
Київ та Санкт
Петербург —
активізація відносин
Сторони домовились про співпрацю у сферах ЖКГ, інвестицій та культури

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Вчора офіційно старт вала
"К льт рно-ділова місія Сан т-
Петерб р а в Києві". На заході
представни и провідних під-
приємств та ділових іл двох
міст мали змо поділитися
власними напрацюваннями і
нала одити подальші онта ти.
Урочисто від рили з стріч пер-
ший заст пни олови КМДА
Оле сандр Маз рча та олова
омітет з інвестицій та стра-
те ічних прое тів Сан т-Петер-
б р а Ірина Бабю .

Як зазначив Олександр Мазурчак, ос�

новна мета проведення заходу — активі�

зація відносин двох міст та відпрацюван�

ня нових напрямів для співробітництва.

Колегам з північної столиці РФ пан Ма�

зурчак розповів про перспективи та по�

дальші плани розвитку Києва в рамках

затвердженої Стратегії розвитку міста до

2025 року.

"Ми прагнемо зберегти історичну са�

мобутність нашої древньої столиці й од�

ночасно створити сучасний життєвий

простір. Попереду у нас — велика робо�

та, ми намітили низку ініціатив, реаліза�

ція яких дасть серйозний поштовх для

розвитку Києва як сучасного європей�

ського міста. Йдеться про модернізацію

транспортної та інженерної інфраструк�

тури, вирішення питань, пов’язаних з

енергоефективністю, підтримку іннова�

ційних проектів та розробок, брендова�

них під маркою "Зроблено в Києві". Ми

активно працюємо над створенням гід�

них умов для розвитку у місті міжнарод�

ного бізнесу та запрошуємо до такої спів�

праці російських партнерів",— зазначив

Олександр Мазурчак.

Для нашої столиці цікаві напрацюван�

ня Санкт�Петербурга у сферах туризму

та ЖКГ. Зокрема щодо розвитку систем

водозабезпечення, водоочищення та ре�

монту тепломереж. "У Санкт�Петербурзі

збудовано завод з виробництва гіпохло�

риду натрію, який використовується для

очистки питної води. Це — конкретний

приклад державно�приватного партнер�

ства, який вже реалізовано в північній

столиці Російської Федерації. Окрім то�

го, у міста є великий досвід з очистки

стічних вод, котрий може бути корисним

і для Києва. Також у санкт�петербур�

зьких підприємств напрацьована техно�

логія, що дозволяє проводити ремонт та

реконструкцію тепломереж без знижен�

ня тиску в них. Необхідне обладнання

російські колеги готові постачати і нам.

Усе це можна застосовувати в Києві",—

зауважив Олександр Мазурчак.

Заступник начальника ГУ економіки та

інвестицій КМДА Роман Качур предста�

вив російським колегам основні інвести�

ційні проекти, які Київ планує реалізову�

вати найближчим часом. Це створення

якісного мобільного зв’язку в метропо�

літені, благоустрій підземних переходів,

розвиток туристично�інформаційних

центрів та інші. Із масштабних проектів

на розгляд представників санкт�петер�

бурзьких компаній були представлені на�

працювання з будівництва четвертої гіл�

ки метрополітену, створення бізнес�

району "Kyiv City" та інноваційного парку

"Bionic Hill". Пан Качур наголосив, що в

столиці розроблено близько двох сотень

інвестиційних проектів, участь в реаліза�

ції яких можуть взяти і представники ро�

сійського бізнесу.

За словами очільниці санкт�петербур�

зької делегації, голови комітету з інвес�

тицій та стратегічних проектів Ірини Ба�

бюк, стосунки з Києвом для російської

сторони завжди були пріоритетними.

"У нас є великий досвід у сфері залу�

чення інвестицій, провадження інвести�

ційної політики та супроводу інвестицій�

них проектів, і ми з радістю готові цим

досвідом поділитися. Ми орієнтовані на

те, щоб залучати підприємства з України

для діяльності на території Санкт�Петер�

бурга. Також хочемо запропонувати про�

ведення днів Києва в Санкт�Петербурзі

та навпаки. Це дозволить мешканцям

обох міст обмінюватися інформацією,

цікавитися сучасним життям мегаполі�

сів",— розповіла Ірина Бабюк.

До речі, у рамках культурної частини

місії вчора в Києві відбувся концерт пе�

тербурзького дитячого музичного колек�

тиву "Jazz kids", унікальність якого в то�

му, що вік його учасників — 7�12 років,

але ансамбль виконує найскладніші джа�

зові композиції і є лауреатом російських і

міжнародних музичних конкурсів

Мирослава ЛЕУС
"Хрещатик"

24 листопада в Києві на
території Національно о мемо-
ріал пам’яті жертв олодомо-
рів, а та ож в сіх обласних
центрах б д ть проходити
помінальні заходи з вшан -
вання пам’яті жертв Голодо-
мор 1932-1933 ро ів.

У переддень скорботної дати, 23 лис�

топада, для учнів київських шкіл і сту�

дентів коледжів у Залі пам’яті Націо�

нального музею "Меморіал пам’яті

жертв голодоморів в Україні" проведуть

"Урок пам’яті". Дітям розкажуть про на�

сильницьку колективізацію, розкурку�

лення і виселення з домівок заможних

господарів та руйнування віковічного

устрою сільських громад. Спогадами про

Голодомор поділяться і свідки тих тра�

гічних подій...

А в суботу у столиці пройде низка по�

минальних заходів. Так жалобна хода

розпочнеться о 14.00 від станції метро

"Арсенальна" до Національного меморі�

алу пам’яті жертв голодоморів. У цей

день тут представлять широкому загалу

Народну Книгу пам’яті жертв Голодомо�

ру 1932�1933 років в Україні, яка містить

більше чотирьох тисяч віднайдених імен

жертв, встановлених музеєм, та глобаль�

ний електронний інформаційний ресурс

"Меморіал пам’яті жертв голодоморів

оn�line", що об’єднує всі матеріали голо�

доморознавчої тематики, представленої

у Залі пам’яті на інтерактивних дошках.

Також буде оголошено про початок

світової пошукової акції "Згадаймо їх...

Вони жили в роки голодомору", яка буде

проходити під патронатом Президента

України зі встановлення імен загиблих

під час голодоморів в Україні.

У рамках поминальних заходів запла�

нована Скорботна хода від композиції

"Ангели" до знака "Свічка пам’яті", де

керівництво держави, столиці та громад�

ськість покладуть горщики з пшеницею

та запаленими свічками. До речі, у цей

день на фасадах усіх столичних установ

будуть приспущені державні прапори, а

розважальні заходи – обмежено. 

О 16.00 відбудеться загальнонаціо�

нальна хвилина мовчання та розпоч�

неться Всеукраїнська акція "ЗАПАЛИ

СВІЧКУ!". Усіх українців закликають із

настанням темряви засвітити у своїх осе�

лях свічку і поставити на підвіконня, аби

її було видно знадвору. Цей вогник сим�

волізуватиме скорботу і пам’ять про

мільйони загублених життів

У столиці вшанують пам’ять жертв Голодомору 1932�1933 років

В домівках киян запалають тисячі 
скорботних свічок

У номері

Новини
Київ відвідали представники 
дозвільних центрів із регіонів 
України
У столиці відб лася онференція "Нове за онодав-

ство про адміністративні посл и та ращі пра ти и",
присвячена питанням ф н ціон вання й дос онален-
ня дозвільної системи. У роботі онференції взяли
часть представни и міжнародних ор анізацій, КМДА,
Міністерства е ономі и і тор івлі У раїни та представ-
ни и центрів надання адміністративних посл із різ-
них ре іонів раїни. Учасни ів з стрічі ознайомили з
державною політи ою сфері надання адмінпосл , а
та ож із нещодавно хваленим За оном У раїни "Про
адміністративні посл и". Та ож відб вся обмін досві-
дом деле атів міст щодо створення та ф н ціон ван-
ня центрів надання адмінпосл . О рім то о, часни и
онференції відвідали столичний Місь ий дозвільний
центр та ознайомилися з йо о роботою. На адаємо, з
почат ро цей за лад спільно з районними центра-
ми надання адмінпосл роз лян в понад 620 тисяч
звернень иян

Академії водного транспорту 
виповнилося 100 років
Днями оле тив Київсь ої державної а адемії водно-
о транспорт імені Петра Конашевича-Са айдачно о
та ерівництво Подільсь о о район , на території я о-
о розташована а адемія, рочисто відзначили цей
ювілей. Най ращі ви ладачі та співробітни и отримали
рамоти Подільсь ої РДА, а після завершення рочис-
тої частини на остей че ав свят овий онцерт майс-
трів мистецтв та творчих оле тивів столиці. А адемія
от є фахівців водно о транспорт , насамперед с дно-
водіїв, с дномехані ів, ідротехні ів. На адаємо, свій
родовід навчальний за лад бере від Київсь о о річ о-
во о чилища І розряд Міністерства шляхів спол чен-
ня Російсь ої імперії. За час сво о існ вання а адемія
збільшила чисельність ст дентів сіх форм навчання і
сл хачів післядипломної освіти приблизно в 10 разів

Школярі співпрацюватимуть 
із депутатами у профільній комісії
Київради
У рам ах відзначення Дня спільних дій в інтересах

дітей Колонній залі КМДА відб лося засідання Гро-
мадсь ої ради деле атів дитячих прав "Ми пра немо
б ти поч тими" на тем : "Участь дітей та молоді в
житті ромади м. Києва". Під час заход лідери ш іль-
но о самовряд вання, волонтери мережі центрів со-
ціальних сл жб для сім’ї, дітей та молоді, представ-
ни и ромадсь их ор анізацій режимі "моз ово о
шт рм " працювали над розроб ою прое тів щодо
зал чення молоді до життя столиці. Корисні ідеї мо-
лодь напрацьов вала в тематичних се торах, а саме:
права, безпе и, здоров’я, змістовно о дозвілля та со-
ціальної а тивності. За рез льтатами презентації про-
е тів, найбільш підтрим з бо деле атів та
схвальн оцін від е спертів отримав прое т "Здо-
ров’я твоїх р ах". Він пропон є проводити систе-
матичні і рові вести для ш олярів і та им чином за-
л чати юнацтво до здорово о способ життя. Під час
засідання чнівсь а ромадсь ість обрала своїх деле-
атів, я і надалі дол чатим ться до роботи профільної
омісії Київради та вноситим ть пропозиції столичної
молоді на роз ляд деп татів

На Південному мосту тимчасово 
обмежать рух транспорту
У зв’яз з ви онанням ремонтних робіт на Півден-

ном мостовом переході, з 22.00 22 листопада до
6.00 25 листопада 2012 ро передбачено част ове
обмеження р х автотранспорт напрям ліво о
бере а. Зважаючи на тимчасові незр чності, КК "Ки-
ївавтодор" просить водіїв ретельно обирати маршр т
р х
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На Володимирській гірці з’явилася
паркова лава від ЗМІ 
При рашаючи місто, ж рналісти-телевізійни и від-
значили своє професійне свято

СТОР. 2 

На Лісовому масиві реконструювали
лінії електропередач

Оновлені мережі забезпечать надійність і
стабільність еле тропостачання

СТОР. 2 

Із початку листопада пальне 
в регіонах подешевшало 
на 17923 копійки 
Я зазначають е сперти, вартість нафтопрод тів
дрібнооптовом се менті має тенденцію до подаль-
шо о зниження

СТОР. 3
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Новини

Зелені зони столиці звільнять від МАФів
З 26 листопада "Київзеленб д" створює омісію з перевір и місць

розташ вання малих архіте т рних форм. Відповідний на аз підписав
енеральний дире тор КО "Київзеленб д" Михайло Царен о. До
с лад омісії війд ть представни и "Київзеленб д ", районних о-
м нальних підприємств з тримання зелених насаджень, ромадсь і
інспе тори районних стр т рних підрозділів. "З ідно з чинним за о-
нодавством, ромадсь і інспе тори не мають права надавати сан ції
пор шни ам правил бла о строю. Разом з тим, а тивізація цих пере-
віро допома атиме профільним сл жбам оперативно виявляти місця
неза онно о розміщення МАФів. Це сприятиме ефе тивном очи-
щенню зелених зон від тимчасових спор д",— зазначив Михайло Ца-
рен о

Питання про другий вихід з "Вокзальної" 
залишається відкритим
Коли спор дять др ий пересадочний в зол між станціями метро

"Золоті Ворота" та "Театральна" і додат овий вихід з "Во зальної" —
наразі невідомо. Одна місь а влада до ладає ма сим м з силь, щоб
дані роботи почалися я найшвидше. Про це в прямом ефірі на теле-
аналі "Київ" розповів перший заст пни начальни а КП "Київсь ий
метрополітен" Валерій Гаврилен о. "У нас є д же серйозні питання з
точ и зор е спл атації метрополітен , напри лад, б дівництво др о-
о пересадочно о в зла між станціями "Золоті Ворота" і "Театральна",
том що т т д же вели е навантаження на метрополітен. Та ож план -
ємо др ий вихід зі станції "Во зальна". С азати он ретно, оли ми
почнемо ці роботи, я не мож . Єдине, що с аж , це питання стоїть ос-
тро, і нас роз міє КМДА", — під реслив він

На Лісовому масиві реконструювали 
лінії електропередач
ПАТ "Київенер о" ре онстр ювало лінії еле тропередач 10 В і РП-

110 (розподільчий п н т) на Лісовом масиві, що Дніпровсь ом
районі. Дві лінії, довжиною 3,3 м, проля ають між проспе тами Аліше-
ра Навої і Лісовим, перетинаючи в лиці Братиславсь і К рнатовсь о-
о. Ре онстр ція поля ала про ладанні нових абелів із надміцно о
шито о поліетилен здовж наявної траси та в заміні обладнання роз-
подільчо о п н т із перспе тивою на збільшення навантаження. В а-
зані роботи тривали протя ом травня — жовтня. На сьо одні лінія вве-
дена в е спл атацію, а її за альна вартість становить 11 млн рн. Онов-
лені лінії забезпечать надійність і стабільність еле тропостачання меш-
анцям Лісово о масив і створять резерв пот жності для приєднання
нових споживачів. "Проп с на спроможність ліній збільшилася втричі,
ос іль и під час модернізації еле тромереж і пот жностей наша ом-
панія застосов є омпле сний підхід з рах ванням перспе тивно о
розвит столиці",— під реслив технічний дире тор ПАТ "Київенер о"
Оле сандр Зайцев

