
Оформлення новорічної ялинки
здивує киян
Ілюмінація у цьогорічної красуні буде з ефектом "падаючого" світла

Від виробника — 
на будмайданчик
На замовлення міста "Ленінська кузня" виготовить 15 тисяч тонн 
металоконструкцій для Подільського мостового переходу

Протягом останніх десяти років судно�

будівельне підприємство “Ленінська куз�

ня” виконує значний об’єм робіт та заді�

яне в будівництві й реконструкції важли�

вих транспортних об’єктів міста. “Сього�

дні це підприємство є нашим головним

партнером у виробництві конструкцій

Подільсько�Воскресенського мостового

переходу. На нас чекає спільна робота,

яка завершиться введенням в експлуата�

цію цього об’єкта. Я нагадаю, що це

означає й початок будівництва метро на

Троєщину. Частина металоконструкцій

уже практично готова. Ще 10�15 тисяч

тонн київський завод має виготовити для

нас наступного року”,— зазначив “Хре�

щатику” голова КМДА Олександр По�

пов.

За словами голови правління ПАТ “За�

вод “Ленінська кузня” Валерія Шандри,

усього на Подільсько�Воскресенський

міст необхідно близько 30 тисяч тонн ме�

талу. “Сьогодні ми вже виготовили 10 ти�

сяч тонн металоконструкцій. Зараз у ро�

боті знаходиться ще 6 тисяч тонн”,—

розповів “Хрещатику” Валерій Шандра.

Також підприємством виготовлений єди�

ний в Європі унікальний плавучий кран

ЛК�600 вантажопідйомністю 640 тонн.

Готові балки лишилося пофарбувати —

і вони цілком готові до монтажу. Від під�

приємства прокладена дорога до буді�

вельного майданчика, що дозволяє легко

та максимально економічно транспорту�

вати металеві конструкції до мосту. “Це

гарний приклад, коли ефективно вико�

ристовуються ресурси міста та логістика.

Із цеху — одразу на будівництво, це уні�

кальний випадок”,— зауважив Олек�

сандр Попов.

У 2013 році співпраця міста з підпри�

ємством пожвавиться. Адже, окрім за�

вершення зведення мостового переходу,

вже окреслені наступні плани співробіт�

ництва. “Нові проекти, які ми обгово�

рили з Олександром Павловичем, роз�

виватимуть інфраструктуру Києва.

Це будівництво нових розв’язок, мостів.

Окремим пунктом розглянули питання

виготовлення суден для туристичної га�

лузі міста. Йдеться про сучасні кораблі,

на яких проводитимуть екскурсії Дніп�

ром із Річкового вокзалу. Наразі ми вже

підготували кілька варіантів прогулян�

кових катерів”,— розповів Валерій

Шандра.

Зазначимо, що ПАТ “Завод “Ленін�

ська кузня” має багаторічні традиції, що

сягають 1862 року. Дотепер завод побуду�

вав близько 1000 одиниць суден. Серед

них середні морозильні траулери різних

проектів, тунцеловні, рибопошукові,

судна сейсмологічної розвідки, буксири�

рятувальники потужністю до 2500 кВт,

військово�морські кораблі. Одночасно

підприємство виконує замовлення на

виготовлення різноманітних метало�

конструкцій, зокрема й тих, що застосо�

вуються при будівництві мостових пере�

ходів

Підстав для підвищення цін на хліб
у Києві немає 
Я що "Київхліб" не пере ляне свою цінов політи ,
місь а влада звернеться до АМКУ та Генпро рат -
ри з проханням застос вати відповідні сан ції до
підприємства
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Україна отримає мільйон доларів
на енергоефективність 

Кошти спрям ють на розроб ТЕО для модернізації
систем централізовано о теплопостачання дея их
ом нальних підприємств
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Спецслужби міста готові до
ліквідації надзвичайних ситуацій 

На Печерсь вони вправно боролись із б ревієм,
пожежею та виб хом аз
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Фундамент Поштового будинку посилять
Я повідомили “Хрещати ”, інстит т “У рдніпрое т-

реставрація” провів обстеження Поштово о б дин ,
що на Поштовій площі, та наразі розробляє прое т по-
силення йо о ф ндамент . Та а необхідність вини ла
після появи в стіні спор ди тріщини. Одраз після її ви-
явлення всі роботи поблиз б дин приз пинили. Во-
ни продовжаться лише після проведення сіх необхід-
них досліджень, том числі вплив зведення підзем-
ної спор ди на Поштовий б дино та після ви онання
ре омендацій щодо ріплення йо о онстр цій. У
разі потреби перевезення е спонатів, я і знаходяться
приміщеннях Поштово о б дин , їх збереження за-

безпечить енеральний підрядни разом із ГУ охоро-
ни льт рної спадщини КМДА. У КП “Дире ція б дів-
ництва шляхово-транспортних спор д м. Києва” за-
значають, що перед почат ом робіт з ре онстр ції
транспортної розв’яз и на Поштовій площі ДНДІ б ді-
вельних онстр цій обстежив сі спор ди, я і знахо-
дяться в зоні ре онстр ції. Ведеться моніторин тех-
нічно о стан всіх б дин ів

“Київавтодор” співпрацюватиме 
з віденськими колегами

КК “Київавтодор” має намір співпрацювати з авст-
рійсь ою омпанією “SWARCO” сфері розвит
транспортної інфрастр т ри міста. Пере овори ен-
дире тора “Київавтодор ” Геор ія Глінсь о о щодо
можливої співпраці з ерівни ом “Свар о У раїна”
Андреасом Дреером пройшли під час бізнес-фор м
в рам ах Днів Відня Києві. Фахівці “Київавтодор ”
ознайомились із техноло ічними прое тами австрій-
сь их оле . Компанія SWARCO продовж ба атьох
ро ів належать до провідних фірм, що пропон ють
системи ер вання дорожнім р хом. Київсь сторо-
н заці авила техноло ія нанесення дорожньої роз-
міт и та найновіший прод т р пи SWARCO — світ-
лодіодне освітлення в лиць. Під час з стрічі Геор ій
Глінсь ий і Андреас Дреер домовились про обмін
фахівцями для вивчення шляхів і подальшої взаємо-
дії. План ється, що наст пна з стріч сторін відб -
деться напри інці листопада

Київ стане містом троянд

Цьо о ро столичні зеленб дівці висадили Києві
понад 15 тисяч троянд. У наст пном році фахівці КО
“Київзеленб д” план ють посадити мільйон щів тро-
янд. Відтепер мил ватися цвітінням вітів можна б де
на б льварі Праці, в л. Мая овсь о о, а та ож Голо-
сіївсь ом , Маріїнсь ом , Печерсь ом та ім. Шевчен-
а ландшафтних пар ах, с вері Сантья о-де-Чилі й на
території розв’яз и на в лиці Тимошен а, що в Обо-
лонсь ом районі. Уже навесні фахівці районних КП з
тримання зелених насаджень висадж ватим ть де-
сят и тисяч щів троянд на Одесь ій, Мос овсь ій
площах, проспе тах Бажана, Броварсь ом , Ват тіна,
а та ож пар Перемо и. Крім то о, з’являться троян-
ди на проспе ті Гон адзе, Інтернаціональній площі,
проспе ті Перемо и, б льв. Вернадсь о о, Повітро-
флотсь ом проспе ті, в л. Ванди Василевсь ої тощо.
Слід за важити, що при створенні розаріїв б д ть
влаштовані рапельні поливно-зрош вальні системи

У парку ім. Малишка висадять 150 сосен

Сьо одні о 12.00 пар імені Малиш а оле тив
КО “Київзеленб д” спільно з представни ами вітчиз-
няної естради висадять 150 хвойних дерев. Разом із
ерівництвом міста та зеленб дівцями висадж вати-
м ть сосни Світлана Тарабарова та брати Борисен и,
Ері а і Оле сій Матіас, Оле сандр Педан та Віталій
Козловсь ий, Потап з родиною, а та ож рти “ДіО.
фільми”, “Время и Сте ло”, “Пара нормальних”, “Real
O”. А ція проходить рам ах про рами “Врят ймо
Київ від вир б и хвої”, я ою передбачена широ о-
масштабна пропа анда збереження хвойних наса-
джень столиці

Для визначення кращої пропозиції виготовлення та

прикрашення новорічного дерева була створена спеці�

альна комісія у складі 19 осіб: народні художники, архі�

тектори, науковці. Переможцем конкурсу, за висновком

комісії, стала компанія “Люм’єр”, яка запропонувала

найцікавіший проект.

“Висота ялинки становитиме 34,8 м, діаметр за ниж�

нім ярусом гілок — 12,5 м, вага — до 30 тонн. Ілюміна�

ційне оформлення буде з ефектом “падаючого” світла.

Оригінальною стане і верхівка — піксельна маківка з

ефектом 3D. Для ялинки розроблена нова комп’ютерна

програма для управління світлодіодним освітленням на

200 каналів, що відповідає кращим світовим стандар�

там”,— розповіла “Хрещатику” начальник ГУ культури

КМДА Світлана Зоріна.

За словами пані Зоріної, відійти від конусної метале�

вої основи неможливо. “Технічно, окрім конуса, зроби�

ти штучну ялинку нереально. Проте конструкція вигля�

датиме так, як ялинка, у яку раніше вкладали живі гіл�

ки. Таким чином, кожен ярус новорічної красуні скла�

датиметься з великої кількості маленьких штучних яли�

нок”,— зазначила Світлана Іванівна.

Виготовлення конструкції, оформлення, монтаж та

демонтаж будуть здійснені за спонсорські кошти. “Все

це обійдеться в близько 3 мільйони гривень, які опла�

тить благодійник. Проте жодної реклами на ялинці не

буде. Місту залишається виділити кошти на процес за�

свічення пухнастої красуні та її охорону, що обійдеться

у 0,5 мільйона гривень”,— зауважила Світлана Зоріна.

Встановлення ялинки розпочнеться з 15 листопада і

триватиме місяць — до 15 грудня. Ще кілька днів конс�

трукція працюватиме у тестовому режимі — перевіря�

тимуть справність програм та надійність монтажу. І

традиційно — 19 грудня — на День Святого Миколая

відбудеться офіційне засвічення головного дерева кра�

їни.

Наразі проект проходить експертизу ТОВ “Україн�

ський інститут сталевих конструкцій ім. В. М. Шима�

новського” та Держгірпромнагляду України
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СТОЛІТНІМ ПІЛЬГОВИКАМ 

ЗБІЛЬШЕНО ВТРИЧІ 

СТОР. 2

У МІСТІ СТВОРЯТЬ 

ІНТЕРНЕТ8МУЗЕЙ 

ВВВ 

СТОР. 2

КИЯНИ ОТРИМАЛИ 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПЛАН

СТОЛИЦІ

СТОР. 3

ЩО БУДЕ З ДОЛАРОМ 

ТА ЄВРО НА ЦЬОМУ

ТИЖНІ 

СТОР. 3

13 листопада 2012 ВІВТОРОК № 160 (4180)

О рім війсь ових атерів, я і виробляє ПАТ "Завод "Ленінсь а зня", підприємство забезпечить місто метало онстр ціями для б дівництва Подільсь о о мост

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Зад м створення оловно о новорічно о дерева раїни, я е при расить майдан Неза-
лежності, дійсно ці авий. На прохання иян онстр ція б де шт чною, проте ви ля-
датиме я живе дерево. Від мин лорічної ялин и нова відрізнятиметься формою, о-
льоровою амою, х дожнім освітленням, дизайном світлодіодних і рашо . О рім то о,
її оформлення змінюватиметься денний та вечірній часи.

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Металеві частини про онових онстр цій мост на Троєщин
та еста ади на Рибальсь ом острові виробляють на пот жнос-
тях ПАТ “Завод “Ленінсь а зня”. Співпраця міста із цим під-
приємством відб вається в рам ах про рами підтрим и столич-
но о виробни а “Зроблено в Києві”. Днями олова КМДА Оле -
сандр Попов відвідав завод та визначив нові перспе тиви спів-
робітництва.
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Надбавки до пенсій для пільговиків, 
яким виповнилося 100 років, 
збільшено втричі 
Ветерани війни та особи дея их інших піль ових ате орій, я им

виповнилося 100 і більше ро ів, отрим ватим ть тричі більш надбав
до пенсій або щомісячно о довічно о рошово о тримання чи
державної соціальної допомо и, що виплач ється замість пенсії. З
9 жовтня наб ла чинності постанова ряд від 26.09.2012 № 908 "Про
підвищення рівня соціально о захист ветеранів війни та дея их інших
осіб, я им виповнилося 100 і більше ро ів". Та , з 1 жовтня 2012 ро
надбав збільшено ветеранам війни, особам, я і мають особливі
засл и перед Бать івщиною, та особам, на я их поширюється дія
за онів У раїни "Про стат с ветеранів війни, арантії їх соціально о
захист " та "Про жертви нацистсь их переслід вань", я им виповнилося
100 і більше ро ів: члени сімей за иблих (тих, я і пропали безвісти) осіб
– 1078,56 рн; члени сімей померлих осіб, а та ож др жини (чолові и)
померлих інвалідів Вели ої Вітчизняної війни, я і не одр жилися вдр е
– 719,04 рн; часни и війни та в`язні онцентраційних таборів, етто та
інших місць прим сово о тримання, на ороджені орденами і медалями
олишньо о СРСР за самовіддан працю і бездо анн війсь ов сл жб
в тил в ро и Вели ої Вітчизняної війни – 513,60 рн; др жини (чолові и)
померлих часни ів війни та бойових дій, партизанів і підпільни ів,
визнаних за життя інвалідами від за ально о захворювання, тр дово о
аліцтва та з інших причин, я і не одр жилися вдр е, – 385,20 рн;
часни и війни та в`язні онцентраційних таборів, етто та інших місць
прим сово о тримання – 128,40 рн.
Іншим особам, я им виповнилося 100 і більше ро ів, встановлюється

підвищення до пенсії або щомісячно о довічно о рошово о тримання
чи державної соціальної допомо и, що виплач ється замість пенсії,
розмірі 20 % прожит ово о мінім м , встановлено о за оном для осіб,
я і втратили працездатність – 171,20 рн. На адаємо, що прожит овий
мінім м для осіб, я і втратили працездатність, становлено на рівні
856 ривень з 01.10.2012 ро та 884 ривень з 01.12.2012

Цифра дня

16 831 900 000 
доларів США становив обсяг імпорту у зовнішній торгівлі товарами в
столиці за січень–серпень 2012 року, що на 24,6 % більше у порівнянні
з аналогічним періодом минулого року 
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Спогади ветеранів війни
оцифрують
В столиці планують створити інтернет�музей ВВВ

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Мин ло о тижня столиця У раїни
відзначила 69-т річницю визволен-
ня міста від німець о-фашистсь их
за арбни ів. У рам ах свят вання в
М зеї історії міста Києва працювала
вистав а “Їхній подви — наша ор-
дість”, в основ я ої б ли по ладені
матеріальні пам’ят и війни, знайдені
під час пош ових е спедицій. Дня-
ми прем’єр-міністр У раїни Ми ола
Азаров о лян в е спозицію та по-
спіл вався з чнями, я і проводять
пош ов робот .

