
Підвищення ціни на проїзд 
у громадському транспорті не буде
Столична влада готує "контрудар" приватним перевізникам, 
які хочуть заробити за рахунок киян

У Києві відзначили 
найкращих підприємців
Власники сертифікату "Столичний стандарт якості" 
отримають значну перевагу під час проведення тендерних закупівель

Як зазначив голова КМДА Олек�

сандр Попов, основною метою конкур�

су є підтримка київських виробників та

сприяння столичним підприємствам у

реалізації їхньої продукції. “Найпер�

ше — ми хотіли морально підтримати ті

колективи, які сьогодні на високому

рівні тримають столичну марку якості,

виробляючи товари саме в Києві.

Окрім того, ми прагнемо надати пере�

можцям пріоритетність при тендерній

закупівлі товарів і послуг, які ми прово�

димо за кошти міського бюджету задля

забезпечення життєдіяльності столи�

ці”,— зауважив очільник міськдерж�

адміністрації.

Він також підкреслив, що міська влада

і надалі надаватиме пріоритет столичним

виробникам. “Якщо в 2011 році з місько�

го бюджету через тендерні процедури ми

закупили у київських підприємців това�

рів і послуг на 160 мільйонів гривень, то

в 2012�му ця цифра зросла до 700 мільйо�

нів гривень. На цей рік очікуємо близько

мільярда”,— додав Олександр Попов.

Для того, щоб отримати диплом якос�

ті, продукція виробників пройшла

жорстке тестування експертної комісії,

до складу якої увійшли фахівці підрозді�

лів КМДА та торгово�промислової пала�

ти. “Експерти подавали нам звіти на

20—30 сторінках по кожному підприєм�

ству. Можете уявити, яка копітка робота

проведена та наскільки детально оцінено

якість продукції та діяльність фірм”,—

зазначив “Хрещатику” президент Київ�

ської торгово�промислової палати Ми�

кола Засульський.

Переможцями цьогорічного конкурсу

стали: ПП “ТВІН”, яке спеціалізується

на виробництві ковбасної продукції; ПП

“Ніка 1”, яке визнано найкращим ви�

робником солодощів; фірми “Лактікум”

та “Фавор” завоювали прихильність суд�

дів якісною кисломолочною продукцією.

Науково�технологічний центр “Вербе�

на” став дипломантом завдяки розробці

дезінфекційного засобу. Відзначено

успішну діяльність київської компанії

“Рапід”, яка вже понад 50 років є лідером

в сфері міжнародних автомобільних пе�

ревезень. Також відзначено ПП “Торг�

продсервіс” за якісне виробництво фасо�

ваних харчових продуктів, а за виготов�

лення мобільних кабін для проведення

переговорів нагороджено ТОВ “Каліп�

со”. Завершує список переможців орто�

педичний науково�виробничий реабілі�

таційний центр “Ортес” за випуск проте�

зів молочної залози.

Генеральний директор фірми “Фавор”

Раїса Михайлова сподівається, що пере�

мога суттєво позначиться на подальшій

долі її підприємства. “Сьогодні ми забез�

печуємо кисломолочною продукцією до�

шкільні навчальні заклади у восьми

районах столиці. Маємо надію, що пере�

мога у конкурсі “Столичний стандарт

якості” ще більше розширить нашу ді�

яльність. Адже, окрім диплома і сертифі�

ката, ми отримали визнання від фахівців

на рівні всього міста”,— зазначила “Хре�

щатику” пані Михайлова.

Проте на цьому нагороди не закінчую�

ться. “На тендерних закупівлях ми нада�

ватимемо перевагу нашому місцевому

виробнику, який має сертифікат “Сто�

личний стандарт якості”. Адже ця про�

дукція не лише конкурентоспроможна, а

й дійсно затребувана серед киян”,— роз�

повіла “Хрещатику” директор Департа�

менту промисловості та розвитку під�

приємництва Людмила Денисюк.

