
У столиці триває кампанія з продажу ліків 
зі знижкою
Власники "Картки киянина" можуть заощадити на 100 медпрепаратах

"Тепер нашим діткам 
є де гратись!"
На місці скандальної забудови по вулиці Анни Ахматової, 43 
облаштували сучасний сквер

Ще рік тому тут стояв бетонний пар�

кан, а з 2006 року компанія�забудовник

намагалася майже впритул до багатопо�

верхівок звести торговельно�офісний

центр. Та завдяки активності мешкан�

ців і рішучим діям з боку міської влади

на вул. Анни Ахматової, 43 вже немає

скандальної забудови, натомість з’я�

вився сквер із дитячими ігровими та

спортивними майданчиками.

Як розповів “Хрещатику” голова Дар�

ницької РДА Сергій Вітковський, новий

сквер і для мешканців, і для району осо�

бливий тим, що це — спільна успішна

перемога в боротьбі з незаконним будів�

ництвом.

Нині ж прибудинкову територію просто

не впізнати. Тут розбито клумби, здійснено

мощення доріжок, встановлені лави, ліхта�

рі, урни, пісочниці, гойдалки, ігрові ком�

плекси для дітей. Окрім того, висадили

красиву ялинку, аби під час святкування

Нового року дітлахи могли біля неї розва�

жатися.

Навесні у сквері висадять дерева, кущі

та квіти. “Ми плануємо прикрасити цю

територію каштанами, адже Київ — це

місто каштанів. Тож докладемо чимало зу�

силь, аби ця зелена зона стала по�справж�

ньому однією із кращих у столиці”,— за�

значив “Хрещатику” гендиректор КО

“Київзеленбуд” Михайло Царенко. Вчора

тут було висаджено 200 троянд. Перші ку�

щі разом з мешканцями прилеглих будин�

ків саджали перший заступник голови

КМДА Олександр Мазурчак та голова

Дарницької РДА Сергій Вітковський.

“Сьогодні ми відкриваємо першу чергу

будівництва скверу,— зазначив “Хреща�

тику” Олександр Мазурчак.— Надалі тут

будуть висаджені красиві дерева, також

плануємо додатково облаштувати май�

данчики для баскетболу й настільного те�

нісу та спортивні тренажери — чимала

територія дозволяє це зробити. Усі роботи

реалізовуємо спільно з мешканцями при�

леглих будинків і враховуємо їх побажан�

ня, аби людям було комфортно жити”.

Сквер дуже подобається місцевим жи�

телям. “Зараз у нас стало значно краще,

ніж було раніше. З’явилося більше прос�

тору, місць для відпочинку та прогулянок

із дітьми поблизу будинку, адже йти до

найближчого парку дуже далеко. Тепер ми

зможемо вільно тут гуляти, а нашим діт�

кам є де гратись”,— розповіла “Хрещати�

ку” місцева мешканка Анна Волгіна.

Цікаво, що це не єдиний сквер, який

з’явився у Дарницькому районі цього ро�

ку. Зелені оази прикрасили подвір’я на

вул. Ревуцького, 7, просп. Григоренка, 40

та 28�б, вул. Тростянецькій, 49. Загалом,

нагадаємо, у місті з’явилося більше сотні

подібних зелених зон

Будівництво Подільського мосту
можуть завершити в наступному
році 
Про це в прямом ефірі теле анал "Київ" повідомив
олова КМДА Оле сандр Попов
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Новорічний відпочинок – куди 
і за скільки? 

Серед раїнців набирають поп лярності е зотичні
т ри
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Кінотеатр "Київ" відзначає ювілей 
Столичний льт рний за лад плідно працює вже
понад півсторіччя
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Столична влада наполягає 
на перегляді скандальних 
судових рішень 
щодо Біличанського лісу
Київсь а влада подала заяв про пере ляд хва-

ли Вищо о адміністративно о с д У раїни, я а
зобов’яз є Держ омзем здійснити реєстрацію
4 тис. а земель Біличансь о о ліс за селищем
Коцюбинсь им. Ця с андальна хвала б ла прий-
нята 9 жовтня — той же день, що й інша хвала
то о ж Вищо о адміністративно о с д У раїни,
я а визнає ле ітимними рішення Коцюбинсь ої
селищної ради стосовно збільшення меж селища
на 4 тис. а за рах но земель Києва. “Столична
влада наполя ає на пере ляді с андальних та аб-
с рдних с дових рішень щодо Біличансь о о ліс .
Ми не збираємося віддавати землю, я а належить
иянам, і б демо ви ористов вати всі за онні ме-
тоди боротьби”,— пояснив олова КМДА Оле -
сандр Попов. За йо о інформацією, найближчим
часом до цієї справи план є дол читися Генпро -
рат ра. На адаємо, близь о 4 тис. а ліс , я ий є
територією Києва, Коцюбинсь а селищна рада
може віддати під б дівельний майданчи для чер-
ово о отеджно о містеч а. Цей ліс завжди б в
природним щитом для Києва, а під час Чорно-
бильсь ої атастрофи фа тично врят вав місто від
радіоа тивно о пил

Київ здобув I місце в рейтингу 
конкурентоспроможності 
регіонів України
Фонд “Ефе тивне правління” презент вав звіт

щодо рейтин он рентоспроможності ре іонів
У раїни за поточний рі . Та , з ідно зі звітом, Київ,
я і іль а останніх ро ів поспіль, здоб в I місце
рейтин з інде сом 4,37 бали. Др е місце посіла
Хар івсь а область, випередивши Дніпропетров-
сь , а Київсь а область пост пилася четвертим
місцем Донець ій і цьо о ро посідає останню
щаблин п’ятір и лідерів рейтин . Київ тримає
першість за та ими с ладовими я інфрастр т ра,
техноло ічна отовність, ма рое ономічне середо-
вище, розмір рин . Др позицію столиця посідає
за рівнем вищої освіти та професійної під отов и.
Зазначимо, що звіт Фонд охоплює по азни и за
всіма 27 адміністративно-територіальними одини-
цями У раїни — це 24 області, Автономна респ блі-
а Крим та міста з особливим стат сом: Київ та Се-
вастополь. Основою звіт є інде с он рентоспро-
можності ре іонів У раїни, що обрахов ється за ме-
тодоло ією, я ви ористов є Всесвітній е ономіч-
ний фор м для оцін и он рентоспроможності
раїн світ

РДА нададуть повноваження 
щодо демонтажу 
незаконних МАФів
За інформацією ГУ онтролю за бла о строєм

КМДА, з 7 до 16 листопада столиці б ло демонто-
вано 173 неза онно встановлених тимчасових спо-
р д, тобто за один день середньом лі від ють
більше 20 МАФів. Місь а влада пра не вже незаба-
ром вийти на більш інтенсивні темпи демонтаж ,
аби зносити до 200 неза онно встановлених МАФів
на тиждень. Щоб надалі ще більш ефе тивно боро-
тися із неза онно встановленими МАФами, ГУ он-
тролю за бла о строєм під от вало прое т рішен-
ня Київради щодо внесення змін Правила бла о-
строю Києва та надання столичним РДА повнова-
жень здійснювати демонтаж тимчасових спор д із
відповідним фінанс ванням. Наразі спільно з
правлінням МНС проводиться перевір а місць
розташ вання малих архіте т рних форм, я і пор -
ш ють безпе ромадян, і саме ці тимчасові спо-
р ди б д ть в лючені в план демонтаж першочер-
ово

Ольга ЛЕННИК
“Хрещатик”

Завдя и державном ре люванню цін на
лі и тисячі иян отримали змо при-
дбати меди аменти зі зниж ою. У Києві
рядовий прое т реалізов ється в ом-
пле сі із запровадженням місь ої про ра-
ми “Карт а иянина”, я а вже сьо одні
дозволяє заощадити на придбанні близь-
о 100 наймен вань фармацевтичних за-
собів.

Другий етап програми з регулювання цін на ліки для

хворих на гіпертонію розпочався 2 листопада. Відтоді

близько 15 тисяч киян скористалися можливістю придба�

ти медпрепарати від гіпертонічної хвороби за зниженою

ціною. Як зазначив голова КМДА Олександр Попов, у

Києві цей урядовий проект реалізовується в комплексі із

запровадженням міської програми “Картка киянина”.

“Ми вдячні за те, що є урядова програма з регулюван�

ня цін на ліки, але водночас впроваджуємо і власні —

міські програми. Йдеться про муніципальний проект

“Картка киянина”, який, окрім іншого, дозволяє

киянам купувати із значною знижкою найрізноманітні�

ші ліки в аптеках комунальної мережі “Фармація”. Це

стосується не лише препаратів від гіпертонії, йдеться

про майже сотню найпоширеніших найменувань лікар�

ських засобів”,— розповів в ефірі телеканалу “Київ” го�

лова КМДА Олександр Попов.

За його словами, завдяки міському проекту, а також за

підтримки столичних виробників фармацевтичних за�

собів Київ має можливість утримувати ріст цін і забез�

печувати дешевими ліками всіх, хто цього потребує. Для

власників “Картки киянина” в аптеках “Фармація”

влаштовано спеціальні термінали та окремі куточки, де

вони можуть скористатися цією знижкою. “Нині ми

продовжуємо видавати картку киянам, передусім соці�

ально незахищеним мешканцям”,— наголосив Олек�

сандр Попов.

Як уже повідомляв “Хрещатик”, за умовами держ�

проекту з регулювання цін на ліки для гіпертоніків при

зверненні за рецептом у визначені аптеки та аптечні

пункти КП “Фармація” пацієнти сплачують часткову

вартість медпрепаратів для лікування гіпертонічної хво�

роби. Знижка поширюється на фармацевтичні засоби,

діючими речовинами яких є еналаприл, лізиноприл, бі�

сопролол, метопролол, небіволол, амлодипін, ніфеди�

пін. Ці активні речовини входять до складу більш ніж

100 зареєстрованих в Україні антигіпертензивних пре�

паратів вітчизняних та закордонних виробників. Від�

шкодування вартості ліків відбувається за рахунок кош�

тів державного та місцевого бюджетів. До сплати нале�

жить різниця між фактичною роздрібною вартістю,

встановленою на момент придбання лікарського засобу,

та референтною ціною, затвердженою МОЗ
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Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Київ пост пово повертає собі стат с зеленої столиці Європи. Із
ожним днем т т більшає зелених насаджень, з’являються нові
пар и та с вери. Чимало новостворених зелених зон, завдя и
зваженим діям місь ої влади, облаштовані на місцях олишніх
с андальних заб дов. Яс равим при ладом та ої роботи є
с вер на в л. Анни Ахматової, 43, що Дарниць ом районі.
Т т меш анці протя ом шести ро ів боролися із заб довни ом і
лише рі том , за особисто о втр чання олови КМДА Оле сан-
дра Попова, б ло з пинено всі спроби продовжити неза онне
б дівництво: о орож демонтовано, а отлован засипано.

Малень і меш анці з в лиці Анни Ахматової отримали ч дов зон для відпочин , а арна ялин а центрі с вер стане місцем для спільно о свят вання Ново о ро
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Будівництво Подільського мосту 
можуть завершити в наступному році
Про це в прямом ефірі теле анал "Київ" повідомив олова КМДА

Оле сандр Попов. "Триває б дівництво моста, вед ться роботи з
бетон вання опор та продовж ється зведення мостово о переход
над Дніпром, де сьо одні працює приблизно 45 осіб. Нещодавно я
відвідав виробництво завод "Ленінсь а зня", одно о з наших ос-
новних партнерів, де пере онався в том , що вед ться а тивні ро-
боти по ви отовленню бало , я і б д ть ладені на ці залізобетон-
ні опори переправи. Це величезний обся роботи і, до речі, най-
більш тр доміст ий. Монтаж триватиме швидше, ніж ви отовлення
цих онстр цій. Том запевняю, що робота на цьом об'є ті не
припиняється. Звичайно, хотілося б, щоб там, напри лад, працюва-
ло вдесятеро більше людей, але для цьо о необхідно збільшити ре-
с рси",— зазначив він. За словами олови КМДА, місто очі є на
прийняття бюджет -2013, що надасть нові можливості для а тивіза-
ції та прис орення робіт з б дівництва моста, я і, можливо, вже на-
ст пно о ро б д ть завершені

Київ та Санкт�Петербург співпрацюватимуть 
в інноваційній та інвестиційній сферах

В Києві із льт рно-діловою місією переб ває деле ація із Сан т-
Петерб р а, до я ої війшли представни и ділових іл, ромадсь их
ор анізацій та ор анів ви онавчої влади. В рам ах візит до раїнсь ої
столиці деле ація із Росії має намір об оворити план нових перспе тив
співробітництва в інноваційній та льт рній сферах. Зо рема пред-
ставни и малих та середніх підприємств Сан т-Петерб р а роз аж ть
про інновації сферах ЖКГ, енер ети и, інформаційних техноло ій то-
що. Я зазначила напередодні візит деле ації олова Комітет з інвес-
тицій та страте ічних прое тів Ірина Бабю , У раїна є одним із стабіль-
них тор овельних партнерів Сан т-Петерб р а серед раїн СНД. Тож
російсь а сторона бачить вели ий потенціал для розвит співпраці в
інвестиційній сфері. На адаємо, що рочисте від риття місії відб деть-
ся четвер, 22 листопада, о 10.00 в ранд-холі "Софійсь ий" отелю
"Прем'єр-Палац"

У столиці проведуть благодійний 
Різдвяний ярмарок
1 р дня вистав овом центрі "КиївЕ споПлаза" (в л. Салютна,

2-б, павільйон № 2) Міжнародний жіночий л б Києва проводить 20-
й ювілейний бла одійний Різдвяний ярмаро . Свою часть вже під-
твердили посольства Італії, Таджи истан , Чехії, Па истан , Канади,
Вели обританії, Індії, Греції, Лівії, В'єтнам , Швейцарії, Кореї, Поль-
щі, Франції, Малайзії, Маро о, Швеції, Японії, Австрії, США, Бель ії,
Нідерландів, Іспанії, ФРН тощо (всьо о близь о 40 посольств). Від-
від вачі ярмар матим ть можливість проде ст вати страви націо-
нальних хонь, а та ож придбати с веніри, промислові, прод тові
товари, і раш и, новорічні при раси, запропоновані іноземними по-
сольствами. Генеральна дире ція з обсл ов вання іноземних пред-
ставництв є Генеральним спонсором ХХ Різдвяно о ярмар та
представлятиме У раїн . Всі ошти, отримані від реалізації товарів,
спрям ють на підтрим незахищених верств населення, дитячих б -
дин ів тощо. Час роботи тор ово о заход — з 10.00 до 17.00. Вар-
тість вхідно о вит а — 30 ривень

Лідери шкільного самоврядування представлять
власні проекти
Сьо одні, День спільних дій в інтересах дітей, о 15.00 Колонній