На виставці, зініційованій низкою громад�

ських організацій, були представлені зразки

зброї, військова амуніція, речі фронтового по�

буту червоноармійців та вояків вермахту. Усі

експонати знайдені під час пошукових експеди�

цій. Окрім того, відвідувачі могли ознайомитися

із фотодокументальними свідченнями, на яких

розповідається про бойові операції 1943–1944

років на території України. Окремий зал при�

свячений власне визволенню Києва від фа�

шистських загарбників. Тут можна побачити ве�

ликий макет, який відтворює одну з битв, і спе�

ціальні екрани, на яких проектується рух війсь�

кових сил.

Ветерану�учаснику оборони Києва Дмитру

Стаднику виставка подобається, він вважає це

оригінальним методом вшанування пам’яті тих,

хто за свободу нинішніх поколінь віддав своє

життя. “Сюди вкладено багато праці, зібрані

достовірні факти про війну. Завдяки цьому всі,

хто приходитимуть сюди, побачать, як нелегко

давалась нам перемога і скільки людей полягло

у цій війні”, — розповів “Хрещатику” Дмитро

Стадник.

До речі, нещодавно ветеран відсвяткував свій

день народження. З цим святом привітав його і

прем’єр�міністр Микола Азаров. Він вручив

Дмитру Стаднику пам’ятний подарунок та кві�

ти. Також під час відвідин музею глава уряду по�

спілкувався зі старшокласниками та відзначив

їх пошукову роботу.

Оглянувши унікальні експонати, Микола

Азаров запропонував створити інтернет�музей

Великої Вітчизняної війни. “Багато історичних

подій збережені не в документах чи матеріаль�

них експонатах, а в звичайних спогадах тих, хто

пережив війну. Ми не можемо допустити, щоб

зникли такі цінні свідоцтва епохи. Хочу запро�

понувати такий проект — із особистих історій

ветеранів, сімейних архівів, фотографій, листів

створити в Інтернеті Музей пам’яті. Спочатку у

Києві, а потім, я впевнений, до нас долучаться

й інші міста України”, — сказав прем’єр�мі�

ністр.

Підтримують таку ідею і фахівці�історики.

“На сьогодні лише в столиці існує 75 шкільних

музеїв, присвячених воєнній тематиці. Учні

працюють з архівами, збирають інформацію та

спогади тих ветеранів, які проживають саме у їх�

ньому районі. І ці дані є безцінними. А якщо їх

оцифрувати та викласти в мережу, кожен охочий

зможе зайти на сайт та ознайомитися з усім цим

багатством”, — зазначив голова громадського

руху “Молодіжна єдність” Антон Давидченко.

Наостанок Микола Азаров повідомив, що у

контексті підготовки до відзначення 70�річчя з

дня визволення Києва та України від фашист�

ських загарбників урядовим рішенням затвер�

джено оргкомітет зі створення у столиці Пан�

теону Слави

Підстав для підвищення цін на хліб 
немає 
Місь а влада не бачить е ономічно о підґр нтя для підвищення ціни

на хліб. Та а позиція КМДА щодо ціни на хліб рецепт рних і
особливо соціальних сортів. "Ми вже неодноразово під реслювали:
я що "Київхліб" не пере ляне свою цінов політи на споживчом
рин столиці, то ми б демо зм шені зверн тися до
Антимонопольно о омітет У раїни та Генпро рат ри з проханням
застос вати відповідні сан ції до підприємства", – на олосив
заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о. Більше то о, він додав,
що КМДА робить се можливе, аби не доп стити підвищення цін на цю
прод цію та им чином, щоб ПАТ "Київхліб" не зазнало фінансових
втрат. Та , нещодавно б ло дося н то домовленості з А рарним
фондом щодо постачання борошна за цінами, нижчими від рин ових.
Але, незважаючи на це, "Київхліб" самостійно з 12 листопада
підвищив ціни на хліб, що відноситься до прод ції поліпшеної я ості
– "У раїнсь ий" столичний подовий з 4 рн до 4,68 рн та батон
нарізний "Київсь ий" з 3,50 рн до 3,84 рн. Ціна ж на та звані
соціальні сорти залишилася незмінною. Влада столиці вбачає за
доцільне провести перевір фінансово о стан ПАТ "Київхліб".

Комунальники розчистять русло підземної
річки Либідь 
З метою недоп щення підтоплення приле лих до річ и Либідь

територій мобільна бри ада з бла о строю КП "Плесо" ре лярно
здійснює очищення о олов ів водопереп с них спор д на річці та
лі відов є затори на ній. Крім то о, періодично відб вається й очист а
р сла та променадних доріжо на центральних ділян ах річ и Либідь.
Зо рема йдеться про в л. Борща івсь , Федорова, Бай ов ,
Саперно-Слобідсь , Промислов та Столичне шосе. Наразі
визначено ви онавця б дівельно-монтажних робіт щодо обстеження,
розчист и р сла річ и Либідь та приведення до належно о технічно о
стан від ритої частини оле тора Шевчен івсь ом районі на
в л. Маміна-Сибіря а. Та ож фахівці КП "Плесо" план ють привести
до належно о стан за рит частин оле тора річ и Голосієво від
в л. Саперно-Слобідсь ої до рочища Лиса Гора

Прем`єр-міністр У раїни Ми ола Азаров о лян в е спозицію М зеї історії міста Києва та поспіл вався з чнями, я і проводять пош ов робот
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Багато історичних подій 
збережені не в документах 

чи матеріальних експонатах, 
а в звичайних спогадах тих, 

хто пережив війну. 
Ми не можемо допустити, 

щоб зникли такі цінні свідоцтва
епохи

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Її рано майже завжди починався з пере ляд теле анал
“Київ”, а вечір за інч вався читанням столичних азет.
Все, що відб валось Києві, для Ганни Харитонівни По-
пової, матері олови КМДА, я а проживала місті Комсо-
мольсь , б ло не просто новинами, а частиною життя її
люблено о сина. Та ось через хвороб її не стало...

Коли Ганна Харитонівна розповідала про своїх синів — Олександра та

Сергія — то її обличчя починало світитися від щастя. “Обоє моїх синів

всього в житті домагалися не балачками та обіцянками, а ретельністю і

поважним ставленням до людей. Я завжди вчила їх жити по совісті”, —

говорила вона.

Жінка з гордістю показувала журналістам зошит з математики за пер�

ший клас, старі фотографії і милі материнському серцю дитячі вироби.

Ганна Харитонівна дбайливо збирала та зберігала родинний архів, регу�

лярно поповнюючи його свіжими газетними вирізками з інтерв’ю Олек�

сандра Попова.

Коли сини з сім’ями приїжджали додому, то гуртом пили чай, смакува�

ли мамині солодощі, розглядали старі фотографії та згадували сімейні іс�

торії. “Саша любить згадувати, як батько вчив його водити машину і ву�

дити рибу. Сергій жартома спитає, коли ж я навчуся по телефону не плу�

тати його голос з братовим. Ми згадували телеграми, які сини прислали,

коли вступили до інститутів — сім років різниці, а текст один і той же:

“Тату, кидай палити. Я поступив. Попов". Мені дуже хочеться, щоб ми

довго�довго говорили про все на світі. І щоб телефон не дзвонив кожні дві

хвилини, і щоб Саша не поспішав на роботу...", — казала вона за життя.

Переїжджати до Києва Ганна Харитонівна не хотіла — була прив’язана сер�

цем і світлою пам’яттю до свого покійного чоловіка, який похований у Комсо�

мольську. Павла Яковича дружина називала найкращим — дуже добрим, пра�

цьовитим і з сильним характером. Він служив свого часу на мор�

флоті, а туди, як відомо, слабких не беруть. “Саша багато в чому на батька схо�

жий — завжди людину вислухає, розбереться, допоможе. І слово добре завжди

скаже”, — розповідала Ганна Попова.

На питання, чи радився Олександр Попов з нею, коли приймав рішення

працювати у Києві, Ганна Харитонівна відповідала фразою з улюбленого

фільму — всі рішення в житті він приймає сам, на тій простій підставі, що

він — чоловік. “Насправді проблема не в переїзді була, а в тому, щоб людей в

Комсомольську, де він чотири рази обирався мером, заспокоїти. Ви не уявля�

єте, що відбувалося, коли Олександра Павловича запросили працювати в

Міністерство житлово�комунального господарства. Листи писали, на вули�

цях підходили, мене просили вмовити сина залишитися”, — додавала вона у

спілкуванні з журналістами.

Головною рисою характеру свого сина Олександра Ганна Попова вва�

жала його виключну порядність: “Дуже хочеться, щоб його цінували. Не

тільки тому, що він мій син, а тому, що він — порядна і добра людина.

Вважаю, що він цього заслуговує”.

P. S. Президент України Віктор Янукович висловив співчуття голові Київ�
ської міської держадміністрації Олександру Попову в зв’язку з тяжкою втра�
тою — смертю матері. “З глибоким сумом сприйняв звістку про смерть Вашої
матері — Попової Ганни Харитонівни. Поділяю гіркий біль непоправної втра�
ти та щиро співчуваю Вам”, — йдеться у співчутті Віктора Януковича

"Жити по совісті", —
цьому навчала своїх синів Ганна Харитонівна Попова

Шановний Оле сандре Павлович , від імені ряд та від мене
особисто прийміть слова щиро о співч ття з привод смерті
найближчої для вас людини – вашої матері Ганни Харитонівни.
С м ємо разом з вами.

Прем`єр<міністр України Микола Азаров

Асоціація міст У раїни висловлює щирі співч ття Голові Київсь ої
місь ої державної адміністрації Оле сандр Павлович Попов через
важ втрат – смерть матері Ганни Харитонівни.
С м ємо разом з вами. Поділяємо біль непоправної втрати. Нехай

Бо дає вам сили і м дрості в ці ір і одини для вашої родини.

Ви онавчий ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь а місь а
державна адміністрація) висловлює либо е співч ття олові
Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов Оле сандр
Павлович з привод тяж ої непоправної втрати – смерті йо о матері
Ганни Харитонівни

"Шановний Оле сандре Павлович , висловлюю вам щирі
співч ття в зв`яз зі смертю вашої матері – Попової Ганни
Харитонівни. Ця добра та т рботлива жін а присвятила життя своїм
синам. Її щира любов і безмежна віра надавали вам сил йти вперед,
не зважати на тр днощі та перепони. Впевнена, світла пам`ять про
цю пре расн людин назавжди залишиться в серцях сіх близь их
та рідних, а її добрі справи знайд ть продовження вчин ах її синів.
С м ю разом з вами та всім серцем поділяю ір ий біль цієї
непоправної втрати".

Заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега 



Прогноз на тиждень

Ділові новини

Президент закликав 
кіпрський бізнес інвестувати
в Україну

У раїна вважає перспе тивним
співробітництво з Кіпром бан-
івсь ій сфері та т ризмі. Про це
с азано в повідомленні прес-
сл жби Президента У раїни. “Я
зазначив лава держави, за оцін-
ами е спертів, особливо пер-
спе тивними є сфери машино-
б д вання, сільсь о о осподар-
ства, харчової і переробної про-
мисловості, б дівництва, бан ів-
сь ої сфери; розвито поновлю-
ваних джерел енер ії, енер о-
збереження і енер оефе тив-
ність і, звичайно, т ризм”,— с а-
зано в повідомленні. Ві тор Ян -
ович за ли ав іпрсь ий бізнес
а тивніше інвест вати в У раїн і
зазначив, що наша держава за-
ці авлена, зо рема, в часті
іпрсь их омпаній розвит
ре реаційної інфрастр т ри.
“Ми б схвально віднеслися до
часті іпрсь их підприємств
розвит ре реаційної інфра-
стр т ри, зо рема на чорно-
морсь ом збережжі”,— під-
реслив Президент. Та ож він
в азав на перспе тивність дво-

сторонньо о співробітництва в
с дноб дівній і с дноремонтній
ал зях і ооперації в а ропро-
мисловом се торі. На адаємо,
8 листопада У раїна та Кіпр до-
мовилися про нові мови запобі-
ання подвійном оподат ов -
ванню, повітряно о спол чення,
а та ож про співробітництво в
тор овельном с дноплавстві,
сільсь ом осподарстві та охо-
роні здоров’я, повідомляють
“У раїнсь і новини”

“Укрзалізниця” запустила
потяг Hyundai 
“Київ — Дніпропетровськ”
“У рзалізниця” з 11 листопада

зап стила потя “Інтерсіті плюс”
(У раїнсь ий е спрес) вироб-
ництва Hyundai Rotem спол чен-
ням “Київ—Дніпропетровсь ”.
Про це повідомив представни
Придніпровсь ої залізниці. У
с ладі потя а — 9 ва онів на 579
місць, із я их 168 — першо о
лас , 411 — др о о. Крім то о,
там є місця для інвалідів і розмі-
щення інвалідних віз ів. Ва они
оснащені автоматичними роз-
с вними дверима, системою
ондиціювання повітря з ф н ці-

єю піді рів , моніторами, що ін-
форм ють пасажирів про з пин-
и, швид ість р х потя а й по-
одні мови. Час відправлення
щоденних потя ів із Києва —
6.57 і 17.42, приб ття Дніпро-
петровсь — 12.10 і 22.55 відпо-
відно. Час відправлення із Дніп-
ропетровсь а — 7.24 і 17.36,
приб ття в Київ — 12.37 і 22.49.
Та им чином, час дорозі стано-
вить 5 один 13 хвилин. Вартість
проїзд с ладає 335 рн ва оні
1- о лас й 226 рн — ва оні
2- о

Банкіри констатують 
значний попит 
на інвестмонети
“Ювілейні монети, я і вип с ає

НБУ, мають величезний попит, за
ними виши ов ються чер и за
день-два до то о, я ці монети
надходять продаж. Що стос єть-
ся інвестиційних монет, то вони
та ож поп лярні серед населення,
спостері ається збільшення обся-
ів продаж , їхня привабливість
зростає”,— зазначив олова прав-
ління бан “Хрещати ” Дмитро
Гридж . С арбни бан “Дані-
ель” Василь Невмержиць ий та-

ож онстат є поп лярність ін-
вестмонет, пояснюючи це ви о-
дою від їхньо о продаж я для
бан ів, та і для населення. “Це
монети висо ої проби, населення
роз міє, що на них можна зароби-
ти, з одом продавши за більшою
ціною або розмістивши в бан
ви ляді бан івсь о о в лад в зо-
лоті”,— повідомив бан ір. На д м-

Романа Шпе а, старшо о рад-
ни а Альфа-бан , попит на ці мо-
нети може зрости зв’яз зі
сприятливою он’юн т рою рин
золота. “Зараз спостері ається
тенденція до подорожчання золо-
та, люди, роз міючи це, завдя и
інвестмонетам проб ють зароби-
ти”,— під реслив бан ір. До речі,
НБУ вже ви отовив 30,8 тис. шт
інвестиційних монет. За 9 місяців
2012 ро реалізовано 11,6 тис.
шт

Україна отримає 
мільйон доларів 
на енергоефективність
1 млн доларів б де спрямовано

на розроб ТЕО для модернізації
систем централізовано о тепло-
постачання відібраних ом наль-
них підприємств. Про це йдеться

в листі- оді, підписаній У раїною
і Світовим бан ом, передає прес-
сл жба Міне ономтор івлі. З ідно
з до ментом, У раїна отримає на
безоплатній основі роші в с мі 1
млн доларів. “На ошти рант б -
д ть розроблені техні о-е ономіч-
ні обґр нт вання для модернізації
та підвищення енер оефе тивно-
сті систем централізовано о теп-
лопостачання відібраних ом -
нальних підприємств теплової
енер ети и міст У раїни, я і в по-
дальшом стан ть часни ами но-
во о спільно о зі СБ інвестиційно-
о прое т з модернізації центра-
лізовано о теплопостачання”,—
йдеться в до менті. На адаємо,
за даними Міжнародно о енер е-
тично о а ентства, У раїна щоріч-
но втрачає на енер етиці щонай-
менше 6 млрд євро

Понад 4 мільйони 
вкладників отримали 
компенсацію 
від “Ощадбанку”
В АТ “Ощадбан ” інформ ють,

що наразі понад 4 млн в ладни-
ів, серед я их 95 тисяч иян, от-
римали омпенсаційні виплати
на за альн с м 3,82 млрд рн.