Нагадаємо, що минулорічними пере�

можцями конкурсу “Столичний стан�

дарт якості” стали ДАХК “Артем”, ВАТ

“Комбінат Будіндустрії”, ВАТ “Завод

ЗБК ім. С. Ковальської”, ПАТ “Київ�

млин”, ДПВО “Київприлад”, ПАТ “Ма�

каронна фабрика” та інші

Голова КМДА Оле сандр Попов ознайомився з представленою прод цією цьо орічних переможців он рс "Столичний стандарт я ості"

Олександр КАРАБАНОВ: 
"Ми реагуємо на кожне
повідомлення про зловживання 
у бюджетній сфері" 
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У дитсадках запровадять
електронний моніторинг якості
харчування 

Київсь а влада хоче, щоб бать и дос онально зна-
ли, чим харч ються їхні діти
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Фінансового партнера 
для будівництва метро 
на Троєщину визначать навесні 
Про це повідомив олова КМДА Оле сандр Попов
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Реформування медичної галузі 
буде поширено на всі райони міста
Протя ом 2013 ро заходи з реформ вання ме-

дичної ал зі б д ть поширені на всі райони столиці.
Наразі під отовлено прое т відповідно о рішення,
я ий деп тати Київради роз лян ть на чер овом за-
сіданні. Про це повідомив дире тор Департамент
охорони здоров’я Віталій Мохорєв. Він та ож за ва-
жив, що двох пілотних районах, з я их 2012 році
розпочалося запровадження заходів з реформ ван-
ня, меди ам первинної лан и — терапевтам, педіат-
рам та сімейним лі арям оплата праці збільшена
вдвічі за рах но стим люючих надбаво . Та , зар-
плата лі арів первинної лан и Дніпровсь ом та
Дарниць ом районах становить близь о 7 тисяч ри-
вень. Крім то о, додат ові ошти нарахов ють і ме-
дичним сестрам — їхня заробітна плата в середньо-
м с ладає 5 тисяч ривень. На ці потреби торі місь-
ою владою додат ово б ло виділено 10 мільйонів
ривень. “Обся надбав и залежить від валіфі ації,
стаж роботи та іль ості при ріплено о населення.
Основний рез льтат медичної реформи — принципо-
ве підвищення я ості посл . Утім, цьо о неможливо
дося ти без створення належних мов для роботи
медичних працівни ів та відповідної мотивації”,— за-
значив Віталій Мохорєв

Будівництво на вулиці Кіото 
заборонено
Господарсь ий с д задовольнив лопотання про-
рат ри Деснянсь о о район та заборонив прово-

дити б дь-я і б дівельні роботи на земельній ділянці
на в л. Кіото, 5-9. Про це “Хрещати ” повідомила
про рор про рат ри Деснянсь о о район Інна Хо-
лявінсь а. “С д задовольнив лопотання про рат -
ри та до за інчення роз ляд справи по с ті заборо-
нив заб довни чи іншій особі вчиняти дії з під о-
тов и до б дівництва, а та ож проводити б дь-я і б -
дівельні роботи на земельній ділянці на в л. Кіото, 5-
9”,— зазначила пані Холявінсь а. На адаємо, що
про рат ра Деснянсь о о район заявила до Госпо-
дарсь о о с д позов про визнання недійсним рі-
шення Київради та розірвання до овор оренди зе-
мельної ділян и площею 1,26 а на в л. Кіото, 5-9,
переданої для б дівництва ба атоповерхово о б -
дин з пор шенням земельно о та містоб дівно о
за онодавства. В прое ті земле строю не б ло вра-
ховано те, що ділян а меж є з насосною станцією і
знаходиться в зоні її санітарної охорони

Відбудеться конференція 
асоційованих шкіл ЮНЕСКО
Я повідомили “Хрещати ” в Департаменті освіти і

на и, молоді та спорт , сьо одні о 10.00 в містеч
Б ча Києво-Святошинсь о о район розпочнеться І
місь а на ово-пра тична онференція асоційованих
ш іл ЮНЕСКО міста Києва. Наразі їх в столиці працює
36. Це найпот жніші за альноосвітні навчальні за ла-
ди У раїни, відомі своєю просвітниць ою, на овою,
виховною та міжнародною діяльністю. Я зазначають
профільном департаменті, часть иївсь их ш іл

прое ті асоційованих ш іл ЮНЕСКО надає ново о ім-
п льс їх інноваційном розвит ові

До Києва їде автор слогану 
“Nokia. Connecting people”
У пятницю, 15 люто о, е сперт світово о масшта-

б , професор Сто ольмсь ої ш оли е ономі и То-
мас Гед проведе перший в У раїні майстер- лас для
ерівни ів та власни ів омпаній, я і заці авлені ви-
вести свій бізнес на я існо новий рівень та поліпши-
ти е ономічний ефе т від бренд . Майстер- лас під
назвою "Брендін 2.0" б де проходити з 10.00 до
19.00 в Fairmont Grand Hotel Kyiv Києві. Томас Гед
20 ро ів розробляв бренди для Virgin, BMW, SAS,
Procter & Gamble, Compaq, Microsoft