У Києві обговорили питання розвитку 
транспортної інфраструктури
Заст пни начальни а ГУ містоб д вання та архіте т ри Андрій Вав-

риш з стрівся з ерівни ом прое т Європейсь ої омісії в У раїні "Під-
трим а впровадження транспортної страте ії У раїни" Бернардом Се-
мерією. Головною темою розмови став розвито транспортної інфра-
стр т ри Києві розрізі стало о розвит міста. На адаємо, що пла-
ни ЄС щодо місь ої мобільності Києві б ли представлені на роз ляд
"Київ оловархіте т ри" ще вересні цьо о ро . Тоді рам ах семіна-
р "Транспортна система с часно о міста: методи план вання", я ий
відб вся в рам ах Європейсь о о тижня мобільності, Бернард Семерія
ознайомив часни ів з планом дій щодо місь их транспортних систем
раїн ЄС. На з стрічі з Андрієм Вавришем Бернард Семерія зазначив,
що Страте ія розвит Києва до 2025 ро є відмінною. Одна вдос о-
налення транспортної системи залежить від низ и питань, том чис-
лі і від адміністративної ор анізації територій, що являє собою трива-
лий процес

У Будинку природи відбудеться конкурс 
на аранжування акваріумів
Київсь ий місь ий Б дино природи запрош є на вистав - он рс

аранж вання а варі мів "Кришталевий а варі м-2012". У он рсі візь-
м ть часть провідні а варі мні дизайнери У раїни, неодноразові пере-
можці й призери престижних міжнародних он рсів, чиї роботи вра-
жають своєю расою. Одночасно рам ах заход відб д ться е спози-
ції терарі мних тварин, ревето , а та ож вистав а-продаж дис сів.
Серед ор анізаторів заход — Все раїнсь а Асоціація а варі містів,
У раїнсь ий фор м а варі містів AQUAFORUM.UA. Вистав а триватиме
місь ом Б дин природи продовж трьох днів: з 22 по 24 листопа-

да з 11.00 до 18.00. Ціна вхідно о вит а — 10 рн, для ш олярів, ст -
дентів, пенсіонерів — 5 рн

У п'ятницю та суботу у місті ярмаркуватимуть
За інформацією ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о обсл ов ван-

ня населення, 23 та 24 листопада столиці відб д ться традиційні
сільсь о осподарсь і ярмар и. Зо рема 23 листопада ярмар вати-
м ть Голосіївсь ом районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Дніп-
ровсь ом — на в л. Гродненсь ій, 1/35—5; в Оболонсь ом — на в л.
Бережансь ій, 15; в Печерсь ом — на розі в лиць Первомайсь о о і
Мечні ова та Тверсь ом т пи , 8; в Подільсь ом — на просп.
Правди, 5—11; в Солом'янсь ом — на в л. Освіти (в межах в лиць В -
зівсь ої та Кривоноса); в Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2—
4, в л. Ризь ій, 1, в л. Я іра, 19, в л. В. Пі а, 18, розі в л. Щ сєва та
Тираспольсь ої. 24 листопада ярмар и відб д ться Голосіївсь ом
районі на в л. Маршала Конєва (в межах в лиць Вільямса та Ломоно-
сова); в Дарниць ом — на в л. Рев ць о о; в Деснянсь ом — на в л.
А адемі а К рчатова (в межах в лиць Мілютен а та Братиславсь ої); в
Дніпровсь ом — на в л. Малиш а, 5—15; в Оболонсь ом — на
просп. Оболонсь ом , 23—43; в Печерсь ом — на в л. Івана К дрі (в
межах в лиць Л м мби та Чи оріна); в Подільсь ом — на просп. Мос-
овсь ом , 5; в Святошинсь ом — на в л. Генерала На мова, 23; в
Солом'янсь ом — на в л. Стадіонній (в межах в лиць Уриць о о та
Бо данівсь ої); в Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2—4. На яр-
мар ах споживачам запропон ють різноманітні прод ти харч вання за
цінами на 10—15 % нижчими від рин ових

Цифра дня

431 965 300 
пасажирів було перевезено столичною підземкою за десять місяців
нинішнього року 
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У столиці перевірять 
використання горищ та мансард

На Володимирській гірці
з'явилась паркова лава від ЗМІ
Прикрашаючи місто, журналісти�телевізійники відзначили своє 
професійне свято
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Днями ж рналісти-телевізійни и від-
значали своє професійне свято —
день телебачення, радіомовлення та
зв'яз . Відсвят вати та подію
представни и мас-медіа вирішили
незвично та з ористю для міста. За
допомо ою ом нальних сл жб вста-
новили лав поблиз пам'ятни а ня-
зю Володимир . Дол чився до а ції і
олова КМДА Оле сандр Попов.

Оформлювати лаву під назвою "Світ комуніка�

цій" та втілювати на ній творчі ідеї журналістам

допомагав молодий художник Денис Дрейман.

Він член громадської організації "URBAN�X" та

раніше уже допомагав місту розмальовувати стіни

та опори під час будівництва дитячого садочка у

Солом'янському районі.

"Мені було цікаво поєднати такі несумісні по�

няття, як вуличне мистецтво та журналістика.

Попередніх замальовок я не робив, адже завжди

краще приїхати і побачити своїми очами, відчути

атмосферу місця, а вже потім вирішити, що ж ма�

лювати", — зазначає Денис Дрейман. Контурно

на лаві художник зобразив те, без чого сам не уяв�

ляє роботу журналістів — об'єктиви теле� та фото�

камер, екрани. Замалювати заготовки та створити

власні шедеври митець доручив представникам

мас�медіа. Поверх малюнків вони отримали змо�

гу залишити свої послання та побажання киянам

та гостям міста.

Долучився до акції і голова КМДА Олександр

Попов. На першій журналістській лаві власною

рукою вивів напис — "Рідному місту — перемог".

Перемог у професійній діяльності він побажав і

вітчизняним журналістам.

"Я хочу вам подякувати не лише за вашу роботу,

а й за те, що ви так креативно відсвяткували своє

професійне свято. Сьогодні ми започаткували но�

вий проект, який, я переконаний, слугуватиме

прикладом для представників інших професій.

Успіхів вам у щоденній роботі, щастя та благопо�

луччя вашим родинам", — сказав Олександр По�

пов.

Очільник міськадміністрації також відзначив,

що в наступному році міська влада планує активі�

зувати роботи з благоустрою столиці — зокрема

з'явиться низка нових та реконструйованих скве�

рів, буде висаджено мільйони квітів, багато дерев

та зелених насаджень. До такого масштабного

озеленення Києва він закликав долучитися всіх

небайдужих мешканців.

Журналістська спільнота відразу ж запропону�

вала спільними зусиллями облаштувати весною

один зі скверів столиці. Голова КМДА таку ініці�

ативу підтримав. "Ми маємо однакову мету — зро�

бити місто квітучим, зручним та затишним, по�

вернути йому статус "зеленої столиці". Але це

можливо, якщо до цього процесу приєднається

кожен мешканець. І саме ви, журналісти, маєте

подавати приклад мільйонам киян",— наголосив

Олександр Попов

Представники столичних ЗМІ
виявили бажання облаштувати

весною один зі скверів міста

Тим часом у постраждалому від вогню будинку на вулиці Мазепи 
відновлюють газопостачання
Ольга ЛЕННИК
"Хрещатик"

Місь а влада ретельно
аналіз є випадо пожежі,
що сталася б дин на
в л. Івана Мазепи, 3, та
а тивно допома ає по о-
рільцям. Та , б дівлі від-
новлюють подач аз —
станом на вечір 22 листо-
пада б ло під лючено 11 з
13-ти під'їздів. Та ож, щоб
попередити подібні випад-
и, всіх районах міста
перевірять цільове ви о-
ристання мансард та о-
рищ. О рім то о, я же
повідомляв "Хрещати ",
ияни, я і постраждали
внаслідо пожежі, отрима-
ють перш матеріальн до-
помо — по 10 тисяч ри-
вень на вартир .

Роботи із відновлення газопоста�

чання та електроенергії до будинку

розпочали уже наступного дня після

пожежі. Втім, газ повертають лише

мешканцям тих квартир, які не по�

страждали під час пожежі. Помеш�

кання, що постраждали від вогню, на�

разі відключені від усіх комунікацій.

За словами на�

чальника управ�

ління з питань

надзвичайних си�

туацій Печерсько�

го району Олега

Самосєєва, до га�

зопостачання вже

підключено 11

під'їздів, окрім тих

двох, які опини�

лися в епіцентрі

пожежі. "Наразі

без газу залишає�

ться кілька квартир, власників яких

на момент підключення не було вдо�

ма, а також 4 квартири, де були ви�

явлені пошкодження, після усунен�

ня яких газопостачання буде віднов�

лено", — зауважив Олег Самосєєв.

В той же час у столиці планують

перевірити, чи за

цільовим призна�

ченням використо�

вують горища та

мансарди житло�

вих будинків. Таке

доручення РДА на�

дав перший заступ�

ник голови КМДА

Олександр Мазур�

чак, аби убезпечи�

ти киян від пожеж,

які можуть статися

внаслідок вико�

ристання згаданих приміщень не за

призначенням. Адже, за даними ГУ

МНС у місті Києві, вогонь виник са�

ме в мансарді на шостому поверсі

будинку на вул. Мазепи з подаль�

шим розповсюдженням на сусідні

квартири та дах будівлі.

Вчора пошкоджені пожежею

конструкції кроквяної системи та

горищного перекриття вирішили де�

монтувати, але тільки після того, як

фахівці укріплять стійкість та жорст�

кість фронтальної стіни в межах

першого, другого та частини третьо�

го під'їздів.

Усі витрати, пов'язані з ремонтни�

ми роботами у будинку та віднов�

ленням даху, взяла на себе столична

адміністрація. Голова КМДА Олек�

сандр Попов розпорядився, щоб

мешканцям квартир, які постражда�

ли внаслідок пожежі, надали матері�

альну допомогу в розмірі 10 тисяч

гривень на квартиру.

"Це лише перша виплата, адже

наразі важко назвати повну суму

збитків, яких зазнали власники по�

мешкань, пошкоджених вогнем.

Після детального обстеження бу�

динку, коли будуть відомі суми

збитків, ми прийматимемо рішен�

ня щодо подальшого відшкодуван�

ня втрат", — сказав Олександр По�

пов.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 листо�

пада виникла пожежа у будинку на

вул. Івана Мазепи, 3. Вогонь зни�

щив 600 кв. м даху та 8 квартир на

шостому поверсі у першому й друго�

му під'їздах. Пожежниками було

евакуйовано 96 мешканців будинку

із 55 квартир. Загиблих та травмова�

них немає. Наразі спеціальна комі�

сія з'ясовує причини загорання та

розмір матеріальних збитків

Перший заступник голови
КМДА Олександр
Мазурчак доручив

столичним РДА
перевірити, чи за

призначенням
використовують горища 
та мансарди житлових

будинків

Ж рналісти отримали на од залишити на лаві поверх малюн ів свої послання та побажання иянам
та остям міста

11 з 13-ти під`їздів постраждало о б дин на в лиці Мазепи, 3 вже під лючені до азопостачання
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Тенденції

Ділові новини

“Укрпошта” ввела грошові
перекази за системою
Eurogiro з Туреччиною
“Пере ази Eurogiro адрес ють-

ся тіль и на ористь фізичних
осіб. Ма симальна с ма пере аз
не має перевищ вати 1200 євро
або е вівалент цієї с ми в рив-
нях день від одно о відправни-
а”,— зазначається в повідом-
ленні “У рпошти”. Щоб одержати
міжнародний пере аз за систе-
мою Eurogiro, адресат має б ти
поінформований про онтроль-
ний номер, с м і валют прийо-
м пере аз , раїн відправлен-
ня. До введення рошових пере-
азів за системою Eurogiro з Т -
реччиною наші раїни мо ли о-
рист ватися тіль и посл ою між-
народних простих пере азів. На
сьо одні “У рпошта” та ож здійс-
нює обмін міжнародними еле -
тронними пере азами за систе-
мою Eurogiro з Іспанією, Хорва-
тією, Польщею, Латвією, Боснією
і Герце овиною, У орщиною,
Порт алією, Р м нією, Словач-
чиною, Грецією та Гр зією

З початку листопада пальне
подешевшало 
на 17�23 копійки
Середня вартість основних ма-

ро нафтопрод тів се менті
дрібно о опт протя ом перших
двох де ад листопада знизилася
на 17-23 оп. Про це свідчать да-
ні ціново о моніторин “Консал-
тин ової р пи “А-95”. Зо рема
бензин А-92 подешевшав се-
редньом на 17 оп.— до 10,16
рн/л. Найбільш значне знижен-
ня цін на цю мар пально о від-
значено в Кірово радсь ій (-34
оп.— до 10,11 рн/л), Л ан-
сь ій (-32 оп.— до 10,32 рн/л) і
Донець ій (-28 оп.— до 9,74
рн/л) областях. Вартість бензи-
н А-95 впала в середньом на
23 оп.— до 10,38 рн/л. Най-
більше зниження відб лось До-
нець ій (-47 оп.— 10,06 рн/л),
Л ансь ій (-40 оп.— до 10,38
рн/л) і Кірово радсь ій
(-34 оп.— до 10,35 рн/л) об-
ластях. Дизпаливо з 1 по 20 лис-
топада подешевшало на 19
оп.— до 9,75 рн/л. Найвідч тні-
ше падіння цін на ДТ зафі совано

в За арпатсь ій (-34 оп.— до
9,67 рн/л), Херсонсь ій (-31
оп.— до 9,47 рн/л) і Одесь ій (-
30 оп.— до 9,82 рн/л) облас-
тях. Я зазначають часни и рин-
, вартість нафтопрод тів

дрібнооптовом се менті ще
збері ає потенціал до подальшо-
о зниження, але йо о темпи
сповільнюються

Уряд схвалив порядок 
створення страхового 
запасу газу
Про це йдеться постанові

Кабмін № 1062. З ідно з до -
ментом, страховий запас ство-
рюється азопостачальним під-
приємством в розмірі 10 % до о-
вірних вартальних обся ів по-
став и аз споживачам за рах -
но власних або зал чених ош-
тів, рім обся ів йо о ви орис-
тання на власні потреби. Стра-
ховим запасом вважається бла-
итне паливо, що за ач ється
НАК “Нафто аз У раїни”. “Ство-
рення страхово о запас здій-
снюється шляхом за ач вання