За важимо, що для отримання
омпенсації в ладни ам необхід-
но пройти процед р а т алізації
своїх даних та отримати Націо-
нальн арт із зарахованими на
неї омпенсаційними оштами.
Ос іль и оформлення, вип с та
достав а арт и — це процес,
я ий вима ає певно о час ,
в ладни ам, я і претенд ють на
виплати 2012 році, радять по-
спішити і зверн тися бан до
інця листопада. За алом ом-
пенсацію виплач ватим ть до 25
р дня (відповідно до постанови
ряд ). Крім то о, з першо о ве-
ресня 2012 ро “Ощадбан ”
проводить реєстрацію в ладни-
ів “Сбербан ” олишньо о
СРСР, дані про я их не б ло вне-
сено до “Реєстр в ладни ів за-
ощаджень ромадян”, а та ож а -
т алізацію в ладни ів, дані про
я их б ло внесено до реєстр , і
вони отримали 2008 році ом-
пенсацію повном обсязі. Реєс-
трація та а т алізація цих ате о-
рій в ладни ів не обмежені в ча-
сі, тобто пройти їх можна і на-
ст пно о ро . А отрим ватим ть
омпенсацію не раніше 2013 ро-

після прийняття відповідної
постанови Кабмін

Огляд валютного
ринку України
Курс продажу готівкового 
долара перебуватиме в діапазоні
8,19–8,23 грн
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Тис на євро на світовом рин на почат поточно о
тижня збережеться. Водночас може відб тися
пост пове зростання рс продаж отів ово о долара
в У раїні. Цьом сприяє збільшення вартості амери ан-
сь ої валюти на міжбан . Російсь ий р бль на раїн-
сь ом рин та ож зміцниться.

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

ся на 0,98 %, до 10,465 грн. Середній курс продажу готівкового — на 0,98 %,

до 10,598 грн. Тиск на євро на світовому ринку на початку поточного тиж�

ня ймовірно збережеться. Цьому сприятимуть побоювання з приводу різко�

го скорочення бюджетних витрат у США, а також очікування публікації зві�

ту кредиторів по Греції 15 листопада. Додатково впливати на вартість євро

будуть економічні новини із США і Єврозони. Про це “Хрещатику” повідо�

мили в компанії “FOREX CLUB в Україні”.

Із новин США варто звернути увагу на дані щодо інфляції і обсяги про�

дажів роздрібної торгівлі за жовтень. Рівнем підтримки для європейської

валюти, за прогнозами аналітиків в Україні, може стати значення 1,2560,

рівнем опору — 1,2850. Середній курс продажу готівкового євро у цьому ви�

падку буде перебувати в межах 10,58 — 10,82 грн.

Долар США

Курс продажу безготівкового долара США в Україні на минулому тижні

підвищився на 0,28 %, до 8,22 грн. Середній курс продажу готівкового — на

0,08 %, до 8,201 грн. НБУ на міжбанківський ринок офіційно не виходив. Се�

редній денний обсяг торгів доларами США на міжбанку становив 1,33 млрд

доларів. Така динаміка обумовлена попитом на валюту з боку банків, а також

періодом виплати кредиту МВФ і оплатою за імпортний газ “Нафтогазу”.

Середній спред за готівковими операціями з доларом США за минулий

тиждень підвищився на 0,01 % — до рівня 0,32 %, що підтверджує відносну

стабільність готівкового валютного ринку. Різниця між середнім готівковим

і безготівковим курсами продажу американської валюти в Україні за мину�

лий тиждень знизилася на 1,7 копійки — до 1,9 копійки.

Повільне зростання курсу продажу готівкового долара в Україні на по�

точному тижні може продовжитися на тлі збільшення вартості американ�

ської валюти на міжбанку. Зростаючі девальваційні настрої в країні також

можуть негативно позначитися на курсі гривні. Середній курс продажу го�

тівкового долара, за прогнозами аналітиків, буде перебувати в діапазоні

8,19 — 8,235 грн.

Російський рубль

Курс продажу безготівкового рубля в Україні за минулий тиждень підви�

щився на 0,46 %, до 0,2612 грн. Середній курс продажу готівкового — зни�

зився на 0,04 %, до 0,264 грн. Основною причиною подорожчання рубля в

Україні стало зміцнення американської валюти на світовій арені після ре�

зультатів голосування на президентських виборах у Сполучених Штатах

Америки.

Динаміка російської валюти на цьому тижні буде визначатися макроеко�

номічною статистикою із США і Єврозони. Варто звернути увагу на попе�

редні дані стосовно ВВП Єврозони за 3 квартал, індикатор економічних на�

строїв у Європі від інституту ZEW за листопад і дані з торговельного балан�

су Єврозони за вересень. Підтримати рубль можуть високі ціни на нафту.

Прогнозний діапазон коливання середнього курсу продажу готівкового руб�

ля в Україні на поточному тижні: 0,262 — 0,266 грн
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Київ отримав 
енергетичний план
Його реалізація коштуватиме більше 14�ти мільярдів гривень
Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

У столиці затвердили
Місь ий енер етичний план
Києва на 2012-2016 ро и.
Відповідний прое т рішен-
ня на останньом засіданні
підтримали 83 деп тати
Київради. З ідно з до -
ментом, реалізація прое -
т знизить споживання
теплової енер ії, паливно-
енер етичних рес рсів та
с оротить іль ість ш ідли-
вих ви идів в атмосфер .
За альна с ма витрат на
Енер оплан за реалістич-
ним сценарієм орієнтовно
с ладе 14,6 мільярда ри-
вень, домін юч част
я их освоять за рах но
інвестицій.

План, направлений 
на енергозбереження

“Міський енергетичний план Ки�

єва на 2012—2016 роки” розробле�

ний згідно із загальноєвропейською

методикою та “Угодою мерів”, що

торік була підписана головою

КМДА. Суть цієї угоди європей�

ських мерів полягає в тому, щоб до

2020 року скоротити на 20% викиди

парникових газів у атмосферу.

“Енергетичний план столиці

спрямований на реалізацію двох за�

декларованих стратегічних ініціатив

“Стратегії розвитку Києва до 2025

року”, що стосуються модернізації

інженерної інфраструктури та під�

вищення енергоефективності міс�

та”,— йдеться у рішенні, яким депу�

тати затвердили нову енергетичну

стратегію.

У КМДА акцентують увагу на то�

му, що це перший план комплексної

модернізації системи централізова�

ного теплопостачання Києва. За

словами Олександра Попова, нова

стратегія енергетичної перебудови

міста розрахована на 15 років і має

на меті побудувати ощадливу та зе�

лену сучасну енергетику і теплі бу�

дівлі для життя.

“Міський енергетичний план —

перший етап цієї стратегії. До 2016

року ми плануємо здійснити термо�

модернізацію житлових масивів

“Теремки”, “Виноградар” та “Мін�

ський”. Це дозволить знизити по�

требу будинків у тепловій енергії

більш ніж на шістдесят відсотків та

подовжити їхню експлуатацію ще на

50 років. Ці споруди отримають но�

ве обличчя, гідне для нового століт�

тя, для життя наших дітей та ону�

ків”,— сказав Олександр Попов.

Як зазначив перший заступник

голови КМДА Олександр Мазурчак,

інвестувати в енергозбереження мо�

жуть різні компанії, головне — ство�

рити для цього вигідні умови. “У

першу чергу ми плануємо залучати

грантові гроші — ті, які виділяють

американські агенції. Це також мо�

же бути залучення коштів довготер�

мінових кредитів Світового банку, а

також — за програмами Євросоюзу,

але для цього потрібно мати доку�

менти, які вже гармонізовані з євро�

пейськими нормами — тепер ми їх

маємо”,— сказав Олександр Мазур�

чак.

Зазначимо, що Міський енерге�

тичний план Києва розділений на

три проектні напрями: “Бюджетна

сфера”, “Система теплопостачан�

ня” та “Житлова сфера”. “Хреща�

тик” проаналізував кожен блок де�

тальніше.

Бюджетна сфера

Напрямок “Бюджетна сфера”

складається з кількох проектів. Мо�

ва йде про термомодернізацію 600

будівель закладів бюджетної сфери,

їх оснащення індивідуальними сис�

темами опалення з використанням

альтернативних джерел енергії. Пі�

лотний проект з утеплення першого

такого закладу міська влада реалізує

у школі № 233 на вул. Лайоша Гавро

та дитячому дошкільному закладі

№ 573 на вул. Маршала Малинов�

ського. Також планується 15 буді�

вель у рамках пілотного проекту ос�

настити індивідуальними система�

ми опалення.

Другим кроком після реалізації

пілотних розробок стане залучення

кредитних коштів на пільгових умо�

вах та гранту для утеплення будівель

бюджетної сфери. Загальний обсяг

інвестицій для цих потреб становить

близько 9 млн дол. “Це дасть мож�

ливість відпрацювати фінансову

схему проекту, підвищити кваліфі�

кацію фахівців та створити преце�

дент впровадження енергетичних

контрактів в Україні”,— сказано в

Міському енергетичному плані.

У рамках реалізації інвестиційно�

го проекту пропонується встанов�

лювати високоефективне автономне

обладнання на основі теплових на�

сосів типу “повітря�вода”, яке пра�

цюватиме в автономному режимі та

вироблятиме тепло в залежності від

температури зовнішнього повітря.

Тобто буде відбуватися (в залежності

від погоди) регулювання теплового

потоку, що дозволить на 10 % заоща�

дити паливні ресурси.

Система теплопостачання

До складу цього напряму входять

наступні проекти: реконструкція за�

воду “Енергія” та теплових мереж;

застарілого котельного обладнання,

теплових пунктів; будівництво но�

вих котелень у Києві; пілотна роз�

робка “Реконструкція системи гаря�

чого водопостачання в 6�ти багато�

поверхівках із використанням від�

новлювальних джерел енергії” та ін.

Зокрема проект реконструкції за�

воду “Енергія” включає у себе дві

складові — будівництво нової лінії

та реконструкцію існуючого облад�

нання. “Реалізація проекту дозво�

лить збільшити обсяги термічної об�

робки відходів, продовжити термін

експлуатації устаткування до 15�ти

років, підвищити рентабельність за�

воду, збільшити частку альтернатив�

них джерел. Фінансуватиме роботи

ПАТ “Київенерго”, міський бюджет

та інвестор — в рамках Кіотського

протоколу”,— зазначено в тексті

Міського енергетичного плану. Крім

того, напрямком передбачено замі�

ну 539�ти км зношених тепломереж

із використанням технології попе�

редньо ізольованих труб.

Житлова сфера

Цей напрям об’єднує такі складові:

“Комплексну термомодернізацію

житлових будівель масивів “Мін�

ський”, “Теремки”, “Виноградар”;

“Встановлення тригенераційної

станції на “Теремках” та заходи згід�

но з документом “Регіональна про�

грама підвищення енергоефективно�

сті на 2011—2015 роки для Києва”.

У рамках проекту, як зазначено в

документі, для кожного житлового

масиву пропонується: реконструк�

ція трьох котелень; комплексна тер�

мосанація будівель житлового фон�

ду та соціально�культурного при�

значення; реконструкція теплових

мереж; впровадження індивідуаль�

них теплових пунктів; встановлення

надійної та ефективної автоматики

на джерелах теплогенерації та у кож�

ного споживача для керування та

моніторингу енергоспоживання.

Втілювати в життя даний проект

міська влада планує у співробітниц�

тві з бізнесом, застосовуючи меха�

нізми публічно�приватного парт�

нерства.

На думку розробників програми,

реалізація документа створить умо�

ви для покращення економічних

показників діяльності підприємств

та енергоємних галузей, підвищен�

ня надійності їх енергозабезпечен�

ня, зменшення споживання ресур�

сів, зниження собівартості продук�

ції

Напрямок "Бюджетна сфера" складається з кількох
проектів. Мова йде про термомодернізацію 600

будівель закладів бюджетної сфери, їх оснащення
індивідуальними системами опалення 

з використанням альтернативних джерел енергії 
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 13 листопада 2012 року

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Днями Печерсь ом
районі б ло аряче. Протя-
ом одини т т лі відов -
вали наслід и виб х аз
в житловом б дин , по-
рив водопровідних ме-
реж, пожеж на трансфор-
маторній підстанції та
звільнили постраждалих з-
під завалів внаслідо б -
ревію. Щоправда, сі пе-
рераховані сит ації б ли
зімітовані фахівцями МНС.
Саме за та им сценарієм
оперативні сл жби проде-
монстр вали отовність до
дій в разі вини нення над-
звичайних сит ацій.

Згідно з легендою, об 11.00 у бу

динку на вул. Цитадельна, 4/7 став

ся вибух газу, в результаті якого по

страждали двоє мешканців. На міс

це події відразу прибули аварійні

бригади "Київгазу", працівники

правоохоронних органів, пожежни

ки та швидка медична допомога.

Спільними зусиллями спецслужби

звільнили мешканців й надали їм

відповідну медичну допомогу.

"Умовно постраждалим була на

дана перша медична допомога. "Па

цієнти" були підключені до системи

постачання кисню й евакуйовані з

травмами різного ступеня складно

сті до лікарні", — прокоментувала

"Хрещатику" ситуацію заступник

начальника ГУ охорони здоров'я

КМДА Алла Арешкович.