Оксана РАЙЧИНЕЦЬ
“Хрещатик”

Місь а влада план є збільшити автопар
“Київпастранс ”. Цьо о ро йо о р хо-
мий с лад поповнить 200 нових тролей-
б сів та 30 трамваїв. Та им чином, при-
ватні перевізни и б д ть зм шені рах ва-
тися з ціновою політи ою ромадсь о о
транспорт на рин перевезень. А це, в
свою чер , призведе до зниження ними
ціни на проїзд приватних маршр т ах,
пере онані КМДА.

В Києві підвищилися ціни на проїзд у деяких мар�

шрутах. Так, зокрема, на 50 копійок подорожчали по�

слуги у мікроавтобусах №№ 405, 414, 415, 418, 472, 589,

193, 438, 193К, 401 та 600. Водночас, як запевнив киян

голова КМДА Олександр Попов, “Київпастранс”, який

контролює майже третину столичних маршруток, ціни

на проїзд не підніматиме. За його словами, подорож�

чання вдається уникнути через виплату дотацій із міс�

цевого бюджету за безкоштовне перевезення пільгови�

ків. Приватні ж перевізники таку допомогу не отриму�

ють. Тож, аби не працювати собі у збиток, вони були

змушені підняти ціни на деяких маршрутах, пояснив

перший заступник директора Департаменту транспорт�

ної інфраструктури Іван Шпильовий.

Оскільки впливати на підняття цін на проїзд при�

ватних перевізників за законодавством столична вла�

да не може, вона піде іншим шляхом — створить їм

конкуренцію. Саме тому зараз значна увага приділяє�

ться поповненню автопарку. “Присутність комуналь�

ного транспорту на ринку перевезень дозволяє нам

диктувати свою цінову політику. Приватний перевіз�

ник вимушений рахуватися з нашими тарифами на

проїзд. Якщо він значно підвищить ціни, його транс�

портом перестануть користуватися пасажири і він

збанкрутує. Так ми вирішуємо цю проблему через ци�

вілізовану конкуренцію”,— зазначив Олександр По�

пов.

Крім того, столична влада може контролювати про�

цес розрахунку тарифу. Отже, перевізник, аби узгоди�

ти підняття вартості проїзду, має надати обґрунтуван�

ня того, що за наявного тарифу його бізнес є збитко�

вим. Аби уникнути підняття ціни там, де воно не об�

ґрунтоване, цей процес контролюватиметься при�

скіпливіше.

За даними КП “Київпастранс”, на сьогодні на балан�

сі рухомого складу комунального перевізника перебуває

380 маршруток та 400 автобусів. “Цього року ми також

плануємо запустити на вулиці міста 200 нових тролей�

бусів та 30—35 трамваїв”,— заявили “Хрещатику” в

прес�службі підприємства. Це дасть змогу створити сут�

тєву конкуренцію приватним перевізникам, переконані

працівники “Київпастрансу”
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Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Місь а влада системно та ґр нтовно підійшла до реалізації од-
нієї з оловних ініціатив Страте ії розвит Києва до 2025 ро —
“Зроблено в Києві”. Відта же др ий рі поспіль КМДА спільно
з Київсь ою тор ово-промисловою палатою проводять он рс
серед підприємців міста “Столичний стандарт я ості”. Вчора від-
б лося підбиття підс м ів цьо о своєрідно о зма ання. За алом
на ороджено дев’ять иївсь их підприємств, я і, о рім дипломів,
отримають привілеї під час тендерних за півель.
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Фінансового партнера для будівництва метро
на Троєщину визначать навесні
Київсь а влада впевнена, що зможе знайти фінансово о партнера для