аз до підземних сховищ аз
та/або за півлі аз в інших
власни ів, що збері ають йо о
відповідні рес рси ПСГ”,— с а-
зано постанові. У до менті та-
ож зазначено, що в разі ви о-
ристання страхово о запас ,
постачальни зобов’язаний про-
тя ом місяця відновити ви орис-
таний обся

“Поділ Плазу”, “Глобус” 
та Hyatt Regency Kyiv 
виставили на продаж
Власни и бізнес-центр “Поділ

Плаза”, тор ово о центр “Гло-
б с” і отелю Hyatt Regency Kyiv
мають намір продати ці об’є ти
нер хомості. Про це с азано в
вартальном звіті омпанії DTZ:
“Сьо одні на вторинном інвести-
ційном рин в Києві виставлено
на продаж іль а зна ових об’є -
тів омерційної нер хомості, роз-
ташованих центральній частині
столиці. Серед них, зо рема, біз-
нес-центр “Поділ Плаза” і тор о-
вельний омпле с “Глоб с”. У зві-
ті зазначено, що з о ляд на ста-

т с цих об’є тів, а та ож висо ий
рівень заці авленості ними з бо
місцевих інвесторів та інвесторів
із раїн СНД, очі ється, що од
із продаж принаймні одно о з
них б де завершено до інця по-
точно о ро . Крім то о, на про-
даж та ож виставлено отель
Hyatt Regency Kyiv, повідомляють
“У раїнсь і новини”

SCAT відкрила рейс 
“Київ — Актау”

Казахстансь а авіа омпанія
SCAT від рила рейс “Київ — А -
та (Казахстан)”. Про це с азано
в повідомленні міжнародно о
аеропорт “Бориспіль”. Рейси б -
д ть ви он ватися двічі на тиж-
день — вівторо і с бот — на
літа ах Bombardier CRJ 200. Виліт
із А та — о 22.00 за місцевим
часом, приб ття до Києва — о
21.20. Відправлення з Києва — о
22.30, приб ття до А та — о 3.50
за місцевим часом. Відповідно до
повідомлення, SCAT є першою
азахстансь ою авіа омпанією,
що здійснює рейси з У раїни до

Казахстан , повідомляють “У ра-
їнсь і новини”

Столичні податківці надали
понад 60 тисяч телефонних
консультацій
За останні 10 місяців до он-

с льтаційно о центр столичної
ДПС найчастіше зверталися с -
б’є ти підприємниць ої діяльно-
сті, я і переб вають на спроще-
ній системі оподат вання. Май-
же 29 % звернень стос валися
поряд заповнення де ларацій,
розподіл за р пами, внесення
змін до Свідоцтва платни а єди-
но о подат . Близь о 22 % від
за ально о обся онс льтацій
б ло надано за напрямом адмі-
ністр вання подат на додан
вартість. Платни и подат ів ці а-
вилися заповненням подат ової
на ладної; реєстрацією подат о-
вих на ладних в Єдином реєстрі
подат ових на ладних; заповнен-
ням де ларацій з ПДВ, поряд ом
реєстрації платни ом ПДВ. На а-
даємо телефон “ арячої лінії” сто-
личної подат ової 461-77-00

Рейтинг легкості
ведення бізнесу 
покращився
Україна піднялася 
на 15 позицій вгору і займає 
тепер 137�ме місце в загальному
списку країн
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Позитивні рез льтати в рейтин Світово о бан б ли
дося н ті за рах но двох мов: в У раїні тепер прості-
ше започат ов вати бізнес і сплач вати подат и. Е с-
перти про ноз ють, що наст пно о ро лібералізація
подат ово о за онодавства продовжиться, тоді ж пози-
тивний ріст має по азати збільшення інде с ділової
а тивності.

За результатами звіту за поточний рік Україна перемістилася на 15 сходи�

нок вгору (зі 152�го — на 137�е місце) в рейтингу Світового банку за легкіс�

тю ведення бізнесу. Загалом у списку — 185 країн.

Оцінка здійснювалася на основі десяти різних сфер регулювання. Най�

більший прогрес Україною був досягнутий у сфері започаткування бізнесу.

Тут ми піднялася на 66 сходинок у рейтингу. Сталося це за рахунок скасова�

них вимог щодо мінімального капіталу для реєстрації підприємства та нота�

ріально засвідчених установчих документів.

Крім того, Україна спростила процес оподаткування, запровадивши

електронне подання звітності. За цим критерієм ми перемістились із 181�го

на 165�е місце. Також був зафіксований прогрес у сфері реєстрації нерухо�

мості. “Підйом у рейтингу цього року можна вважати вагомим позитивним

зрушенням. Для порівняння: торік Україна втратила 7 позицій, перемістив�

шись зі 145�го на 152�е місце”,— зазначив “Хрещатику” аналітик Ігор Жо�

лонківський.

Водночас Україна все ще належить до тих 20 % країн, які мають найниж�

чий рейтинг у 5�ти з 10�ти сфер регулювання. Наприклад, за показником

надання дозволів на будівництво країна посідає 183�є місце зі 185�ти країн.

Не покращилася позиція нашої держави і стосовно умов кредитування.

За словами експертів, у 2013 році продовжаться зміни податкового зако�

нодавства, що дозволить державі ще більше покращити свої позиції у лег�

кості ведення бізнесу. Зокрема з 1�го січня 2013 року набирають чинності

більше 5�ти нових норм Податкового кодексу. Мова йде про впровадження

нульової ставки податку на прибуток для організацій, які планують рекон�

струкцію або модернізацію виробництва на суму від 0,53 млн євро. Очікує�

ться також скорочення кількості податків із 23�ох до 9�ти та звітних подат�

кових форм — з 115�ти до 22�ох.

Якщо ці проекти запрацюють, то Україна вже в наступному рейтингу лег�

кості ведення бізнесу зможе піднятись вгору ще на кілька десятків позицій.

“Рейтинг Світового банку є дуже важливим для іноземних інвесторів, крім

того, на нього звертають увагу й кредитно�рейтингові агентства”,— комен�

тують банкіри.

Разом з тим, у третьому кварталі цього року індекс економічних очіку�

вань (ISM) в Україні на найближчий рік знизився до 17,7 % проти 23,9 % у

другому кварталі. Основною причиною погіршення оцінок майбутнього

матеріального стану стало уповільнення української та світової економік,

погіршення умов зовнішньої торгівлі, скорочення кредитного портфеля.

За прогнозами експертів, індекс ділової активності підприємств (ISM)

може продовжити знижуватися протягом найближчих двох кварталів, але

потім він стабілізується і перейде 20�відсоткову позначку. “У наступному

році цьому сприятиме ймовірне прискорення економічного зростання в

Україні й в усьому світі, відновлення співпраці з МВФ, підвищення темпів

кредитування, а також стабілізація на вітчизняному валютному ринку”,—

вважає експерт інформаційно�аналітичного центру FOREX CLUB в Укра�

їні Марія Сальникова
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Київ стане туристичним
центром
Столицю України щороку відвідуватимуть три мільйони гостей

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Місь а влада розробила
про рам розвит т риз-
м Києва до 2015 ро ,
я на останньом засідан-
ні затвердили деп тати
Київради. З ідно з до -
ментом, столиця розвива-
тиметься одраз в іль ох
напрямах — інфрастр т -
ра, промо-а ції, інвести-
ційна діяльність, транс-
порт, розважальні заходи.
Це дасть можливість за
іль а ро ів привабити до
Києва мільйони іноземців.

Туристична програма
Упродовж останнього десятиліття

до Києва щорічно приїздить близько

1 млн туристів (з України та з�за кор�

дону). Але це значно менше показ�

ників інших міст Східної Європи.

Водночас із року в рік туристична га�

лузь показує позитивну динаміку

розвитку. Зокрема успішне прове�

дення в Києві фінальної частини

чемпіонату Європи�2012 з футболу

дало унікальний шанс продемон�

струвати туристичні можливості кра�

їни і готовність столиці приймати

вибагливих гостей.

Європейський чемпіонат мав знач�

ний вплив на сферу готельного бізне�

су: за час підготовки до події у місті

було відкрито 30 нових готелів на 2,8

тис. номерів. На столичний ринок

вийшли міжнародні бренди:

Radisson, InterContinental, Hilton,

Accor Group та інші, що свідчить про

значну цікавість іноземних інвесторів

та готельних операторів до київського

ринку.

Крім того, столиця в багатьох сфе�

рах презентувала себе набагато кра�

ще, ніж очікували іноземці. За дани�

ми опитування, проведеного Ні�

мецькою організацією міжнародного

співробітництва (GIZ), 76 % респон�

дентів вважають Київ туристично

привабливим містом та мають ба�

жання приїхати в українську столи�

цю знову.

За словами фахівців туристичної

галузі, Євро�2012 інформаційно під�

тримало Київ: світ більше дізнався

про українську столицю, у багатьох

з’явилося бажання відвідати її знову.

Але до реального туристичного ажі�

отажу ще далеко. Саме для того, аби

втримати позитивні результати від

Євро�2012, міська влада Києва розро�

била цільову програму розвитку ту�

ризму в місті до 2015 року. Її реаліза�

ція повинна вирішити проблемні пи�

тання, які гальмують якісний та ди�

намічний розвиток галузі. Мова йде,

зокрема, про низький рівень марке�

тингової, інформаційно�довідкової

та рекламної діяльності з просування

на закордонні ринки туристичних

можливостей міста; недосконалу ту�

ристичну інфраструктуру.

Згідно з програмою, до 2015 року

міський туризм має стати однією з

найбільш прибуткових галузей еко�

номіки Києва, забезпечивши надхо�

дження до бюджету в межах 600 млн

грн. Очікуваними результатами від

реалізації проекту також є приплив

іноземних інвестицій, збільшення

кількості в’їзних туристів до 3�ох млн

осіб в рік. Водночас розвиток галузі

додатково створить на ринку праці до

3,5 тис. робочих місць.

За словами першого заступника

голови КМДА Олександра Мазурча�

ка, влада міста має на меті консоліду�

вати роботу готелів та туристичних

фірм на розвиток міста. “Однією з

проблем є недозавантаженість готе�

лів, тому зараз ми готуємо акцію “Ві�

кенд у Києві за півціни”. Суть поля�

гає у зниженні закладами вартості

номерів на вихідні, щоб дати можли�

вість туристам відвідати Київ і витра�

тити менше коштів. Багато готелів

уже погодилися на це. Ми ставимо

перед собою завдання збільшити

кількість туристів протягом двох ро�

ків до 3 мільйонів”,— зазначив Олек�

сандр Мазурчак.

Родзинка Києва — 
архітектура

За даними пошукової системи

Яндекс, у десятці найбільш поши�

рених запитів серед українців про

Київ перебувають Софіївський со�

бор, Десятинна церква, Золоті во�

рота та кінотеатри. Отже, місто

впевнено утримує звання культур�

ної столиці. “Щотижня користува�

чі задають Яндексу більше 1,4 міль�

йона запитів про Київ. У 42 % ви�

падків запити приходять з інших

регіонів. Найбільше містом ці�

кавляться користувачі з Чернігів�

ської, Житомирської та Черкаської

областей”,— повідомили “Хреща�

тику” у прес�службі компанії.

У туристичних агентствах переко�

нані: Київ має свій унікальний

шарм та може конкурувати з інши�

ми європейськими столицями.

“Про Київ часто кажуть, що він схо�

жий на Париж. Тобто за духом міс�

то європейське. Але маємо і власні

родзинки — історію. Та ж Франція

була слаборозвиненою країною у

той час, як Анна Ярославна поїхала

з Київської Русі, щоб зійти на фран�

цузький престол. Безумовно, Софія

Київська, Лавра, Золоті Ворота, Ан�

дріївський узвіз, Поділ — це атмо�

сферні місця, де можна, так би мо�

вити, вловити сутність древнього

міста. Тому надзвичайно важливо

зберегти історичні будівлі”,— вва�

жає директор з туризму “Пан

Укрейн” Ольга Юденко.

Наголос на українському 
колориті

У туристичних агентствах ка�

жуть, що столиці потрібно розви�

вати не лише готелі класу “люкс”,

а й дешевші місця для проживан�

ня, щоб подбати й про українських

туристів. Кожні вихідні, а також у

період шкільних канікул Київ

приймає дуже багато гостей із ре�

гіонів. Звісно, щодня столицю від�

відує чимало українців у робочих

справах — їх більшість. Але все од�

но люди намагаються побачити го�

ловні пам’ятки міста.

Із затишними закладами Києву

допоміг Львів, відкривши мережу

тематичних кав’ярень. Тепер фірмо�

вий шоколад розкуповують на суве�

ніри. “Кілька разів мене на вулиці

зупиняли туристи із запитанням, де

можна поїсти смачного борщу. Я не

одразу пригадала... Суші�барів сьо�

годні набагато більше, ніж рестора�

нів із національною кухнею. Ми

часто наводимо грузинський при�

клад — там роблять ставку на влас�

ний колорит. Потрібно розвивати

своє, туристи в усьому світі хочуть

особливого, національного”,—

переконана “Хрещатику” Ольга

Юденко.

Київ також знаменитий мис�

тецькими подіями — художніми

виставками класичного і сучасного

мистецтва. За словами учасників

ринку, гості з регіонів намагаються

відвідати і музеї, і оперу, і театри.

Столичну оперу, між іншим, осо�

бливо шанують туристи з Франції.

За даними туристичних операто�

рів, проживання у Києві коштує

від 50 до 240 євро — в центрі міста

за добу, у хостелах — 100 грн (10 єв�

ро). Вартість екскурсій — 50�100

грн. Громадський транспорт де�

шевший, ніж у Європі. Проте ціни

на продукти в супермаркетах бува�

ють дорожчими, а в ресторанах

прейскуранти приблизно відпові�

дають закордонним

Згідно з програмою, до 2015 року міський туризм має
стати однією з найбільш прибуткових галузей

економіки Києва, забезпечивши надходження до
бюджету в межах 600 млн грн
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Про Ми ол Сер ійовича
Я овч а знають дале о
за межами У раїни. На се-
анси та навчання до ньо о
приїжджають люди із
близь о о та дале о о за-
р біжжя. Метод на ладан-
ня р , від риття енер е-
тичних аналів, масажі,
д ховні пра ти и — сі ці
справи для ньо о стали
звичною роботою, я а
займає щодня по 13 о-
дин. А іль ість людей,
я им допомі Ми ола Сер-
ійович при безплідді та
невроло ії, постійно зрос-
тає. "Хрещати " поспіл -
вався з біотерапевтом та
детальніше дізнався про
йо о методи роботи з
відвід вачами.