залі КМДА відб деться засідання Громадсь ої ради деле атів дитячих
прав "Ми пра немо б ти поч тими" на тем : "Участь дітей та молоді
житті ромади м. Києва". Участь заході візьм ть 150 дітей — це ліде-
ри ш ільно о самовряд вання, волонтери мережі центрів соціальних
сл жб для сім'ї, дітей та молоді, представни и ромадсь их ор аніза-
цій соціально о спрям вання. Під час засідання деле ати дитячих прав
розроблятим ть та представлятим ть прое ти щодо часті молоді со-
ціальній, льт рній, е оло ічній, правовій, освітній сферах життя сто-
лиці. Крім то о, з метою поліпшення взаємодії між молоддю та держа-
вою напри інці заход чнівсь а ромадсь ість обере своїх деле атів,
я і братим ть часть роботі профільної омісії Київради. Ор анізато-
рами заход вист пили Київсь ий місь ий центр соціальних сл жб для
сім'ї, дітей та молоді, ГО "Дитяча с а тсь а ор анізація "Плай" за спри-
яння МГО "Ш ола рівних можливостей" та за підтрим и ГУ справах
сім'ї, молоді та спорт КМДА

У середу київський метрополітен працюватиме
на годину довше

У день матч 5- о т р р пово о ра нд Лі и чемпіонів УЄФА "Ди-
намо" — "ПСЖ" "Київсь ий метрополітен" змінить рафі роботи, а
ромадсь ий транспорт працюватиме посиленом режимі. Для без-
пе и остей на НСК "Олімпійсь ий" за 1 один до почат матч (о
20.45) станція метро "Палац Спорт " за риється на вихід пасажирів і
працюватиме лише я пересадочна з лінії на лінію, а станція "Олім-
пійсь а" б де за рита на вхід і вихід пасажирів. Потя и слід ватим ть
повз станцію без з пин и. Та ож з 21.00 цьо о дня на всіх лініях мет-
рополітен , а та ож на трамвайних, тролейб сних та автоб сних мар-
шр тах б де збільшено іль ість одиниць транспорт . Після ри може
б ти обмежений вхід пасажирів на станціях "Олімпійсь а", "Палац
Спорт " та "Площа Льва Толсто о". Для зр чності відвід вачів матч
в ніч з 21 на 22 листопада метрополітен працюватиме на один дов-
ше звичайно о. Після проходження останніх потя ів б де ор анізова-
не перевезення болівальни ів існ ючими маршр тами від станцій
метро

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

обсл ов вання населення КМДА, 21 листопада в трьох столичних
районах пройд ть традиційні сільсь о осподарсь і ярмар и. Зо рема
21 листопада (середа) тор ватим ть в Дніпровсь ом районі на
просп. Возз'єднання, 2—10; в Подільсь ом — на просп. Правди, 31—
35; в Шевчен івсь ом — на в л. Тр довій, 7-а

Цифра дня

10 361 100 
гривень — на таку суму в середньому було реалізовано послуг одним
столичним підприємством сфери послуг за січень–серпень 2012 року

За інформацією ГУ статистики в м. Києві
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Київ готується до снігопадів

На столичних мостах оновлять
ілюмінацію
Вісім переправ засяють новою декоративною підсвіткою
Ольга ЛЕННИК
"Хрещатик"

У Києві з'явиться нова ілюмінація на
8-ми мостових спор дах та шляхо-
проводах, що по ращить їх світлопа-
норам вечірній та нічний час, а
та ож поле шить орієнт вання для
водіїв і пішоходів на дорожніх пере-
правах з вели ою інтенсивністю р х
транспорт . Відповідне розпоря-
дження при расити архіте т рно-де-
оративним освітленням иївсь і
мости підписав олова КМДА Оле -
сандр Попов.

Зокрема яскравою підсвіткою планують облад�

нати 3 шляхопроводи через проспект Бажана біля

станцій метро "Харківська", "Осокорки", "Позня�

ки", Гаванський та Жулянський шляхопроводи,

пішохідний парковий міст над Петровською але�

єю, Дарницький залізнично�автомобільний мос�

товий перехід та естакаду над Наддніпрянським

шосе (на ділянці Дарницький міст — Південний

міст).

Замовником виконання робіт із облаштування

освітлення інженерно�транспортних споруд сто�

лиці визначено КП "Київміськсвітло". Підприєм�

ство до кінця поточного року має розробити від�

повідну проектно�кошторисну документацію. А у

2013�му планується розпочати встановлення ілю�

мінації мостів.

"На даний момент розробка дизайну світлового

оформлення переправ знаходиться у роботі, а піс�

ля їх завершення проекти будуть погоджені в ГУ

містобудування та архітектури КМДА. Остаточна

вартість монтажно�налагоджувальних робіт буде

визначена державною експертизою",— розповів

"Хрещатику" перший заступник директора КП

"Київміськсвітло" Євгеній Павлюк.

Окрім цього, розпорядженням передбачається

у 2013�му виконати капітальний ремонт мереж

архітектурно�декоративного освітлення п'яти

найбільших переправ Києва: мосту Патона, Мет�

ро, Південного та Московського, а також Пішо�

хідного мосту на Труханів острів.

Кошти для проведення зазначених робіт буде

відображено у бюджетному запиті підприємства

на 2013 рік після проведення експертизи, згідно з

якою ГУ транспорту та зв'язку КМДА буде закла�

дено фінансування при формуванні столичного

бюджету.

На даний час КП"Київміськсвітло" передано на

баланс для експлуатації функціональне та архі�

тектурно�декоративне освітлення на наступних

переправах: Парковий — пішохідний міст (704

світлоточки), Московський (1186 світлоточок),

Південний (407 світлоточок), Патона (124 світло�

точок), Метро (220 світлоточок)

Наразі розробка дизайну світлового
оформлення переправ знаходиться

в роботі, а після її завершення
проекти будуть погоджені в ГУ
містобудування та архітектури

КМДА

Місто забезпечене посипальними матеріалами, а на боротьбу 
зі стихією спрямує 293 одиниці снігоприбиральної техніки
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

У Києві завершився осінній
місячни з бла о строю, і
наразі всі профільні сл ж-
би та відомства працюють
над тим, щоб цьо орічн
зим столиця провела на
достойном рівні. Вчора
за альний стан бла о ст-
рою міста та під отов до
осінньо-зимово о період
проаналіз вали на розши-
реном засіданні Коле ії
місь адміністрації за часті
олови КМДА Оле сандра
Попова.

"Цей рік був дуже ефективним з

вирішення питань щодо комплекс�

ного впорядкування міста. Це сто�

сується благоустрою дворових тери�

торій, міжквартальних проїздів, пар�

ків, фонтанів. Адже Київ повинен

повернути собі імідж охайного євро�

пейського міста. І особливу увагу, на

мою думку, зараз потрібно приділи�

ти питанню входження в зимовий

період та забезпечення відповідного

благоустрою столиці під час снігопа�

дів та холодів",— зазначив, відкри�

ваючи засідання, голова КМДА

Олександр Попов.

Як розповів перший заступник

голови КМДА Олександр Мазур�

чак, за 9 місяців поточного року бу�

ла проведена велика робота з наве�

дення ладу у місті. Зокрема в столи�

ці з'явилося 26 оновлених скверів,

висаджено багато квітів, запрацю�

вали 58 бюветних комплексів. Од�

нак попри значні досягнення, є по�

точні питання, які щодня хвилюють

киян і залишаються актуальними.

Це — своєчасне вивезення сміття,

демонтаж МАФів, несанкціоновані

звалища і, звичайно, підготовка до

зими.

Наразі всі служби міста активно

готуються до викликів природи під

час зимового періоду. Дорожники

реалізують програму з ремонту та

очищення оглядових колодязів і

зливоприймачів, а також колекторів

дощової каналізації. За інформацією

гендиректора КК "Київавтодор" Ге�

оргія Глінського, комунальні служби

вже заготовили для посипання ву�

лиць понад 32 тис. тонн технічної

солі, а також 1,2 тис. тонн фрикцій�

них матеріалів та 5,8 тис. тонн піско�

соляної суміші. Окрім того, корпо�

рація підготувала 293 одиниці спец�

техніки, тож при першій необхідно�

сті порядок на дорогах столиці за�

безпечуватимуть 104 солерозкидува�

чі, 98 снігоочищувачів, 9 снігона�

вантажувачів, 30 навантажувачів по�

сипальних матеріалів та 52 трактори

з очисним обладнанням. Також "Ки�

ївавтодор" уклав угоди зі столични�

ми підприємствами на виділення

додаткової спецтехніки в осінньо�

зимовий період. Таким чином,

взимку місто додатково очищувати�

муть від снігу 112 самоскидів, 8

грейдерів, 34 навантажувачі, 29 екс�

каваторів та 6 бульдозерів.

Для зручнішого прибирання сто�

лиці від снігу підприємство ініціює

підготовку розпорядження про по�

рядок паркування транспорту на ву�

лицях міста. За словами Георгія

Глінського, відповідні пропозиції

вже були передані голові КМДА та

передбачають паркування авто�

транспорту у парні дати — на парно�

му боці вулиці, а в непарні — на не�

парному, як це було раніше. У ніч�

ний час пропонується заборонити

стоянку авто на центральних вули�

цях столиці.

Пан Глінський додав, що було б

доцільним переглянути порядок ор�

ганізації місць зупинок та відстою

маршрутних таксі біля станцій мет�

рополітену, пересадочних вузлів та

інших об'єктів, де створюються

значні ускладнення для роботи ко�

мунальних шляхово�експлуатацій�

них підприємств. А також забезпе�

чити евакуацію машин, що заважа�

тимуть прибиранню снігу.

Попри готовність корпорації до

зими, Олександр Мазурчак висло�

вив невдоволення станом підготов�

ки у деяких районах міста. Він реко�

мендував головам РДА активізувати

роботу з цього питання. Адже саме

на комунальні служби районів по�

кладена левова частка обов'язків

щодо прибирання вулиць від снігу.

Це непоганий шанс для того, аби

виправитись тим районам, які за ре�

зультатами осіннього місячника з

благоустрою зайняли останні пози�

ції у рейтингу. Як вже повідомляв

"Хрещатик", першість у ньому посів

Печерський район, а в аутсайде�

рах — Подільський

За інформацією
гендиректора КК

"Київавтодор" Георгія
Глінського, комунальні
служби для посипання
вулиць вже заготовили

понад 32 тис. тонн
технічної солі

Х дожнє освітлення иївсь их мостів стане ще яс равішим

Сні оприбиральна техні а отова до роботи на столичних в лицях
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Тенденції 

Ділові новини

Валютні перекази 
із�за кордону будуть 
переводити у гривню

Національний бан вів обо-
в’яз овий продаж інвалюти, що
надходить фізичним особам
ви ляді пере азів із-за ордон
на с м понад 150 тис. рн за мі-
сяць в е віваленті. Про це йдеть-
ся в постанові НБУ № 476 від 16
листопада, зареєстрованій
Мін’юсті. “Установити стро ом
на шість місяців вимо и про обо-
в’яз овий продаж на міжбан ів-
сь ом валютном рин У раїни
надходжень із-за ордон в інва-
люті на ористь фізичних осіб
(резидентів і нерезидентів) с -
мі, що дорівнює або перевищ є
в е віваленті 150 тис. ривень за
місяць”,— с азано в постанові.
Ре лятор хвалив, що омерцій-
ний бан зобов’язаний поперед-
ньо зарахов вати ошти, я і над-
ходять із-за ордон , на о ре-
мий аналітичний рах но балан-
сово о рах н 2909 “інша ре-
диторсь а забор ованість за
операціями із лієнтами бан ” і
продавати інвалют без дор -
чення лієнта не пізніше, ніж на
наст пний робочий день після

зарах вання пере аз на аналі-
тичний рах но . Кошти в ривні
зарахов ються лієнтові на рах -
но не пізніше наст пно о робо-
чо о дня після продаж інвалю-
ти, повідомляють “У раїнсь і но-
вини”

Кодекс цивільного захисту
спрощує умови для бізнесу

Заст пни міністра надзвичай-
них сит ацій Василь Кваш вва-
жає, що норми Коде с цивіль-
но о захист спрощ ють мови
для ведення бізнес . “Створені
нормальні мови для спрощення
ведення бізнес . Я д маю, що це
вплине на рейтин У раїни. У нас
бізнес б де працювати в більш
с часних, цивілізованих мовах,
а не в тих, я і б ли за радянсь их
часів, оли все нав оло б ло
державним, і том держава та
сильно онтролювала всі ці пи-
тання”,— відзначив він. Зо рема
заст пни міністра зазначив, що,
відповідно до норм Коде с ци-
вільно о захист , дозвіл пожеж-
ної інспе ції на почато роботи
підприємства або йо о об’є та
не потрібний, повідомляють
“У раїнсь і новини”

На первинному ринку 
нерухомості ціни 
на квартири знизилися

З 12 по 19 листопада на пер-
винном рин нер хомості Ки-
єва середня вартість вартир
знизилася на $11 — до $1483 за
1 в. м. Про це свідчать дані пор-
тал mirkvartir. ua. Ма симальна
середня ціна б ла зафі сована в
Печерсь ом районі, де вона ста-
новила $2293 за 1 в. м, міні-
мальна — Деснянсь ом райо-
ні, де 1 в. м ошт є $1073. Се-
редня ціна на одно імнатні по-
меш ання зменшилася на $18, до
$1445 за 1 в. м, на дво імнат-
ні — на $11, до $1476 за 1 в. м,
на три імнатні — на $10, до
$1554 за 1 в. м

НБУ створив комітет 
із запобігання нечесним 
валютним операціям
Національний бан створив о-

мітет із запобі ання здійсненню
нечесних валютних операцій.
Про це с азано в повідомленні
НБУ. “Національний бан пові-
домляє, що з метою вре лю-
вання проведення валютних опе-

рацій, запобі ання ажіотажном
попит на інвалют , с нення
мов для спе ляцій і здійснення
інформаційно-роз’яснювальної
роботи серед населення, ство-
рено омітет із запобі ання
здійсненню нечесних валютних
операцій”,— зазначається в по-
відомленні. Керівни ом омітет
Нацбан призначив Юрія Горш-
ова, радни а олови НБУ

У “Борисполі” збудують
паркінг на понад 
2 тисячі авто
Уряд затвердив поданий Мін-

інфрастр т ри с ори ований
прое т б дівництва пар ін ДП
“Міжнародний аеропорт “Борис-
піль”. Відповідне розпорядження
Кабмін прийняв 19 листопада.
Пар ін розташ ється біля термі-
нал D на ділянці 30 000 в. м,
площа заб дови — 18 398 в. м.
Об’є т розрахований на 2038
машиномісць. С ори ований
прое т отримав позитивний вис-
ново “У рдержб де спертизи”,
що підтвердж є йо о відповід-
ність чинним нормативам з пи-
тань міцності, надійності, е с-
пл атаційної безпе и. Зведення

об’є та дозволить забезпечити
ефе тивне ф н ціон вання
транспортної системи, адже на-
разі в безпосередній близь ості
від термінал D аеропорт “Бо-
риспіль” стоян и відс тні, най-
ближчі — знаходяться перед
терміналами В та F

Уряд виділив НАНУ 
7,5 млн гривень

Кабмін виділив Національній
а адемії на У раїни 7,5 млн рн
на розвито і на ово-дослідні
роботи. Про це с азано в пові-
домленні прес-сл жби ряд .
Зо рема ошти надані на ви о-
нання на ово-дослідних робіт із
пріоритетних напрямів на и й
техні и, а та ож на терміновий
ремонт б дин ів і інженерних ме-
реж, бла о стрій території на о-
вих станов а адемії. О рім то о,
інстит там і становам НАНУ ви-
ділені ошти на забезпечення
морсь их е спедицій на ово-до-
слідно о с дна “Професор Водя-
ниць ий”, ре онстр цію і бла о-
стрій пар — пам’ят садово-
пар ово о мистецтва за ально-
державно о значення “Феофа-
нія”, а та ож для проведення а-

пітально о ремонт лабораторно-
о орп са № 1 і інженерних ме-
реж Національно о ботанічно о
сад ім. Гриш а НАНУ

Розпочато видачу бланків
ліцензій на роздрібну 
торгівлю алкоголем 
та цигарками
Ре іональне правління Депар-

тамент САТ ДПС У раїни в Києві
з 8 листопада розпочало видач
блан ів ліцензій на право здійс-
нення роздрібної тор івлі ал о-
ольними напоями та тютюнови-
ми виробами єдино о зраз за
травень-серпень 2012 ро із за-
міною на витя и з на аз . Видача
блан ів здійснюється з ідно із
затвердженим Ре іональним
правлінням Департамент он-
тролю за виробництвом та обі-
ом спирт , ал о ольних напоїв і
тютюнових виробів ДПС У раїни
в Києві рафі ом надання адмі-
ністративних посл . За в аза-
ною інформацією звертатись до
сервісної сл жби Ре іонально о
правління за телефонами:
288-17-33, 288-21-24 робочі
дні з 9.00 до 20.00 (в л. Володи-
мирсь а, 85)

Іноземці хочуть 
інвестувати 
в Україну
Бразилія передала 
Держінвестпроекту 
бізнес�пропозиції 
на 4,5 млрд доларів
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

У рез льтаті інвестиційних ро д-шо , я і У раїна про-
довж є презент вати 15-ти фінансових центрах світ ,
іноземний бізнес заці авився потенціалом нашої держа-
ви. Зо рема Бразилія вже сформ вала свої інвестпро-
позиції за альною вартістю 4,5 млрд дол. Вони стос ю-
ться сільсь о о осподарства, с дноб д вання та фар-
мацевтичної ал зі.