б дівництва метро на Троєщин на інвестиційном он рсі, я ий пла-
н ється провести навесні. Про це в прямом ефірі теле анал “Київ” по-
відомив олова КМДА Оле сандр Попов. “Інтерес до четвертої іл и и-
ївсь о о метро вели ий. Зараз ми от ємо до менти, прое т до можли-
во о роз ляд на он рсі, на я ом ми бажаємо знайти партнера для
йо о б дівництва. Ос іль и інтерес до цьо о прое т вели ий, то я абсо-
лютно пере онаний, що та ий партнер б де”,— певнений олова КМДА.
Водночас Оле сандр Попов за важив, що оловний партнер — це все
одно ряд, ос іль и це широ омасштабний прое т вартістю близь о
2 млрд доларів. Крім то о, за йо о словами, на б дівництві б де створе-
но вели іль ість робочих місць. “Я що ми реаліз ємо цей прое т, ве-
ли національн ви од від ньо о матиме наше с спільство і, насампе-
ред, жителі Троєщини”,— певнений він. Раніше заст пни олови КМДА
Р слан Крамарен о заявляв про те, що в вітні влада має намір провес-
ти он рс фінансово о партнера, я ий б де займатися питанням б дів-
ництва метро на житловий масив Троєщина

На окремих об’єктах БСА розпочнуть роботи 
зі спорудження систем деодорації
У 2013 році місь а влада розпочне роботи зі спор дження систем део-

дорації на о ремих об’є тах Бортниць ої станції аерації, що дозволить
зменшити ви иди в атмосфер неприємних запахів, а та ож продовжить
ре онстр цію дамб м лових полів. Крім то о, цьо о ро під час ори -
вання бюджет міста план ється першочер ово передбачити ошти для
б дівництва насосної станції першо о підйом . Усі заходи, я і необхідно
ви онати на Бортниць ій станції аерації, війшли до прое т її омпле с-
ної ре онстр ції. Замовни робіт — ПАТ “АК “Київводо анал” — план є
завершити стадію “Прое т” першом півріччі цьо о ро . Товариство
розробило та подало до Міністерства ре іонально о розвит У раїни
пропозиції, я і передбачають фінанс вання прое т за рах но бюджет-
них оштів та зал чених інвестиційних рес рсів. У зв’яз з обмеженістю
місь о о бюджет нині з силля столичної влади та ПАТ “АК “Київводо а-
нал” спрямовані на зал чення оштів для ре онстр ції БСА. Зазначимо,
що прое том же заці авились представни и Світово о бан . Наразі
триває об оворення питань щодо об’є тів інвест вання, фінансових і тех-
нічних аспе тів співпраці. Крім то о, в цьом напрям розпочато робот
з потенційними інвесторами з Японії

Цифра дня

11 524 300 000 
доларів США становив у столиці загальний обсяг експорту товарів за
січень–листопад 2012 року 
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Киянам повернули землю вартістю 
28 мільйонів гривень
За втр чання про рат ри Дарниць о о район омпанія “Еле ант-

б д” поверн ла міст 1 а землі на в л. Архіте тора Вербиць о о. Я
повідомили “Хрещати ” прес-сл жбі про рат ри Дарниць о о
район , Київрадою 2007 році ТОВ “Компанія “Еле антб д” б ло пе-
редано в оренд 1 а землі вартістю понад 28 млн рн для б дівниц-
тва, е спл атації та обсл ов вання житлово о б дин з об’є тами
соціально-поб тово о обсл ов вання та пар ін ами. Проте про рор-
сь ою перевір ою встановлено, що заб довни замість зведення жит-
лово о б дин на орендованій землі облашт вав автостоян , я а
о ороджена бетонним пар аном та охороняється. Рішенням Госпо-
дарсь о о с д за позовом про рат ри Дарниць о о район до овір
оренди розірвано та заб довни а зобов’язано поверн ти земельн ді-
лян міст . На сьо одні рішення с д вже ви онано

Учнівська Ліга міста відзначає ювілей 
від дня створення
16 люто о о 17.00 Київсь ом палаці дітей та юнацтва (в л. Івана Ма-

зепи, 13) відб деться з стріч вип с ни ів — лідерів чнівсь о о самовря-
д вання. Захід присвячено 15-й річниці створення Учнівсь ої лі и Києва. У
про рамі вечора: привітання від засновни ів лі и — представни ів Мінос-
віти, КМДА, оординаторів лідерсь о о р х У раїни, Київсь ої місь ої ра-
ди старшо ласни ів; презентація ромадсь ої ініціативи — молодіжно о
л б лідерів “МоКоLaD”, що створена вип с ни ами чнівсь о о само-
вряд вання. “Та а масштабна з стріч лідерів-вип с ни ів відб деться
вперше. Сво о час ці люди б ли біля вито ів розвит лідерсь о о р х
ш ільно о самовряд вання в У раїні. Наразі вони — ж рналісти, працівни-
и держ станов, менеджери різноманітних омпаній, дире тори міжна-
родних представництв. Це різні люди за вподобаннями, інтересами, ві ом
та освітою, але всі вони мріють змінити наш раїн на раще, бо їм не
байд же місце на землі, де вони народилися”,— зазначила дире тор Де-
партамент освіти і на и, молоді та спорт О сана Добровольсь а