Працюю не для себе, 
а для людей

— Миколо Сергійовичу, розкажіть
про своє життя. У дитинстві ви нале�
жали до категорії хлопців�хуліганів
чи ще змалку знали, що лікуватимете
людей?

— Колись я був завзятим бешкет�

ником. Та й у дорослому житті не

все йшло гладко. Згодом переглянув

своє життя... Довелося довго проси�

ти вибачення за свої вчинки. Хоча

знаю, що рано чи пізно все одно

стану перед Богом і відповідатиму

за все.

— А зараз задоволені собою?
— Так, нині я вже собі подобаюся,

адже роблю Божу справу. Працюю

не для себе, а для людей. Для себе я

б не працював по 13 годин на добу.

— Як ви зрозуміли своє істинне
призначення у цьому житті?

— Під час служби в армії травму�

вався. Прийшов до тями лише на 4�

ту добу. Тоді ж було видіння: стою пе�

ред небесними воротами і отримую

вказівку, до чого готуватися. А коли

вилікувався, швидко забув настанову

та поринув у звичне життя. Закінчив

лісовий факультет Української сіль�

ськогосподарської академії на від�

мінно. Був першим серед студентів за

розподілом на роботу. Тож кар'єра пі�

шла стрімко — через деякий час вже

призначили директором лісового

господарства у Конча�Заспі.

У 93�му році почав посилено зай�

матися духовними практиками, ви�

вчати різні релігії в східних монас�

тирях та в монастирі Шаолінь, що у

Китаї. І так протягом одинадцяти

років. Наразі систематично відві�

дую святу гору Афон, що у Греції. І

прозорливі отці папа Яніс та отець

Гаврилі є духовними вчителями в лі�

куванні безпліддя неясного ґенезу.

— І скільки таких прикладів налі�
чується?

— За благословенням афонських

наставників сьогодні кілька десят�

ків родин вже мають діток. Так, на�

приклад, у родині Мусієнків сім ро�

ків не було дітей. Нещодавно їхньо�

му Дмитрику виповнився рік. По�

дружжя Кудіних 13 років чекало по�

повнення. Зараз батьки виховують

Марійку та Ганну. І таких прикладів

достатньо.

— Як лікуєте безпліддя?
— Незалежно від церковного по�

сту для молодят призначається 40�

денний піст, під час якого потрібно

тричі сповідатися, тричі причаща�

тися та тричі пом'янути покійних:

чоловік — своїх рідних, жінка —

своїх. Також необхідно один раз со�

боруватися. Протягом усього періо�

ду утримуватися від близьких сто�

сунків. У цей час молодята прихо�

дять на сеанс для активації організ�

му. Надалі, відповідно до овуляції у

жінки, призначається дата заплід�

нення. Якщо з першого разу не вда�

лося завагітніти, звертаємося за до�

помогою до монастиря зі святої го�

ри Афон — Хіландарі та скиту святої

праведної Анни.

— Яка саме підтримка надходить зі
святих місць?

— Ми просимо благословення от�

римати з монастиря Халіндарі чудо�

творну виноградну лозу. Надалі по�

дружжя дотримується повторного

посту ще 40 днів з молитвами та ро�

бить півсотні поклонів щодня. А зі

скиту отримуємо масло миро та

хлібці, освячені на мощах святої

праведної Анни. Також їздимо до

джерела цієї святої, що біля Почає�

ва. Занурюємося у воду та просимо

благословення на вагітність.

У лісі вчився бачити 
ауру дерев

— Ким ви себе позиціонуєте?
— Зараз я біоенергоінформотера�

певт. Така спеціалізація прописана в

нашому законодавстві, на яку ви�

дається спеціальний ліцензійний

дозвіл Міністерства охорони здо�

ров'я для провадження медичної ді�

яльності в народній і нетрадиційній

медицині.

— Де ви отримали знання про сти�
мулювання людського організму?

— Закінчив Київський медичний

університет Української асоціації

народної медицини. Важливу роль

зіграла господарська академія, яка

дала знання про природу. Адже саме

ліс допоміг розвинути наявні здіб�

ності. Часто ходив у хащі та вчився

бачити ауру дерев. Мені хотілося

відчути й енергетику тварин. Тож

ходив до лісу навіть вночі — в цей

час звірі поводять себе інакше.

Близько підходили лисиці, кози,

навіть великий кабан. Також трену�

вався блукати вночі між деревами з

пов'язкою на очах. Така практика

дозволяє розвинути внутрішній зір.

Згодом переніс набуті знання у ро�

боту з людьми.

— Зазвичай знання про тонкі мате�
рії передаються від учителя до учня.
Чи були у вашому житті наставники?

— Дійсно, згодом мені ставало

все складніше жити з тією інформа�

цією та здібностями, якими володів.

Сторонні люди вважали, що я пси�

хічно хворий. Навіть на обстеження

направляли, але результати показу�

вали, що я нормальний і здоровий.

Щоб зрозуміти, що зі мною відбу�

вається, почав відвідувати різні цен�

три нетрадиційної медицини. Усю�

ди хотіли допомогти, пролікувати. І

лише Людмила Михайлівна Ново�

хатня була єдиною, хто відмовився

працювати зі мною. Це зацікави�

ло — чому? І я зрозумів, що саме во�

на може мені допомогти. Ми нала�

годили спілкування. Згодом Люд�

мила Михайлівна направила мене

до майстра з Китаю Сюі Мінтана,

який працював за системою цигун.

Він сказав, що мої здібності — це

нормальне явище, чим мене й за�

спокоїв. Майстер проводив заняття

англійською мовою з перекладачем.

Але я вирішив спілкуватися телепа�

тично, і це Сюі Мінтану сподобало�

ся. Тож ми до сьогодні залишаємося

гарними друзями.

Бачити тонкі матерії 
може кожен

— Чи закладені здібності, які ви в
собі розвинули, в кожній людині?

— Так. І зараз у своїй школі "ОМ�

МАО" я працюю над тим, щоб роз�

крити ці здібності у всіх охочих. Ба�

чити тонкі матерії може будь�хто,

але в кожної людини є своя межа.

— Вік має значення для навчання?
— Не має жодного значення.

Єдине, що дорослих навчати значно

складніше, ніж дітей. У дітей до се�

ми років відкрите ясне бачення.

Приміром, під час образотерапії я

беру в руку уявне яблуко. І лише ді�

ти бачать, що це, наприклад, яблу�

ко. З дорослих жоден не назвав взя�

того мною предмета.

— Чому ви ще навчаєте відвідува�
чів школи?

— Розповідаю, як стати провідни�

ком сили Духа Святого. Для цього

потрібно зрозуміти, що, окрім су�

спільної сім'ї, є ще наш духовний

батько — це Творець Всеєдиний,

матінка душі нашої — це Богороди�

ця, та Ісус — брат наш старший. І

коли тебе в цю сім'ю приймають,

тоді ти стаєш провідником.

Ще необхідно вивчити так звану

абетку — основу, на якій все три�

мається. Приміром, я вивчав східні

релігії та напрямки. Засвоїв даоську,

буддійську практики. Постійно за�

стосовував мантри разом з право�

славними молитвами. Адже мантри

і молитви — це практично однакове

звернення до Бога, лише інший

інструментарій. Також треба навчи�

тися правильному диханню.

— Що заважає людині бути хоро�
шим провідником?

— Найчастіше — це інформаційні

блоки, які знаходяться в тілі. Також

заважають думки.

— Миколо Сергійовичу, як ви ліку�
єте?

— Це не я, а Господь лікує. Я ли�

ше провідник. Зазвичай застосовую

метод накладання рук. Він багато

чого дає: серед іншого — вирівнює

поле людини, її інь і ян. Для цього

спочатку творю Ісусову молитву.

Цим самим включаюся в егрегор

Спасителя. І коли відчуваю, що пі�

шла в тілі Божа благодать, тепло в

душі, в долонях, в ступнях, тоді

можна приступати до праці. По за�

вершенню накладається Животво�

рящий хрест. Тому що коли людина

очистилася, потрібно, щоб вона де�

який час пожила в цих нових вібра�

ціях. За законом обміну енергії,

Животворящий хрест тримається

три доби. Цього достатньо для того,

щоб людина змінила свої думки та

переосмислила своє життя та вчин�

ки.

— Як відомо, у кожної хвороби є
причина. Чи завжди ви озвучуєте її
відвідувачу?

— Для цього доводиться бути хо�

рошим психологом та слухати свого

духовного вчителя. Наприклад, ко�

ли бачу причину хвороби, інколи

через певні обставини мій вчитель

забороняє її озвучувати. Адже часто

людина просто не готова до такої ін�

формації. Тоді починаю поступово

готувати її до того, що маю сказати

згодом.

Важливо знати, що немає хвороб,

які неможливо вилікувати. Справа в

тому, що ми неправильно підходимо

до недуга на інформаційному рівні.

Саме тому не можемо дістатися до

першопричини хвороби. Усунувши

причину, зникне захворювання

Спілкувалася Ірина ЩЕРБАТА,
"Хрещатик"

Про смирення
Мірилом д ховно о зрос-
тання людини є її смирен-
ня. Чим вища за д хом
людина, тим вона смирен-
ніша. І навпа и, чим сми-
ренніша, тим вища. Не
правила, не по лони, не
пости, не читання Слова
Божо о, а смирення на-
ближає до Бо а. Без сми-
рення все (навіть найве-
личніші подви и) не тіль и
не орисні, але й мож ть
занапастити людин .

А в наш час нерідко можна бачи�

ти, що коли людина трохи більше

помолиться, частіше походить до

храму Божого, дотримає піст — і

вже вважає себе вищою за інших,

осуджує ближніх, починає повчати,

коли не просять, і таке інше, і цим

показує свою духовну порожнечу і

віддалення від Отця Небесного.

Треба боятися високої думки про

себе. Господь Ісус Христос гово�

рить, що коли і все приписане ство�

рите (тобто виконаєте всі заповіді

Божі), вважайте себе рабами негід�

ними, тому що зробили лише те, що

були зобов'язані зробити.

А спасіння є дар Божий для сми�

ренних і упокорених серцем. Зі

смиренням несумісні осудження

ближніх і власна образливість. Як�

що ми осуджуємо інших або обра�

жаємося, коли вважаємо, що нас

чим�небудь скривдили, то у нас зов�

сім немає ніякого смирення.

Святі щиро дякували тим, хто

кривдив і ображав їх, оскільки саме

завдяки терпінню образ вони вчили�

ся смиренню. Матір Божа стверджує,

що Господь обрав Її через Її смирен�

ня. "Зглянувся (Він) на смирення ра�

би Своєї" (Лк. 1, 48),— говорить Вона

своїй родичці Єлисаветі. Сам Гос�

подь закликає усіх навчитися від

Нього смирення. "Навчіться від Ме�

не,— говорить Він,— бо Я лагідний і

смиренний серцем" (Мф. 11, 29).

Само собою зрозуміло, що ми зо�

бов'язані усіма силами намагатися

виконати всі заповіді Божі, однак

без смирення вони стають для нас

марними або навіть шкідливими.

Не треба ставити перед собою ні�

яких великих завдань, а завжди і в

усьому необхідно утримуватися від

зла, від порушень зовнішніх і внут�

рішніх заповідей і спонукати себе до

добра. Хоча і з великими зусиллями

і внутрішньою боротьбою, однак

необхідно намагатися робити не як

нам хочеться, а як велить Господь у

святих заповідях. Недарма сказано в

Євангелії: "Царство Небесне силою

здобувається" (Мф. 11, 12).

До цього додається ще "терпіння

скорбот і хвороб". Нерідко буває

так, що людина духовно гине, і піс�

ля смерті на неї чекають пекельні

муки. Але Бог не хоче смерті гріш�

ника і посилає йому милість Свою у

вигляді хвороб і страждань. Людина

не слухала Слова Божого, і тому

треба було вжити сильний засіб,

щоб відірвати її від чогось погибель�

ного. Цей засіб і змушений був по�

слати Господь. Отже, треба не рем�

ствувати на Бога, не сумувати, а дя�

кувати Йому за милість і турботу

про наше спасіння. Сказано у Слові

Божому: "Кого Бог любить, того і

карає, як батько улюбленого сина"

(Пр. 3, 12).

Ми не повинні ображати Бога не�

вдячністю за Його милості. Щоб

здобути щиру молитву, треба змири�

тися перед Богом і людьми. Без

смирення людина завжди буде роз�

сіюватися перед Богом і людьми. Не

треба сумувати і зневірятися, а тре�

ба терпіти і чекати милості Божої, а

також вважати себе негідним дару�

вань Божих. Воістину за своєю грі�

ховністю усі ми не тільки недостой�

ні Його милостей, але недостойні й

вимовляти ім'я Боже.

Будемо ж постійно пам'ятати сло�

ва Апостола: "Бог гордим проти�

виться, а смиренним дає благодать"

(Як. 4, 6)

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної
церкви

У Голосієво відзначили 
День студента
З на оди Дня ст дента, я ий відзначався в У ра-

їні 17 листопада, в Голосієво відб лася з стріч е-
рівництва район зі ст дентсь ою молоддю. За-
ст пни олови РДА Михайло Мош ола привітав
представни ів ВНЗ зі святом, під ресливши над-
звичайно важливе значення ст дентства розвит-

район , міста та держави в цілом .
За розвито ст дентсь о о самовряд вання та а тивн часть в ре-

алізації молодіжних про рам найа тивніші б ли на ороджені Подя ами
та Почесними рамотами олови Голосіївсь ої РДА та Грамотами Го-
ловно о правління справах сім'ї, молоді та спорт .
До речі, Голосіївсь ий район столиці можна по прав вважати "ст -

дентсь им" районом, адже на йо о території розташовані 15 вищих на-
вчальних за ладів

Голова Шевченківського 
району Сергій Зімін зустрівся 
з послом Австрії
Голова Шевчен івсь ої РДА Сер ій Зімін

відвідав Посольство Австрійсь ої Респ блі и в
У раїні, що знаходиться на в л. І. Фран а, 33.
Мета візит районно о ерівництва до посоль-
ства — нала одження більш тісної співпраці між
двома др жніми раїнами.