Бразильські бізнесмени виявили бажання розвивати свій бізнес в Україні.

Про це повідомив директор торгово�інвестиційної компанії Daruvar S. A.

Жозе Бароукі. “Ми передали українській владі інвестиційні пропозиції на

4,5 млрд доларів. Плануємо побудувати в Україні завод міні�тракторів, ку�

пити суднобудівні технології, а також розробки з виробництва медикамен�

тів”,— зазначив Жозе Бароукі під час презентації інвестиційних можливос�

тей України в місті Сан�Паулу (Бразилія).

До того ж, бразильська компанія Andrade Guttierez, один із найбільших

приватних холдингів у Латинській Америці, планує розпочати реалізацію

Національних проектів України. Про це повідомив заступник голови Держ�

інвестпроекту Ілля Шевляк. Він нагадав, що компанія вже знайома з укра�

їнським ринком. Її дочірнє підприємство ZAGOPE Construction and

Engineering (Португалія) підготувало техніко�економічне обгрунтування

проекту “Міська кільцева автомобільна дорога”, презентація якого відбула�

ся у Києві. Крім того, готовність визначити можливі напрями для співпра�

ці з Україною висловив Бразильський банк розвитку.

“Цікавість до України зросла після державного візиту Президента Вікто�

ра Януковича до нашої держави 23�25 жовтня минулого року, що надало но�

вого імпульсу та створило сприятливі умови для активізації двосторонньо�

го співробітництва”,— зазначив керівник департаменту зовнішньої торгів�

лі та міжнародного співробітництва Федерації промислових підприємств

Сан�Паулу Хосе Аугушто Корреа. Він також додав, що роуд�шоу україн�

ських інвестиційних проектів є дуже своєчасним.

Директор департаменту міжнародного співробітництва Держінвестпро�

екту України Ігор Жовква повідомив, що вже наступного року делегація

бразильських бізнесменів відвідає Україну для пошуку можливостей роз�

ширення співпраці у різних сферах бізнесу.

Як відомо, з 26 вересня цього року Держінвестпроект проводить роуд�

шоу Національних проектів України в 15�ти фінансових та економічних

центрах світу. Європейська й азіатська частини роуд�шоу вже відбулася у 

8�ми країнах: 26 вересня — у Парижі (Франція), 28 вересня — у Мюнхені

(Німеччина), 1 жовтня — у Варшаві (Польща), 2 жовтня — у Москві (Росія),

3 жовтня — у Римі (Італія), 19 жовтня — у Пекіні (Китай), 22 жовтня — у

Сеулі (Корея), 24 жовтня — у Сінгапурі. Американська частина інвестицій�

ного турне стартувала в Сан�Паулу (Бразилія) 9 листопада.

Крім того, учора (у місті Луцьк) розпочалася серія презентацій Націо�

нальних проектів у 11�ти містах України. У рамках події громадськість озна�

йомиться з діяльністю Держінвестпроекту, отримає інформацію щодо віт�

чизняних розробок, які реалізовуватимуться на території України шляхом

запровадження проектного підходу в державному управлінні. Під час кон�

ференцій у Харкові та Львові буде презентовано Інвестиційний Атлас Укра�

їни — сукупність інвестиційних карт кожного регіону з позначеними мож�

ливостями для інвестування.

Окрім керівників Національних проектів участь у заходах від Держінвест�

проекту візьмуть представники Департаменту “Єдиного інвестиційного

вікна” та напряму “Біржа проектів”. Фахівці нададуть інформацію стосов�

но принципів розробки та реалізації нацпроектів, сервісу “Єдиного інвес�

тиційного вікна”, досвіду залучення в економіку прямих іноземних інвес�

тицій
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Новорічний відпочинок —
куди і за скільки?
Серед українців набирають популярності екзотичні тури
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Кіль ість запитів щодо
свят ових подорожей до-
ся ає сво о пі а за два
тижні до Ново о ро . У
цей період найбільшим по-
питом орист ються ір-
сь олижні рорти Європи
та е зотичні сонячні теплі
раїни. Крім то о, т ристи
дедалі частіше обирають
місцем проведення зимо-
вих свят європейсь і сто-
лиці — Пра , Лондон, Па-
риж, Б дапешт. “Хреща-
ти ” дізнавався, я им є
бюджет новорічно о відпо-
чин .

Піковий сезон

За словами фахівців туристичного

бізнесу, новорічний відпочинок по�

трібно планувати з вересня, адже да�

лекоглядні туристи мають можливість

обрати найкращі пропозиції. Однак

більшість людей починають замислю�

ватися над зимовим відпочинком за�

надто пізно. За два тижні до Нового

року вже дуже складно підібрати тур із

хорошими умовами, хоча саме в цей

час кількість запитів щодо святкових

подорожей досягає свого піка.

“Новорічний сезон однозначно

вважається піковим. Другим таким

вважається зовсім не літо, а травневі

свята. Літній же сезон називається

“високим”. Головна різниця — у ін�

тенсивності запиту на одну й ту саму

дату. Влітку більшість туристів з лег�

кістю погоджуються в разі необхід�

ності “посунути” дату туру на де�

кілька днів (або навіть тижнів) впе�

ред або назад. Новий рік, на жаль,

“посунути” не можна. “Новорічні

клієнти” в турфірми починають

звертатися ще восени. У грудні їх

приблизно вдвічі більше, ніж у на�

ступному “тихому” січні”,— заува�

жує генеральний директор турис�

тичного оператора “12 місяців”

Олександра Вітязєва.

Турагенти зазначають, що ново�

річний відпочинок слід планувати

завчасно. Але в цьому році українці

не квапляться цього робити. “Най�

краще бронювати новорічні тури за

2 місяці. У такому випадку ви еко�

номите на “ранньому бронюванні”,

вибираєте готель, який дійсно під�

ходить. У даному випадку люди по�

діляються на 2 категорії. Менша

частина бронює завчасно, а

більшість — за 2�3 тижні до туру”,—

пояснюють “Хрещатику” в агентстві

“Luxury Travel”.

Мода на екзотику

У виборі напрямку новорічного

туру клієнти віддають перевагу двом

видам відпочинку: у теплих країнах і

на гірськолижних курортах. “Важко

сказати, який напрямок більше ко�

ристується попитом. Мені здається,

що це справа виключно особистого

смаку. Клієнти, закохані в зиму і лі�

то, поділяються приблизно порів�

ну”,— каже Олександра Вітязєва.

Серед гірськолижних країн най�

більш популярними залишаються

Польща, Болгарія, Словакія, Авст�

рія та Фінляндія. Крім того, багато

лижників надають перевагу “вітчиз�

няному виробнику”, проводячи зи�

мові канікули на схилах Карпат.

Разом із тим, невпинно зростає

цікавість до екзотичних країн, зок�

рема Таїланду, Шри�Ланки, Куби,

Індонезії, Мальдивських островів.

Ці напрямки, за словами фахівців,

примушують відчутно потіснити Ту�

реччину та Єгипет на нашому турис�

тичному ринку.

“Туристи з року в рік усе більше

прагнуть різноманіття. Усе менше й

менше людей залишаються віддани�

ми виключно Туреччині та Єгипту.

Спостерігається значне збільшення

цікавості до екзотичних країн Азії,

Африки, Південної Америки. Клі�

єнти прагнуть відвідувати нові міс�

ця, не повертаючись туди, де вже

встигли встановити особистий

“прапорець”. Ісландія, острів Пас�

хи, Бермудські о�ви, Нова Зеландія

та багато інших напрямків з’являю�

ться в якості відміток у закордонних

паспортах українських туристів”,—

коментує Олександра Вітязєва.

На думку комерційного директо�

ра туристичної

компанії “Роза Віт�

рів” В’ячеслава

Бурдюкова, укра�

їнці також зверта�

ють увагу і на ціно�

ві пропозиції різ�

них турфірм: “По�

пулярнішими ста�

ють ті напрямки, де

ведуться “цінові

війни” між операторами. Сього�

дні — це Об’єднані Арабські Еміра�

ти та Шри�Ланка”.

Бюджет мандрівки

Бюджет новорічного туру залежить

від багатьох факторів: країни, курор�

ту, вартості авіаквитків або іншого

транспорту, класу готелю, категорії

номеру, кількості людей, тривалості

туру, типу харчування, наявності чи

відсутності додаткових послуг. Під�

рахунок вартості будь�якої подорожі

вимагає індивідуального підходу.

Експерти нагадують, що бюджет від�

починку — це не лише та сума, яку ви

сплачуєте туристичній компанії. Не�

обхідно передбачити, скільки гро�

шей вам знадобиться на додаткові

витрати під час відпустки (екскурсії,

харчування, сувеніри, транспорт).

Якщо ж говорити виключно про

вартість туру, то, за словами фахів�

ців, українці в середньому орієн�

туються на суму $1500 на двох. На

думку експертів агентства “Luxury

Travel”, бюджет відпочинку варі�

юється від $500

на одну особу до

$2�4 тис. Але мі�

німально радять

орієнтуватися на

$700�800 на од�

ного відпочива�

ючого.

Однак існують

варіанти й більш

дорогого відпо�

чинку, зокрема популярністю ко�

ристуються тури на вихідні до євро�

пейських столиць. “Мандрівки на 3�

4 дні пропонують здебільшого до

країн Європи,— розповідає Олек�

сандра Вітязєва.— Це зумовлено,

перш за все, тим, що дорога для та�

ких подорожей не займає багато ча�

су. Погодьтеся, мало кому захочеть�

ся 9 годин летіти до Бангкока (за�

плативши за це $900), щоб провести

в Таїланді всього три дні. Хоча орга�

нізувати коротку подорож можна

майже в будь�яку точку планети, до

якої можна дістатися хоча б якимось

транспортом”.

Серед малобюджетних турів не�

змінними лідерами залишаються ко�

роткі групові автобусні тури в По�

льщу, Чехію, Угорщину, Болгарію. Їх

вартість на Новий рік починається від

98 євро.

Відпочинок в Україні

Традиційно багато українців

прагнуть відсвяткувати Новий рік у

Карпатах. Також популярними в

будь�яку пору року залишаються

найромантичніші міста України:

Львів, Мукачеве, Ужгород, Чернівці

і чорноморська перлина — Одеса.

Величезною популярністю серед

співвітчизників користуються тури

до Києва. Головний салют країни

збирає на центральній столичній

площі тисячі людей із усіх куточків

України

Серед гірськолижних
країн найбільш
популярними

залишаються Польща,
Болгарія, Словакія,
Австрія, Фінляндія
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Час летить стрімко. Все

менше серед нас ветеранів

війни, тому проведення на�

вчальних екскурсій, круг�

лих столів, уроків мужності,

зустрічей з колишніми

воїнами, партизанами�під�

пільниками несуть у собі

безцінну інформацію, яка

дозволяє доповнити знан�

ня, отримані з документів,

книжок, фільмів своїми

власними відчуттями, та

мають велике значення для

підростаючого покоління.

Школярі не забувають
героїв рідного краю

На базі спеціалізованої

школи № 43 з 2005 року пра�

цює музей "Пам'ять", голов�

ним завданням якого є на�

вчання та виховання підрос�

таючого покоління на заса�

дах патріотизму, любові до

Батьківщини, відродження

історичних традицій, про�

пагування знань з історії та

культури, розвиток худож�

ніх та естетичних смаків, ви�

ховання поваги до історії

рідного краю. Учасник Ве�

ликої Вітчизняної війни,

колишній учень цієї школи

Андріан Прокопович Галя�

барник та представники ве�

теранської організації Соло�

м'янського району столиці

допомогли створити експо�

зицію музею, яка розповідає

про участь України у Другій

світовій війні.

Матеріали, представлені

на стендах, дають можли�

вість проводити уроки муж�

ності, екскурсії, уроки

пам'яті та зустрічі з учасни�

ками боїв. Спілка ветеранів

Солом'янського району на�

дає шкільному музею вели�

ку допомогу у зібранні ма�

теріалів. Для учнів навчаль�

ного закладу проводилися

екскурсія до Дня партизан�

ської слави, річниці визво�

лення Києва та України від

німецько�фашистських за�

гарбників, до Дня захисни�

ка Вітчизни.

Учні проводять 
екскурсії 
та організовують 
виставки, вшановують
ветеранів

Радою старшокласників

розроблено проект "Ветера�

ни — молодь — майбутнє", в

рамках якого було проведе�

но низку заходів. Про деякі

з них і піде мова.

До Дня Перемоги у при�

міщенні Солом'янської рай�

держадміністрації відбулося

урочисте відкриття вистав�

ки�експозиції стіннівок

"Основні віхи Великої Віт�

чизняної війни", виготовле�

них учнями школи. На зу�

стріч завітало чимало гос�

тей, серед яких заступник

голови Солом'янської РДА

Олена Савицька, голова Ра�

ди ветеранів Солом'янсько�

го району столиці Борис

Парафейников. Учні�гіди з

великим захопленням про�

вели цікаву пізнавальну екс�

курсію для ветеранів Вели�

кої Вітчизняної війни, дали

змогу доторкнутися до геро�

їчної історії свого народу.

Девізом виставки стали сло�

ва: "Хто не шанує свого ми�

нулого, той не вартий свого

майбутнього".