На маршруті № 193 курсуватимуть автобуси 
КП “Київпастранс”
Із вівтор а з 6.30 до 23.00 на маршр ті № 193 рс ватим ть авто-

б си КП “Київпастранс”. До цьо о на лінії працював лише приватний
перевізни , на посл и я о о постійно с аржилися ияни. Поде ди
транспорт людям доводилося че ати по пів одини. Тепер на маршр -
ті № 193, від Ленін ардсь ої площі до масив Корч вате, з’явиться
9 автоб сів “Бо дан”, а на маршр т № 193- , що рс є з Корч вато-
о до метро “Вид бичі”, транспортни и вип стять ще 5 машин. Варто
зазначити, що автоб си ом нально о перевізни а “Бо дан” мають
більш міст ість порівняно з тими, що рс вали на лінії. Вони розра-
ховані на 43 місця (22 — сидячі). Крім то о, машини обладнані JPS-на-
ві аторами, я і дають змо відстежити, де саме переб ває транс-
портний засіб, та тримати постійний зв’язо із водієм. Надалі перевіз-
ни и та ож мають намір подовжити маршр т від Ленін радсь ої площі
до станції метро “Дарниця”

Столичні зеленбудівці навчать школярів 
робити шпаківні
У рам ах спільних заходів між КО “Київзеленб д”, Департаментом

освіти і на и, молоді та спорт , а та ож чнівсь ою лі ою старшо лас-
ни ів березні відб деться “Свято з стрічі весни”. На Співочом полі
ш олярі разом з бать ами, вчителями та зеленб дівцями робитим ть
шпа івні та розфарбов ватим ть їх. Наст пно о ж дня їх розвішають
пар ах і с верах столиці. Крім то о, до свята дол чаться народні деп -
тати У раїни та Київради, дитячі творчі оле тиви та представни и шо -
бізнес . Я зазначив ендире тор КО “Київзеленб д” Михайло Царе-
н о, спільна діяльність рт є всіх і форм є солідарність ожно о

"Швидка" запрацювала
мобільніше
Майже 90 %бригад прибувають на екстрений виклик за 10 хвилин
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У разі надзвичайних сит ацій, авто-
при од чи просто через по іршення
стан здоров’я тисячі иян набира-
ють номер “103” й че ають допомо-
и від лі арів “швид ої”. Е стрен
медичн допомо меш анцям та
остям Києва надають 150 бри ад
вдень і 102 вночі. В середньом за
доб вони приймають 1200-1400 ви-
ли ів, за рі здійснюють понад 420
тисяч виїздів до пацієнтів. До то о
ж, столична "швид а" стає опера-
тивнішою, адже, відповідно до нових
вимо , час приб ття арет на ви-
ли , що належить до ате орії е с-
трених, с ладає 10 хвилин, на ті ж,
що відносяться до невід ладних — в
межах одини від момент надхо-
дження звернення до диспетчерсь ої
сл жби.

Київ одним із перших розпочав підготовку до

проведення медичної реформи, й у цьому на�

прямку вже помітні результати, зокрема позитив�

ні зрушення спостерігаються в роботі "швидкої".

Як розповів “Хрещатику” головний лікар Ки�

ївської міської станції швидкої допомоги Анато�

лій Вершигора, нині карети все оперативніше

прибувають на екстрені виклики. “Ми щодобово

фіксуємо виконання нових вимог з прибуття на

екстрені виклики до 10 хвилин, й спостерігається

позитивна динаміка. Так, за 8 лютого 78 % карет

вклались у норматив, 9�го показник сягнув 89 %,

а 10�го — 88 %”,— стверджує пан Вершигора.

Головний лікар зазначає, що на швидкість при�

їзду бригади впливає й ситуація на дорогах, хао�

тично припарковані автомобілі та відсутність на

багатьох будинках табличок з назвами вулиць,

номером будинку та під’їзду.