Шевчен івсь ий район вже давно плідно співпрацює з 18-м районом
Відня — Верін ом. За алом відносини між Австрією та У раїною, що
вже з історичних причин є тісними та др жніми, останніми ро ами за-
знали подальшо о розвит .
За словами Сер ія Зіміна, основне завдання, я е ставить на сьо одні

місь а влада — це зал чення іноземних інвестицій в інфрастр т р
Києва. Зо рема Австрія знаходиться в трійці найбільших інвесторів в
У раїні. Тож, орист ючись на одою, ерівництво Шевчен івсь ої РДА
надало інвестиційні пропозиції щодо розвит район . Посол Австрії
пообіцяв важно їх вивчити та передати для ознайомлення та можли-
вої співпраці Тор овом радни посольства Австрії.
Об оворили під час з стрічі та ож тем термосанації б дин ів. Посол

Вольф Дитріх Хайм розповів, що Відні це питання вже давно вирішене.
Отриманим досвідом австрійці поділяться з раїнсь ими оле ами

У Деснянському районі пройшов
турнір з настільного тенісу "Моя
Троєщина"
Перед юними спортсменами ві ом від 7 до 14

ро ів остинно розчинила двері середня ш ола
№ 263, спортивном залі я ої і відб валися
зма ання.
V Від ритий т рнір пройшов три етапи і с ла-

дався із поєдин ів часни ів 2002 ро наро-
дження та молодших, 2000—2001 ро ів народження та 1998—1999 ро-
ів народження. Всьо о зма анні взяв часть 71 тенісист (49 хлопчи-
ів та 22 дівчин и) ДЮСШ-1 Печерсь о о район , ДЮСШ-21 Дніпров-
сь о о район , ДЮСШ-23 Деснянсь о о район столиці, ДЮСШ-1 з
Ми олаєва, ДЮСШ з П тивля С мсь ої області, спортивних л бів "Кє-
лєраш" (місто Кєлєраш, Молдова), "Лідер" та "Г рман" (Київ, Поділь-
сь ий район), "Е сперт" (Київ, Дніпровсь ий район), "Майстер" (Київ,
Оболонсь ий район).
Переможцями т рнір за ально омандном залі стала оманда

спортивно о л б "Кєлєраш" (1 місце), ДЮСШ-23 Деснянсь о о
район (2 місце), спортивно о л б "Лідер" Подільсь о о район (3
місце)

На Подолі відбулось урочисте
засідання студентської ради
З на оди Міжнародно о дня ст дента заст п-

ни олови Подільсь ої РДА В. Міщен о провела
рочисте засідання ст дентсь ої ради.
Участь заході взяли представни и вищих на-

вчальних та професійно-технічних за ладів По-
дільсь о о район . Зо рема ст денти Київсь ої
державної а адемії водно о транспорт ім. еть-
мана Петра Конашевича-Са айдачно о, Націо-

нально о ніверситет "Києво-Мо илянсь а А адемія", А адемії м ні-
ципально о правління, Київсь о о вищо о професійно о чилища вод-
но о транспорт , Київсь о о професійно о енер етично о ліцею, Київ-
сь о о професійно о ліцею сфери посл .
Заст пни дире тора Київсь о о молодіжно о центр праці А. К цен о

презент вала напрям и роботи центр , запрош вала ст дентів до плідної
співпраці. Водночас часни и засідання об оворили питання щодо від-
риття філії центр праці на території Київсь ої державної а адемії водно-
о транспорт ім. етьмана Петра Конашевича-Са айдачно о.
За лючним етапом з стрічі б ло по одження меморанд м про спів-

працю ор анів ст дентсь о о самовряд вання навчальних за ладів
район з Подільсь ою РДА та план вання спільних заходів на 2013 рі

Новини районівМикола ЯКОВЧУК:

"Немає хвороб, які неможливо
вилікувати"
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Се ретаріат Київсь ої місь ої ради висловлює щире співч ття
олові постійної омісії Київсь ої місь ої ради з питань тор івлі,

підприємництва, ромадсь о о харч вання та посл
Василю Володимирович Сенч та йо о родині

з привод передчасної смерті йо о матері
Сенч Марії Софронівни
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36 просп. Гонгадзе, 18�г 78 1944,0 897,0 92,0 дорожні знаки

37 просп. Порика, 5 17 417,0 195,5 23,0 дорожні знаки

38 просп. Порика, 7�б � 9�а � 9�г 69 1722,0 793,5 80,5 дорожні знаки

39 просп. Порика, 13�15/1, 14�2 (ринок "Виноградар") 43 494,5 494,5 46,0 дорожні знаки

40 просп. Порика, 18 � 20 53 1333,0 609,5 57,5 дорожні знаки

41 просп. Правди, 96 18 444,0 207,0 23,0 дорожні знаки

42 просп. Свободи, 26 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

Святошинський р
н

1 бульв. Вернадського, 79 � 75�а 78 1944,0 897,0 92,0 дорожні знаки

2 бульв. Кольцова, 3 � 7 47 540,5 540,5 57,5 дорожні знаки

3 бульв. Кольцова, 15 (навпроти) 30 345,0 345,0 58,5 дорожні знаки

4 бульв. Кольцова, 15 , 12 26 299,0 299,0 34,5 дорожні знаки

5 вул. Булаховського, 3 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

6 вул. Булаховського, 4 60 1500,0 690,0 69,0 дорожні знаки

7 вул. Велика Кільцева � вул. Зодчих (навпроти буд. № 62) 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

8 вул. Велика Кільцева (навпроти ринку "Шлях" та будинків 52
� 58/2 на вул. Зодчих, 52 � 54)

52 598,0 598,0 57,5 дорожні знаки

9 вул. Велика Кільцева (ринок "Шпалерний") 19 218,5 218,5 23,0 дорожні знаки

10 вул. Верховинна, 35�37 11 165,0 126,5 11,5 дорожні знаки

11 Кільцева дорога (біля кафе STOP) 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки

12 вул. Відпочинку, 22 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

13 вул. Жмеринська, 1�а 124 3111,0 1426,0 138,0 дорожні знаки

14 вул. Жмеринська, 2 100 1150,0 1150,0 115,0 дорожні
знаки/шлагбаум

15 вул. Жолудєва, 6 177 4425,0 2035,5 207,0 дорожні знаки

16 вул. Зодчих, 6�8 (навпроти) 12 300,0 138,0 46,0 дорожні знаки

17 вул. Зодчих, 34 � 38 22 333,0 253,0 23,0 дорожні знаки

18 вул. Зодчих, 58�а 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

19 вул. Литвиненко�Вольгемут, 4 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

20 вул. Наумова (навпроти буд. 35Б) 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

21 вул. Підлісна, 8 84 2111,0 966,0 92,0 дорожні знаки

22 вул. Роллана Ромена, 2�6/10, 5/8 58 870,0 667,0 69,0 дорожні знаки

23 вул. Роллана Ромена, 13 26 390,0 299,0 34,5 дорожні знаки

24 вул. Святошинська, 15 93 2333,0 1069,5 103,5 дорожні знаки

25 вул. Семашка, 12 � 16 40 600,0 460,0 46,0 дорожні знаки

26 вул. Симиренка, 22�г 146 3639,0 1679,0 172,5 дорожні знаки

27 вул. Симиренка, 38 339 8472,0 3898,5 391,0 дорожні знаки

28 вул. Симиренка/вул. Жолудєва 28 694,0 322,0 34,5 дорожні знаки

29 вул. Сім'ї Сосніних, 1 48 1200,0 552,0 57,5 дорожні знаки

30 вул. Стуса, 27�а 222 5556,0 2553,0 253,0 дорожні знаки

31 вул. Стуса, 35/37 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

32 вул. Чорнобильська/вул. Уборевича 90 2250,0 1035,0 103,5 дорожні знаки

33 вул. Уборевича (навпроти буд. № 27 � 29/22) 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

34 вул. Чорнобильська, 5/7 � 11, 4 � 12 21 317,0 241,5 23,0 дорожні знаки

35 вул. Чорнобильська, 17 � 15/4, 16/80 � 18 35 402,5 402,5 46,0 дорожні знаки

36 вул. Чорнобильська,  Осіння 315 7875,0 3622,5 368,0 дорожні знаки

37 просп. Корольова, 1 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

38 просп. Корольова, 2�а 59 1472,0 678,5 69,0 дорожні знаки

39 просп. Корольова, 11�а 133 3333,0 1529,5 149,5 дорожні знаки

40 просп. Палладіна (р�к "Троїцький") 26 299,0 299,0 34,5 дорожні знаки

41 просп. Палладіна, 5 233 5833,0 2679,5 264,5 дорожні знаки

42 просп. Палладіна, 23�а 85 2125,00 977,50 97,75 дорожні знаки

43 просп. Перемоги, 108/1 � 112 16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки

44 просп. Перемоги, 121�б�119 14 161,0 161,0 11,5 дорожні знаки

45 просп. Перемоги, 121�б�119 (з протилежної сторони) 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

46 просп. Перемоги, 136 (ст. м. "Житомирська", вул. Семашка) 20 230,0 230,0 0,0 дорожні знаки

47 просп. Перемоги, 137 6 69,0 69,0 11,5 дорожні знаки

48 просп. Перемоги, 142 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

Солом'янський р
н

1 бульв. Лепсе, 4 ("Євро�лізинг") 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

2 бульв. Лепсе, 4 40 600,0 460,0 46,0 дорожні знаки

3 бульв. Чоколівський, 42�а 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

4 вул. Василенка, 21 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

5 вул. Кадетський Гай, 6 11 275,0 126,5 11,5 дорожні знаки

6 вул. Качалова, 6 92 2300,0 1058,0 103,5 дорожні знаки

7 вул. Клименка, 25 37 555,0 425,5 46,0 дорожні знаки

8 вул. Кірпи (вул. Петорозаводська) (Південний вокзал) 12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат

9 вул. Мартиросяна, 25 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

10 вул. Машинобудівна, навпроти буд. 21 39 975,0 448,5 44,9 дорожні знаки

11 вул. Ползунова (Південний вокзал) 19 218,5 218,5 23,0 дорожні знаки /
паркомати

12 вул. Протасів Яр, 13 (сезонний з 15.11 по 01.03) 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

13 вул. Протасів Яр, 48 (сезонний з 15.11 по 01.03) 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

14 вул. Пулюя, 2 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

15 вул. Солом'янська, 16�Б 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

16 вул. Смоленська, 31�33 (навпроти) 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

17 вул. Тупікова, 14 29 722,0 333,5 34,5 дорожні знаки

18 вул. Ушинського (навпроти буд. № 1) 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

19 вул. Ушинського, 12 � 4, 11 � 3 54 621,0 621,0 57,5 дорожні знаки

20 площа Вокзальна, 1 174 2001,0 2001,0 196,0 дорожні знаки

21 площа Космонавтів 23 350,0 264,5 23,0 дорожні знаки

22 пров. Ковальський, 1 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

23 просп. Перемоги, 47 39 975,0 448,5 46,0 дорожні знаки

24 просп. Червонозоряний, 57 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

Шевченківський р
н

1 бульв. Шевченка Тараса, 2/54, 4�а � г 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

2 бульв. Шевченка Тараса/вул. Пушкінська, 5 � 7/29 13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки

3 бульв. Шевченка Тараса/вул. Пушкінська, 8/26 12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки

4 бульв. Шевченка Тараса, 10 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

5 бульв. Шевченка Тараса, 11 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

6 бульв. Шевченка Тараса, 44 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

7 бульв. Шевченка Тараса (від вул. І.Франка�вул.
Пирогова)

12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки

8 вул. Артема, 20 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

9 вул. Артема, 82 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

10 вул. Басейна, 6 7 80,5 80,5 11,5 дорожні знаки /
паркомат

11 вул. Багговутівська, 12 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

12 вул. Білоруська, 10 � 22, 1 25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки

13 вул. Борщагівська, 2 � 8 69 1722,0 793,5 80,5 дорожні знаки

14 вул. Велика Житомирська, 2�а 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки

15 вул. Велика Житомирська, 40 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

16 по Вознесенському узвозу/вул. Смирнова�Ласточкіна (від
вул. Артема до пров. Нестерівського)

27 310,5 310,5 34,5 дорожні знаки

17 вул. Володимирська (від бульв. Шевченка Тараса до вул.
Хмельницького Богдана)

12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки

18 вул. Володимирська, 11/6 � 3, 4 � 14/8 26 299,0 299,0 34,5 дорожні
знаки/паркомат

19 вул. Володимирська, 37 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

20 вул. Володимирська, 37 � вул. Малопідвальна, 29 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

21 вул. Володимирська, 38 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

22 вул. Володимирська, 40/2 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки 

23 вул. Володимирська, 42 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

24 вул. Володимирська, 46 9 103,5 103,5 0,0 дорожні знаки

25 вул. Володимирська, 47 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

26 вул. Володимирська, 50 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

27 вул. Володимирська, 52/17 27 310,5 310,5 0,0 дорожні знаки

28 вул. Володимирська, 55�57 9 103,5 103,5 0,0 дорожні знаки

29 вул. Володимирська, навпроти буд. № 60 36 414,0 414,0 46,0 дорожні
знаки/паркомати

30 вул. Воровського (від вул. Дмитрівської до вул.
Златоустівської)

25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки

31 вул. Воровського, 7 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

32 вул. Воровського, 11�б 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

33 вул. Воровського, 24 � 26, 37/14 � 31�а 50 575,0 575,0 57,5 дорожні знаки

34 вул. Воровського, 32 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

35 вул. Глибочицька, 40 � 44, 53 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки

36 вул. Гоголівська, 17 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

37 вул. Гончара, 15/3 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

38 вул. Гончара О., 57�б 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

39 вул. Гончара О., 67 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

40 вул. Грінченка, 3 � 1, 2 � 3�а 24 276,0 276,0 23,0 дорожні
знаки/паркомат

41 вул. Дегтярівська, 3 � 5 17 195,5 195,5 23,0 дорожні знаки

42 вул. Дегтярівська, 51 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

43 вул. Дегтярівська, 51 � 53�а 51 586,5 586,5 57,5 дорожні знаки

44 вул. Дмитрівська, 2 24 276,0 276,0 23,0 дорожні
знаки/паркомат

45 вул. Дмитрівська, 69 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

46 вул. Довженка, 3 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

47 вул. Жилянська, 85 25 345,0 287,5 23,0 дорожні знаки

48 вул. Жилянська, 120�б 11 278,0 126,5 11,5 дорожні знаки

49 вул. Жилянська � вул. Петлюри 38 944,0 437,0 46,0 дорожні знаки

50 вул. Золотоворітська, 13 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