З метою розширення мас�

штабів патріотичного вихо�

вання в навчальному закла�

ді започаткована співпраця

з Міжнародною асоціацією

дослідників фортифікації

"Цитадель" та радою Київ�

ського міського історико�

патріотичного клубу "По�

шук". Організація тематич�

них виставок, які відобра�

жають героїчні сторінки віт�

чизняної історії, проведен�

ня пошукових заходів, залу�

чення до патріотичного ви�

ховання молоді ветеран�

ських організацій — усі ці

заходи спрямовані насампе�

ред на формування у молоді

основ гуманістичного світо�

гляду, утвердження почуття

національної свідомості.

В осінні святкові дні обе�

ремками квітів учні вшано�

вують наших славних ветера�

нів, воїнів�переможців. Тож

подвиг тих, хто звільнив Ки�

їв від фашистських окупан�

тів, житиме в пам'яті і серцях

всіх наступних поколінь.

19 вересня цього року від�

булися урочистості за учас�

тю школярів спеціалізова�

ної школи № 43, колишніх

партизанів, підпільників

Олександрівської Слободи,

представників громадсько�

сті та районної влади. На

подвір'ї освітнього закладу

відбулася святкова лінійка з

відзначення Дня партизан�

ської слави.

2 листопада 2012 року уч�

ні 11�х класів, екскурсоводи

шкільного музею разом з

ветеранами Великої Вітчиз�

няної війни стали учасни�

ками відкриття музею на ба�

зі відреставрованого ДОТу

№ 186 (селище Чабани) та

мали змогу спостерігати ре�

конструкцію бойових дій

під час оборони міста Києва

у 1941 році, яку підготували

та провели громадські орга�

нізації фортифікації "Цита�

дель" та "Червона Зірка".

Значний внесок у розгром

німецько�фашистських за�

гарбників в роки Великої

Вітчизняної війни внесли

партизани і підпільники. Під

час Другої Світової на сучас�

ному подвір'ї школи розта�

шовувався будинок, у якому

була явочна квартира та пе�

редавач місцевої підпільної

організації. На стіні навчаль�

ного закладу встановлено

меморіальну дошку, присвя�

чену цим подіям.

"Адміністрація освітнього

закладу разом з учнями та

екскурсоводами шкільного

музею брали участь у покла�

данні квітів на Солом'ян�

ському меморіалі, присвя�

ченому 69�й річниці визво�

лення Києва та 68�й річниці

визволення України від ні�

мецько�фашистських за�

гарбників, — розповіла

"Хрещатику" директор спе�

ціалізованої школи № 43

Наталія Лазебник. — Така

діяльність дає можливість

зберегти пам'ять про героїч�

ну історію Великої Вітчиз�

няної війни, а також стає

підґрунтям для розвитку у

молодого покоління таких

рис, як милосердя, благо�

дійність, гуманізм, любов до

своєї Вітчизни, гордість за

свій народ, за його минуле

та сьогодення"

Cвятий Архістратиг Божий
Михаїл та інші Сили безтілесні
Сьо одні Цер ва світло свят є
пам'ять свято о Архістрати а Миха-
їла та інших Сил безтілесних. Цим
свят ванням ми проб дж ємося не
тіль и до молитовно о єднання з ни-
ми, але й до розважання про вели е
значення для нас сіх святих ан елів
вза алі й особливо свято о Архі-
страти а Михаїла (захисни а Києва).

Відзначення Собору Архістратига Божого Ми�

хаїла та інших небесних Сил безтілесних встанов�

лено на початку IV ст. на Помісному Лаодикій�

ському Соборі. Відзначається це свято в листопа�

ді — дев'ятому місяці від березня (з якого в давни�

ну починався рік) — відповідно до числа 9 чинів

Ангельських.

В кожний понеділок ми, по церковній заповіді,

прославляємо святих ангелів, що свідчить про їх

велике значення, бо і дійсно вони, як первоство�

рені й первородні в Церкві і найближчі до престо�

лу Всевишнього. По природі своїй святі ангели —

духовні істоти, обдаровані свободою, розумом,

високим ступенем сили і могутності, а у відно�

шенні до нас є провісниками волі Божої, чому й

називаються ангелами. Їх кількість відома єдино�

му Богові, а Слово Боже тільки говорить нам, що

їх "тисячі тисяч і Їм немає числа". Святі ангели

створені Богом не тільки раніше людини, а й ви�

димого світу і знаходяться всюди, а переважно на

небі, де Бог відкриває для них славу Свою.

Перш ніж створити світ, Господь Бог створив

незліченну кількість духів, волею і розумом наба�

гато досконаліших від нас, людей, створив анге�

лів, які виконували Його волю святу, пізнавали

щастя небесне. Але цю велику ласку не всі пізна�

ли, деякі з них замилувалися собою і, засліплені

пихою, не хотіли визнавати Бога за Творця і Гос�

пода свого, задумали визволитися з�під Його

батьківської влади. Ця непокора стала причиною

їх вічної погибелі. І хоч пізнали вони Господа, та

не полюбили Його, жахаються імені Його, нена�

видять Його. Але не всі ангели стали противни�

ками Бога, більша частина з них вірно служить

Творцеві, хвалять ім'я Його і чинять святу волю

Його. Цих святих ангелів Бог призначає для охо�

рони людини проти спокус диявола. З ласки ми�

лосердного Бога кожен з нас має ангела�храните�

ля, який оберігає його від тілесних та душевних

бід, схиляє через сумління до доброго, доносить

молитви його до Бога і допомагає в різних потре�

бах.

Для всіх людей Святий Архистратиг є "в бідах

великий помічник, царствам земним заступник і

охоронитель". "Небесних сил ти є провідник і бо�

жественної слави достойний слуга, з веління

Творцевого ти спасенний заступник християн,

що доглядаєш земних духовною силою". Особли�

во обороняє Святий Архістратиг Церкву Христо�

ву і справедливо прославляється Нею.

Ось так Святий Михаїл і усі святі ангели

близько до нас, ось так багато вони дбають про

спасіння людей, бо сам Господь засвідчив "ра�

дість буває у ангелів Божих за одного грішника,

що кається".

Подякуймо Богові, що дав нам в святих ангелах

благодійних, сильних і скорих заступників і по�

мічників. Будемо пам'ятати, що злими вчинками

ми відганяємо від себе святих ангелів, як дим від�

ганяє бджіл. А щоб не сталося з нами такого не�

щастя, треба наслідувати нам ту ревність до слави

Божої, яку має і завжди виявляє Святий Архі�

стратиг Михаїл

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної церкви

У Деснянському районі 
вшанують ліквідаторів аварії 
на Чорнобильській АЕС
У Деснянсь ом районі до Дня вшан вання
часни ів лі відації наслід ів аварії на Чорно-
бильсь ій АЕС передбачена низ а заходів.
Зо рема 14 р дня об 11.00 відб деться ро-

чиста церемонія по ладання вітів до пам'ятно-
о зна "Героям Чорнобиля" на території Ме-
моріально о омпле с "Героям Чорнобиля".

У приміщенні Деснянсь ої РДА пройде церемонія на ородження
часни ів лі відації аварії на ЧАЕС відзна ами олови Деснянсь о о
район та свят ова онцертна про рама.
Та ож 14 р дня представни и "чорнобильсь их" ГО візьм ть часть
по ладанні вітів до Меморіально о р ан ероїв Чорнобиля на те-

риторії цер ви Св. Архан ела Михаїла та пам'ятно о зна а "Воїнам Чор-
нобиля".
Учні ш іл район з стрін ться з лі відаторами та відвідають Націо-

нальний м зей "Чорнобиль".
Напередодні рочисто о мітин провед ть бла о стрій, монтажно-

б дівельні заходи з ідно з прое тною до ментацією та рафі ом робіт
на території Меморіально о омпле с "Героям Чорнобиля"

Середня загальноосвітня 
школа № 150 відзначила своє
100*річчя
Днями СЗШ № 150 (в л. Червонопрапор-

на, 148) відзначила свій ювілей — 100 ро ів
з дня створення. З цієї на оди в приміщенні
навчально о за лад відб вся свят овий за-
хід за частю олови Голосіївсь ої РДА, деп -
тата Київради Оле сандра Незнала, заст п-
ни а начальни а правління освіти район

Світлани Залевсь ої. Цьо о дня сюди завітали вчителі, чні та їх
бать и, вип с ни и ш оли, ерівни и інших ЗНЗ район . Та ож на
свято запросили олишніх дире торів ш оли № 150, я их за 100 ро-
ів б ло аж 17!
Варто зазначити, що навчальний за лад б в зб дований в 1912 році

на ошти місцево о земства, і він ви он вав ф н ції трирічної почат о-
вої ш оли. Перший вип с 10- о лас відб вся 1938 році. У 1957-м
селище Пиро ів із Києво-Святошинсь о о район перейшло в підпо-
ряд вання Мос овсь о о район столиці, ш олі б в наданий 150-й но-
мер.
На сьо одні т т ви ладають 17 вчителів. Освітній за лад працює за
ніверсальним профілем: з 1- о лас введено ан лійсь мов , з 2- о
лас — інформати . По либлено вивчається 9 предметів.
З метою розвит творчих здібностей чнів ш олі без оштовно

працюють 8 рт ів: де оративно о розпис "Юний х дожни ", ляль о-
вий театр "Весел а", драматичний "Юний театрал", ЮІР "Зебра", ін-
формати и "Чарівний і абайт", т ристично- раєзнавчий "Мандрівни-
и", волейбольний "Нев амовні", тхе вондо "Спарта"

У Подільському районі відбувся
фестиваль "Повіримо у себе"
За частю олови Подільсь ої РДА П. Матві-

єн а, народно о деп тата У раїни О. Чорново-
лен а, представни ів ГО, волонтерів, бать ів
ш олі-інтернаті № 5 ім. Я. Батю а відб вся що-
річний фестиваль творчості для дітей та моло-
ді з ф н ціональними обмеженнями "Повіримо
себе".
"Тіль и в Подільсь ом районі майже 1000

дітей потреб ють нашої особливої ва и. І са-
ме фестиваль та о о рівня надає їм змо не тіль и продемонстр вати
свої здібності, повірити себе, знайти сили для нових дося нень, він
та ож сприяє адаптації, зал ченню їх до а тивно о життя, спіл ванню
з оточенням",— зверн вся до прис тніх Петро Матвієн о.
Учасни и фестивалю зма алися во ально-хоровом , хорео рафіч-

ном , естрадно-інстр ментальном жанрах, авторсь ій поезії та прозі,
образотворчом , де оративно-при ладном , а діовіз альном мис-
тецтві та в нер отворній номінації.
Найталановитіші представни и Подільсь о о район , а саме 38 дітей

з вадами сл х (інтернат № 6), 16 — незрячих (інтернат № 5), 16 з ін-
тернат № 19, 50 дітей різних нозоло ій Центр реабілітації продемон-
стр вали неймовірні таланти та професіоналізм.
Переможці районно о фестивалю візьм ть часть ХХІ Київсь ом

місь ом фестивалі творчості дітей та молоді з ф н ціональними об-
меженнями з за лючним ала- онцертом "Мрії зб ваються"

За викрадення автомобіля 
зловмисники отримали 
по 6 років позбавлення волі
Печерсь ий районний с д Києва зас див

до 6 ро ів позбавлення волі трьох ви радачів
автомобіля відомо о ф тболіста — на той час
равця иївсь о о "Динамо".
Слідством встановлено, що автомобіль

"Ле с с LX-570" вартістю понад 1 млн рн
б ло ви радено 2009 році трьома иянами,

один з я их підтрим вав др жні стос н и з родиною спортсмена, пові-
домили "Хрещати " в прес-сл жбі про рат ри Печерсь о о район
Києва.
Цей приятель запросив до ресторан родича ф тболіста, заздале-
ідь знаючи, що той приїде на Ле с сі спортсмена.
З одом машин ви рали з пар вально о майданчи а ресторан , ві-

дім н вши двері за допомо ою прилад для розбло вання си наліза-
ції та дост п до омп'ютерної системи транспортно о засоб . Через
де іль а днів за рошов вина ород в розмірі 45 тис. доларів США
злочинці поверн ли автомобіль.
У свою чер знайомий ф тболіста, отрий запросив до ресторан

родича та відволі ав йо о ва , повідомив про місцезнаходження Ле -
с са, отримавши від спів часни ів злочин обіцяні 3 тис. доларів
США

У Дніпровському районі 
опікуються дітьми
Під ерівництвом заст пни а олови Дніп-

ровсь ої РДА Василя М рен а відб лась спіль-
на нарада з ерівни ами сл жби в справах ді-
тей, відділ римінальної міліції справах дітей
(ВКМСД) та дільничних інспе торів міліції
Дніпровсь ої РУ ГУ МВС в Києві та Дніпров-
сь о о центр соціальних сл жб для сім'ї, дітей
та молоді. Тема — по ращення взаємодії що-
до виявлення дітей, я і залишились без бать-

івсь о о пі л вання, та тих, бать и я их неналежно ви он ють свої
обов'яз и.
Під час наради об оворювалися питання щодо постійних повідом-

лень від сл жби справах дітей про виявлення дітлахів, я і опинились
с ладних життєвих обставинах та про неви онання бать ами їхніх

обов'яз ів, про виявлення ромадян, я і жебра ють з дітьми та зал -
чають неповнолітніх до с оєння злочинів. Мова йшла й про тих, я і вчи-
нили та і злочини та правопор шення, та про притя нення бать ів до
адміністративної та римінальної відповідальності за неви онання ни-
ми бать івсь их обов'яз ів

Новини районівШкола, що виховує патріотів
На базі спеціалізованого навчального закладу № 43 працює 
музей "Пам'ять"
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Національно-патріотичне виховання — важ-
ливий чинни соціально о, е ономічно о та
льт рно о розвит держави, збереження

її національних, ромадсь их, д ховно-мо-
ральних, сімейно-родинних цінностей. В
спеціалізованій ш олі № 43 та ом вихован-
ню приділяють вели ва — чнів за лад
не лише зал чають до діяльності ш ільно о
м зею, а й до ор анізації тематичних виста-
во та з стрічей з ветеранами.