Незабаром з'являються ще по

страждалі — два працівники КО

"Київзеленбуд", які, звільняючи

проїжджу частину від дерева, пова

леного під час буревію, самі потра

пили в халепу. Рятувальники май

стерно їх звільнили зпід гілкового

завалу, лікарі поклали на ноші й від

правили до медзакладу.

Окрім того, оперативним службам

довелося ліквідовувати псевдоаварію

на водопроводі та гасити пожежу на

трансформаторній підстанції, що

розташована на базі міської клініч

ної лікарні № 12. Як розповів "Хре

щатику" заступник начальника ГУ

Держтехногенбезпеки у  м. Києві

Руслан Буханець, останнє завдання

для спецслужб навмисно було обра

не непросте, адже будівля знаходить

ся під високою напругою й боротися

з полум'ям тут нелегко. "Складність

полягає ще й у тому, що цей об'єкт

розміщується на території лікарні, де

перебуває велика кількість людей",

— пояснив Руслан Буханець.

Спільними зусиллями енергетики

та пожежники на відмінно впора

лись з поставленим завданням. За

уважимо, участь у змодельованих

ситуаціях на Печерську взяли понад

десять організацій, які забезпечу

ють життєдіяльність міста. Нагада

ємо, такі навчання проводяться у

кожному районі столиці, щоб у разі

виникнення надзвичайних ситуацій

оперативні служби мали відповідні

навики й діяли якісно та макси

мально швидко.

Після випробувань перший за

ступник голови КМДА Олександр

Мазурчак зазначив, що спецслужби

міста й району готові до ліквідації

наслідків надзвичайних ситуацій.

"Аварійні та комунальні служби

районів мають відповідні навики і

знають, як оперативно діяти у разі

виникнення нештатної ситуації. Та

кож дуже важливо, щоб у їхніх діях

були співпраця та злагодженість. Са

ме тому під час таких навчань ми від

працьовуємо взаємодію всіх під

розділів для оперативного проведен

ня рятувальних і відновлювальних

робіт при аваріях", — зазначив "Хре

щатику" Олександр Мазурчак

Преподобні Спиридон і Никодим,
просфорники Печерські

Спецслужби міста 
готові до ліквідації 
надзвичайних ситуацій
На Печерську вони вправно боролись з буревієм, пожежею 
та вибухом газу

13 листопада Свята Пра-
вославна Цер ва вшанов є
пам'ять Преподобних отців
Спиридона й Ни одима,
просфорни ів, мощі я их
спочивають Ближніх Пе-
черах.

Святий Спиридон прибув у Ки

євоПечерський монастир, коли на

стоятелем був ігумен Пімен (1132—

1141 рр.). Спиридон був вже немо

лодим і не вмів читати та писати,

але взяв на себе подвиг вивчити

Псалтир напам'ять. Він постійно

співав псалми, коли рубав дрова, мі

сив тісто, розпалював піч, пік про

сфори (просфора — богослужбовий

літургійний хліб, якій під час від

прави Божественної Літургії стає

Тілом Христовим та використо

вується для поминання під час про

скомідії живих та померлих).

В цій праці йому допомагав пре

подобний Никодим, який звершу

вав подвиг чернецтва в цьому ж мо

настирі. Звідки Никодим прийшов

у монастир, невідомо. Вони із Спи

ридоном були дуже дружні й разом

пекли просфори протягом тридцяти

років. Їхня праця в пекарні — пекти

просфори для приготування жерт

ви, яку приносили священики, а їх

ня духовна праця — жертва постій

ної похвали Богові. Одного разу,

приготувавши просфори, вони роз

вели вогонь, і полум'я вирвалося з

печі, почала горіти стеля в келії.

Блаженний Спиридон закрив отвір

печі мантією, зав'язав рукави воло

сяниці, побіг до криниці, набрав у

рукави води і дорогою почав клика

ти на допомогу братію. Коли збігли

ся ченці, то побачили, що мантія не

згоріла, а із рукавів вода не витекла.

Нею і залили полум'я та погасили

пожежу. Всі прославили Бога, який

помагав Своєму угоднику. Никодим

був вірним помічником Спиридо

нові як у праці, так і в подвигах доб

родійного життя.

Вони добре послужили братії

монастиря і Богу й мирно упоко

їлися в 60х роках XII ст. Мощі

преподобних знаходяться в Ближ

ніх печерах. В акафісті всім Печер

ським преподобним сказано:

"Проповідницька нам явилася

чесна праця твоя, Спиридоне бо

гоприємний, нею бо православних

дітей твоїх навчаєш як пальці

складати для зображення святого

хреста на чолі, вуста нечестивців

закриваєш, явно викриваючи їх,

бо, перехрестившися, відійшов ти

до Христа. Йому ж молися, щоб

згасив полум'я пристрастей наших

і дарував нам істинну старанність

славословити Його безперестанно

в псалмах і піснях духовних у цьо

му житті й у майбутньому, співаю

чи: "Алілуя". "Радуйся, Никодиме,

бо у випіканні хлібів священних ти

тридцять років трудився".

Ще одне чудо відбулося в ХХ сто

літті під час захоплення Києва фа

шистськими окупантами. Німець

кий комендант захотів відвідати

славні Печери Лаври, які були за

криті комуністичною владою. Коли

комендант зупинився біля нетлін

них мощей святого Спиридона, за

питав, з якого матеріалу виготовле

ні ці тіла, бо ж не хотів повірити, що

вони дійсно зосталися нетлінними.

Почув відповідь, що це — справжні

тіла святих людей, які нетлінні на

знак перемоги над смертю, яку здо

був Господь Ісус Христос. Комен

дант всією силою ударив по руці

Святого дулом свого пістолета.

Шкіра, яка потемніла від віку, тріс

нула, і витік струмочок крові. Ко

мендант з вояками вибігли з Печер

дуже здивовані, а наступного дня

всюди з'явилось оголошення, що

Печери відкриті для відвідин всім,

хто тільки бажає

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної
церкви

У Голосієво відзначили 
День української писемності 
та мови
День раїнсь ої писемності та мови вста-

новлено У азом Президента У раїни від 1997
ро і відзначається щоро на честь вшан -
вання пам'яті Преподобно о Нестора
літописця, монаха Києво-Печерсь о о монас-
тиря (бл. 1114 р.), давньор сь о о письмен-
ни а і літописця, одно о з авторів "Повісті
временних літ".

З цієї на оди в за ладах льт ри Голосіївсь о о район ор анізова-
но низ тематичних та інформаційно-просвітниць их заходів. Та , для
читачів ЦРБ ім. М. Не расова, бібліоте и ім. М. Т. Рильсь о о, бібліо-
те и ім. М. В. Го оля презентовано ниж ові вистав и "У раїнсь а мо-
ва — дзер ало своєрідності народ ", "Мовні перлини для ожної люди-
ни" та "Кращої, ніж рідна мова, не б ває". У бібліотеці ім. Мар о Вов-
чо проведено літерат рн один "Мова в нас та а ба ата, с іль и слів
ній рилатих!".
Інформаційн полицю "Десять мовних заповідей справжньо о рома-

дянина" б ло оформлено в бібліотеці ім. Н. Забіли. Пере ляд літерат -
ри "Одна вона нас та а — ся спів ча і дзвін а" та "Зни ає все, а рід-
не слово вічне" ор анізовано для читачів бібліоте и ім. М. В. Го оля та
бібліоте и сімейно о читання "Чапаєв а".
Для вихованців дитячо-юнаць их л бів Централізованої системи

"Щасливе дитинство" проведено пізнавальні одини, бесіди "Любов до
Бать івщини неможлива без любові до рідно о слова", "В серці ніжно і
по ідно, збереж я мов рідн !" та "Вертайсь, рідна мово, серце на-
род , д ш раїни!"

Подолян запрошують 
до обговорення Програми 
лібералізації державної 
податкової політики 
На ви онання дор чення Президента

У раїни розробляється "Про рама лібералі-
зації державної подат ової політи и до 2014
ро ", що має створити більш сприятливі
мови для ведення в раїні підприємниць ої
діяльності.
Державна подат ова інспе ція Поділь-

сь ом районі Києва за ли ає всіх представни ів бізнес та ромад-
сь ості взяти а тивн часть в об оворенні зазначено о до мента.
Наразі свої пропозиції та за важення до Про рами можна залишати

на єдином веб-порталі ДПС У раїни (www.sts.gov.ua) розділі "Про-
позиції щодо вдос оналення державної подат ової політи и". Або
в ин вши власні пропозиції спеціальн с ринь , я встановлено
ЦОПП ДПІ Подільсь ом районі м. Києва ДПС за адресою: Київ, в л.
Т рівсь а, 12; надіславши листа на еле тронн адрес (www.
Podol31@ukr.net) до ДПІ Подільсь ом районі м. Києва

У КУП НАНУ відбулися 
вибори президента 
студентського парламенту
Третій рі поспіль захід проходить під
аслом: "Від прозорих виборів президен-
та ст дентсь о о парламент — до прозо-
рих виборів всіх іл ах влади". Відповід-
но до положення, на за ально ніверси-
тетсь их зборах б ло затверджено чоти-
ри андидат ри.
Особливістю цих виборів є те, що сп -

деї мають можливість на пра тиці застос вати здоб ті знання із теоре-
тичних юридичних дисциплін під час проведення дано о заход (на мі-
ні-виборчій дільниці ВНЗ).
Серед незалежних спостері ачів на ніверситетсь ій виборчій діль-

ниці б ли прис тні: представни и Ради ветеранів 8- о мі рорайон
Святошинсь о о район , А адемії м ніципально о правління, Націо-
нальної а адемії Сл жби безпе и У раїни, Київсь ої д ховної а адемії
та семінарії.
За рез льтатами олос вання перемо виборов Ілля Шляхов, ст -

дент ІІ рс юридично о фа льтет Київс о о ніверситет права На-
ціональної а адемії на У раїни

Проти чотирьох хабарників 
з митниці порушено 
кримінальну справу
Про рат ра Оболонсь о о район пор -

шила римінальн справ щодо посадовця
митно о пост "Київ-спеціалізований" Київ-
сь ої місь ої ре іональної митниці та йо о
підле лих — оловно о та двох провідних ін-
спе торів митно о оформлення, отрі вима-
али та одержали 7,2 тис. рн хабара.
Зловмисни и діяли відповідно до спільно

розроблено о план та попередніх домовленостей. Задля реалізації
під отовленої схеми по одження митної де ларації, я а не відповідала
вимо ам чинно о за онодавства, оловний інспе тор власном абі-
неті отримав від митно о бро ера частин хабара с мі 1,8 тис. рн.
Через пів одини провідні інспе тори залі митно о онтролю отрима-
ли від цьо о ж бро ера остаточн частин — ожен по 2,7 тис. рн. На-
далі вони передали роші оловном інспе тор , отрий через 3 дні
вр чив 6,6 тис. рн посадовцю митно о пост .
Під час допит затримані повністю визнали свою провин . Наразі дос -

дове слідство справі триває, проводяться необхідні слідчі дії. Виріш є-
ться питання про обрання для затриманих міри запобіжно о заход

З робочою поїздкою 
до Москви
На запрошення ряд Мос ви, з метою

обмін досвідом сфері ЖКГ відб лася ро-
боча поїзд а иївсь ої деле ації до росій-
сь ої столиці. У її с ладі б в і заст пни о-
лови Шевчен івсь ої РДА Оле сандр Ма-
лихін.
За йо о словами, перший день переб -

вання в Біло ам'яній вони взяли часть
ознайомленні з особливостями автомо-

більно о Лефортовсь о о т нелю. У раїнсь а деле ація о лян ла п'я-
тий за протяжністю місь ий т нель в Європі, довжина я о о близь о
3,2 м. Він проходить під річ ою Я зою і Лефортовсь им пар ом. Під-
земна ма істраль має три см и р х в північном напрямі і чотири в
південном , ширина однієї см и — 3,5 м. Середня інтенсивність р х
в т нелі с ладає 3,8 тис. авто на один , часи пі ця цифра зростає
до 7—8 тис. машин на один . Об'є т с ладається з двох "нито ", од-
на з я их заля ає на либині 30 м і має довжин 3246 м для р х в од-
ном напрямі, а інша є омбінацією т нелю і еста ади для р х в іншо-
м напрямі. У підземній автома істралі встановлено системи вентиля-
ції, освітлення, водовідведення, вимір рівня за азованості, пожежної
безпе и, димовидалення, відеоспостереження і зв'яз . Управління ін-
женерними ом ні аціями здійснюється в центральном диспетчер-
сь ом п н ті.
Та ож рам ах поїзд и відб лася з стріч із заст пни ом мера Мос-
ви з питань ЖКГ і бла о строю Петром Бірю овим

Та і навчання проводяться ожном районі столиці, щоб разі вини нення надзвичайних сит ацій оперативні сл жби
мали відповідні нави и й діяли я існо та ма симально швид о

Новини районів
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Столичні рят вальни и продемонстр вали, я саме рят ватим ть иян надзвичайних сит аціях
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Про затвердження поадресного переліку 

житлових будинків для виконання у 2012 році робіт 
із заміни (реконструкції) 

та модернізації ліфтів
Розпорядження № 1831 від 18 жовтня 2012 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 29.12.2011
№ 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік” (зі змінами та доповненнями), з метою утримання житлового фонду міста Києва
в належному технічному стані, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити поадресний перелік житлових будинків для виконання у
2012 році робіт із заміни (реконструкції) та модернізації ліфтів, що додає�
ться.

2. Визначити комунальне підприємство з утримання та експлуата�
ції житлового фонду спеціального призначення “Спецжитлофонд” за�
мовником виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоряджен�
ня.

3. Здійснити в 2012 році фінансування виконання робіт, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження, за рахунок коштів, передбачених в бюдже�
ті м. Києва на 2012 рік за кодом тимчасової класифікації видатків місце�

вих бюджетів 100102 “Капітальний ремонт житлового фонду місцевих ор�
ганів влади” в сумі 20 000,00 тис. грн.

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

Голова  О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про відзначення 68
ї річниці визволення України 
від фашистських загарбників

Розпорядження № 1852 від 22 жовтня 2012 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні”, "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні

1941
1945 років”, Указу Президента України від 20.10.2009 № 836/2009 “Про День визволення України від фашистських загарбни

ків”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.09.12 № 661
р “Про затвердження плану заходів щодо підготовки та відзна

чення у 2012 році 68
ї річниці визволення України від фашистських загарбників”, міської цільової програми "Соціальне партнер

ство” на 2011
2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.02.2011 № 23/5410, з метою вшанування героїчного
подвигу народу у боротьбі проти фашистських загарбників та відзначення Дня визволення України від фашистських загарбників у
столиці України — місті
герої Києві:

1. Провести 28 жовтня 2012 року народні гуляння з нагоди відзначен�
ня 68�ї річниці визволення України від фашистських загарбників на вул.
Хрещатик та Майдані Незалежності.

2. Затвердити план загальноміських заходів з нагоди відзначення 68�ї
річниці визволення України від фашистських загарбників, що додається.