Варто зазначити, що робота служби значно

оптимізувалась після введення в експлуатацію

єдиної централізованої диспетчерської, яка осна�

щена сучасним обладнанням та діє на базі міської

станції швидкої медичної допомоги. Покращило

роботу “швидкої” й оновлення автомобільного

парку. Торік у місті було замінено 67 карет. Окрім

того, автівки оснащені системами GPS, а лікарі —

сучасними комунікаторами, що також дозволяє

бригаді прибути до хворого в найкоротший тер�

мін. Оновлення автопарку "швидкої "продовжу�

ватиметься й у цьому році — МОЗ України планує

придбати 1200 автомобілів для країни, тож чекати

оновлення автівок варто й Києву.

Ще однією позитивною тенденцією, яка

сприяє покращенню надання екстреної медичної

допомоги пацієнтам, є збільшення видатків на

медикаменти із розрахунку на один виклик — з 6

грн у 2011�му до 35 грн у 2012 році. За словами

Анатолія Вершигори, нині станція забезпечена

медикаментами у повному обсязі. А от із кадрами

в галузі є проблеми. “Наразі “швидкі” забезпече�

ні лікарями на 63 %. 18 % медичних фахівців —

особи пенсійного віку,— відзначив Анатолій Ва�

сильович.— Молодь не хоче йти працювати на

малооплачувану та інколи й небезпечну роботу”.

В той же час міська влада обіцяє надати гідний рі�

вень оплати праці фахівцям галузі. Зокрема шля�

хом стимулюючих надбавок до зарплат

У дитсадках запровадять
електронний моніторинг 
якості харчування
Київська влада хоче, щоб батьки досконально знали, 
чим харчуються їхні діти
Дана ТАРАСОВА
“Хрещатик”

Нас іль и смачно та о-
рисно од ють малю ів
столичних дитячих сад ах,
бать и невдовзі змож ть
простежити режимі он-
лайн. Київсь а влада пла-
н є запровадити в місті
еле тронний моніторин
я ості харч вання до-
ш ільних навчальних за-
ладах. До речі, Печер-
сь ом , Дарниць ом та
Оболонсь ом районах же
запровадили е сперимен-
тальн систем еле трон-
но о запис до сад ів.
Тепер обрати дош ільн
станов , врахов ючи всі
потреби малю а, можна,
не виходячи з дом , на
спеціальном сайті. На йо-
о основній сторінці бать и
мож ть ознайомитись із
іль істю р п в ожном з
садоч ів та роз ладом ро-
боти за лад .

“Природно, що батьки хвилюю�

ться про те, як годують їхніх дітей в

садочку. Без сумніву, це дуже важли�

ве питання. Тому електронна систе�

ма, яку ми плануємо запровадити,

дозволить щодня інформувати бать�

ків про те, який раціон запропоно�

вано для їхньої малечі, скільки кало�

рій містить їжа, які продукти вико�

ристані у її приготуванні, хто вироб�

ник цих продуктів. Це дозволить

більш прозоро вибудувати систему

харчування дітей, зробити її дійсно

якісною”,— розповів в ефірі телека�

налу “Київ” голова КМДА Олек�

сандр Попов.

Варто зазначити, що питання по�

ліпшення якості харчування дітей

давно хвилює столичну владу і

перебуває на особистому контролі

голови КМДА Олександра Попова.

Торік очільник міськадміністрації

неодноразово відвідував дитсадки

столиці і перевіряв, чим там годують

дітей. За результатами таких “реві�

зій” голова КМДА доручив, зокре�

ма, перевірити, яким чином здій�

снюється закупівля продуктів для

шкіл і дитсадків. У результаті були

виявлені порушення, пов’язані з ор�

ганізацією харчування в школах і

дитсадках. Насамперед це стосува�

лося процедур закупівлі продуктів.

В деяких випадках — через високі

націнки і безліч посередників, не�

прозорі конкурсні торги — ціни на

харчі були завищені на 20�40 %, а в

деяких і на 70�80 %.

На думку керівництва міста, запо�

бігти цьому і значно покращити

якість харчування дітей можна,

створивши уніфікований перелік

продуктів, які зобов’язані закупову�

вати навчальні заклади. Крім того,

Олександр Попов переконаний, що

контролювати якість дитячого хар�

чування міській владі допоможуть

самі батьки.