У приміщенні Солом`янсь ої РДА чні спеціалізованої ш оли № 43 влашт вали вистав -
е спозицію стінніво "Основні віхи Вели ої Вітчизняної війни"

Для чнів навчально о за лад Асоціація дослідни ів
фортифі ації "Цитадель" ор аніз вала тематичн е спозицію,
присвячен ероїчним сторін ам історії нашо о міста

Члени ромадсь ої ор анізації "Червона Зір а" — постійні ості ш олі під час свят
та виховних один
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11 вул. Вербицького, 1а 46 1150,0 529,0 57,5 дорожні знаки

12 вул. Вишняківська, 1 75 1875,0 862,5 92,0 дорожні знаки

13 вул. Вишняківська, 7�в 67 1667,0 770,5 80,5 дорожні знаки

14 вул. Вишняківська, 13 58 1444,0 667,0 69,0 дорожні знаки

15 вул. Гмирі, 7 (навпроти гаражного під�ства з протилежної
сторони вулиці)

170 4250,0 1955,0 195,5 дорожні знаки

16 вул. Гмирі, 13 32 806,0 368,0 34,5 дорожні знаки

17 вул. Декабристів, 12/37 (ринок) 4 46,0 46,0 11,5 дорожні знаки

18 вул. Драгоманова, 1а (навпроти) 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

19 вул. Драгоманова, 6а 94 2350,0 1081,0 103,5 дорожні знаки

20 вул. Драгоманова, 8 � 6�а 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

21 вул. Драгоманова, 23�б 111 2778,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

22 вул. Драгоманова, 27 � 31 35 402,5 402,5 46,0 дорожні знаки

23 вул. Драгоманова, 31�б 183 4583,0 2104,5 207,0 дорожні знаки

24 вул. Драгоманова, 42 85 2125,0 977,5 103,5 дорожні знаки

25 вул. Здолбунівська (озеро Гарячка) 63 1583,0 724,5 69,0 дорожні знаки

26 вул. Княжий Затон, 12 118 2944,0 1357,0 138,0 дорожні знаки

27 вул. Крушельницької, 5, 7 71 1778,0 816,5 80,5 дорожні знаки

28 вул. Крушельницької / вул. Л. Руденко 88 2194,0 1012,0 103,5 дорожні знаки

29 вул. Новодарницька, 1 56 1389,0 644,0 69,0 дорожні знаки

30 вул. Привокзальна, 3 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

31 вул. Пчілки, 2 86 2150,0 989,0 103,5 дорожні знаки

32 вул. Пчілки, 3�а 89 2222,0 1023,5 103,5 дорожні знаки

33 вул. Ревуцького, 1 (вздовж автостоянки) 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

34 вул. Ревуцького, 1/38 � 40, вул. Декабристів, 12/37 37 425,5 425,5 46,0 дорожні знаки

35 вул. Ревуцького, 14 � 22 9 103,5 103,5 11,5 дорожні знаки

36 вул. Ревуцького, 15 24 611,0 276,0 23,0 дорожні знаки

37 вул. Ревуцького, 19/1 72 1806,0 828,0 80,5 дорожні знаки

38 вул. Ревуцького, перетин з вул. А. Ахматової (розподільча
смуга)

230 5750,0 2645,0 264,5 дорожні знаки

39 вул. Руденко, 10�а 72 1806,0 828,0 80,5 дорожні знаки

40 вул. Сормівська, 15 (навпроти ринку "Дарницький") 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

41 вул. Сортувальна, 2 84 2100,0 966,0 92,0 дорожні знаки

42 вул. Старобориспільська (ст.м."Червоний хутір") 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

43 вул. Ташкентська (ст. м. "Бориспільська") 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

44 вул. Ташкентська (ст.м. "Бориспільська") 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

45 вул. Урлівська, 4�а 72 1806,0 828,0 80,5 дорожні знаки

46 вул. Урлівська, 34�36 22 330,0 253,0 23,0 дорожні знаки

47 вул. Чавдар, 1 � 3 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

48 вул. Ялтинська, 7 � 5 26 299,0 299,0 34,5 дорожні знаки

49 набережна Дніпровська,19 89 2225,0 1023,5 103,5 дорожні знаки

50 просп. Бажана, 32 94 2350,0 1081,0 103,5 дорожні знаки

51 просп. Бажана (ст.м. "Харківська", майданчик №1) 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

52 просп. Бажана, майданчики № 1, № 2 (між вул. Л. Руденко та
просп. П. Григоренка)

171 4278,0 1966,5 195,5 дорожні знаки

53 просп. Григоренка, 1 72 1800,0 828,0 80,5 дорожні знаки

54 просп. Григоренка � вул. Здолбунівська (майданчики №1,
№2)

250 6250,0 2875,0 287,5 дорожні знаки

55 просп. Григоренка, розподільча смуга (навпроти будинків по
вул. Мишуги, 10,12)

160 4000,00 1840,0 184,0 дорожні знаки

56 просп. Григоренка, 13 109 2722,0 1253,5 126,5 дорожні знаки

57 просп. Григоренка, 14�16 168 4200,0 1932,0 195,5 дорожні знаки

58 просп. Григоренка, 18�20 276 6900,00 3174,0 322,0 дорожні знаки

59 просп. Григоренка, 20�22 184 4600,00 2116,0 207,0 дорожні знаки

60 просп. Григоренка, 22/20 190 4750,00 2185,0 218,5 дорожні знаки

61 просп. Григоренка, 24 � 28 44 667,0 506,0 46,0 дорожні знаки

62 просп. Григоренка, 28�б 89 2225,0 1023,5 104,0 дорожні знаки

63 шосе Харківське, 146 58 1444,0 667,0 69,0 дорожні знаки

64 шосе Харківське, 148 27 667,0 310,5 34,5 дорожні знаки

65 шосе Харківське, 158 24 611,0 276,0 23,0 дорожні знаки

66 шосе Харківське, 160�а 35 875,0 402,5 46,0 дорожні знаки

67 шосе Харківське, 174а 55 1375 632,5 57,5 дорожні знаки

68 шосе Харківське, 180/21 74 1861,0 851,0 80,5 дорожні знаки

Деснянський р
н

1 вул. Бальзака, 1�а 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

2 вул. Бальзака, 3�а 52 1306,0 598,0 57,5 дорожні знаки

3 вул. Бальзака (навпроти будинку №4) 61 1528,0 701,5 69,0 дорожні знаки

4 вул. Бальзака, 6 33 833,0 379,5 34,5 дорожні знаки

5 вул. Бальзака, 8�в 47 1175,0 540,5 57,5 дорожні знаки

6 вул. Бальзака, 8�г 112 2806,0 1288,0 126,5 дорожні знаки

7 вул. Бальзака, 10�а 111 2778,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

8 вул. Бальзака, 16 � 18 110 2750,0 1265,0 126,5 дорожні знаки

9 вул. Бальзака, 28�а 133 3333,0 1529,5 149,5 дорожні знаки

10 вул. Бальзака, 40�а 210 5250,0 2415,0 241,5 дорожні знаки

11 вул. Бальзака, 46�а 133 3325,0 1529,5 149,5 дорожні знаки

12 вул. Бальзака, 49�а 77 1925,0 885,5 80,5 дорожні знаки

13 вул. Бальзака, 52/22 27 667,0 310,5 34,5 дорожні знаки

14 вул. Бальзака, 53�а 130 3250,0 1495,0 149,5 дорожні знаки

15 вул. Бальзака, 55�а 140 3500,0 1610,0 161,0 дорожні знаки

16 вул. Бальзака, 57 (між а/с № 6 та мостом) 63 1583,0 724,5 69,0 дорожні знаки

17 вул. Бальзака, 61�б 22 556,0 253,0 23,0 дорожні знаки

18 вул. Бальзака, 63�а 144 3611,0 1656,0 161,0 дорожні знаки

19 вул. Бальзака, 65/1 133 3333,0 1529,5 149,5 дорожні знаки

20 вул. Бальзака, 72�а 144 3611,0 1656,0 161,0 дорожні знаки

21 вул. Бальзака, 73 151 3775,0 1736,5 172,5 дорожні знаки

22 вул. Бальзака, 77�а 161 4028,0 1851,5 184,0 дорожні знаки

23 вул. Бальзака, 82�а 128 3194,0 1472,0 149,5 дорожні знаки

24 вул. Бальзака, 83�а 163 4083,0 1874,5 184,0 дорожні знаки

25 перетин вул. Бальзака та вул. Данькевича 50 1250,00 575,0 57,5 дорожні знаки

26 вул. Бальзака, 94�а 133 3333,0 1529,5 149,5 дорожні знаки

27 вул. Беретті Вікентія, 4 � 8 56 1389,0 644,0 69,0 дорожні знаки

28 вул. Братиславська, 6 � 8 44 1111,0 506,0 46,0 дорожні знаки

29 вул. Братиславська, 14�а 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

30 вул. Братиславська, 38 28 694,0 322,0 34,5 дорожні знаки

31 вул. Братиславська (ринок "Лісовий") 41 471,5 471,5 46,0 дорожні знаки

32 вул. Братиславська (ринок "Юність") 7 80,5 80,5 11,5 дорожні знаки

33 вул. Волкова, 2 44 1111,0 506,0 46,0 дорожні знаки

34 вул. Волкова, 4 23 575,00 264,5 23,0 дорожні знаки

35 вул. Волкова, 8а 78 1950,0 897,0 92,0 дорожні знаки

36 вул. Градинська, 14 � 18 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

37 вул. Данькевича, 16 107 2667,0 1230,5 126,5 дорожні знаки

38 вул. Драйзера, 26 22 556,0 253,0 23,0 дорожні знаки

39 вул. Електротехнічна, 2 (ринок "Глорія") 154 1771,0 1771,0 172,5 дорожні знаки

40 вул. Електротехнічна, 63 (біля ГБК "Омега") 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

41 вул. Електротехнічна, 63 (біля ГБК "Омега") 55 1375,0 632,5 69,0 дорожні знаки

42 вул. Електротехнічна, (біля ГКБ "Алмаз") 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

43 вул. Електротехнічна (ринок "Фермер" � ринок
"Троєщина")

104 1196,0 1196,0 115,0 дорожні знаки

44 вул. Електротехнічна (від вул. Сабурова до а/с "Обрій�
2000")

208 5200,0 2392,0 241,5 дорожні знаки

45 вул. Жукова, 21�а 36 889,0 414,0 46,0 дорожні знаки

46 вул. Жукова, 26 33 833,0 379,5 34,5 дорожні знаки

47 вул. Закревського, 42 122 3050,0 1403,0 138,0 дорожні знаки

48 вул. Закревського, 42 (навпроти буд 91) 78 1950,0 897,0 92,0 дорожні знаки

49 вул. Закревського, 65 � 67 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

50 вул. Закревського (навпроти буд. 71, 73) 33 833,0 379,5 34,5 дорожні знаки

51 вул. Закревського, 93 49 1222,0 563,5 57,5 дорожні знаки

52 вул. Закревського, 93 (гаражний кооператив "Північ",
майданчик №2) 

22 550,0 253,0 23,0 дорожні знаки

53 вул. Закревського, 97�95 33 825,00 379,50 34,50 дорожні знаки

54 перетин вул. Закревського � Милославська 38 950,0 437,0 46,0 дорожні знаки

55 вул. Кіото, 23 17 195,5 195,5 23,0 дорожні знаки

56 вул. Курчатова, 5 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

57 вул. Крайня (біля вул. Сабурова) 12 300,0 138,0 34,5 дорожні знаки

58 вул. Лісківська, 11 67 1667,0 770,5 80,5 дорожні знаки

59 вул. Лісківська, 28�26 (навпроти) 56 644,0 644,0 69,0 дорожні знаки

60 вул. Макаренка (біля "Радосинь") 33 833,0 379,5 34,5 дорожні знаки

61 вул. Милославська, 19 � 21 33 500,0 379,5 34,5 дорожні знаки

62 вул. Милославська, 25 33 833,0 379,5 34,5 дорожні знаки

63 вул. Милославська, 31 � 35 19 283,0 218,5 23,0 дорожні знаки

64 вул. Милославська, 41 � 47 111 2778,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

65 вул. Милославська, 41 � 47 67 1667,0 770,5 80,5 дорожні знаки

66 вул. Милославська, 49 44 1111,0 506,0 46,0 дорожні знаки

67 вул. Милославська, 49 23 350,0 264,5 34,5 дорожні знаки

68 вул. Миропільська (ринок "Лісовий") 28 322,0 322,0 34,5 дорожні знаки

69 вул. Мілютенка, 29 18 444,0 207,0 23,0 дорожні знаки

70 вул. Мілютенка, 42 33 833,0 379,5 34,5 дорожні знаки

71 вул. Мілютенка, 44 44 1111,0 506,0 46,0 дорожні знаки

72 вул. Мурманська (біля АЗС) 12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки

73 вул. Попудренка (ст. м. "Лісова") 14 161,0 161,0 11,5 дорожні знаки

74 вул. Попудренка, 52�а 6 92,0 69,0 11,5 дорожні знаки

75 вул. Радунська, 26 22 556,0 253,0 23,0 дорожні знаки

76 вул. Радунська, 42/10 14 361,0 161,0 11,5 дорожні знаки

77 вул. Сабурова, 17 17 417,0 195,5 23,0 дорожні знаки

78 вул. Цвєтаєвої, 14 � 16 33 500,0 379,5 34,5 дорожні знаки

79 вул. Червоногвардійська, 22а 22 550,00 253,0 23,0 дорожні знаки

80 вул. Шолом�Алейхема (проїзд між ринками) 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

81 вул. Шолом�Алейхема, 17�б 19 472,0 218,5 23,0 дорожні знаки

82 вул. Шолом�Алейхема, 21/25 на перетині з вул. Жукова 28 694,0 322,0 34,5 дорожні знаки

83 просп. Броварський (біля ст.м. "Лісова") 47 540,5 540,5 0,0 дорожні знаки

84 просп. Броварський (ст.м. Чернігівська) 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

85 просп. Лісовий, 6 44 1111,0 506,0 46,0 дорожні знаки

86 просп. Лісовий, 26 33 833,0 379,5 34,5 дорожні знаки

87 просп. Лісовий, 43а 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

88 просп. Маяковського, 43/2 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

89 просп. Маяковського, 47 94 2361,0 1081,0 103,5 дорожні знаки

90 просп. Московський (парк Дружби Народів (сезонний з
01.05 по 01.09)

20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

Дніпровський р
н

1 бульв. Перова, 15 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

2 бульв. Перова, 19�а 46 529,0 529,0 57,5 дорожні знаки /
паркомат

3 бульв. Перова, 21 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

4 бульв. Перова, 23 9 103,5 103,5 11,5 дорожні знаки

5 бульв. Перова, 26 17 417,0 195,5 23,0 дорожні знаки

6 бульв. Перова, 30 � 32 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

7 бульв. Перова, 36 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

8 бульв. Перова, 40 7 80,5 80,5 11,5 дорожні знаки

9 вул. Азербайджанська, перетин з вул.
Червоногвардійською

56 1389,0 644,0 69,0 дорожні знаки

10 вул. Алма�Атинська, 41�б 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

11 вул. Алма�Атинська, 74 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

12 вул. Будівельників, 12 (8�б, 8) 28 694,0 322,0 34,5 дорожні знаки

13 вул. Вершигори, 9, 9�а 17 417,0 195,5 23,0 дорожні знаки

14 вул. Жмаченка, 7 40 600,0 460,0 46,0 дорожні знаки

15 вул. Жмаченка, 9 36 889,0 414,0 46,0 дорожні знаки

16 вул. Запорожця, 26 22 556,0 253,0 23,0 дорожні знаки

17 вул. Калачівська, 11 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

18 вул. Каунаська, 4/6 29 722,0 333,5 23,0 дорожні знаки

19 вул. Кибальчича, 2 120 3000,0 1380,0 138,0 дорожні знаки

20 вул. Космічна, 1 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

21 вул. Космічна, 6 � 8 26 639,0 299,0 34,5 дорожні знаки

22 вул. Луначарського, 10 7 80,5 80,5 11,5 дорожні знаки

23 вул. Малишка, 3 88 1012,0 1012,0 103,5 дорожні знаки/
паркомат
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24 вул. Микитенка (вздовж авторинку) 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