3. З метою виконання плану загальноміських заходів із відзначення 68�
ї річниці визволення України від фашистських загарбників просити:

Головне управління Держтехногенбезпеки у м. Києві встановити кон�
троль за станом пожежної та техногенної безпеки під час проведення за�
ходів на вул. Хрещатик та Майдані Незалежності;

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві
забезпечити охорону громадського порядку під час проведення масових
заходів, цілодобову охорону військової техніки часів Великої Вітчизняної
війни та святкового оформлення;

Управління Державної автомобільної інспекції Головного управління
Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві забезпечити супровід
військової техніки часів Великої Вітчизняної війни для презентації її ки�
янам та гостям міста на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик.

4. Районним в місті Києві державним адміністраціям розробити заходи

з нагоди відзначення 68�ї річниці визволення України від фашистських за�
гарбників та забезпечити їх проведення.

5. Управлінню у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці здійс�
нити заходи з нагоди відзначення 68�ї річниці визволення України від фа�
шистських загарбників, які належать до його компетенції, в межах загаль�
них асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва на 2012 рік.

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

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації з розподілом обо�
в’язків.

Голова  О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про внесення змін до додатка 
до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 21.07.2012 № 1272

Розпорядження № 1860 від 23 жовтня 2012 року
Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про благоустрій насе


лених пунктів”, підпункту 7 пункту 5 Порядку використання у 2012 році коштів для здійснення м. Києвом функцій столиці, у тому
числі будівництва метрополітену до житлових масивів Троєщина, Теремки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 18.01.2012 № 40, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 № 375, Порядку проведення ремон

ту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету з питань житлово
кому

нального господарства від 23.09.2003 № 154, та з метою уточнення адресного переліку прибудинкових територій, на яких будуть
проводитись роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення у м. Києві, в межах функцій органу місцевого самовря

дування:

1. Внести зміни до додатка до розпорядження виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
21.07.2012 № 1272 “Про капітальний ремонт мереж зовнішнього освіт�
лення прибудинкових територій м. Києва”, виклавши його в новій редак�
ції, що додається.

2. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього роз�
порядження покласти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

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

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
ветеранам Великої Вітчизняної війни 

та жертвам нацистських переслідувань 
з нагоди відзначення 68
ї річниці визволення України та 69
ї річниці 

визволення столиці України 
від фашистських загарбників

Розпорядження № 1872 від 24 жовтня 2012 року
Відповідно до законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та "Про жертви нацистських переслі


дувань”, рішення Київської міської ради від 16.02.2012 № 106/7443 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам” на 2011
2015 роки”та фінансуван

ня її заходів у 2012 році”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу ветеранам Ве�
ликої Вітчизняної війни та жертвам нацистських переслідувань з наго�
ди відзначення 68�ї річниці визволення України та 69�ї річниці визво�
лення столиці України від фашистських загарбників у розмірі:

1500 грн — особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщи�
ною;

1000 грн — особам, які брали участь у героїчній обороні міста Києва
та яким встановлено статус "учасник народного ополчення”;

300 грн — інвалідам Великої Вітчизняної війни І групи та колишнім
малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць при�
мусового тримання;

200 грн — інвалідам Великої Вітчизняної війни II групи та колишнім
малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць при�
мусового тримання;

200 грн — інвалідам Великої Вітчизняної війни III групи та колишнім
малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць при�
мусового тримання;

300 грн — учасникам бойових дій в період Великої Вітчизняної війни
та колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, ін�
ших місць примусового тримання;

200 грн — вдовам Героїв Радянського Союзу;
200 грн — учасникам Великої Вітчизняної війни та колишнім в’язням

концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання.
2. Головному управлінню праці та соціального захисту населення ви�

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) забезпечити виплату одноразової матеріальної допомоги

на суму 12004,96 тисяч гривень, зазначеної у пункті 1 цього розпоря�
дження, за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на
2012 рік на виконання рішення Київської міської ради від 16.02.2012
№ 106/7443 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської цільової програми
"Турбота. Назустріч киянам" на 2011�2015 роки та фінансування її за�
ходів у 2012 році”:

особам, які перебувають на обліку в органах соціального захисту на�
селення та Пенсійного фонду України як одержувачі пенсій та допомоги;

особам, які перебувають на обліку в Головному управлінні Пенсійно�
го фонду України в м. Києві як одержувачі пенсій відповідно до Закону
України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служ�
би, та деяких інших осіб”.

3. Взяти до уваги, що одноразова допомога, яка не була своєчасно
виплачена громадянину через незалежні від нього причини, у разі
смерті цих громадян виплачується членам сім’ї померлого у порядку,
передбаченому для виплати пенсій у зв’язку зі смертю пенсіонера, а
також врахувати, що особам, які одночасно належать до декількох ка�
тегорій, надається одна допомога у більшому розмірі.

4. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про зміни у складі Колегії виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 1880 від 24 жовтня 2012 року

Затвердити зміни до складу Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за

твердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
05.04.2011 № 484:

Увести до складу Колегії Сироту Віру Вадимівну — голову Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) (за згодою).

Голова  О. Попов

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції 

у місті Києві 22 жовтня 2012 року № 65/982

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

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

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7 Закону України “Про житлово
кому

нальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 р. № 833 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Мі

ністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731”, з метою уточнення положень стосовно застосування тарифів:

1. Доповнити Примітки до Тарифів на комунальні послуги з централі�
зованого опалення і постачання гарячої води виконавцям цих послуг усіх
форм власності для здійснення розрахунків з населенням, з оплатою
останнім не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунко�
вим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.05.2011 № 857, за�
реєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 06.06.2011 за
№ 21/880, пунктом 3 такого змісту:

“3. Тарифи не застосовуються при розрахунках з населенням будинку

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

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

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

Голова О. Попов

Про закріплення за комунальним підприємством 
“Фармація” нежилих приміщень
Розпорядження № 1897 від 29 жовтня 2012 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7 та статті 10 Закону України “Про столицю Укра

їни — мІсто
герой Київ”, статей 78, 136 Господарського кодексу України, рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096
“Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва”, враховуючи звернення комунального підприємства
“Фармація” від 29.02.2012 року № 360/03/07, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Закріпити на праві господарського відання за комунальним підпри�
ємством “Фармація” нежилі приміщення, які належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва, згідно з додатком.

2. Комунальному підприємству “Київжитлоспецексплуатація” в уста�
новленому порядку здійснити передачу комунальному підприємству
“Фармація” нежилих прнміщень, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

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

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

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

від 05.12.2011 № 2264
Розпорядження № 1858 від 23 жовтня 2012 року

Відповідно до статті 186
1 Земельного кодексу України, статті 41 Закону України "Про забезпечення санітарного та епіде

мічного благополуччя населення”, указів Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 "Про оптимізацію системи цен

тральних органів виконавчої влади" та від 06.04.2011 № 400/2011 "Про Положення про Державну санітарно
епідеміологічну
службу України”, постанов Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 № 1420 "Деякі питання реалізації статті 186
1 Земельно

го кодексу України”, від 28.03.2011 № 346 "Про ліквідацію урядових органів” та від 28.12.2011 № 1382 "Про утворення терито

ріальних органів Державної санітарно
епідеміологічної служби”, наказу Міністерства охорони здоров’я України від
19.01.2012 № 34 "Про затвердження Положення про територіальні органи Держсанепідслужби України”, зареєстрованого в Мі

ністерстві юстиції України 16.03.2012 за № 413/20726 наказів Державної санітарно
епідеміологічної служби України від
01.06.2012 № 17
о та від 17.08.2012 № 85
о наказу Київської міської санепідстанції від 17.08.2012 № 132
к, наказу Головного
управління Держсанепідслужби у м. Києві від 10.09.2012 № 1
о, враховуючи звернення Головного управління Держсанепід

служби у м. Києві від 25.09.2012 № 400, у зв’язку із проведенням адміністративної реформи та кадровими змінами у системі
державних санІтарно
епІдеміологІчних органів України:

1. Затвердити зміни до складу комісії з розгляду питань, пов’язаних з
погодженням документації із землеустрою, затвердженого розпоряджен�
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 05.12.2011 № 2264 (із змінами внесеними розпоря�
дженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 23.02.2012 № 298 та від 19.03.2012 № 411):

1,1. Вивести зі складу комісії Ортинського Ярослава Михайловича —
головного державного санітарного лікаря м. Києва, члена комісії.

1.2. Увести до складу комісії Рудницьку Ольгу Петрівну — начальника
Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві, головного держав�
ного санітарного лікаря м. Києва членом комісії.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

Про визначення КП “Плесо” замовником робіт 
з благоустрою та облаштування зони організованого 

відпочинку озера Тельбін
Розпорядження № 1859 від 23 жовтня 2012 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.01.2012 № 129 “Про Програму соціально
економічного розвитку м. Києва на
2012 рік”, рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1099/7335 “Про Програму соціально
економічного розвитку м. Києва на
2012 рік”” рішення Київської міської ради від 29.12.2011 №1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”та в межах здійснення
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити комунальне підприємство виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охо�
роні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва “Пле�
со” (далі —комунальне  підприємство "Плесо") замовником   робіт з
благоустрою та облаштування зони організованого відпочинку озера
Тельбін.

2. Комунальному підприємству "Плесо":
2.1. У встановленому законодавством порядку визначити проектну

організацію з розробки проектно�кошторисної документації та
генеральну підрядну організацію для здійснення робіт з благоустрою
та облаштування зони організованого відпочинку озера   Тельбін.

2.2. Забезпечити розробку і затвердження у встановленому порядку
проектно�кошторисної документації на виконання робіт з благоустрою
та облаштування зони організованого відпочинку озера Тельбін.

2.3. Роботи з благоустрою та облаштування зони організованого
відпочинку озера Тельбін виконувати при наявності проектно�
кошторисної документації, затвердженої у встановленому порядку.

3. При укладанні замовником договору підряду на благоустрій та
облаштування зони організованого відпочинку озера   Тельбін
обов'язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії
якості виконаних робіт.

4. Фінансування робіт з благоустрою та облаштування зони
організованого відпочинку озера "Тельбін" здійснювати відповідно
до показників та в межах, передбачених Програмою соціально�
економічного розвитку міста Києва на відповідний рік, та інших
коштів,

5. Доручити Головному управлінню комунальної власності м.
Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) забезпечити у встановленому порядку
зарахування до комунальної власності територіальної громади
міста Києва майна, встановленого після завершення робіт з
благоустрою та облаштування зони організованого відпочинку
озера "Тельбін".

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

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
першого заступника голови Київської міської державної
адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 13 листопада 2012 року

Про реконструкцію спеціалізованої школи № 24 
на вул. О. Теліги, 15
А

Розпорядження № 1906 від 29 жовтня 2012 року
Відповідно до статті 123 Земельного кодексу України, статті 70 Бюджетного кодексу України, статті 31 Закону України "Про міс


цеве самоврядування в Україні”, статті 7 Закону України "Про основи містобудування”, статті 6 Закону України "Про регулювання
містобудівної діяльності”, рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік”, рішен

ня Київської міської ради від 29.12.2011 № 1099/7335 "Про Програму соціально
економічного розвитку м. Києва на 2012 рік”, з ме

тою своєчасного проведення реконструкції закладів освіти та створення належних умов для виховання та навчання дітей, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити Шевченківську районну в місті Києві державну адмініс�
трацію замовником робіт з проектування та реконструкції спеціалізованої
шкоди № 24 на вул. О. Теліги, 15�А.

2. Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на ви�
конання пункту 1 цього розпорядження:

2.1. Оформити право користування земельною ділянкою у встановле�
ному законом порядку.

2.2. Визначити у встановленому законом порядку генеральну проектну
та генеральну підрядну організації для виконання робіт з реконструкції
спеціалізованої школи № 24 на вул. О. Теліги, 15�А, з якими укласти від�
повідні договори.

2.3. Забезпечити розробку та затвердження у встановленому порядку
проектно�кошторисної документації.

2.4. Роботи виконати відповідно до Правил благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051.

2.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�
конання будівельних робіт.

2.6. При укладенні договору підряду на реконструкцію об’єкта обов’яз�
ково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якості вико�

наних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об’єкта.
2.7. Після закінчення робіт з реконструкції спеціалізованої школи № 24

на вул. О. Теліги, 15�А передати їх вартість на баланс Управління освіти
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

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

4. Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації пода�
ти до Головного управлінні економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвести�
ційні пропозиції щодо включення робіт, зазначених у пункті 1 цього роз�
порядження, до проектів програм соціально�економічного розвитку 
м. Києва на 2013 та наступні роки.

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

Голова О. Попов

Про передачу основних засобів комунальної 
власності територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 1896 від 29 жовтня 2012 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 За


кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи протокольне доручення № 7 додатку до протоколу № 2 пленар

ного засідання IX сесії Київрадн VI скликання від 16.02.2012 (лист заступника міського голови — секретаря Київради Гереги Г. Ф. від
16.02.2012 № 6
231/6
14ПП) з метою раціонального використання основних засобів територіальної громади міста Києва та в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Закріпити на праві господарського відання за комунальним підпри�
ємством “Київжитлоспецексплуатація” нежилий будинок площею 1320,4
кв. м на вул. Воровського, 20, літ. А, який належить до комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва та враховується на балансі Ки�
ївського міського центру здоров’я.

2. Київському міському центру здоров’я в установленому порядку
здійснити передачу нежилого будинку комунальному підприємству “Київ�
житлоспецексплуатація” згідно з пунктом 1 цього розпорядження.

3. Заступникові голови — керівнику апарату виконавчого органу Ки�

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Пузано�
ву О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інфор�
мації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про влаштування будівельної сітки 
з художнім зображенням рекламного змісту 

на фасадах будівлі ЦУМу на вул. Б. Хмельницького/вул. Хрещатик, 38/2
(літ. А) у Шевченківському районі

Розпорядження № 1863 від 23 жовтня 2012 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, рішення

Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 “Про Правила благоустрою міста Києва”, розпорядження виконавчого органу Ки

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.05.2012 № 818 “Про тимчасове зайняття частин тротуарів ву

лиць Хрещатик і Б. Хмельницького у межах будівлі ЦУМу на вул. Хрещатик/Б. Хмельницького, 38/2 (літ. А) у Шевченківському
районі”:

1. Погодитись з пропозицією товариства з обмеженою відповідальніс�
тю “Столичний ЦУМ” (далі — ТОВ “Столичний ЦУМ”) за рахунок власних
коштів з 01.11.2012 до 01.11.2013 здійснити влаштування будівельної
сітки з художнім зображенням рекламного змісту на фасадах будівлі
ЦУМу в рамках проведення робіт з реконструкції цієї будівлі (без зміни
функціонального призначення об’єкта) за адресою: вул. Б. Хмельницько�
го, 2 у Шевченківському районі міста Києва, а саме:

1.1. На фасаді будівлі з боку вул. Хрещатик — соціального спрямуван�
ня. 