“Я переконаний в необхідності по�

силення батьківського впливу і кон�

тролю за якістю харчування. Батьки

мають бути впевнені, що їхні діти от�

римують в дошкільних навчальних

закладах якісну і смачну їжу. Київ —

столиця України. Тому ми повинні

стати зразком для всієї країни у вирі�

шенні кожного проблемного питан�

ня за участю громадськості”,— вва�

жає Олександр Попов.

До слова, проблему харчування

дітей у дитячих садках і школах

столиці пропонується вирішити за

допомогою Столичного стандарту

освіти, який наразі запроваджує

міська влада. Він, серед іншого,

передбачає забезпечення вихован�

ців навчальних закладів екологіч�

но чистою питною водою

"Ми щодобово фіксуємо виконання
нових вимог з прибуття на екстрені

виклики до 10 хвилин, й
спостерігається позитивна

динаміка. Так, за 8 лютого 78 %
карет вклались в норматив, 9%го

показник сягнув 89 %, а 10 – 88 %"

Робот швид ої допомо и значно по ращило оновлення р хомо о с лад . Лише торі б ло замінено
67 автіво

"Електронна система, яку
ми плануємо

запровадити, дозволить
щодня інформувати
батьків про те, який

раціон запропоновано
для їхньої малечі, скільки

калорій містить їжа, які
продукти використані у її

приготуванні, хто
виробник цих продуктів"

Значно по ращити я ість харч вання дітей можна, створивши ніфі ований
перелі прод тів
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Тенденції

Ділові новини

НБУ створив робочу групу 
з активізації банківського 
кредитування
Національний бан створив ро-

боч р п з вре лювання проб-
лемних питань, що переш оджа-
ють а тивізації редит вання. Про
це с азано в повідомленні Неза-
лежної асоціації бан ів У раїни
(НАБУ). "При Національном бан-

створена робоча р па для вре-
лювання питань, що переш о-

джають відновленню а тивно о
редит вання в У раїні",— зазна-
чається в повідомленні. Передба-
чається, що ця р па б де розроб-
ляти пропозиції з вдос оналення
за онодавства для а тивізації ре-

дит вання. До її с лад ввійшли
фахівці НБУ, бан ів, НАБУ. Очолив
р п дире тор юридично о де-
партамент НБУ Ві тор Нові ов.
Серед першочер ових завдань
р пи НАБУ називає під отов за-
онопрое т про посилення за-
хист майнових прав редиторів

Податківці виявили 
тіньовий експорт 
зернових майже 
на мільйон доларів
Значне хилення від сплати по-

дат ів в особливо вели их розмі-
рах на одном з підприємств ви-
явили співробітни и столичної по-

дат ової міліції. Під час проведен-
ня дос дово о розслід вання по-
дат івці встановили, що раїн-
сь е підприємство здійснювало
е спорт зернових льт р до оф-
шорних зон Сирії, Ліберії та Є ип-
т через ліберійсь фірм . За-
альна с ма е спортних операцій
с лала 839 тисяч дол. США. Під
час відпрацювання діяльності е с-
портера подат івці з’яс вали, що
зернові льт ри насправді за -
пов вались сіль осппідприємств
за отів , а за до ментами —
начебто різних омерційних
стр т р, я і, я виявилось, мають
озна и фі тивності. За рез льта-
тами перевір и діяльності омпанії

б ло донараховано до сплати в
бюджет понад 3,4 млн рн подат-

на приб то . Обор д ви рито,
триває дос дове розслід вання

Київ перевиконав 
січневий план надходжень 
до бюджету
Київ перерах вав до державно-
о бюджет У раїни за січень
2013 ро 11,8 млн рн. Я пові-
домили "Хрещати " в ре іональ-
ном відділенні ФДМУ по м. Ки-
єв , за перший місяць 2013 ро
план надходжень ви онано на
101,94 %. Станом на 1 люто о
2013 ро в ре іональном відді-

ленні облі ов ється 1993 діючих
до оворів оренди, з них на он-
тролі — 1931 до овір оренди

У столиці збільшилося 
споживання теплової 
енергії
Кияни, я і проживають б дин-
ах, обладнаних б дин овими лі-
чильни ами, сплач ють за посл
центрально о опалення лише в
опалювальний період (жовтень- ві-
тень) за по азни ами фа тично о
споживання. Про це "Хрещати "
повідомили КП "Головний інфор-
маційно-обчислювальний центр".
Нарах вання плати за спожит по-