25 вул. Микитенка, 5 � 1/38 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

26 вул. Миропільська, 23/16 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

27 вул. Миропільська, 35 � 27/16 48 552,0 552,0 57,5 дорожні знаки

28 вул. Миропільська, 35�б 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

29 вул. Микільсько�Слобідська, 2�в 39 975,0 448,5 46,0 дорожні знаки

30 вул. Микільсько�Слобідська, 5�а 34 517,0 391,0 34,5 дорожні знаки

31 вул. Микільсько�Слобідська, 6/2 44 833,0 506,0 34,5 дорожні знаки

32 вул. Мініна, 4 26 639,0 299,0 34,5 дорожні знаки

33 вул. Окіпної Р., 3 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

34 вул. Райдужна, 37 39 975,0 448,5 46,0 дорожні знаки

35 вул. Раскової, 8 � 8�а, 19 � 9 45 517,5 517,5 57,5 дорожні знаки

36 вул. Раскової, 52�в 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

37 вул. Серафимовича, 3�а � 3/1 17 417,0 195,5 23,0 дорожні знаки

38 вул. Серафимовича, 19а 43 1075,0 494,5 46,0 дорожні знаки

39 вул. Сиваська, 1 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

40 вул. Стальського, 34/2 � 4 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки

41 вул. Стальського (авторинок) 40 460,0 460,0 46,0 дорожні знаки/
паркомат

42 на розі вул. Флоренції та вул. Туманяна 29 722,0 333,5 34,5 дорожні знаки

43 набережна Дніпровська, навпроти буд. №3 14 350,0 161,0 23,0 дорожні знаки

44 просп. Броварський (ст. м. "Дарниця") 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

45 просп. Броварський (ст.м."Гідропарк") Північна сторона
(сезонний з 01.05 по 01.09)

70 805,0 805,0 80,5 дорожні знаки

46 просп. Броварський (ст.м."Гідропарк"�ресторан "Бора�Бора")
(сезонний з 01.05 по 01.10)

10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

47 просп. Броварський (ст.м."Гідропарк"�ресторан "Ольмека
пляж") (сезонний з 01.05 по 01.10)

10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

48 просп. Визволителів, 1 25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки

49 просп. Визволителів, 9 � 11 29 722,0 333,5 34,5 дорожні знаки

50 просп. Возз'єднання, 15 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

51 просп. Тичини, 6�а 22 556,0 253,0 23,0 дорожні знаки

52 острів Венеціанський (ст.м."Гідропарк") 20 230,0 230,0 0,0 дорожні знаки

Оболонський р
н

1 вул. Вербова, 17 (книжковий ринок) 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки/
паркомати

2 вул. Вербова, 21 (речовий ринок) 64 736,0 736,0 69,0 дорожні знаки/
паркомати

3 вул. Вовчка М., 21 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

4 вул. Гавро, 17 22 550,00 253,0 23,0 дорожні знаки

5 вул. Героїв Дніпра, 32, 43 42 483,0 483,0 46,0 дорожні знаки

6 вул. Героїв Дніпра, 45 25 625,00 287,5 34,5 дорожні знаки

7 вул. Героїв Дніпра, 59 20 500,00 230,0 23,0 дорожні знаки

8 вул. Дубровицька, 8 � 12 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

9 вул. Івашкевича, 14 38 944,0 437,0 46,0 дорожні знаки

10 вул. Кондратюка, 4�в � 4�г 19 472,0 218,5 23,0 дорожні знаки

11 вул. Малиновського, 8 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

12 вул. Малиновського, 12 29 333,5 333,5 34,5 дорожні знаки

13 перетин вул. М. Малиновського � просп. Оболонського 55 1375,0 632,5 69,0 дорожні знаки

14 вул. Новокостянтинівська, 17 20 230,0 230,0 0,0 дорожні знаки

15 вул. Північна, 3 55 1375,0 632,5 69,0 дорожні знаки

16 вул. Північна, 3 (біля ГБК "Полісся") 55 1375,0 632,5 57,5 дорожні знаки

17 вул. Прирічна, 5а (сезонна з 01.05 по 31.08) 12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки

18 вул. Прирічна, 37 50 1250,00 575,0 57,5 дорожні знаки

19 вул. Сирецька, 5 5 57,50 57,5 0,0 дорожні знаки

20 вул. Скляренка (біля Куренівського ринку) 33 833,0 379,5 34,5 дорожні знаки

21 вул. Скляренка, 5 15 172,5 172,5 11,5 дорожні знаки

22 вул. Хвойки, 18/14 22 253,0 253,0 0,0 дорожні знаки

23 вул. Хвойки�Аляб'єва 15 172,5 172,5 0,0 дорожні знаки

24 вул. Фрунзе, 160/20 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

25 пл. Фрунзе, 1 16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки

26 просп. Героїв Сталінграда, 2 29 722,0 333,5 34,5 дорожні знаки

27 просп. Героїв Сталінграда, 61 17 417,0 195,5 23,0 дорожні знаки

28 просп. Московський, 6 � 8 41 471,5 471,5 46,0 дорожні знаки

29 просп. Московський, 10 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки 

30 просп. Оболонський, 14 � 16, 13�9�а (ТРЦ "Дрімтаун") 109 1253,5 1253,5 126,5 дорожні знаки

31 просп. Оболонський, 15 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

32 просп. Оболонський, навпроти буд. № 18 (ТРЦ "Дрімтаун") 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

33 просп. Оболонський (навпроти буд. 20, 15) (ТРЦ "Дрімтаун") 110 1265,0 1265,0 126,5 дорожні знаки

34 просп. Оболонський, 21�б 52 598,0 598,0 57,5 дорожні знаки

35 просп. Оболонський, 28�30 (навпроти) 16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки

36 просп. Оболонський, 52 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

37 просп. Оболонський, 52 � 52�а 36 414,0 414,0 46,0 дорожні знаки

Печерський р
н

1 бульв. Дружби Народів, 7 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

2 бульв. Дружби Народів, 28 45 1125,0 517,5 51,8 дорожні знаки

3 бульв. Українки Лесі, 2 (з протилежної сторони) 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

4 бульв. Українки Лесі, 2 � 20/22 14 161,0 161,0 0,0 дорожні знаки

5 бульв. Українки Лесі, 19 � 17 17 195,5 195,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

6 бульв. Українки Лесі, 24 29 333,5 333,5 34,5 дорожні знаки /
паркомат

7 бульв. Українки Лесі, 26 (цілодобовий) 21 241,5 241,5 23,0 дорожні
знаки/шлагбаум

8 бульв. Українки Лесі, 27, 34 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

9 бульв. Українки Лесі, 28 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

10 бульв. Українки Лесі, 30�а 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

11 вул. Басейна, 2 7 80,5 80,5 11,5 дорожні знаки

12 вул. Басейна, 5�а 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

13 вул. Басейна, 5б�2/1 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

14 вул. Басейна, 7 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

15 вул. Басейна, 23/52 � 11 23 264,5 264,5 23,0 дорожні знаки

16 вул. Бастіонна, 9 � 15, 10 � 16�а Ботанічний сад (сезонний з
15.04 по 01.09)

51 586,5 586,5 57,5 дорожні знаки

17 вул. Велика Васильківська, 1 � 3/2 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

18 вул. Велика Васильківська, 15/2 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

19 вул. Велика Васильківська, 19�21 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

20 вул. Велика Васильківська, 23 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

21 вул. Велика Васильківська, 77 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

22 вул. Гайцана М., 2 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

23 вул. Городецького 51 586,5 586,5 57,5 дорожні
знаки/паркомати

24 вул. Грушевського, 1�б (парк "Хрещатий")(сезонний з 01.04 �
01.10)

30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

25 вул. Грушевського, 2�4 26 299,0 299,0 34,5 дорожні знаки

26 вул. Грушевського, 8/16 15 172,5 172,5 0,0 дорожні знаки

27 вул. Грушевського, 28/2 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

28 вул. Дарвіна (вздовж вулиці з обох сторін) 66 759,0 759,0 69,0 дорожні знаки

29 вул. Димитрова, 5 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

30 вул. Димитрова, 5�б 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

31 вул. Еспланадна, 2 � 8/10 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

32 вул. Еспланадна, 20 � 34/2 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки/
паркомат

33 вул. Задніпровського Михайла 30 345,0 345,0 0,0 дорожні знаки

34 вул. Заньковецької, 10/1 � 3/1 22 253,0 253,0 23,0 дорожні
знаки/паркомати

35 вул. Інститутська, 27/6�а 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

36 вул. Кловський узвіз, 9/1 16 184,0 184,0 0,0 дорожні знаки

37 вул. Кловський узвіз, 9/2 13 149,5 149,5 0,0 дорожні знаки

38 вул. Ковпака, 17 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

39 вул. Кропивницького, 16 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки

40 вул. Кутузова, 9 13 149,5 149,5 0,0 дорожні знаки

41 вул. Лаврська, 12 32 368,0 368,0 34,5 дорожні знаки

42 вул. Лєскова, 9 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

43 вул. Лютеранська, 2 � 6�а, 7/10 � 3 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки

44 вул. Мазепи, 5 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

45 вул. Мазепи, 11 � 13 50 575,0 575,0 0,0 дорожні знаки

46 вул. Мазепи, 44 20 500,0 230,0 0,0 дорожні знаки

47 вул. Мечникова, 3 20 230,0 230,0 0,0 дорожні знаки

48 вул. Мечникова, 5 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

49 вул. Мечникова, 9 24 276,0 276,0 0,0 дорожні знаки

50 вул. Мечникова, 16 12 138,0 138,0 0,0 дорожні знаки

51 вул. Мечникова, 18 15 172,5 172,5 0,0 дорожні знаки

52 вул. Мечникова, 18 � 22�а 36 414,0 414,0 0,0 дорожні знаки

53 вул. Мирного П., 2/44, 1 � 3 16 184,0 184,0 0,0 дорожні знаки

54 вул. Московська, 29�а 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

55 вул. Московська, 41/8 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

56 вул. Набережно�Печерська дорога, 10 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

57 вул. Немировича�Данченка, 14/13 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

58 вул. Паркова дорога, 20 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

59 вул. Предславинська, 35 26 299,0 299,0 0,0 дорожні знаки

60 вул. Рогнідинська, 3 � 5 14 161,0 161,0 0,0 дорожні знаки

61 вул. Рогнідинська, 2/15 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

62 вул. Рогнідинська, 4�а, 6/16 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

63 вул. Рогнідинська, 7/11 10 46,0 46,0 11,5 дорожні знаки

64 вул. Руставелі Ш., 11 � 1, 14/5 � 4�а 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

65 вул. Руставелі Ш., 24 � 16/6, 23 � 13 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

66 вул. Руставелі Ш., 40/10 � 26, 39/40 � 25 19 218,5 218,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

67 вул. Саксаганського, 7 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

68 вул. Суворова, 4 (ПТЦ) 32 368,0 368,0 34,5 дорожні знаки /
паркомат

69 вул. Тимірязєвська, 2 � 10/15 (сезонний з 15.04 � 01.09) 31 356,5 356,5 34,5 дорожні знаки

70 вул. Федорова, 4 11 126,5 126,5 11,5 дорожні знаки

71 вул. Фізкультури, 1 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

72 вул. Хрещатик, 1/2 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки

73 вул. Червоноармійська (від пл. Л. Толстого до вул.
Саксаганського)

25 287,5 287,5 23,0 дорожні
знаки/паркомат

74 вул. Червоноармійська, 45 10 115,6 115,0 11,5 дорожні знаки

75 вул. Червоноармійська, 65 � 57/3 13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки

76 вул. Червоноармійська, 69 � 67/7 14 161,0 161,0 11,5 дорожні знаки

77 вул. Кловський узвіз, 7 5 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

78 Крутий узвіз, 1/2 13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки

79 пл. Бессарабська, 7 � 9/1, 1/2�а (по вул. Басейній) 19 218,5 218,5 23,0 дорожні
знаки/паркомати

80 пл. Либідська 100 3000,0 1150,0 115,0 дорожні знаки 

81 пл. Спортивна, 1 (службовий вхід) 75 862,5 862,5 92,0 дорожні
знаки/паркомати

82 пл. Спортивна, 1 (фонтан) 49 563,5 563,5 57,5 дорожні знаки

83 пл. Франка 44 506,0 506,0 46,0 дорожні знаки /
паркомат

84 пров. Музейний, 4�8 31 356,5 356,5 0,0 дорожні знаки

Подільський р
н

1 вул. Андріївська, 11/7 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

2 вул. Боричів Тік, 33/6�а 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

3 вул. Боричів Тік, 35 А 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

4 вул. Верхній Вал, 4�а 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

5 вул. Верхній Вал, 16 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат

6 вул. Верхній Вал, 22 � 24 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

7 вул. Воздвиженська, 2�1/2 45 517,5 517,5 0,0 дорожні знаки

8 вул. Житньоторзька, 16 (ринок "Житній") 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

9 вул. Заводська (від вул. Фрунзе � вул. Костянтинівська) 42 483,0 483,0 46,0 дорожні знаки

10 вул. Ігорівська, 3/25 15 375,0 172,5 23,0 дорожні знаки

11 вул. Ігорівська, 14�а 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

12 вул. Ігорівська, 16 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки

13 вул. Іллінська, 8 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

14 вул. Костянтинівська, 2�а 40 460,0 460,0 46,0 дорожні знаки

15 вул. Мостицька, 9 31 778,0 356,5 34,5 дорожні знаки

16 вул. Нижній Вал, 23 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

17 вул. Новокостянтинівська, 13/10 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

18 вул. Новокостянтинівська, 18 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

19 вул. Сагайдачного, 27 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

20 вул. Світлицького, 24 30 450,0 345,0 34,5 дорожні знаки

21 вул. Світлицького, 35 31 778,0 356,5 34,5 дорожні знаки

22 вул. Сирецька, 13 49 1225,0 563,5 57,5 дорожні знаки

23 вул. Сковороди 25 287,5 287,5 0,0 дорожні знаки

24 вул. Сковороди, 2 � 4 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

25 вул. Спаська, 8�а � 12, 11 � 13 9 103,5 103,5 11,5 дорожні знаки

26 вул. Спаська, 30�а 18 207,0 207,0 0,0 дорожні знаки

27 вул. Ужвій, 5 14 361,0 161,0 11,5 дорожні знаки

28 вул. Хвойки, 15/15 13 149,5 149,5 0,0 дорожні знаки

29 вул. Хорива, 1�а � 1 11 126,5 126,5 11,5 дорожні знаки

30 вул. Ярославська, 19 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

31 площа Контрактова (буд. № 4 на вул. Іллінській � буд. № 2 на
вул. Сковороди)

15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

32 площа Контрактова, 2�а, 2�б, 2�в  102 1173,0 1173,0 115,0 дорожні
знаки/паркомати

33 площа Контрактова, 10�а 17 195,5 195,5 23,0 дорожні знаки

34 площа Контрактова, 12 19 218,5 218,5 23,0 дорожні знаки

35 пров. Цукровий, 1/119 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки
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Шана геніальному педагогу
У Києві відкрили меморіальну дошку Янушу Корчаку
Мирослава ЛЕУС
“Хрещатик”

Учора, Всесвітній день
дитини, Києві від рито
меморіальн дош видат-
ном польсь ом педа о
та письменни Ян ш
Корча . Бронзовий ба-
рельєф, роботи відомо о
с льптора Івана Гри ор’є-
ва, розмістили по в лиці
Володимирсь ій, 47 на б -
дин , де меш ав Корча
під час Першої світової
війни.