1.2. На фасадах будівлі з боку вул. Б. Хмельницького та на її перетині
з вул. Хрещатик — рекламного спрямування.

2. ТОВ “Столичний ЦУМ” на виконання заходів, передбачених у п.1
цього розпорядження:

2.1. Розпочати монтаж конструкцій для влаштування будівельної сітки
з художнім зображенням рекламного змісту на фасадах будівлі з
01.11.2012.

2.2. Забезпечити демонтаж конструкцій для влаштування будівельної
сітки з художнім зображенням рекламного змісту на фасадах будівлі до
01.11.2013.

2.3. Забезпечити дотримання умов технічної безпеки та підсвічування
при влаштуванні будівельної сітки з художнім зображенням рекламного
змісту на фасадах будівлі.

2.4. При розміщенні/зміні художнього зображення рекламного змісту
попередньо погоджувати його з Головним управлінням з питань внутріш�
ньої політики та зв’язків з громадськістю виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Роботи з влаштування будівельної сітки, зазначеної у п. 1 цього розпо�
рядження, виконувати відповідно до Правил благоустрою міста Києва, за�
тверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051 /1051.

4. Питання щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження покласти на заступника голови Київської міської дер�
жавної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

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

Голова  О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2008 № 306

Розпорядження № 1895 від 29 жовтня 2012 року
Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, частини

4 статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, у зв’язку з необхідністю продовження строків виконання
робіт з проектування та реконструкції площі Шевченка з реконструкцією Мінського просп. до Великої окружної дороги та вул. По

лярної до вул. Автозаводської, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2008
№ 306 “Про реконструкцію площі Шевченка з реконструкцією Мінсько�
го просп. до Великої окружної дороги та вул. Полярної до вул. Автоза�
водської”:

1. В пункті 1 слова та цифри “у 2008 році” та “а в 2009 році” виклю�
чити.

2. Пункт 3 розпорядження викласти в новій редакції:
“3. Комунальному підприємству “Дирекція будівництва шляхово�

транспортних споруд м. Києва”:
3.1. Визначити у встановленому порядку на конкурсних торгах гене�

ральні проектну та будівельну організації для проектування та рекон�
струкції площі Шевченка з реконструкцією Мінського просп. до Вели�
кої окружної дороги та вул. Полярної до вул. Автозаводської.

3.2. Одержати в Головному управлінні містобудування та архі�
тектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) містобудівні умови та обмеження забу�
дови земельної ділянки та в інженерних службах міста — технічні
умови.

3.3. Розробити та затвердити в установленому порядку проектно�
кошторисну документацію.

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

3.5. Роботи виконувати відповідно до Правил благоустрою міста Ки�
єва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051. “

3. Пункт 5 викласти в новій редакції:
“5. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого орга�

ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у
встановленому порядку подати до Головного управління економіки та
інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення
робіт з проектування та реконструкції площі Шевченка з реконструк�
цією Мінського просп. до Великої окружної дороги та вул. Полярної до
вул. Автозаводської до програм соціально�економічного розвитку 
м. Києва на 2013 та наступні роки.”

Голова О. Попов

Про внесення змін у додаток 11 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 

“Про питання організації управління районами в місті Києві”

Розпорядження № 1905 від 29 жовтня 2012 року
Відповідно до статті 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 18 Закону України “Про столицю Укра


їни — місто
герой Київ”, пункту 2 статті 10 Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”, враховуючи розпо


рядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.06.2012 № 1050 та звер

нення комунального підприємства “Київжитлоспецексплуатація” від 12.09.2012  № 155/1/16
3929, в межах функцій органу місце

вого самоврядування:

1. Позицію 6.13 розділу “6. ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН” додатка 11 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 “Про питання організації управління районами в місті Києві” викласти у такій редакції:

“

“
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�

в’язків.

Голова О. Попов

6.13. ВУЛ.ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ,8 ЛІТ."А" 367,00

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 01.07.96 № 1013
Розпорядження № 1903 від 29 жовтня 2012 року

Відповідно до ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву настоятеля, голови пара

фіяльної ради, голови парафіяльних зборів релігійної громади Української Православної Церкви парафії Святого Великомучени

ка і Цілителя Пантелеймона у Деснянському районі м. Києва від 06.09.2012 та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної
громади від 01.07.2012 № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади Української Пра�
вославної Церкви парафії Святого Великомученика і Цілителя Пантелей�
мона у Деснянському районі м. Києва, зареєстрованого розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 01.07.96 № 1013, виклавши
його в новій редакції, що додається.

2. Внести зміни до заголовку та абзацу першого розпорядження Київ�
ської міської державної адміністрації від 01.07.96 № 1013 “Про реєстра�

цію Статуту релігійної громади Української Православної Церкви парафії
Святого Великомученика і Цілителя Пантелеймона у Жовтневому районі
м. Києва” змінивши слова: “у Жовтневому районі” словами: “у Деснян�
ському районі”.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 06.08.2012 № 1394

Розпорядження № 1901 від 29 жовтня 2012 року
Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від 23.05.2001

№ 334/2001 “Про заходи щодо вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів”, рі

шення Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 “Про правила благоустрою міста Києва”, наказу Міністерства економіки та
з питань європейської інтеграції України від 28.07.2004 № 281 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо базових моде

лей ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів”, з метою вивчення та аналізу ринкової мережі у місті Києві, в ме

жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. У пункті 2 розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 06.08.2012. № 1394
“Про міську комісію для вивчення та аналізу ринкової мережі у місті Ки�
єві” слова. “у двомісячний термін” замінити словами і цифрами: "до
06.12.2012 року”.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо�

го розпорядження у засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова  О. Попов

Про прийняття — передачу 
до комунальної власності 

громади міста Києва об’єктів теплопостачання 
Товариства з обмеженою відповідальністю 

“Торговий дім “ТВІН”

Розпорядження № 1898 від 29 жовтня 2012 року
Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 15.12.2011

№ 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва відомчого житлового
фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури”, враховуючії звернення ТОВ “Торговий дім “ТВІН”
(лист від 27.08.2012 № 07ТЗ
27/08
12) та протокол засідання Загальних зборів Учасників від 23.08.2012 № 02/12, з метою надійного
утримання та якісного обслуговування об’єктів комунального призначення, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

і. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва і передати у володіння та користування публічному ак�
ціонерному товариству “Київенерго” об’єкти теплопостачання Товариства
з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “ТВІН” згідно з додатком, в
межах та на умовах, визначених Угодою щодо реалізації проекту управлін�
ня та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001 (зі
змінами та доповненнями), яка укладена між АК “Київенерго” та виконав�
чим органом Київської міської ради (Київською міською державною адмі�
ністрацією).

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити приймання — передачу об’єктів теплопостачання, зазначе�
них у пункті 1 цього розпорядження на умовах, визначених відповідною

угодою.
3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів�

нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанову О.Г. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті 

Київської міської державної адміністрації

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 23.03.2012 № 460

Розпорядження № 1846 від 22 жовтня 2012 року
Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, в межах функцій органу місцевого самоврядуван


ня:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 23.03.2012 № 460 “Про
термінове виконання робіт з реставрації та ремонту забудови, благоуст�
рою території, реконструкції інженерних мереж по Андріївському узвозу у
Подільському районі м. Києва, II черга будівництва “Реставрація та ре�
монт фасадів забудови в межах червоних ліній” такі зміни:

1.1. У пункті 1 розпорядження цифри “01.10.2012” замінити цифрами
“20.08.2013”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти па заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова  О. Попов

Про внесення змін 
до складу Координаційної ради 

з питань сприяння розвитку кластерних об’єднань 
у місті Києві виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1836 від 18 жовтня 2012 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи розпорядження виконавчого органу Київ


ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2012 № 1515 “Про тимчасовий розподіл обов’язків між го

ловою Київської міської державної адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови Київської міської держав

ної адміністрації та заступником голови Київської міської державної адміністрації — керівником апарату виконавчого органу Ки

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, у зв’язку з кадровими змінами, в межах функцій органу місце

вого самоврядування:

1. Внести до складу Координаційної ради з питань сприяння розвитку
кластерних об’єднань у місті Києві виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 16.11.2011 № 2125 (із змінами і доповнен�
нями), такі зміни:

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

кої державної адміністрації, голову Координаційної ради;
1.2. Увести до складу комісії:

Голубченка Анатолія Костянтиновича — заступника голови Київської
міської державної адміністрації, призначивши його головою Координацій�
ної ради.

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Голубченка А. К.

Голова О. Попов
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 13 листопада 2012 року

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

О олошення щодо намірів яро отримання дозвол
на ви иди забр днюючих речовин повітря.

ПрАТ "Київмлин" підприємство, я е переробляє зерно та виробляє висо оя існе борошно.
Виробнича пот жність с ладає більше 1000 тонн перероблено о зерна на доб .

ПрАТ "Київмлин" розташовано за адресою: м. Київ, в л. Межи ірсь а, 83. До с лад підприємства
входять два млини та елеватор, я і розташовані на одном виробничом майданчи та мають
74 джерела ви идів в атмосферне повітря, 62 з них обладнані пиловловлюючими станов ами.

В цілом на підприємстві в атмосферне повітря ви идаються речовини ви ляді с спендованих
твердих частино (пил зерновий та пил борошна), решта речовин, а саме: ан ідрид сірчистий, заліза
о сид, мар анцю о сид та в леводні надходять від допоміжних дільниць незначних обся ах.

Підприємство має дозвіл на ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами, термін дії до 24.12.2012 р.

З метою дотримання встановлених нормативів ГДВ ( ранично доп стимих ви идів), на
підприємстві щорічно проводиться аналітичний онтроль джерел ви идів забр днюючих речовин.
Роботи проводить ТОВ "Е отехсервіс" — перевищень нормативів дозволених обся ів не виявлено.

За важення та пропозиції, щодо намірів ПрАТ "Київмлин", надсилати в місячний термін до
Подільсь ої районної м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, в л. Контра това площа, 2.

Ре іональне відділення Фонд державно о майна У раїни по
м. Києв повідомляє, що на азом Фонд державно о майна У раїни від
24.10.2012 № 1314 "Про перелі об'є тів, що підля ають приватизації"
нежитлові приміщення за альною площею 516,60 в.м (на 1-м поверсі —
113,70 в.м, антресолі 1 — 94,50 в.м, антресолі 2 — 308,40 в.м), за
адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 24, літ. "А", що переб вають на балансі
Державно о підприємства "А роінвест" та оренд ються Товариством з
обмеженою відповідальністю "КПШ" в лючено до перелі об'є тів р пи
А державної власності, що підля ають приватизації шляхом ви п .

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача: ВАТ "Місь -
б дтранс", останнє відоме місце реєстрації я ої: м. Київ, в л. Ізюмсь а, 5, в
с дове засідання на 20 листопада 2012 ро об 11.30 на роз ляд цивільної
справи за позовом Данильця Ві тора Леонідовича до Від рито о а ціонерно-
о товариства "Місь б дтранс" про стя нення забор ованості, я е відб деть-
ся в приміщенні с д : м. Київ, в л. П. Потєхіна, 14-а, абінет № 27.
Яв а в с дове засідання є обов'яз овою!
С ддя Н.В. Антонов

Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що 29.11.2012 ро об 11.00
роз лядатиметься цивільна справа № 2604/20139/2012 за позовом Панасовсь ої Оль и Валеріївни
до Панасовсь о о Валерія В'ячеславовича про поділ спільно о майна. Панасовсь ий Валерій
В'ячеславович останнє відоме місце проживання: м. Київ, в л. Ми ільсь о-Слобідсь а, 4-Д, в. 85
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, aб. № 202.
С ддя Ластов а Н. Д.

Управління освіти Печерсь ої районної в місті Києві державної адміністрації
о олош є он рс на заміщення ва антної посади оловно о спеціаліста. Вимо и: вища
педа о ічна освіта, досвід роботи сфері освіти не менше 3 ро ів. Заяви на он рс
подавати продовж 30 алендарних днів від дня оп блі вання. Довід и за т. 253-44-16.

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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Термін прийняття заяв про оренд -10 робочих днів з наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд ожно о із зазначених об'є тів приймаються за
адресою: в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва.

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

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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: просп. 40-річчя
Жовтня, 42, Голосіївсь а районна в місті Києві державна адміністрація.
Отримати довід ов інформацію можна за адресою: м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 42, Голосіївсь а районна в місті Києві державна

адміністрація, аб. 410, телефон для довідо : 281-66-24.

№
п/п

Балансо трим вач (юридична адреса,
онта тний телефон)

Адреса об'є та оренди
Орендна плата
за 1 один
(без ПДВ)

Цільове ви ористання
приміщення

Ма симально
можливий

стро оренди

1.
Управління освіти Голосіївсь ої районної в місті

Києві державної адміністрації (м. Київ,
просп. 40-річчя Жовтня, 118-б, тел. 257-12-57)

в л. Горь о о, 130/17
(СЗШ № 37) за альна площа

80,0 в. м (по одинно)
4,06 рн

Розміщення с б'є тів
осподарювання, що здійснюють
освітню діяльність (по одинно)

2 ро и 364 дні

2.
Управління освіти Голосіївсь ої районної в місті

Києві державної адміністрації (м. Київ,
просп. 40-річчя Жовтня, 118-б, тел. 257-12-57)

в л. А адемі а Заболотно о,
6-А (СЗШ № 286) за альна

площа 95,91 в. м (по одинно)
3,95 рн

Розміщення с б'є тів
осподарювання, що здійснюють
освітню діяльність (по одинно)

2 ро и 364 дні

Шановні меш анці!
Відповідно до За он У раїни "Про житлово- ом нальні посл и", постанови Кабінет Міністрів У раїни від 10.12.2008 р. №1070 "Про затвердження Правил надання посл з вивезення поб тових відходів"

та ст. 15 За он У раїни "Про відходи" ромадяни У раїни, іноземці та особи без ромадянства зобов'язані вносити в становленом поряд плат за орист вання посл ами з вивезення поб тових
відходів.
З метою нала одження системи вивезення поб тових відходів з території приватно о се тор Дніпровсь о о район м. Києва, за підтрим и Головно о правління ом нально о осподарства та

Дніпровсь ої районної в місті Києві державної адміністрації Товариство з обмеженою відповідальністю "Селті " (далі — ТОВ "Селті "), я підприємство-ви онавець посл з вивезення поб тових відходів,
забезпечить встановлення онтейнерів під завантаження поб тових відходів міст істю 0,24 б. м та/або 1,1 б. м дворах меш анців приватно о се тор .
Для зр чності оплати за посл и з вивезення поб тових відходів без сплати додат ових омісій, ТОВ "Селті " лало з КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" до овір про надання посл з

оброб и платежів та ви отовлення для споживачів на замовлення ТОВ "Селті " рах н ів на сплат посл за вивіз поб тових відходів.
Обся надання посл б де розрахов ватись ви онавцем на підставі норм, затверджених ор аном місцево о самовряд вання.
З мовами до овор на надання посл з вивезення поб тових відходів Ви можете ознайомитися нижче, а та ож на офіційном сайті Головно о правління ом нально о осподарства

(www.kievcity.com.ua). Звертаємо Ваш ва , що відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 20 За он У раїни "Про житлово- ом нальні посл и" споживач зобов'язаний ласти до овір на надання житлово- ом нальних
посл , під отовлений ви онавцем на основі типово о до овор .
Для більш детальної інформації просимо звертатися за телефоном: (044)558-58-19.
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Відповіді на сканворд 

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезна-
ходження

За альна
площа,
в.м

Цільове ви ористання
приміщення

Ма сималь-
но можли-
вий стро
оренди

Орендна
плата за
1 в.м,

рн

Розмір
місячної
орендної
плати, рн

Приміт а

1.