51 вул. Зоологічна (Зоопарк) 57 655,5 655,5 69,0 дорожні знаки

52 вул. Златоустівська, 11 33 833,0 379,5 34,5 дорожні знаки

53 вул. Комінтерну, 28 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

54 вул. Костьольна, 11 � 3 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

55 вул. Котовського, 11 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

56 вул. Коцюбинського, 1 (вул. Б. Хмельницького 
Богдана, 66)

13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки

57 вул. Леонтовича, Ботанічна пл. 39 448,5 448,5 46,0 дорожні знаки

58 вул. Лисенка, 4, 8, 5 � 1 28 322,0 322,0 34,5 дорожні знаки

59 вул. Лисенка, 10/30 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

60 вул. Мала Житомирська, 2/1 � 11 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

61 вул. Мельникова, 36/1 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

62 вул. Обсерваторна, 12�а 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки

63 вул. Перовської (навпроти стадіону) 44 1111,0 506,0 46,0 дорожні знаки

64 вул. Петлюри С., 14 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

65 вул. Петлюри (Комінтерну), 18 � 28/120 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

66 вул. Петлюри, 27 28 694,0 322,0 34,5 дорожні знаки

67 вул. Петлюри (Комінтерну), 30, 29 � 25 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

68 вул. Пирогова, 9 � 7, 2/37 � 4 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки

69 вул. Прорізна, 1 � 3, 4 � 8 14 161,0 161,0 11,5 дорожні знаки

70 вул. Прорізна, 10 � 16, 17 � 7 23 264,5 264,5 23,0 дорожні знаки

71 вул. Прорізна, 27 � 19 16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки

72 вул. Пушкінська (бульв. Шевченка Тараса � вул.
Хмельницького Богдана)

29 333,5 333,5 34,5 дорожні знаки

73 вул. Пушкінська, 6 � 7, 5 � 1 � 3 16 184,0 184,0 23,0 дорожні
знаки/паркомат

74 вул. Пушкінська, 11а 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

75 вул. Пушкінська, 13/6 � 7, 16/8 � 8 25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки

76 вул. Пушкінська, 39 � 29, 34 � 28/9 19 218,5 218,5 23,0 дорожні знаки

77 вул. Пушкінська, 42/4 � 36, 45/2 � 39 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

78 вул. Рейтарська, 25 11 126,5 126,5 11,5 дорожні знаки
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79 вул. Рейтарська, 28 1 11,5 11,5 0,0 дорожні знаки

80 вул. Рейтарська, 29 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

81 вул. Рейтарська, 37 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

82 вул. Саксаганського, 88 � 106, 109 � 133 16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки

83 вул. Саксаганського, 112�а 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

84 вул. Саксаганського, 115�а 14 161,0 161,0 0,0 дорожні знаки

85 вул. Салютна, 5�а � 1�б, 2�б (під час проведення заходів) 45 517,5 517,5 57,5 дорожні знаки

86 вул. Смирнова �Ласточкіна, 10а 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

87 вул. Софіївська, 5 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

88 вул. Софіївська, 20/21�4 26 299,0 299,0 34,5 дорожні знаки

89 вул. Скоропадського Павла (біля буд. №6 по вул. Басейній та
буд. №5а по вул. Червоноармійській)

23 264,5 264,5 23,0 дорожні знаки

90 вул. Старовокзальна, 13�а � 5 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

91 вул. Стрілецька, 2/17 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

92 вул. Татарська, 7 39 975,0 448,5 46,0 дорожні знаки

93 вул. Терещенківська, 11 � 12, 2/15 � 4�а 49 563,5 563,5 57,5 дорожні знаки /
паркомат

94 вул. Терещенківська (від бульв. Т. Шевченка до вул. 
Л. Толстого)

31 356,5 356,5 34,5 дорожні знаки

95 вул. Толстого, 4/42 � 10, 5 � 1/24 16 184,0 184,0 23,0 дорожні
знаки/паркомат

96 вул. Трьохсвятительська 24 276,0 276,0 23,0 дорожні
знаки/паркомат

97 вул. Туполєва, 30 25 625,0 287,5 34,5 дорожні знаки

98 вул. Тургенєвська, 76 � 78 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

99 вул. Тургенєвська, 80�а 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

100 вул. Франка, 4�б 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

101 вул. Франка, 18�32/34 12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки

102 вул. Франка, 34/33 � 46, 27/31 � "Володимирський собор" 70 805,0 805,0 80,5 дорожні знаки

103 вул. Хмельницького Богдана (вул. Пушкінська � вул.
Терещенківська)

20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

104 вул. Хмельницького Богдана, 2 � 4, 3б � 1/40 9 103,5 103,5 11,5 дорожні знаки

105 вул. Хмельницького Богдана, 15 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат

106 вул. Хмельницького Богдана, 17/52�а 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

107 вул. Хмельницького Богдана, 19 � 21�а 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки

108 вул. Хмельницького Богдана, 23 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

109 вул. Хмельницького Богдана, 32 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

110 вул. Хмельницького Богдана, 30/10 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

111 вул. Хмельницького Богдана, 34�А�40/25 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

112 вул. Хмельницького Богдана, 39 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

113 вул. Хмельницького Богдана, 42/32 � 48, 33/34 � 35/1 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

114 вул. Хмельницького Богдана, 49 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

115 вул. Хмельницького Богдана, 50�40/25, 31/27�19 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

116 вул. Хмельницького Богдана, 53 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

117 вул. Хмельницького Богдана, 55 � 57 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

118 вул. Хмельницького Богдана, 57 � 57�б 11 278,0 126,5 11,5 дорожні знаки

119 вул. Чорновола/вул. Глібова 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

120 вул. Чорновола В., 25 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

121 вул. Червоноармійська (від бульв. Т. Шевченка до пл. 
Л. Толстого) 

17 195,5 195,5 23,0 дорожні
знаки/паркомати

122 вул. Щусєва (ст. м. "Сирець") 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

123 вул. Ярославів Вал, 16 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

124 вул. Ярославів Вал, 22 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

125 вул. Ярославів Вал, 23 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

126 вул. Ярославів Вал, 30/18 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

127 пл. Бесарабська, 2 12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат

128 пл. Львівська 23 264,5 264,5 23,0 дорожні знаки

129 пл. Перемоги, 1 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

130 пл. Перемоги, 2 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

131 пров. Бєлінського, 5�а / вул. Б. Хмельницького Богдана, 57�б 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

132 пров. Георгієвський, 2 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

133 пров. Михайлівський, 1/вул. Михайлівстка, 15А 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

134 пров. Рильський, 1 � 6/20 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

135 пров. Рильський, 5 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

136 пров. Рильський, 6 14 161,0 161,0 0,0 дорожні знаки

137 просп. Перемоги, 1�3 25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки

138 просп. Перемоги, 7 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

139 просп. Перемоги, 27 � 17 32 368,0 368,0 34,5 дорожні знаки /
паркомат

140 просп. Перемоги, 30 � 32 (сезонний з 01.05 по 01.10) 34 391,0 391,0 34,5 дорожні
знаки/паркомат

141 просп. Перемоги, 31 � 29 11 126,5 126,5 11,5 дорожні знаки

142 просп. Перемоги, 34 31 778,0 356,5 34,5 дорожні знаки

143 просп. Перемоги, 52/2 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки
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Про відзначення Дня місцевого самоврядування 
в столиці України — місті Києві

Розпорядження № 197 від 19 жовтня 2012 року
Відповідно до Указу Президента України від 25.11.00 №1250/2000 "Про День місцевого самоврядування", яким в Україні

встановлено свято – День місцевого самоврядування, що відзначається щорічно 7 грудня, та з метою підтримки органів місцевого
самоврядування, відзначення їхньої важливої ролі у здійсненні демократичних перетворень у нашому суспільстві:

1. Київській міській раді, виконавчому органу Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації), районним у місті Києві

державним адміністраціям організувати 7 грудня 2012 року відповідні
заходи з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування.

Заступник міського голови – 
секретар Київради Г. Герега

2. Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) організувати та
провести 7 грудня 2012 року в загальнооствітніх навчальних закладах
м.Києва урок місцевого самоврядування з метою пропаганди серед учнів
старших класів основних засад місцевого самоврядування.

3. Управлінню преси та інформації виконавчого орагну Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити
висвітлення в засобах масової інформації історії становлення та розвитку
місцевого самоврядування в столиці України – місті Києві.

4. Керуючому справами секретаріату Київради Колеснику М. П. внести

пропозиції щодо відзначення нагородами Київського міського голови
працівників органів місцевого самоврядування, які зробили вагомий
осовбистий внесок у становлення та розвиток місцевого самоврядування
в місті Києві.

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

Заступник міського голови – 
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін та доповнень 
у додатки 6 та 11 до розпорядження виконавчого органу 

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

“Про питання організації управління районами 
в місті Києві”

Розпорядження № 1051 від 21 червня 2012 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю України — місто
герой

Київ”, враховуючи звернення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.05.2012 № 090
5571
1/14
1, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 “Про
питання організації управління районами в місті Києві”, а саме:

1.1. Позицію 1 таблиці 7 “МАЙНО, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУВАЛО ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ РАЙОНУ” додатка 6 до розпорядження виH
класти у такій редакції:
"

"
1.2. Розділ "6. ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН" додатка 11 до розпорядження після позиції 6.11. доповнити новою позицією 6.12. такого змісту:
"

"
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адмніістрації згідно з розподілом

обов’язків.

Голова О. Попов

6.12.  ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 19/1 662,00

1. МАЙНО ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ
У МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІ�
НІСТРАЦІЇ, ВУЛ. СУВОРОВА, 15

157,10 2609,40 313,40 915,20 144,60 293674,56 ВУЛ.
СУВОРОВА, 5

3728, 90

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 28.05.2010 № 388
Розпорядження № 1783 від 10 листопада 2012 року

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Указу Президента України від 09.04.2010 № 533/ 2010 “Про
Раду регіонів”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
30.09.2010 № 787 “Про організаційно
правові заходи, пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради від 09.09.2010
№ 7/4819 “Про питання організації управління районами в місті Києві”, у зв’язку із кадровими змінами та з метою належної орга

нізації діяльності Ради з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування м. Києва, в ме

жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Пункт 4 розпорядження виконавчого органу Київської міської раH
ди (Київської міської державної адміністрації) від 28.05.2010 № 388
“Про Раду з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та орH
ганів місцевого самоврядування м. Києва” виключити. У зв’язку з цим
пункт 5 вважати відповідно пунктом 4.

2. Затвердити зміни до Положення про Раду з питань взаємодії місH
цевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
м. Києва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу КиївH
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
28.05.2010 № 388:

2.1. У підпункті 2 пункту 4 слова “представників районних у м. КиH
єві рад та державних адміністрацій” замінити словами “представників
районних в місті Києві державних адміністрацій”.

2.2. Пункт 5 викласти в такій редакції:
“5. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з

Київською міською радою, структурними підрозділами виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністраH
ції), районними в місті Києві державними адміністраціями, органами
самоорганізації населення міста Києва.”.

2.3. Абзац 2 пункту 6 викласти в такій редакції:
“Головою Ради є Голова Київської міської державної адміністрації”.
2.4. Абзац 3 пункту 6 викласти в такій редакції:
“Виконавчим секретарем Ради є начальник Головного управління 

з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністраH
ції)”.

2.5. У абзаці 4 пункту 6 слова “голови районних у м. Києві рад та
державних адміністрацій” замінити словами “голови районних в місті
Києві державних адміністрацій”. 

2.6. Пункт 9 викласти в такій редакції:
“9. ОрганізаційноHтехнічне забезпечення діяльності Ради здійснюH

ється апаратом виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)”.

3. Затвердити зміни до складу Ради з питань взаємодії місцевих орH
ганів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування м. Києва,
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.05.2010 № 388,
виклавши його в редакції, що додається.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заH
ступника голови Київської міської державної адміністрації — керівника
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації
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Велосипеди для оригіналів:
мідні, дерев’яні та карбонові
В столиці знайомлять з моделями голландських дизайнерів
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

20 листопада в ТЦ “Домо-
сфера” від рилася вистав-
а “Dutch Design Bіcycle” з
дизайнерсь ими велосипе-
дами, створеними
Нідерландах. Вони демон-
стр ють, що дво олісний
може б ти не лише транс-
портним засобом, а й арт-
об’є том, стилем життя, а
після основно о призна-
чення отримати нове жит-
тя в при расах, с м ах чи
меблях.

В Нідерландах мешкають 16 міль�

йонів людей, а велосипедів нарахо�

вується понад 19 мільйонів. Голланд�

ці катаються з 3�4 років, мають по 2�

3 засоби пересування і залюбки діс�

таються на них до місця навчання,

роботи чи в магазини, перевозять ді�

тей і, навіть, вантажі. “Певно, таку

розповсюдженість велосипедів мож�

на пояснити тим, що місцевість в Ні�

дерландах досить пласка, немає

стільки пагорбів, як, наприклад, в

Києві,— розповіла “Хрещатику” од�

на з організаторів виставки Леоне

Куппен.— Ми цінуємо в велосипедах

свободу, а також економічність, бо на

ньому на невеликі відстані їздити на�

багато дешевше, ніж на автомобілі”.

Сучасне бачення велосипеда

представлено на виставці “Dutch

Design Bіcycle”, котра мандрує по

різним містам: від Пекіна до Брати�

слави, з Москви в Мілан, і на два

тижні під девізом “Велосипед об’єд�

нує світ” оселилася в Києві. Всі

представлені моделі розроблені гол�

ландськими топ�дизайнерами, біль�

шість з них користуються популяр�

ністю на батьківщині.

Одним з найдивніших експона�

тів є велоконцепт “Повітряний

змій”, в якому привід об’єднаний з

рамою — його винахідник дістався

на цій дивній конструкції аж до

Берліна. Ідеальним міським вело�

сипедом вважається “Гігант в цен�

трі міста”, який зацікавив багатьох

відвідувачів. Річ у тім, що такий

двоколісний неможливо вкрасти:

руль трансформується в замок, і

якщо його зламати, виходить з ла�

ду. Для дівчат призначена модель

“Жінка слонової кості” вартістю

300�400 євро — білий велосипед з

дуговидними формами відомих

американських біч крейсерів 1920�

х років. Єднання з природою де�

монструє дерев’яний велик, який

виготовляють з французького дуба.