В урочистостях з нагоди відкриття

меморіальної дошки педагогу взяли

участь Надзвичайний і Повноваж�

ний посол Республіки Польща в

Україні Генрик Літвін, заступник мі�

ністра культури України Тимофій

Кохан, Уповноважений Президента

України з прав дитини Юрій Пав�

ленко, виконуючий обов’язки на�

чальника ГУ охорони культурної

спадщини Яків Діхтяр. Також було

багато дітей, учнів Кловського лі�

цею, де діє єдиний в Україні музей

Януша Корчака.

“Українська та польська історії

нерозривно пов’язані між собою,

велика кількість діячів культури,

представників інтелігенції працюва�

ли на теренах обох держав, один з

найяскравіших представників цієї

плеяди — Януш Корчак. Столична

влада підтримує подібні ініціативи

національних громад — лише протя�

гом цього року було встановлено сім

меморіальних дощок і два пам’ятни�

ки виданим діячам, які жили і пра�

цювали у Києві”,— зазначив Яків

Діхтяр.

Генрик Літвін нагадав, що у 2011

році Сейм Республіки Польща про�

голосив 2012 рік Роком Януша Кор�

чака під гаслом “Немає дітей — є

люди”, а з 13 до 20 листопада в укра�

їнській столиці тривали Дні Януша

Корчака. Саме у Києві видатний пе�

дагог під час Першої світової війни

працював над однією зі своїх осно�

воположних педагогічних робіт “Як

любити дитину”. Дослідники його

творчості вказують, що саме із прак�

тики у київських сиротинцях Кор�

чак черпав ідеї та натхнення для цієї

праці, яка і сьогодні залишається

однією із вершин світової дитячої

педагогіки.

Януш Корчак (справжнє ім’я яко�

го Генрик Ґольдшмідт) відомий та�

кож як Старий Доктор або Пан Лі�

кар — лікар за освітою, педагог за

порухом душі і письменник за по�

кликанням. Народився 1878 (або

1879 року) у Варшаві, загинув 1942

року у нацистському таборі смерті у

Треблінці разом зі своїми вихован�

цями. За походженням він був поль�

ським євреєм, проте усе життя наго�

лошував на своїй однаковій причет�

ності до обох націй.

У Варшаві Корчак опікувався дво�

ма притулками для дітей “Наш дім”

і “Дім сиріт”, де на практиці втілив

свої педагогічні ідеї — створив своє�

рідну дитячу республіку з власним

парламентом, товариським судом,

дитячою газетою. Він стверджував,

що кожна дитина має право бути та�

кою, як вона є, має право на повагу,

на помилку, на висловлення своїх

думок та безумовно вартує любові.

Усе своє життя і увесь свій труд Ген�

рик Ґольдшмідт присвятив дітям.

На його романах про пригоди мало�

літнього короля Мацюся виросло не

одне покоління дітей, у тому числі і

в Україні.

Саме тому скульптор Іван Григо�

р’єв зобразив на бронзовому ба�

рельєфі не лише Пана Доктора, а й

дітей, бо вони супроводжували

Корчака увесь час, заради них він

відмовився від порятунку власного

життя. Як зауважив керівник Цен�

тру дослідження історії та культури

східноєвропейського єврейства

Леонід Фінберг, у християнській і

єврейській традиції світ тримається

на праведниках, саме таким правед�

ником і був Януш Корчак, тому йо�

го життя і творчість будуть завжди

актуальними

Кінотеатр "Київ" відзначає
ювілей
Столичний культурний заклад плідно працює понад півсторіччя
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

23 листопада виповнюєть-
ся 60 ро ів із дня по аз
перших іносеансів в сто-
личном інотеатрі “Київ”,
я ий б в зб дований
1952 році (архіте тори
О. Тацій, В. Ч прина, В.
Онащен о, інженер В. За-
харчен о). Кінотеатр відра-
з завоював лядаць і
симпатії і став одним з
най любленіших місць від-
почин меш анців і ос-
тей столиці. У 2000-х ро-
ах для інотеатр “Київ”
розпочалася нова доба:
сьо одні це льт рний
центр з с часним цифро-
вим обладнанням, я ий
постійно рад є іноманів
фестивальними стріч ами.

Напевно, всім знайома будівля кі�

нотеатру, що розташована в центрі

столиці по вулиці Великій Василь�

ківській, 19, котра й досі вражає

своїм зовнішнім видом, таланови�

тим втіленням в життя задумів авто�

рів проекту. Серед усіх подібних сто�

личних закладів Культурний центр

“Кінотеатр “Київ” вирізняється

особливим репертуаром, що відзна�

чається різноманітністю жанрів та

стилів і може задовольнити смаки

найвибагливішого глядача.

Успішна діяльність одного з най�

улюбленіших місць відпочинку

міських кіноманів в останні роки

стали можливими завдяки наполег�

ливій праці колективу на чолі з ди�

ректором Вілією Іванівною Бонда�

ренко, заслуженим працівником

культури України, яка очолює за�

клад майже 15 років.

Вперше за півсторіччя в кінотеатрі

був зроблений капітальний ремонт, а

22 березня 2002 року в оновлених за�

лах відновилися кінопокази. Під час

реставрації будівлі на Великій Ва�

сильківській було збережено її архі�

тектурний вигляд, а класичний

стиль поєднався з сучасним реперту�

аром та технічним оснащенням.

Зокрема, щоб відповідати усім стан�

дартам європейського та світового

рівня, тут було встановлено цифрове

кінопроекційне обладнання, яке дає

змогу демонструвати фільми у фор�

маті ЗD та 2D. Сьогодні таке облад�

нання є в обох залах кінотеатру.

З початку 2002 року у Культурно�

му центрі “Кінотеатр “Київ” прой�

шло понад 200 найвизначніших

фестивалів, різноманітних прем’єр,

ексклюзивних програм та спецпро�

ектів. Також у обох залах демонстру�

ється величезна кількість ретрос�

пектив найвидатніших режисерів та

акторів світового та вітчизняного кі�

нематографу.

“Вже протягом багатьох років по�

спіль кінотеатр “Київ” є центром

Міжнародного кінофестивалю “Мо�

лодіcть”. За ці роки культурний за�

клад відвідали зірки світового кіне�

матографу: Фані Ардан, Софі Ло�

рен, Жан Клод Ван Дамм, Катрін

Деньов, Ольга Куриленко, Арманд

Асанте, Софі Марсо, Крістофер

Ламберт, Венсан Касель, Мікеле

Плачідо та інші,— розповіла “Хре�

щатику” директор кінотеатру Вілія

Бондаренко.— Але найголовніше,

що кінотеатр “Київ” активно під�

тримує і український кінемато�

граф”. Саме тут відбулася прем’єра

першого документального фільму,

зробленого у звуковій системі Dolby,

“Успенський собор” кінорежисера

Василя Вітера. Також вперше було

проведено ретроспективи відновле�

них фільмів, нетлінної спадщини

українського кінематографу видат�

них українських режисерів — Олек�

сандра Довженка та Юрія Іллєнка.

Нагадаймо, що 1 січня 2007 року

Культурний центр “Кінотеатр “Ки�

їв” було прийнято до Міжнародної

організації “EUROPA CINEMAS”.

Це міжнародна мережа, куди вхо�

дять найкращі кінотеатри Європи,

Латинської Америки, Азії та фран�

комовних країн Африки.

Завдяки своїй насиченій програмі,

“Київ” став справжнім фестиваль�

ним центром столиці, покази в яко�

му проходять з аншлагами. “Лише

цього року наш кінотеатр відвідало

понад 300 тисяч глядачів,— зазначи�

ла Вілія Іванівна.— Ми прагнемо бу�

ти не просто кінотеатром, а культур�

ним і фестивальним центром, спів�

працюємо з посольствами та пропо�

нуємо нашим відвідувачам унікальні

стрічки різних країн світу”. Так, 27

листопада в Культурному центрі

“Київ” стартує черговий фести�

валь — фестиваль американського

кіно “Незалежність”, де є змога пе�

реглянути найяскравіші американ�

ські стрічки цього року. В грудні, на�

передодні Нового року глядачам по�

кажуть російські картини — комедію

“Джентельмены удачи” та кіноаль�

манах “С Новым годом, мамы”.

Прихильники творчості Толкієна з

20 грудня зможуть побачити довго�

очікувані пригоди “Хоббіта”, а для

дітлахів з 27 грудня підготували

прем’єру мультфільму “Три богатиря

на дальних берегах”

Сьо одні інотеатр "Київ" є справжнім льт рним центром столиці: за останні 10 ро ів в ньом пройшло понад 200
визначних фестивалів та прем'єр
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С льптор Іван Гри ор‘єв зобразив на бронзовом барельєфі не лише Пана До тора, а й дітей, бо вони с проводж вали
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Відповіді на сканворд 

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

У зв'яз із підвищенням розмір мінімальної заробітної плати, цін на
еле троенер ію, матеріали тощо, ТОВ "Новоб дова" проведено ори вання
вартості с ладових стр т ри тариф на посл и з тримання б дин ів і спор д
та приб дин ових територій без зміни йо о за ально о розмір , я ий подано
до Київсь ої місь ої державної адміністрації на затвердження.

Тариф розраховано відповідності до Поряд форм вання тарифів на
посл и з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій,
затверджено о Постановою КМУ від 01.06.2011р. № 869. Стр т ра,
періодичність та стро и надання посл відповідають вимо ам розпорядження
КМДА від 03.03.2011р. №307. Детальна інформація розміщена на
інформаційних стендах під'їздах б дин ів.

№п/п Адреса
Тариф за

1 в.м.в місяць,
рн з ПДВ

Тариф для першо о
поверх за 1 в.м
в місяць, рн з ПДВ

Дніпровсь ий район
1 б льв. Верх. Ради, 14-б 3,11 2,59
2 в л. Ми .-Слобідсь а, 6 3,35 2,64
3 в л. Ми .-Слобідсь а, 6б 3,24 2,55
4 в л. Ми .-Слобідсь а ,6в 3,36 2,59
5 в л. Ми .-Слобідсь а ,4в 3,29 2,69
6 в л. Ми .-Слобідсь а ,4 3,28 2,82
7 в л. Ми .-Слобідсь а ,4д 3,45 2,88
8 в л. Марини Рас ової, 52-в 3,09 2,79

Дарниць ий район
1 в л. Ахматової,35 3,07 2,54
2 в л. Ахматової,35а 3,17 2,61
3 в л. Ахматової, 37 3,52 2,80
4 просп. Гри орен а,28 3,15 2,62
5 просп. Гри орен а,28а 3,32 2,67
6 просп. Гри орен а,28б 3,41 2,68
7 просп. Гри орен а,28в 3,34 2,62
8 в л. Кн. Затон 2 /30 3,30 2,74
9 в л. Княжий Затон, 11 3,60 3,06
10 в л. Дра оманова ,31б 3,13 2,70
11 в л. Урлівсь а, 16/37 3,42 2,68
12 в л.Ахматової, 18 2,91 2,48
13 в л.Ахматової, 16 3,41 2,87
14 просп. Гри орен а,13б 2,98 2,49
15 просп. Бажана, 5- 3,26 2,74
16 просп. Бажана, 7-ж 3,26 2,65
17 в л. Дра оманова ,1 3,21 2,26
18 в л. Дра оманова ,1 3,24 2,29
19 в л. Дра оманова ,1б 3,01 2,31
20 в л. Дра оманова ,1д 3,09 2,39
21 в л. Дра оманова , 1е 3,04 2,34
22 в л. Дра оманова ,1л 3,05 2,36
23 в л. Дра оманова ,1а 3,18 2,45
24 Хар івсь е шосе, 150/15 3,06 2,63

Голосіївсь ий район
1 в л. Козаць а, 97 3,93 2,94
2 в л. Козаць а, 114 3,74 2,96
3 просп. На и ,54б 3,24 2,77
4 просп. На и ,62а 3,42 2,60
5 в л. Саперно-Слобідсь а, 8 3,70 2,88
6 в л. Саперно-Слобідсь а, 10 3,45 2,34
7 пров. Феодосійсь ий, 12 3,43 2,49
8 пров. Феодосійсь ий, 14 3,10 2,26
9 пров. Феодосійсь ий, 14а 3,48 2,64
10 просп. 40-річчяЖовтня 130/57 3,64 2,64
11 просп. 40-річчяЖовтня, 30а 3,48 2,74
12 просп. 40-річчяЖовтня, 30б 3,48 2,72
13 просп. 40-річчяЖовтня, 30в 3,48 2,74
14 в л. Сеченова, 7а 3,77 2,99
15 просп. Червонозоряний, 126 3,32 2,31
16 просп. Червонозоряний, 150 3,44 2,58
17 просп. Червонозоряний, 150а 3,44 2,74
18 просп. Червонозоряний, 150б 3,44 2,71

Печерсь ий район
1 в л. Мос овсь а,46/2 3,05 2,37

Солом'янсь ий район
1 в л. Амосова, 2 3,05 2,63
2 в л. Машиноб дівна, 21 3,30 2,61
3 в л. Машиноб дівна, 21а 3,30 2,61
4 в л. Т. Яблонсь ої, 6 3,27 2,58

Святошинсь ий район
1 просп. Леся К рбаса, 5-в 3,09 2,44
2 просп. Леся К рбаса, 7-а 3,14 2,61
3 просп. Перемо и, 125 3,18 2,24

Шевчен івсь ий район
1 в л. С. Р дансь о о 4-6 2,99 2,32
2 в л. Чорновола, 20 3,00 2,26

За важення та пропозиції щодо розрах н тариф приймаються на
адрес : ТОВ "Новоб дова" 01021, м. Київ, в л. Кловсь ий Узвіз, 14-а
до 11.12.2012 р.

РЕПЕРТУАР
Київсь о о а адемічно о театр “КОЛЕСО”

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

Інформаційний спонсор

ЛИСТОПАД 2012 р.

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

23 п'ятниця КАМІННА ЗАЛА
Кен Людви ПРИМАДОННИ ( омедія на 2 дії)

24 с бота Семен Злотні ов ТРИПТИХ ДЛЯ ДВОХ розд ми з привод …

25 неділя
о 14.00

Для дітей! ЗОРЯНИЙ ХЛОПЧИК
(за мотивами азо Ос ара Уайльда)

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

27 вівторо
КАМІННА ЗАЛА Арт р Шніцлер ФАТАЛЬНИЙ ФЛІРТ або
ЗАБАВКИ (вистава на 2 дії)

28 середа Оле Юрьєв МІРІАМ ( омедія… ротес …тра едія…наші?!)

29 четвер КОКТЕЙЛЬ "ФА-СОЛЬ" (пісенний роз ляй)

30 п'ятниця Панас Са са ансь ий ШАНТРАПА (жарт на 1 дію)

ГРУДЕНЬ 2012 р.