Ком нальне підприємство
"Київпастранс"

в л. Набережне шосе, 2,
м. Київ, 04070,
тел. 254-65-20,

279-20-31

1 поверх
в л.

Чистя івсь а,
19, літ. Д

487,60

С б'є т осподарювання, я ий
здійснює виробнич діяльність

непродовольчих товарів
(виробництво інвалідної техні и

для реабілітації дітей)

2 ро и
364 дні

Станом на 30.07.2012

23,05 11237,51

2.
1 поверх

в л.
Чистя івсь а,
19-А, орп. 4

2 ро и
364 дні

Станом на 30.09.2012

24,78 С лад 56,62 1403,14

3. 88,35 Офіс 70,78 6253,39

4. 1 поверх в л. Бориспіль-
сь а, 15, орп. 3 90,28 Кафе, я е не здійснює продаж

товарів піда цизної р пи
2 ро и
364 дні

Станом на 31.08 2012

42,55 3841,63

5. 1 поверх в л. Т л зи, 1,
орп. 1 21,00 Бар з реалізацією піда цизних

товарів
2 ро и
364 дні

Станом на 30.09.2012

76,75 1611,84

6.
Ком нальне підприємство

"Київпастранс"
в л. Набережне шосе, 2,

м. Київ, 04070,
тел. 254-65-20, 279-20-31

1 поверх
в л. Т л зи, 1

173,39 в
том числі:

30,00 Кафе, я е не здійснює продаж
товарів піда цизної р пи

2 ро и
364 дні

37,88 1136,45

в л. Т л зи, 1,
орп. 1 143,39 29,56 4238,13

7.

Ком нальне підприємство
"Київсь ий метрополітен"

03055, м. Київ,
просп. Перемо и, 35

тел: 238-44-21

частина
вестибюлю №1

станція метро
"Василь івсь а" 1,00 Бан омат 2 ро и

364 дні
Станом на серпень 2012

476,55 476,55 Для ладання до о-
вор оренди

обов'яз ова наяв-
ність прое тної до-

ментації ПІ "ДП
У рметрот нель-
прое т" на розмі-
щення бан омат

8. частина
вестибюлю №2

станція метро
"Василь івсь а" 1,00 Бан омат 2 ро и

364 дні 476,55 476,55

9. частина
вестибюлю

станція метро
"Голосіївсь а" 1,00 Бан омат 2 ро и

364 дні 524,70 524,70

10. частина
вестибюлю

станція метро
"Деміївсь а" 1,00 Бан омат 2 ро и

364 дні 504,74 504,74

11.

Київсь а м ніципальна
а адемія естрадно о та

цир ово о мистецтв 01032,
м. Київ, в л. Жилянсь а,

88, тел. 284-36-19

1 поверх в л. Жилянсь а,
88, літ. А 1,00 Бан омат 2 ро и

364 дні

Станом на 01.10. 2012

519,74 519,74

12.

Дитяча лінічна лі арня № 4
Солом'янсь о о район
м. Києва 03680, м. Київ,
просп. Комарова, 3,

тел. 497-10-32

1 поверх пров.
Ковальсь ий, 12

157,64
С б'є т осподарювання, я ий
здійснює виробнич діяльність

продовольчих товарів 2 ро и
364 дні

Станом на 31.05. 2012

32,45 5115,37

12,40 Офіс 69,54 862,24

13.

КП "Київсь ий іподром"
03680, м. Київ,

просп. Гл ш ова, 10,
тел. 526-20-53

1 поверх

просп.
А адемі а

Гл ш ова, 10,
літ. Ч

50,00
Розміщення бла одійної

ор анізації (оздоровча верхова
їзда (іпотерапія)

2 ро и
364 дні

1 рн на рі

Станом на 30.04.2012

233,00 11,13 2593,46

Всьо о:
283,00

14.

Ком нальне підприємство
"Київжитлоспеце спл атація"

01034, м. Київ,
в л. Володимирсь а, 51-а,

234-02-62

1,2 поверх просп. Лісовий,
39, літ. А 18,80

Розміщення ромадсь ої ор аніза-
ції, що є членом Спостережної о-
місії Київсь ої місь ої ради (KMДА)

2 ро и
364 дні 1 рн на рі

15. 1,2 поверх просп. Лісовий,
39, літ. А 36,90

Розміщення ромадсь ої ор аніза-
ції, що є членом Спостережної о-
місії Київсь ої місь ої ради (KMДА)

2 ро и
364 дні 1 рн на рі

16. 1,2 поверх просп. Лісовий,
39, літ. А 38,90

Розміщення ромадсь ої ор аніза-
ції, що є членом Спостережної о-
місії Київсь ої місь ої ради (KMДА)

2 ро и
364 дні 1 рн на рі

17.

КП "Кінотеатр "Флоренція"
м. Київ, просп.

Мая овсь о о, 31,
тел. 515-52-04

1 поверх
просп.

Мая овсь о о,
31

31,50 Пер арня 2 ро и
364 дні

Станом на 30.09. 2012

66,98 2110,00

ДОГОВІР
про надання посл

з вивезення поб тових відходів

м. Київ"_____" _________________ 2012 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Селті ", в
особі енерально о дире тора Підд бної Зінаїди
Гри орівни, діє на підставі стат т , (далі — ви онавець), з
однієї сторони, і (прізвище, ім'я та по бать ові фізичної
особи, що є власни ом, наймачем, орендарем б дин )
(далі — споживач), з др ої сторони, лали цей до овір
про нижченаведене
1. Предмет до овор
1.1. Ви онавець зобов'яз ється надавати посл и з

вивезення поб тових відходів, а споживач зобов'яз ється
своєчасно оплач вати посл и за встановленими
тарифами стро и і на мовах, передбачених цим
до овором (далі -посл и) на підставі за онодавства про
відходи, житлово- ом нальні посл и, санітарних норм і
правил, Правил надання посл з вивезення поб тових
відходів, затверджених постановою Кабінет міністрів
У раїни від 10.12.2008 р. № 1070, та цьо о до овор .
2. Перелі посл
2.1.Ви онавець надає споживачеві посл и з вивезення

твердих поб тових відходів (далі -ТПВ).
2.2.Посл и з вивезення ТПВ надаються за

онтейнерною схемою.
2.3.Для вивезення ТПВ за онтейнерною схемою

ви ористов ються технічно справні онтейнери міст істю
0,24 та/або 1,1 б. метрів, що належать Ви онавцеві.
Ви онавець вивозить ТПВ за онтейнерною схемою з

18.00 до 21.00.
2.4.Завантаження ТПВ здійснюється Ви онавцем.
3. Вимірювання обся та визначення я ості посл
3.1.Обся надання посл розрахов ється ви онавцем

на підставі норм, затверджених ор аном місцево о
самовряд вання.
3.2.Розрах но обся і вартості посл здійснюється

з ідно з додат ом 3 до Правил надання посл з вивезення
поб тових відходів, затверджених постановою Кабінет
міністрів У раїни від 10.12.2008 р. № 1070 та
відповідності до тариф , затвердженом рішенням ор ан
місцево о самовряд вання.
4. Оплата посл
4.1.Розрах н овим періодом є алендарний місяць.
4.2.Платежі вносяться не пізніше ніж до 20 (двадцято о)

числа період , що настає за розрах н овим.

4.3.Посл и оплач ються без отів овій формі.
4.4.Плата вноситься на розподільчий рах но

зазначений рах н на сплат платеж , я ий щомісячно
надається споживач .
4.5.У разі зміни вартості посл и на підставі рішення

ор ан місцево о самовряд вання нова величина тариф
встановлюється для розрах н ів з дати оп блі вання
відповідно о розпорядження засобах масової
інформації
4.6.За несвоєчасне внесення плати із споживача

стя ється пеня розмірі, встановленом за оном.
5. Права та обов'яз и споживача
5.1.Споживач має право на:
5.1.1. одержання достовірної та своєчасної інформації

про посл и з вивезення відходів, зо рема про їх вартість,
за альн с м місячної плати, стр т р тарифів, норми
надання посл і рафі вивезення відходів;
5.1.2. перевір стан дотримання ритеріїв я ості

посл ;
5.1.2. відш од вання повном обсязі збит ів,

заподіяних ви онавцем наслідо ненадання або надання
посл не в повном обсязі;
5.1.3. с нення ви онавцем недолі ів наданні посл

п'ятиденний стро з момент звернення споживача;
5.2.Споживач зобов'яз ється:
5.2.1. оплач вати в становлений до овором стро

надані йом посл и з вивезення ТПВ;
5.2.2. визначати разом з ви онавцем місця

розташ вання онтейнерних майданчи ів, створювати
мови для вільно о дост п до та их майданчи ів;
5.2.3. сприяти ви онавцю наданні посл в обсязі та

поряд , передбачених цим до овором;
5.2.4. забезпечити належне збирання та збері ання

відходів, трим вати онтейнери відповідно до вимо
санітарних норм і правил.
5.2.5. підписати та поверн ти др ий е земпляр дано о

До овор Ви онавцеві за адресою, в азаною даном
До оворі протя ом 7 (семи) алендарних днів з момент їх
отримання.
6. Права та обов'яз и ви онавця
6.1.Ви онавець має право вима ати від споживача:
6.1.1. забезпеч вати тримання належном

технічном стані онтейнерів;
6.1.2. своєчасно збирати та належним чином збері ати

відходи.
6.2.Ви онавець зобов'яз ється:
6.2.1. збирати і перевозити відходи спеціально

обладнаними для цьо о транспортними засобами;

6.2.2. проводити прибирання в разі розсипання ТПВ під
час завантаження спеціально обладнаний для цьо о
транспортний засіб;
6.2.3. перевозити відходи тіль и в спеціально відведені

місця чи на об'є ти поводження з поб товими відходами;
6.2.4. надавати своєчасн та достовірн інформацію

про тарифи на надання посл , мови оплати, рафі
вивезення відходів;
6.2.5. с вати фа ти пор шення вимо щодо

забезпечення належної я ості посл та вести облі
претензій, я і пред'являє споживач зв'яз з
неви онанням мов цьо о до овор .
7. Відповідальність сторін за неви онання мов

до овор
7.1.Споживач несе відповідальність з ідно із за оном і

цим до овором за:
7.1.1. несвоєчасне внесення плати за посл и;
7.1.2. неви онання зобов'язань, визначених цим

до овором і за оном.
7.2.Ви онавець несе відповідальність за:
7.2.1. ненадання або надання не в повном обсязі

посл , що призвело до заподіяння збит ів майн
споживача, ш оди йо о життю чи здоров'ю;
7.2.2. неви онання зобов'язань, визначених цим

до овором і за оном.
8. Розв'язання спорів
8.1.Спори за до овором між сторонами розв'яз ються

шляхом проведення пере оворів або с довом поряд .
Спори, пов'язані з пред'явленням претензій, мож ть
розв'яз ватися в дос довом поряд шляхом їх
задоволення.
8.2.У разі ненадання або надання посл не в повном

обсязі, зниження їх я ості споживач ви ли ає представни а
ви онавця для с ладення а та-претензії, в я ом
зазначаються стро и, види пор шення іль існих і я існих
по азни ів тощо.
8.3.А т-претензія с ладається споживачем та

представни ом ви онавця і с ріплюється їх підписом.
8.4.А т-претензія подається ви онавцеві, я ий протя ом

трьох робочих днів виріш є питання про перерах но
розмір плати або надає споживачеві об р нтован
письмов відмов в задоволенні йо о претензії.
9. Форс-мажорні обставини
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим

до овором разі настання непереборної сили (дії
надзвичайних сит ацій техно енно о, природно о або
е оло ічно о хара тер ), що неможливлює надання та
оплат посл и відповідно до мов цьо о до овор .

10. Стро дії цьо о до овор
10.1. До овір діє з "___" _____________2012 р. до

"___" 2013 р. і набирає чинності з дня йо о ладення.
11. Умови зміни, продовження, припинення дії

цьо о до овор
11.1. Зміна мов до овор проводиться письмовій

формі за взаємною з одою сторін.
11.2. До овір вважається та им, що продовжений на

наст пний алендарний рі , я що за місяць до за інчення
стро йо о дії одна із сторін не заявила про відмов від
до овор або про йо о пере ляд.
11.3. У разі я що даний До овір не б де разом з

підписами Сторін або із за важеннями Споживача
поверн тий протя ом термін , в азано о в п. 5.2.4. дано о
До овор , він б де вважатися підписаним та та им, що
починає свою дію з дати, в азаної верхньом правом
ті першо о ар ш дано о До овор .
11.4. Дія до овор припиняється випад ах

передбачених за онодавством та цим до овором.
12. При інцеві положення
12.1. Цей до овір с ладено двох примірни ах, що

мають одна ов юридичн сил . Один з примірни ів
збері ається споживача, др ий — ви онавця.

Ре візити сторін

ВИКОНАВЕЦЬ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Селті "
02090, м. Київ, в л. Алма-Атинсь а, 8
од ЄДРПОУ 23245193
р/р 26003126268 в AT "Райффайзен Бан Аваль"
МФО 380805
ІПН 232451910271
Свідоцтво № 200035339
Тел.: (044) 296-37-39; (044) 558-58-19; (044) 496-22-24
(б х алтерія)
____________________________________________ З.Г. Підд бна

М. П.