За словами Леоне Куппен, екології

це не шкодить, адже за кожен зру�

баний для моделі дуб висаджується

два. Популярним також є бамбуко�

вий велосипед, раму для якого

готують в Гані. Окрім дерева, гол�

ландські дизайнери додумалися

використовувати навіть вуглець —

в екпозиції є карбонова модель

складена зі старих хромованих де�

талей, котрі пов’язані спеціальни�

ми вуглецевими нитками, "заморо�

женими" смолою.

Увагу привертає і мідний велоси�

пед, що відтворює модель голланд�

ського колеги понад 100�річної дав�

нини, на якому каталася навіть ко�

ролева. Він вкритий міддю, що та�

кож є даниною традиціям: в Нідер�

ландах цінні речі “консервують” за

допомогою міді. Ці велосипеди вар�

тістю близько 4 тисяч євро не ржаві�

ють, але з часом змінюють колір. На

жаль, їх крадуть заради металу в Гол�

ландії найчастіше. Цікава також мо�

дель вантажного велосипеду зі спе�

ціальним візочком, а також екстре�

мальний скейт�байк для трюків

SQRL. А для нового покоління ви�

готовили шипований електричний

велосипед E�bike з 5 категоріями по�

тужності мотора, який можна зібра�

ти на власний смак в віртуальній ін�

тернет�майстерні.

Прихильникам велоруху пропо�

нують поглянути на еко�фешн�

предмети, зроблені зі старих велоси�

педів. Так, з шин, ланцюгів та інших

частин дизайнери створюють при�

краси, килими, чохол для ай�фона,

сумки, портфелі та стільці. Виставка

експонується на другому поверсі ТЦ

“Домосфера” (Столичне шосе, 101)

до 10 грудня

Милозвучні голоси столичної
підземки
Народний фольклорний ансамбль "Червона калина" Київського
метрополітену відзначив 20!річний ювілей
Валентин ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

22 листопада 2012 ро
виповнилося 20 ро ів на-
родном фоль лорном
ансамблю “Червона али-
на”, часни ами я о о є
обдаровані співа и, пра-
цівни и Київсь о о метро-
політен , люди різних про-
фесій. Милозв чні олоси
ви онавців, олоритні
раїнсь і остюми, живий

м зичний с провід народ-
них пісень — своєю твор-
чістю оле тив професійно
втілює в життя яс раві на-
ціональні звичаї та обряди.

За час свого існування “Червона

калина” дала понад тисячу концер�

тів, випустила 4 компакт�диски, а

головне — завоювала любов аудито�

рії та народне визнання. Ансамбль

полюбили за суто народний колорит

звучання, яскраву динамічну паліт�

ру і творчий підхід до інтерпретації

виконуваних творів.

“Починали 20 років тому неве�

личким колективом, гурт тоді налі�

чував усього 15 учасників — це ста�

роста Ольга Кондратенко, якої, на

жаль, вже немає серед нас, поетеса

та вокалістка Катерина Вишин�

ська, заслужений працівник куль�

тури України Володимир Парака,

Ніна Нечай, Катерина Пархомен�

ко, Людмила Носач, Анна Понома�

ренко, Лідія Буркало, Ірина Коно�

ненко, Ліна Царук, Віктор Богдан,

Анатолій Сікула та інші. Всі вони —

віддані метрополітенівці, тож і пер�

ші концерти давали для працівни�

ків підземки — з нагоди професій�

ного свята, Нового року, Міжна�

родного жіночого дня. Згодом ан�

самбль поповнювався новими учас�

никами та солістами професійних

столичних колективів. Нас почали

запрошувати до участі в концертах

на честь державних свят, і вже у

1997 році ми вперше виступили на

великій сцені Майдану Незалежно�

сті”,— розповів організатор і ху�

дожній керівник ансамблю, заслу�

жений працівник культури України

Віталій Стоцький.

Творчість колективу по праву оці�

нили в 1999 році — тоді фольклор�

ному ансамблю “Червона калина”

було присвоєно почесне звання —

“Народний”.

Весь час удосконалюючи свої

програми, колектив з роками став

постійним учасником концертів на

честь державних та професійних

свят. З новорічною програмою він

відкриває головну ялинку України

на Майдані Незалежності, на Різдво

виступає на Європейській площі, на

Івана Купала супроводжує народні

гуляння у Музеї народної архітекту�

ри та побуту “Пирогово”. І навіть

під час проведення Євро�2012 “Чер�

вона калина” виступала перед іно�

земними делегаціями та вболіваль�

никами.

Завдяки яскравій манері виконан�

ня, народний фольклорний ан�

самбль має міжнародне визнання —

гурт двічі запрошували на фестиваль

“Битівська ватра” до Польщі, де він

здобував перші місця.

“Колектив тоді пройшов пере�

вірку на витривалість далекою по�

дорожжю: адже ми проїхали авто�

бусом 2000 км — через усю Польщу

аж до Балтійського моря. Але піс�

ня супроводжувала нас усю дорогу,

тож розчарованих не залишило�

ся,— пригадує режисер ансамблю

Роман Нагірний.— Та й у місті Би�

тів на нас чекав приємний сюр�

приз — учасники побачили наші

афіші, розклеєні по всьому центру

міста. Тут нас зустрічала чудова

українська діаспора, приймали ду�

же тепло. І ми зрозуміли, що неда�

ремно проїхали таку відстань. Дві з

половиною години концерту про�

летіли миттєво, вдячна аудиторія

артистів не хотіла відпускати. Але

найбільшою нагородою для нас

стали слова подяки, висловлені

глядачами рідною українською мо�

вою, адже її там майже не вжива�

ють”.

Нині 20�річна “Червона калина”,

у складі якої понад 30 учасників,

сповнена творчої енергії та нат�

хнення, має амбітні задуми на май�

бутнє і впевнена в їхній подальшій

реалізації.

Учора колектив відзначив ювілей

концертом для працівників Київ�

ського метрополітену та шануваль�

ників своєї творчості. Заслужені на�

городи народному фольклорному

ансамблю вручили представники

Міністерства культури України,

КМДА, ГУ культури, Всеукраїнської

музичної спілки та Федерації проф�

спілок України

За 20 ро ів існ вання народний фоль лорний ансамбль «Червона алина» Київсь о о метрополітен під от вав понад
тисяч онцертів, вип стив 4 омпа т-дис и, а оловне – завоював любов а диторії та народне визнання

Для ви отовлення велосипедів в Нідерландах застосов ють фантазію та незвичні матеріали, напри лад, спеціальні
в лецеві нит и замість рами
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

До ва и иян, ерівни ів підприємств і житлово-
е спл атаційних ор анізацій!

28 листопада 2012 ро ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" здійснить введення харчово о
барвни а (фл оресцеїн ) вод , я а цир лює теплових мережах межах
обсл ов вання станції теплопостачання №2. Зо рема, ці мережі розташовані в
частині Оболонсь о о та Подільсь о о районів.

Харчовий барвни забарвлює вод теплових мережах зелений олір. Це
дозволить виявити вито и мережевої води системі теплопостачання Києва. Після
цьо о КИЇВЕНЕРГО визначить та лі від є місця ймовірних пош оджень тепломереж,
через я і й відб валися вито и.

Барвни є е оло ічно безпечним. Проте при зміні забарвлення арячої
води, зо рема, появі води зелено о ольор просимо не вживати її для
прання та при от вання їжі!

Повідомляйте про та і випад и інформаційно-довід ов сл жб
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" за телефонами 15-88 або 201-58-79 для дзвін ів з
мобільно о.

Перелі в лиць, я і потрапляють межі території введення барвни а:

- Оболонсь ий район: Мос овсь ий проспе т, в лиці Еле три ів, Бережансь а,
Автозаводсь а, Виш ородсь а, Іваш евича, М ачівсь а, Попова, Со альсь а, Петра
Панча, Полярна, Майорова, Бо атирсь а, Де тярен а, Л ова, Шахтарсь а,
Коноплянсь а, Резервна, пров л и Аляб'єва, Балтійсь ий і К ренівсь ий, в лиці
Вербова, К ренівсь а, Кабельна, Корабельна, Мар а Вовч а, Ново остянтинівсь а,
Резервна, С лярен а, Ві ентія Хвой и, Чорноморсь а, Лайоша Гавро, Героїв
Сталін рада, площа Др жби Народів, в лиці Мате Зал и, Малиновсь о о, Маршала
Тимошен а, Приозерна, Оболонсь ий проспе т.

- Подільсь ий район: Андріївсь ий і Боричів звози, в лиці Андріївсь а,
Борисо лібсь а, Боричів Ті , Братсь а, Введенсь а, Верхній Вал, Воздвиженсь а,
Волось а, Еле три ів, пров ло Еле три ів, Житньоторзь а, І орівсь а, Іллінсь а,
Кож м'яць а, Контра това площа, Костянтинівсь а, Межи ірсь а, Набережно-
Л ова, Набережно-Хрещатиць а, Нижньоюр івсь а, Нижній Вал, Оболонсь а,
Оленівсь а, По ровсь а, Почайнинсь а, Поштова площа, Притись о-Ми ільсь а,
Са айдачно о, С овороди, Спась а, Т рівсь а, Фролівсь а, Хорива, пров л и
Хорива, Цимлянсь ий, Ярославсь ий і Бондарсь ий, в лиці Ще авиць а, Юр івсь а,
Ярославсь а, Бо славсь ий звіз, Вал івсь а, Дмитрівсь а, Захарівсь а,
Копилівсь а, Петропавлівсь а, Рилєєва, Садовсь о о, Сирець а, Терьохіна,
Т льчинсь а, Фр нзе, площа Фр нзе.

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Ви онавчий ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь а місь а державна
адміністрація) о олош є он рс із зарах вання до адрово о резерв на
посади державних сл жбовців першої-третьої ате орії, призначення на я і
здійснюються Президентом У раїни за поданням Прем'єр-міністра У раїни або
Кабінетом Міністрів У раїни чи по одж ється з Кабінетом Міністрів У раїни:

- олови Київсь ої місь ої державної адміністрації;
- першо о заст пни а олови Київсь ої місь ої державної адміністрації;
- заст пни ів олови Київсь ої місь ої державної адміністрації;
- олів районних в місті Києві державних адміністрацій.

Вимо и до претендентів: ромадянство У раїни, вільне володіння державною
мовою, повна вища освіта, стаж державної сл жби чи сл жби в ор анах місцево о
самовряд вання не менш я п'ять ро ів та займають (займали) посади в державних
ор анах чи ор анах місцево о самовряд вання не нижче четвертої ате орії, а на
посади олів районних в місті Києві державних адміністрацій — не нижче п'ятої
ате орії або мають стаж роботи не менш я п'ять ро ів на посадах ерівни ів
державних підприємств, станов та ор анізацій, їх заст пни ів.

Особи, я і виявили бажання взяти часть он рсі, подають та і
до менти:

- заяв про часть он рсі;
- опію першої та др ої сторіно паспорта ромадянина У раїни;
- заповнен особов арт форми П-2ДС (з додат ами);
- фото арт розміром 4x6 см.
До менти на часть он рсі подаються до правління адрової роботи і

на ород апарат ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) протя ом 30 алендарних днів з дня п блі ації о олошення в азеті, за
адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, аб. 313.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є т, що належить

до ом нальної власності територіальної ромади міста
Києва та переданий сфері правління Святошинсь ої

районної в місті Києві державної адміністрації

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

- нежитлові приміщення, розташовані на 1 поверсі за адресою: просп. Перемо и,
108/1, за альною площею 54,8 в.м для розміщення бла одійно о фонд , діяльність
я о о спрямована на поліпшення соціально-е ономічно о становища в районі.
Розмір орендної плати 50,0 в. м — 1 рн. в рі , 4,8 в.м — 30,9 рн. за 1 в.м;

Балансо трим вач — Ком нальне підприємство "Дире ція з тримання та
обсл ов вання житлово о фонд Святошинсь о о район м. Києва", в л. Сими-
рен а, 17, м. Київ, тел. 393-23-43.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації
о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: просп. Перемо и, 97,
Святошинсь а районна в місті Києві державна адміністрація, відділ з питань майна
ом нальної власності, ім. 407, телефон для довідо : 424-12-69.

Об'єднання співвласни ів ба ато вартирно о б дин "КАПІТОЛІЙ"
повідомляє, що тариф на посл и з тримання б дин та приб дин ової
території за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 27-б розраховано з ідно з
поряд ом , затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011 р. №869, надані
до КМДА на встановлення. Стр т ра, періодичність та стро и надання
посл відповідають вимо ам розпорядження ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (КМДА) від 09.03.2011 р. №307 та розміщені на
інформаційних дош ах в під'їздах б дин .

За важення та пропозиції приймаються на адрес : в л. Хрещати , 27-Б.

Шевчен івсь ий районний с д м. Львова ви ли ає Сіри а Оле а
Валентиновича, 17.08.1961 р.н., останнє відоме місце проживання: 02166,
м. Київ, пр. Лісовий, 24/2, с дове засідання, я е відб деться 29 листопада 2012
ро о 10.00, по справі за позовом ПАТ "Універсал Бан " до ПП "Нива-В.Ш.",
Відділ прим сово о ви онання рішень УДВС ГУЮ Львівсь ій області,
Сіри а О.В. про визнання прилюдних тор ів недійсними.
Сіри Оле Валентинович ви ли ається с дове засідання в я ості

відповідача по справі. У разі неяв и в азаної особи с дове засідання на
в азан дат , справа б де роз лядатись на підставі наявних до азів.
С ддя П.С. Невойт

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача
Р ден о Галин Вадимівн в с дове засідання, я е призначено на
06.12.2012р. о 10.00 для часті роз ляді цивільної справи за позовом
Р ден о Б.Д. до Р ден о Г.В. про розірвання шлюб ( абінет № 37,
пр.Мая овсь о о, 5-в, м. Київ).

Визнаю зіпсованим свідоцтво про право власності на житло, видане
відділом приватизації ом нально о житлово о фонд Дарниць ої
райдержадміністрації м. Києва № 2206 від 21.12.2000р. за адресою:
Хар івсь е шосе, 12, в. 31 на ім'я Іванової Ганни Степанівни та Потороча
Юрія Анатолійовича, вважати недійсним.