1 с бота Панас Са са ансь ий ШАНТРАПА (жарт на 1 дію)

1 с бота
о 15.00

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

2 неділя Армен З рабов ЛІКА (історія охання)

4 вівторо
5 середа

Франсіс Вебер ВИПАДОК У"ГОТЕЛІ ДЮ КОМЕРС"
(дете тивно-е сцентрична омедія)

6 четвер
7 п'ятниця

КАМІННА ЗАЛА Roland Schimmelpfennig
Роланд Шіммельпфенніґ ЗОЛОТИЙ ДРАКОН

8 с бота
9 неділя

НІЧ КОХАННЯ (за п'єсою Степана Васильчен а
"Не співайте, півні, не вменшайте ночі")

9 неділя
о 15.00

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

11 вівторо
12 середа

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

12 середа
КАМІННА ЗАЛА
Кен Людви ПРИМАДОННИ ( омедія на 2 дії)

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

14 п'ятниця
ПРИСТРАСТІ ДОМУ ПАНА Г.-П. (водевіль-модерн
за п"єсою Олени Пчіл и "С жена - не о жена")

14 п'ятниця
КАМІННА ЗАЛА Roland Schimmelpfennig Роланд
Шіммельпфенніґ PUSH UP 1-3 ПІД ТИСКОМ 1-3

15 с бота
16 неділя

Жан-Батіст Мольєр
УЯВНО ХВОРИЙ ( омедія на 2 дії)

16 неділя
о 15.00

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

18 вівторо
19 середа

КОКТЕЙЛЬ "ФА-СОЛЬ"
(пісенний роз ляй)

30 неділя
КАМІННА ЗАЛА
Кен Людви ПРИМАДОННИ ( омедія на 2 дії)
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Спортивні новини

Футбол. У Києві нагородили призерів чемпіонату
"Футбол проти наркотиків та криміналу"
У Б дин ф тбол відб лася церемонія на ородження переможців

столично о чемпіонат Лі и "Ф тбол проти нар оти ів та римінал ".
Відзна и спортсменам вр чали ви онавчий дире тор Федерації ф тбо-
л У раїни Ма сим Бондарев, олова правління ГО "Спорт проти нар-
оти ів" Юрій Верхман, член омісії УЄФА з масово о ф тбол Єв ен
Столітен о та помічни олови державної пенітенціарної сл жби І ор
Андр ш о. Та ож церемонії взяв часть почесний ість — засл жений
майстер спорт з ф тбол Іван Яремч . Під час заход перед ляда-
чами вист пив часни прое т "Х-фа тор" співа Дмитро Гира. Крім
ньо о своєю майстерністю остей вразили юні вихованці ГО "Спорт
проти нар оти ів" — вони продемонстр вали іль а видовищних при-
йомів арате. Призерами двох лі стали наст пні оманди: Перша лі а:
1 місце — "Юніор", 2 місце — "Інтер- л б", 3 місце — "Київ"; Вища Лі-
а: 1 місце — ФК "Бла одать", 2 місце — АВ "Центр", 3 місце — "Ро-
джер". Крім то о, індивід альними на ородами б ли відзначені ращі
ф тболісти т рнір . Цьо о ро в Першій лізі ними стали воротар Єв-
ен Чередничен о, захисни І ор Кастрен о, нападни Ахмед Г дермін,
ращим равцем визнано І оря Прийма а. У Вищий лізі індивід альні
на ороди отримали: ол іпер Оле сандр Без, захисни Оле сандр Гав-
рилю , Володимир Родін та ращий равець І ор Павлен о

Регбі. Збірна клубів України — бронзовий призер
"Кубка Балтики"
У польсь ом Гдансь завершився міжнародний т рнір "К бо Бал-

ти и". Збірна л бів У раїни серед равців, не старших 18-річно о ві ,
завоювала бронзові медалі, повідомляє прес-сл жба Федерації ре бі
У раїни. У третьом матчі зма ань підопічним Ві тора Б хало та Анто-
на Бой о протистояла збірна Литви та Калінін рада під назвою
"Шторм". По ход з стрічі раїнці вели в рах н 6:3, проте проп сти-
ли спроб і в підс м пост пилися 8:6. Напередодні за лючної з стрі-
чі травми отримали два лючових равця х ер Михайло Черня і флан-
ер Михайло Тарасен о. Втім, пош одження провідних ре бістів не
сильно позначилися на рі збірної л бів У раїни, і наші юна и впевне-
но здолали польсь "Ар " 26:0. Та им чином, здоб вши на т рнірі
три перемо и з чотирьох можливих раїнсь а оманда стала волода-
рем бронзи "К б а Балти и". Підс м ове становище т рнір : 1 місце —
"Шторм" (Литва і Калінін рад), 2 місце — "Ле ія" (Гдансь , Польща), 3
місце — Збірна л бів У раїни

Теніс. Вітчизняні спортсмени перемогли 
в парному розряді на турнірі в Хельсінкі
У Хельсін і (Фінляндія) на т рнірі Міжнародної тенісної федерації ITF

вітчизняний д ет Людмила і Надія Кічено , посіяний під першим номе-
ром, перемо ли фіналі др пар т рнір — росіян Валерію Соло-
вйов і раїн Ірин Б рячо з рах н ом 6:3, 6:3. Цей тит л став для
наших спортсмено п’ятим сезоні і 15-м ар'єрі

Температура +2°С

Атм. тиск 759 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 88 %

Температура +4°С

Атм. тиск 759 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 79 %

Температура +4°С

Атм. тиск 759 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 87 %

Прогноз погоди на 21 листопада 2012 року

ОВНИ, день армічний, відійдіть тінь і смиренно че айте, оли
доля пошле сит ації, завдя и я им вдасться с н ти доп щені по-
мил и. Я що дозрів таємний план, здійснюйте йо о не айно, для
отримання плідно о рез льтат зволі ання протипо азано! Одна
на ч ж пра тичн підтрим не розрахов йте, можете попла ати-
ся, при ин тися нещасними, люди вам щиро співч ватим ть.
ТЕЛЬЦІ, сентиментальність — ваша спо сниця, перед я ою

встояти неможливо, осиротіла д ша плаче за ч йністю, втім, це не
привід втішатися з першим з стрічним, вас є постійний с п тни ,
з ним і ведіть інтимні бесіди, що сприятиме ріпленню армонії в
союзі.
БЛИЗНЯТА, бережіться хитр нів та ош анців, що та і хоч ть

по рати на ваших бла ородних стр нах, аби отримати задарма ма-
теріальн чи моральн підтрим . Ні ом не довіряйте, нині висо-
ий ризи стати жертвою маніп ляцій.
РАКИ літатим ть на рилах ілюзій, незасл жено ідеаліз вати-

м ть людей, майте на вазі: ваші радни и, наставни и зовсім не ті,
за о о себе видають. Та а відірваність від земної реальності зав-
дасть ш оди реп тації, зіб’є з правильно о шлях .
ЛЕВИ, сюрпризом стан ть дивовижні враження для осіб творчих

та за оханих, що пірн ли в либини любовних переживань. А ось
діловим Левам слід мобіліз ватися, б ти ор анізованими й дис-
циплінованими.
ДІВИ, ол бтеся із бла овірними, насолодж йтеся шлюбною

ідилією, т т пан є тепла романтична атмосфера. У діловом парт-
нерстві слід б ти в рай обережними, професійна сфера — місце
спо с, т т ви ризи єте люн ти на приман шефа чи оле і от-
римати дір від б бли а. Обіцян и цяцян и, я що ви не впевнені
в чесності протилежної сторони, не варто ладати ділові оди.
ТЕРЕЗИ, займайтеся р тинними обов’яз ами, при цьом не за-

ци люйтеся на рез льтаті, вас має захоплювати сам тр довий про-
цес! Наснажлива емоційна атмосфера в оле тиві — ч довий ро-
бочий стим лятор. Отже, оли в офісі пан є зад шевний мі ро лі-
мат — це пре расно, можна сподіватися на висо і тр дові по аз-
ни и з відповідною фінансовою вина ородою. І на д ші засяє свя-
то! Не варто ладати оди з іноземцями.
СКОРПІОНИ, до обід займіться важливими справами, це пері-

од ма симальної онцентрації сил, самовладання, цілеспрямова-
ності. Попол дні виходьте на романтичне полювання, я що хтось
сподобався — не зволі айте, вибір за вами. Сміливо беріть "жерт-
в " в сердечний полон!
СТРІЛЬЦІ, дбайте про психоло ічн а р в родині, омфорт в

домашніх пенатах є запор ою д шевної армонії. Апетити слід
дисциплін вати, б дь-я і астрономічні, ал о ольні надмірності,
висо о алорійні страви протипо азані. З бла овірними не сваріть-
ся, хоча вони схильні до авторитаризм , але це тимчасова слаб-
ість нат ри, живіть в зла оді та любові, бо наодинці ви поч вати-
метеся, я птах з підбитим рилом.
КОЗОРОГИ, я що вами р хатиме не жорст е поч ття обов'яз

перед іншими, а д шевний по ли — це ч дово. Хочеться допомо -
ти симпатичном олезі, морально підтримати др а, родича —
зробіть це, не д маючи про дя , оловне, аби д ша б ла задово-
лена! На роботі можлива пл танина з розподілом сл жбових пов-
новажень, дотриманням тр дово о рафі , посадової с бордина-
ції, нама айтеся ви онати всі дор чені завдання визначений тер-
мін і на висо ом фаховом рівні.
ВОДОЛІЇ, приб т и і збит и йд ть пліч-о-пліч. Я що вам не тер-

питься щось пити, тр сіть аманцем, не збіднієте! Дозволяються
вели і витрати на цінні речі, романтичні поїзд и, е зотичні ласощі,
бла одійність, саморозвито . Втім, щедрість несе двоя і наслід и.
З одно о бо , витрати мож ть б ти швид о відш одовані. З іншо-
о, омпенсація повернеться не в матеріальній формі. Можливо,
вам віддячать я ось іна ше, принаймні в про раші не б дете.
РИБИ, емоції заш алюють, том від вас вима ається залізний

само онтроль. Виражайте переживання дозовано, іна ше ство-
риться враження, що ви нав'яз єте себе, а це роздратов ватиме
п блі . Та ож ви підвладні помил овій ідеалізації людей, наві-
юванням, том пильн йте, аби не стати жертвою ре ламно о "ло-
хотрон ", маніп ляцій непорядними особами заради мер антиль-
них інтересів. Найплідніший врожай дад ть вільні творчі заняття,
де ви зможете проявити свої м зичні або режисерсь і нави и

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

БК "Київ" продовжив 
безвиграшну серію
Столичні баскетболісти поступилися "Черкаським мавпам"
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Цей день в історії 21 листопада

Сьо одні — Всесвітній день
телебачення
1877 — амери ансь ий вина-

хідни Томас Едісон о олосив
про створення зв овідтворю-
ючо о пристрою — фоно рафа
1913 — Мос ві від рився

еле тротеатр "Пе ас" — один з
перших інотеатрів місті, поб -
дований на ошти російсь о о і
раїнсь о о інодіяча Оле сан-

дра Ханжон ова
1918 — Києві народився Ми-

хайло Гл зь ий, російсь ий а -
тор, народний артист СРСР
1920 — народився Ян Френ-
ель, російсь ий омпозитор
1935 — радянсь ий льотчи

В. Ко іна і дося висоти 14 575
метрів і побив світовий ре орд
висотно о польот на літа з
від ритою абіною

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У вітчизняній С пер-
лізі з бас етбол від-
б лися за лючні і ри
13 т р . Попри всі
з силля равці БК
"Київ" продовж ють
сп с атися на дно
т рнірної таблиці.
Цьо о раз ияни за-
знали пораз и ви-
їзном матчі проти
"Чер ась их мавп" з
рах н ом 68:78. Ця
невдача стала для
"вов ів" вже 10-ю в
сезоні. Тим часом
запорізь ий "Ферро-
ЗНТУ" здолав БК
"Донець " — 91:83 і
наздо нав лідера
першості столичний
"Б дівельни ".

Початок матчу у Черкасах

для баскетболістів БК "Київ"

пройшов просто жахливо.

Фактично, перша чверть ви�

значила кінцевий результат

зустрічі. На жаль для вболі�

вальників столичної коман�

ди, їхні улюбленці нічого не

змогли протиставити госпо�

дарям майданчика і лідеру

атаки черкасців Томасу

Чарльзу, який повернувся на

паркет після складного по�

шкодження. Втім, перемож�

ний темп грі задав не амери�

канський легіонер "Мавп", а

українець Андрій Корочкін,

який відзначився двома

триочковими кидками по�

спіль. На цьому баскетболіс�

ти не зупинилися і до кінця

чверті збільшили відрив до

24:10

Здобута перевага у 14

очок дала змогу господарям

діяти більш розкуто і в дру�

гій чверті. Вони володіли

ініціативою, хоча й не пов�

ною мірою це використову�

вали. Варто віддати належ�

не й киянам, які попри

значне відставання продов�

жували шукати можливості

для атак. Особливо актив�

ними попереду були амери�

канські легіонери "Києва"

Ентоні Гудс і Джастін Ро�

бінсон. Але навіть їхні ре�

зультативні дії так і не допо�

могли "вовкам" бодай ско�

ротити відставання, і на ве�

лику перерву команди пі�

шли з рахунком 42:25 на ко�

ристь "Мавп".

Після відпочинку киянам

вдалося дещо змінити пере�

біг подій на майданчику і

вирівняти гру. Але аби на�

здогнати суперника, цього

було замало. Лише у за�

ключній десятихвилинці

гравці "Черкаських мавп"

дещо знизили темп гри і да�

ли змогу супернику скоро�

тити відставання до 10

очок. У підсумку важкий

для обох команд матч за�

вершився перемогою гос�

подарів з рахунком 78:68.

Після поразки наставник

БК "Київ" Ренато Паскуале

прокоментував дії своїх

підопічних: "Хотів би при�

вітати суперника з перемо�

гою. Вони потужно розпо�

чали зустріч і дуже чітко ви�

конували настанови свого

тренера. Щодо моїх під�

опічних, то я вважаю, що

вони не надто серйозно по�

ставилися до цього матчу.

Складно сподіватися на по�

зитивний результат, коли

ти не мотивований. Гадаю,

що сьогоднішня поразка

стане гарним уроком для

всіх нас і навчить відпові�

дальніше налаштовуватись

на кожну гру. Але, повто�

рюся, мені необхідно біль�

ше приділяти увагу мотива�

ції баскетболістів.

У іншому протистоянні

між "Ферро�ЗНТУ" та "До�

нецьком" глядачі стали свід�

ками видовищної гри, в якій

сильнішим виявився запо�

різький клуб. У першій по�

ловині зустрічі господарі по�

ля дали донеччанам забагато

простору і поступалися у ра�

хунку 39:41. Але вже після

великої перерви просто не

залишили гостям ніяких

шансів на успіх. Значний

вклад у перемогу "Ферро�

ЗНТУ" внесли американці

Ренді Калпеппер і Джеремі

Шаппел, які на двох набра�

ли 52 очки. У підсумку запо�

різький клуб святкував пе�

ремогу 91:83, що дозволило

йому наздогнати лідера чем�

піонату київський "Буді�

вельник"

Завдя и перемозі над БК "Донець " запорізь ий "Ферро-ЗНТУ" став одним із лідерів С перлі и
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