СПОЖИВАЧ
_________________________________________________________
(Прізвище, ім'я та по бать ові)
Паспорт серії ___ № ____________________________________,
виданий ________________________________________________
Ідентифі аційний номер _________________________________
Місце проживання: ______________________________________
Тел.: ____________________________________________________
______________________________________ (підпис Споживача)

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

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

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

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

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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СПОРТ
Хрещатик 13 листопада 2012 року

Спортивні новини

Київ спортивний. У столиці відбулися 
"Медіа ігри"
Протя ом тижня, з 3 по 10 листопада, столиці тривала Київсь а

місь а спарта іада працівни ів телебачення, радіо та зв’яз "Медіа І -
ри". Зма ання відб лись рам ах реалізації страте ічної ініціативи
"Здоровий иянин" за сприяння місь держадміністрації. Помірятися
силами та их видах спорт , я ф тбол, настільний теніс, ерлін , бо-
лін та більярд виявили бажання 11 оманд: теле анал "Інтер", "Націо-
нальна теле омпанія У раїни", теле ом ні аційна р па "VEGA", теле-
анал "UBR", теле омпанія "ЕРА", "Київсь а державна ре іональна те-
лерадіо омпанія", Державний омітет телебачення і радіомовлення,
У раїнсь ий державний центр радіочастот, про рама "Надзвичайні но-
вини" анал "ICTV", теле анал "НТН", ТРК "Радіо Ера FМ". За підс м-
ами рез льтатів сіх спортивних дисциплін, призов трій с лали: 1
місце — теле анал "Інтер" (530 очо ); 2 місце — "Національна теле-
омпанія У раїни" (525 очо ); 3 місце — теле ом ні аційна р па
"VEGA" (386 очо )

Бокс. Володимир Кличко захистив свої титули
Чемпіон світ з бо с раїнець Володимир Клич о захистив свої по-

яси, здолавши поля а Марі ша Ваха, я ий до цьо о бою б в непере-
моженим. Поєдино , я ий відб вся в німець ом Гамб рзі, завершив-
ся перемо ою раїнця одно олосним рішенням с ддів — 120—107,
120—107, 119—109. Та им чином Володимир Клич о збері чемпіон-
сь і пояси за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Цей трі мф став для 36-
річно о раїнсь о о бо сера 17-м поспіль і 59-м (50-но а том) ар'-
єрі. Останній раз він про равав в 2004 році амери анцю Леймон
Брюстер , всьо о ж на рах н Володимира три пораз и на професій-
ном рин . Для Марі ша Ваха цей про раш став першим ар'єрі —
в 28 боях (27 перемо )

Боротьба. Українські спортсмени вдало 
виступили на Кубку європейських чемпіонів
У Мос ві відб вся К бо європейсь их чемпіонів зі спортивної бо-

ротьби. Вітчизняні борці стали призерами в сіх ате оріях. Перемож-
ний тон вист пам раїнців на російсь ом илимі задала жіноча збір-
на. У стартовом матчі з р м н ами підопічні Володимира Євонова
свят вали впевнен перемо 6:1. У др ом олі р пи "В" польсь і
спортсмен и дали бій нашим співвітчизницям, й інтри а трималася до
останньої с тич и. Катерина Б рмістрова не підвела оманд , в першо-
м ж періоді по лавши А неш Вьєзче на лопат и, що принесло пере-
мо У раїні з рах н ом 4:3. У фіналі наші спортсмен и без проблем пе-
ребороли с перниць із Азербайджан — 5:2. У чоловічих поєдин ах віт-
чизняні представни и вільно о стилю пост пилися осподарям 2:5, про-
те "прибор али" бол ар — 6:1. У протистоянні за третє місце збірна,
очолювана Р сланом Савлоховим, с ористалася своїм шансом підняти-
ся на п'єдестал пошани — 5:2. У раїнсь і представни и ласично о сти-
лю ви рали вірмен — 4:3, але пост пилися азербайджанцям — 3:4. У
боротьбі за третю підс м ов позицію підопічні Оле сандра Котово о
здолали опір орсь их с перни ів — 5:2

Температура +8°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 96 %

Температура +9°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 95 %

Температура +6°С

Атм. тиск 756 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 87 %

Прогноз погоди на 13 листопада 2012 року

Вночі з 13 на 14 листопада в 0 од. 12 хв. відб деться за-
темнення Сонця, а 28 листопада затемнення Місяця. Це на-
ладає фатальн печать на події протя ом всьо о листопа-
да. Вони роз ортатим ться за б рхливим армічним сцена-
рієм, проходитим ть із шаленою швид істю і абсолютно не
підля ають онтролю. Зап с ається процес "перезаванта-
ження", йде запе ла боротьба між мин лим та майб тнім,
де на перший план виходять справи, що потреб ють невід-
ладної ва и, а те, що вичерпало себе, морально застарі-
ло, починає втрачати свою значимість, одна здавати пози-
ції не хоче і продовж є їх захищати. Затемнення стим лює
риз свідомості, змінює наші вн трішні станов и, зап с-
аючи події (ми їх не хочемо, бо зви ли до застою), проди -
товані зовнішніми обставинами. Слід триматися від арди-
нальних рішень, не звалювати на себе важливі зобов’язан-
ня, пильн вати "на всі сто". Контролюйте азартні емоції, я і
є р йнівними, і моліть Всевишньо о дати світло о роз м ,
м дрості, смирення та по аяння, аби не наробити д рниць.
СКОРПІОНАМ, ТЕЛЬЦЯМ, РАКАМ, ЛЕВАМ, БЛИЗНЯТАМ ви-
значено прийняти на себе дар фатальних трансформацій і
ідно "переродитися". Тримайтеся м жньо і зверніть ва
на ідеї, пропозиції, ділові прое ти та людей, що опинилися
вашій "орбіті", це не випад ово, відтепер їм с дилося на-

дов о "вертітися" поряд.

ОВНИ, озирніться назад і зробіть ревізію мин ло о, бажано по-
б ти на самоті, с онцентр ватися і розставити а центи: де поми-
лялися, а де чинили правильно в найпроблемніших сферах б ття,
це й стане ро ом в спішне завтра.
ТЕЛЬЦІ, ні о о не рити йте, не звин вач йте недолі ах,

адже самі не святі. Ваші настирливі т рботи мож ть роздратов ва-
ти близь их. Позиція очі вання є най ращою: попросять — допо-
можіть, нав’яз вання по лядів, т рбот, інтересів протипо азане.
БЛИЗНЯТА, здоров’я на першом плані, налашт йтеся на опти-

містичн хвилю, заверш йте розпочаті справи, не навантаж йте
себе новими завданнями. Слід розслабитися і робити те, що все-
ляє емоційн армонію, я безжально може зр йн вати песиміс-
тичний настрій.
РАКИ, підведіть підс м и в творчій, любовній, виховній сферах,

внесіть т ди ясність, свідомте мін си, напри лад: творча позиція
має б ти онцепт альною, про рама виховання дітей — роз мно
прод маною, а се с альна політи а — тверезою і обережною.
У ЛЕВІВ день енерально о прибирання, позбавляйтеся від ба-

ласт мин ло о та розчищайте захаращен площад для майб т-
ніх стартів. На д шевном плані це — позбавлення від психоло іч-
ної залежності, переживань, фінансової абали.
ДІВАМ доведеться або змиритися з непереборними вадами

близь их, або на тривалий термін з ними розл читися. Дехто
приречений порвати стос н и з давнім се с альним партне-
ром.
ТЕРЕЗИ, займіться ревізією фінансів: можливо, ви дозволяєте

собі занадто ба ато витрачати, а може, навпа и, за р ч єте ай и
бажань, ризи ючи зірвати різьб ? Настав час ввести режим с во-
рої е ономії, залишивши "нз" для на альних потреб.
СКОРПІОНИ, події дня є доленосним поворотом: стиль б ття,

особиста страте ія, професійний шлях визначено ардинально
змінити. Я що доведеться взяти на себе додат ов відповідаль-
ність, дивіться не назад, а вперед майб тнє, не спалюйте за со-
бою мости, тоді ваш вибір б де правильним.
СТРІЛЬЦІ, ни айте п блічності, день армічний, де ви асоці-

юєтеся із сапером, що р хається по мінном полю, збері айте хо-
лодно ровність, тверезість мислення. Мобіліз йтеся на вн тріш-
ньом плані й не розрахов йте на сторонню допомо .
КОЗОРОГАМ, аби змінити долю на раще, слід о реслити ло-

бальний план на майб тнє, заховайтеся подалі від людних місць і
розробіть масштабн страте ічн онцепцію, де ожна дрібниця
має б ти врахована.
ВОДОЛІЇ, о ида до неці аво о заняття ся не апо ею. Приміром,

я що до чо ось ( о ось) серйозно прив'язалися чи захопилися, пе-
ретворилися на раба, під абл чни а, що протирічить вашій свобо-
долюбивій природі. Не піддавайтеся емоціям і хвалюйте збалан-
совані рішення, реально оцінюючи стан речей.
РИБИ, візьміть тайм-а т, розслабтеся, дов ола вас, щасливчи-

ів, на відмін від інших, існ ють захисні бар’єри від зовнішніх р й-
нівних бомбард вань. Вас очі ють ле і "поло и", всі трансформа-
ційні зміни в житті відб д ться плавно, без болючих травм

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Збірна України впевнено здолала
передкваліфікаційний етап
Вітчизняні хокеїсти перемогли національні команди Іспанії, Естонії
та Польщі
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

З 8 по 11 листопада
в столичном Палаці
спорт проходив пе-
ред валіфі аційний
т рнір з хо ею до
Олімпіади 2014 ро
в Сочі. С перни ами
нашої оманди р -
пі Н б ли національні
збірні Іспанії, Естонії
та Польщі. В сіх
трьох матчах підопіч-
ні Оле сандра К лі-
ова продемонстр -
вали впевнен р і
здоб ли роз ромні
перемо и з за аль-
ним рах н ом 22:1.

У неділю матчем між збір�

ними України та Польщі за�

вершився турнір з хокею,

переможцю якого надавало�

ся право зіграти у кваліфіка�

ції до зимової Олімпіади у

Сочі. Для вітчизняних

спортсменів попередні зу�

стрічі з національними

командами Іспанії та Естонії

видалися легкими прогу�

лянками, адже суперники

були розгромлені з рахун�

ком 7:0 та 10:0 відповідно.

Збірна Польщі також здобу�

ла впевнені перемоги, тому

в завершальному матчі долю

путівки вирішували лідери

групи.

Матч проти західних сусі�

дів розпочався вкрай невда�

ло для "синьо�жовтих", вже

на 4 хвилині вони пропусти�

ли гол. Щоправда, взяття

воріт нашої збірної вияви�

лося дещо курйозним, шай�

ба, яка летіла вздовж борта

майданчика, несподівано

змінила курс і потрапила під

ключку поляку Маріушу

Грушці, який і вразив у ціль.

Втім, на цьому неприємно�

сті для вітчизняних хокеїс�

тів не закінчилися, вже за

шість хвилин через грубий

фол вилучення до кінця гри

отримав Олександр Матеру�

хін. А ще через 2 хвилини

наша команда залишилася з

трьома польовими гравця�

ми. Саме цей період і ви�

явився ключовим. Спочатку

українці відбили штурм

власних воріт, а за хвилину

до кінця провели разючу

атаку, і Віталій Люткевич

зрівняв рахунок. Забитий

гол вселив надію і впевне�

ність в підопічних Олексан�

дра Кулікова.

Другий період розпочався

з голу у ворота збірної

Польщі. Результативний

кидок на свій рахунок запи�

сав Олександр Побєдонос�

цев. Надалі гра дещо заспо�

коїлася, гості поволі почали

перехоплювати ініціативу,

втім захисники української

збірної не давали приводу

для хвилювань, а там, де й

вони не могли зарадити, ви�

ручав голкіпер Євген На�

пненко. Коли другий відрі�

зок матчу добігав кінця,

"синьо�жовті" провели ще

одну результативну атаку.

Костянтин Касянчук віддав

точну передачу на Максима

Квітченка, а той, перебува�

ючи на "п’ятачку", перепра�

вив шайбу у ворота гостей.

3:1 — на завершальний пе�

ріод українці йшли не лише

з гольовою перевагою, а й

моральною.

Заключну двадцятихви�

линку наші хокеїсти прове�

ли так само потужно, як по�

передню. Четверту шайбу

"синьо�жовті" спромоглися

закинути вже на початку

періоду — відзначився Сер�

гій Варламов. Цей гол пов�

ністю деморалізував поль�

ських хокеїстів і вони пе�

рейшли на грубощі. Саме це

й дозволило українцям від�

значитися вп’яте. Граючи у

більшості, переможну крап�

ку у матчі поставив ветеран

збірної Костянтин Касян�

чук. Тож 5:1, і тепер від

Олімпіади у Сочі вітчизня�

ну дружину відділяє квалі�

фікаційний турнір, який

триватиме з 7 по 10 лютого у

Данії, де, окрім господарів,

українцям протистоятимуть

збірні Словенії та Білорусі.

По завершенні зустрічі з

поляками головний тренер

нашої збірної Олександр

Куліков не приховував ра�

дості від перемоги: "Я задо�

волений виступом своїх

підопічних. Вони проде�

монстрували не лише по�

тужну гру, а й свій характер.

Звичайно, перший гол вніс

певні корективи у наші дії.

Потім ми отримали два ви�

лучення. Саме у цей момент

я сказав хокеїстам на лавці

запасних: "Вистоїмо — обо�

в’язково переможемо". Так

воно і сталося. Щоправда,

впевненість у перемогу

прийшла лише після третьої

закинутої шайби. Але хочу

зазначити, що ми не мали

ніякого морального права

сьогодні програти, адже нас

підтримував переповнений

Палац спорту. У сьогодні�

шній успіх наші вболіваль�

ники також внесли свій

вклад"
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Цей день в історії 13 листопада

Сьо одні — Всесвітній день
доброти. Символ свята — від-
рите серце
Міжнародний день сліпих

1805 — віденсь ий м'ясни
Йо анн Ланер винайшов сосис и
1850 — народився Роберт

Льюїс Стівенсон, шотландсь ий
письменни , автор "Острова
с арбів"
1889 — народився Остап

Вишня (Павло Г бен о), раїн-
сь ий письменни , автор понад
150 нижо моресо , фейлето-
нів, сатиричних мініатюр
1903 — подр жжя Кюрі одно-

часно з Бе ерелем отримали те-
ле рам зі Сто ольм про прис -
дження їм трьом Нобелівсь ої
премії з фізи и
1907 — Нормандії франц з

Поль Корню першим світі під-
нявся в повітря на елі оптері
власної онстр ції з двома вед -
чими винтами, дося н вши ви-
соти 2 метри
1914 — амери ан а Мері

Фелпс Джей обс запатент вала
бюст альтер — жіночий предмет
нижньої білизни, відомий тоді я
"ліфчи без спин и"
1921 — в Мос ві засновано

Державний а адемічний театр
ім. Є. Вахтан ова
1931 — амери анець росій-

сь о о походження, винахідни
Володимир Звори ін створив
і онос оп — перш в світі еле -
тронно-променев тр б для те-
левізійно о передавача
1933 — амери ансь ий льот-

чи Дж. Ейнджел від рив найви-
щий світі водопад Сальто-Ан-
хель (Венес ела)
1971 — вперше виведено на

орбіт Марса шт чний с п тни
під назвою "Марінер-9", ви отов-
лений та зап щений з осмодро-
мів США
1980 — пресі з’явились

перші фотознім и планети Са-
т рн вели им планом, відзняті
амери ансь им шаттлом "Во-
яджер-1"

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Збірна У раїни перемо ла збірн Естонії з рах н ом 10:0
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