Втрачені державні а ти на земельні ділян и KB №13666627 за адресою: Київ, пров. Садовий, 3,
діл. 13 СТ "Сілі атчи " Дніпровсь о о район та KB№ 136626 за адресою: Київ, пров. Садовий, 3 діл.11
СТ "Сілі атчи " Дніпровсь о о район на ім'я Лисиці Михайла Михайловича вважати недійсними.
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Спортивні новини

Баскетбол. У Єврокубку "Донецьк" перемагає, 
а "Будівельник" та "Азовмаш" зазнали поразок
Основний час матч між "Донець ом" та польсь им "Трефл Сопотом"

переможця не виявив, і лише в овертаймі "ти ри" з міли вирвати пе-
ремо з рах н ом 92:87. Вл чні ид и з-за д и реаліз вав Войдан
Стояновс і, а з лінії — Дарюс Сон айла та Дорон Пер інс. Найрез ль-
тативнішим равцем став Дарюс Сон айла, я ий приніс "Донець " 24
оч а й зібрав 7 відс о ів. Натомість "Азовмаш" пост пився на виїзді т -
рець ом "Банвіт " з рах н ом 81:97. Най ращим с ладі марі поль-
ців став Менні Харріс, на рах н я о о 20 очо і 9 підбирань. Столич-
ний "Б дівельни " та ож на виїзді про рав ізраїльсь ом "Хапоелю" із
Єр салим з рах н ом 67:81. Нападни " ладіаторів" Лео Лайонс
матчі зі своєю олишньою омандою відзначився 18 оч ами та 8 під-
бираннями. 12 очо і 6 підбирань заніс до сво о а тив Арт р Дроз-
дов

Санний спорт. Збірна України визначилася 
зі складом на перший етап Кубка світу
24 листопада в австрійсь ом І лсі старт є І етап К б а світ з сан-

но о спорт . Під час сезон -2012/2013 спортсмени розі рають ом-
пле ти на ород 9 етапах, останній з я их прийматиме олімпійсь ий
Сочі. До першо о офіційно о старт от ється й раїнсь а оманда
с ладі 12 часни ів: Андрій Кісь, Андрій Мандзій, Марина Галайджян,
Оле сандр Оболончи , Анастасія Пол сито , Олена Шх мова, Іван
Винниць ий, Оле Фітель, Антон Д ач, Володимир Б рий, Анатолій
Ле едза та Олена Стець ів

Бокс. Володимир Кличко дізнався, 
з ким зустрінеться на ринзі в 2013 році
У наст пном році володарю тит лів WBA, WBO, IBF і IBO в с перваж-
ій вазі раїнцеві Володимир Клич належить провести захист сво-
їх чемпіонсь их поясів. Обов’яз овим претендентом за версією WBA є
росіянин Оле сандр Повєт ін, за версією IBF бол арин К брат П лєв,
а претендентом за версією WBO став фін Роберт Хелені с, я ий під-
нявся з 13- о на 1-ше місце в рейтин ор анізації після перемо и над
Шерманом Уїльямсом

Фехтування. Олексій Стаценко — переможець
юніорського етапу КС
У польсь ом місті Сосновец відб вся юніорсь ий етап К б а світ з

фехт вання на шаблях. У раїнець Оле сій Стацен о став переможцем.
Гідний опір раїнцю змі надати лише Л а К ратоло з Італії. У фіналь-
ном бою К ратоло вдалося завдати 13 дарів Стацен , тоді я ма -
симальна іль ість проп щених очо нашим фехт вальни ом в попе-
редніх поєдин ах дорівнювала 11. Ще два раїнці — Роман Сидорен-
о та срібний призер етап К б а світ , що відб вся два тижні том в
Києві, Костянтин Воронов завершили свої вист пи в 1/16 фінал , пові-
домляє прес-сл жба Федерації фехт вання У раїни

Температура —3°С

Атм. тиск 758 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 93 %

Температура +3°С

Атм. тиск 757 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 76 %

Температура —3°С

Атм. тиск 756 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 91 %

Прогноз погоди на 23 листопада 2012 року

ОВНАМ слід зви ати до залежності від обставин, нових зобов’я-
зань. Орієнт йтеся на ч жі поради та аде ватно сприймайте ри-
ти , ч жа точ а зор — святая святих, вставляти свої "п’ять опі-
йо ", сперечатися — протипо азано, це сіятиме розбрат, пере-
ш оджатиме правильно оцінювати реальність.
ТЕЛЬЦІ долають ризовий р бі он партнерсь их взаєминах,

де остро постане питання "моє — твоє", чий в лад спільн
с арбницю ва оміший. Гармоніз йте бажання і можливості, при-
бор авши е оїстичні апетити, й не сваріться за роші.
БЛИЗНЯТАМ зв’яз з останніми подіями потрібно до орінно

змінити манер поведін и, режим праці та відпочин , позбавитися
від вад та по аних звичо . Персональний імідж та здоров'я — свя-
тая святих, для оточення ви — взірець, тож не під ачайте, тоді віз
нових зобов’язань та робочих навантажень тя н тимете з ле істю.
РАКИ, не йдіть напролом заради власних інтересів, події тижня

мотивовані армічно й вам непід онтрольні. Я що за р тили ро-
мантичн інтриж чи пал о за охалися всім серцем, це ч дово,
за онспір йтеся, ол бтеся й ні з им не діліться потаємним. Ви —
персонажі однієї романтичної аз и з расивим інцем.
ЛЕВИ, др жіть, охайтеся, істинна любов всюдис ща і їй під-

владно все! Вам пощастить із с п тни ом, що стане др ом і о-
ханцем одночасно. Тіль и не п с айте холодний розрах но в
серце, йо о територія — сл жбова сфера, де слід заробляти ро-
ші. С иньте ар’єрне ярмо (визначен план посадово о зрос-
тання ви дося ли) та запря айтеся сімейний віз і натхненно тя -
ніть йо о.
ДІВИ, щастя родині, міння створити власне сімейне ніздо —

домін юча тема. Саме т рботи про родин , поб т є джерелом жит-
тєдайної енер ії. Але над ар’єрою знов завис дамо лів меч, вза-
ємини з шефом на межі р йнації...
ТЕРЕЗИ, де правда, а де ривда — вам ясно я день. Ні о о не

рити йте, роль борця за справедливість вилізе бо ом. Вам не
дано змінити людсь нат р , це місія Всевишньо о, вийміть спо-
чат олод із власно о о а! Події дале о від домів и ардиналь-
но вплин ть на долю, але зопал не приймайте остаточних рішень.
СКОРПІОНИ, беріть ініціатив в р и і дійте, одночасно збалан-

с йте приб т и та витрати, ні ом не позичайте, тримайтеся від
редитів. Бажання й можливості нині — затяті воро и і примирити
їх д же с ладно. Реальність підст пна, тож оли від риє свої жах-
ливі арти, вима аючи розплати з бор ами — б де неперелив и!
СТРІЛЬЦІ, с перниць е протистояння ся не апо ею. Втім, нічо о

дивно о, хочете мир — от йтеся до війни. Люди, з я ими переб -
ваєте в " онтрах", по аж ть свій справжній ли . І це добре, ди ір-
ше, оли не знаєте хто чим дихає. Т т вибір за вами: полюбовно
об’єднатися, взявши на озброєння отриманий досвід мин лої бо-
ротьби, чи назавжди побити лечи и. Хоча насправді вся ця атава-
сія є протиборством власном "Я", армоніз йте себе — і зовнішніх
воро ів я вітром здме! А ви велично р хатиметеся світле завтра.
КОЗОРОГИ, дрібні апості підстері ають вас сл жбовом о-

ле тиві. Одна платити зрадни ам тією ж монетою без л здо. Ви
сірий ардинал при дворі, і це мо тня сила. Менше істери та по-
рожніх розмов, спіл йтеся лише на он ретні теми, є можливість
заховатися, поб ти наодинці з собою, зробіть це, тоді ваш вн т-
рішній зір а тивіз ється і д ховне перетворення йтиме спішно. У
др жній сфері все ч дово, ви та ож вчіться б ти справжнім др ом,
тоді не аразди вас обійд ть стороною.
ВОДОЛІЇ, доля дає вам шанс знайти др а, партнера й оханця

в одній іпостасі, що для інших є нездійсненним, і створити надій-
ний д ховний союз. У ар’єристів аряча пора, не зволі айте, за-
довольняйте сл жбові амбіції, через професійн сфер завітає
дача. Коле та підопічних нобити протипо азано, бо в ар б ме-
ран ом отримаєте "ст санів" від вищо о начальства.
РИБИ, домашні проблеми, омпле си — то я ір на шлях до

ар’єрно о олімп , що перетворюється з міраж на реальність. На-
ведіть лад д шевном храмі, іна ше вн трішня занедбаність пе-
реш оджатиме робити правильні ро и, приймати об’є тивні рі-
шення. Я що домочадці не схвалюють ваші ар’єрні плани, ліпше
не діліться з ними і попри все стабіліз йте взаємини "бать и-діти".
Сімейна ієрархія, де ожен блис че ви он є свою роль, має ф н -
ціон вати бездо анно

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
НА ТИЖДЕНЬ 25 ЛИСТОПАДА — 1 ГРУДНЯ

ранок день вечір

"Динамо" зазнало поразки 
від "ПСЖ"
Команда Олега Блохіна не змогла поборотися за путівку 
в 1/8 Ліги чемпіонів
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Цей день в історії 23 листопада

1815 — Монреалі встанов-
лені перші в Канаді в личні ліх-
тарі
1852 — в Ан лії змонт вали

перші поштові с ринь и
1859 — продаж з'явилася

праця Чарльза Дарвіна "Похо-
дження видів"
1899— Сан-Францис о в о-

телі "Пале Рояль" встановили
перший м зичний автомат
1921 — амери ансь ий прези-

дент Уоррен Хардін (Гардін ) за-
боронив лі арям пропис вати
хворим пиво я лі и і обходити
тим самим "с хий за он"
1922 — Оле сандр Грін при-

святив і подар вав Ніні Грін фан-
тастичн феєрію "Червоні вітри-
ла"
1923 — Я об Ши запатент -

вав перш еле тробритв

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Перед матчем турнірне становище

київського клубу було вкрай склад�

ним. Аби мати шанси на вихід до 1/8

фіналу Ліги чемпіонів, їм потрібно

було перемогти у звітному матчі і

сподіватися на те, що в наступному

турі "ПСЖ" програє у домашній зу�

стрічі проти "Порту". Тож вже з пер�

ших хвилин протистояння кияни

продемонстрували, що готові боро�

тися до останнього. "Динамівці" во�

лоділи м’ячем трохи більше від су�

перника і навіть намагалися пресин�

гувати. Проте перший дійсно небез�

печний момент стався біля володінь

Максима Коваля. Після навісної пе�

редачі з правого флангу від Нене ви�

ще за всіх вистрибнув Алекс і сильно

пробив головою. Бразильському за�

хиснику "ПСЖ" не вистачило ліче�

них сантиметрів для того, щоб м’яч

потрапив у сітку воріт.

Киянам вдалося створити гольо�

вий момент тільки ближче до середи�

ни першого тайму. Після виконання

кутового Олег Гусєв пробив головою

з лінії майданчика воротаря. Голкіпер

парижан зумів відбити м’яч, але зро�

бив це точно на Дениса Гармаша,

який з близької відстані примудрився

пробити повз ворота. У цілому під�

опічні Олега Блохіна виглядали впев�

ненішими і частіше створювали

небезпечні моменти в штрафному

майданчику "ПСЖ", проте все це

втратило будь�який сенс на останній

хвилині тайму, коли французи ви�

йшли вперед. Гостям вдалося провес�

ти відмінну контратаку, в результаті

якої Езекіль Лавессі вийшов один на

один з Ковалем і холоднокровно пе�

реграв молодого воротаря "Динамо".

Після перерви кияни спробували

відігратися. Лукман Аруна і Мігель

Велозу відзначилися непоганими

ударами, але пробити Сальваторе Сі�

рігу не вийшло. На 52 хвилині пари�

жани збільшили свою перевагу в ра�

хунку. Другий гол стався виключно

через грубу помилку Євгена Хачеріді.

Захисник "Динамо" зробив занадто

слабкий пас назад воротареві, Мату�

іді легко перехопив м'яч і зробив пе�

редачу на Лавессі, якому залишилося

лише переправити його у ворота.

До честі киян, вони не стали опус�

кати руки і намагалися забити хоча б

один гол. Дуду і Велозу декілька ра�

зів пробивали по воротах Сірігу,

тільки пройти італійського стража

воріт "ПСЖ" їм цього вечора не су�

дилося. Матч так і завершився з ра�

хунком 2:0 на користь підопічних

Карло Анчелотті.

Перемоги "ПСЖ" і "Порту", який

вдома розгромив загребське "Динамо"

з рахунком 3:0, позбавили заключний

тур у групі А будь�якої інтриги. Обид�

ві команди вже гарантовано вийшли у

плей�офф і в очному поєдинку визна�

чать, хто з них стане переможцем

квартету. Що ж стосується київського

"Динамо", то тепер футболісти про�

довжать грати вже у Лізі Європи. На

післяматчевій прес�конференції на�

ставник "синьо�білих" Олег Блохін

був небагатослівний, сказавши що

йому з гравцями потрібно багато над

чим попрацювати і зазначив: "Коман�

ді дорікати немає в чому. Вона билася,

мала перевагу, але помилки в поєдин�

ку з сильним суперником робити не

можна. Я давно визначився з тим, що

буде з гравцями далі. Деякі футболісти

роблять послугу, виходячи на поле.

Настають великі зміни, байдужості до

"Динамо" я не терпітиму"

Київсь і "динамівці" та і не змо ли відзначитися воротах "ПСЖ"

Результати 5 туру 
Ліги чемпіонів 

"Манчестер Сіті" — "Реал" М ! 1:1 
"Аякс" — "Боруссія" Д ! 1:4 
"Андерлехт" — "Мілан" ! 1:3 
"Шальке!04" — "Олімпіакос" ! 1:0 
"Арсенал" — "Монпельє" ! 2:0 
"Порту" — "Динамо" З ! 3:0 
"Зеніт" — "Малага" ! 2:2

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”
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Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У серед відб лися за лючні матчі 5 т р Лі и чемпіонів. Ф тболісти столично о "Ди-
намо" на своєм полі приймали паризь ий "ПСЖ". Попри всі старання осподарів
здоб ти цьом відповідальном матчі позитивний рез льтат, равці франц зь о о
л б с ористалися помил ами захисті иян і забили два оли. На жаль для вітчиз-
няних вболівальни ів, ворота остей залишилися "с хими". Тож ра завершилася з
рах н ом 2:0 на ористь "ПСЖ". Ця пораз а позбавила "динамівців" б дь-я их шан-
сів на продовження боротьби за п тів наст пний ра нд найпрестижнішо о євро-
пейсь о о ф тбольно о т рнір .