сл з центрально о опалення ви-
он ється житловими ор анізаці-
ями за мин лий місяць в поточном
(без розрив в часі). Врахов ючи,
що січень б в найбільш холодним,
споживання теплової енер ії збіль-
шилося, отже, нарах вання за по-
сл опалення в середньом по
міст зросло порівнянні з р днем
на 11,9 %. Для меш анців Деснян-
сь о о та Печерсь о о районів
збільшення с ми до сплати за опа-
лення дося ає 22—23 %. На ада-
ємо, в разі, я що в б дин не вста-
новлений лічильни теплової енер-
ії, за посл центрально о опа-
лення споживачі розрахов ються
впродовж всьо о ро

Кредити 
для бізнесу 
подешевшають
У цьому році малі 
підприємства 
платитимуть за позиками
на 1—2 % менше
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Цьо оріч платоспроможні позичальни и, я
і раніше, с онцентр ються іль ох найпо-
п лярніших се торах. Це сфера посл , оп-
това та роздрібна тор івля прод тами хар-
ч вання, виробництво продовольчих това-
рів, тор івля фармацевтичними препарата-
ми, а та ож а рарна ал зь.

Тенденція незначного зниження депозитних ставок

спостерігається протягом січня�лютого цього року. Це

спричинило і зниження ставок за кредитами. До кінця по�

точного кварталу депозитні ставки знизяться до 2�х пунк�

тів і в основному за короткостроковими вкладами. "Ми не

очікуємо значного зниження депозитних ставок у валюті,

швидше, це буде стабілізація завищених на ринку ставок

на 0,5—1 %, а в перспективі до літа, можливо, до 2 %",—

повідомив "Хрещатику" заступник начальника управління

з розвитку малого та середнього бізнесу ПАТ "КБ "Півден�

комбанк" Віктор Закоржевський.

Фахівець додає, що кредити для малого та середнього

бізнесу цього року стануть доступнішими на 1—2 %, од�

нак банкіри будуть, як і раніше, відчувати дефіцит якіс�

них позичальників, а підприємці зможуть розраховувати

винятково на короткострокові позики. Як і в минулому

році, ключовими секторами, в яких сконцентровані пла�

тоспроможні позичальники, залишаться оптова та роз�

дрібна торгівля продуктами харчування, сфера послуг,

виробництво продовольчих товарів, торгівля фармацев�

тичними препаратами, а також сільгосппідприємства.

"Компанії з інших секторів змушені будуть шукати ресур�

си або в кредитних спілках, або брати приватні позики,

або звертатися в невеликі вузькоспеціалізовані банки",—

зазначив експерт.

За його словами, фінустанови, як і раніше, будуть від�

чувати труднощі із залученням якісних позичальників.

"Лояльне ставлення буде тільки до клієнтів, які вже про�

тягом багатьох років якісно і вчасно виконують взяті на

себе зобов'язання. В цілому кредитна політика банків бу�

де більш обережною і консервативною. Кредити зможуть

отримати тільки дуже якісні корпоративні проекти зі зро�

зумілими і керованими ризиками",— зазначає Віктор За�

коржевский.

Він також уточнив, що такий позичальник повинен ма�

ти стабільний, прибутковий, функціонуючий не менше

двох років бізнес, позитивну кредитну історію, а ділова

репутація менеджменту не повинна викликати зайвих за�

питань у служби безпеки банку. "Необхідно, щоб клієнт

міг надати ліквідне майно і при цьому мав короткостро�

кові цілі кредитування. Це питання швидкого повернен�

ня грошей. Банки мають короткострокову поточну па�

сивну базу, відповідно, і кредитувати будуть короткостро�

кові проекти. Ресурси будуть спрямовані на овердрафти,

траншові кредитні лінії з періодом оборотності 2—4 міся�

ці",— відзначив банкір.

На кредитному ринку вже почалися тенденції в дано�

му напрямку — деякі банки пропонують малому та се�

редньому бізнесу гнучкі позикові пропозиції. "Врахову�

ючи потребу клієнтів у залученні прийнятних за вартіс�

тю кредитних коштів, банк прийняв рішення знизити

відсоткові ставки за кредитами у гривні,— відзначив ди�

ректор департаменту казначейства "Піреус Банку" в

Україні Ніколас Зензефіліс.— Залучення коштів на по�

повнення обігового капіталу у формі кредитної лінії та

овердрафту можливе за відсотковою ставкою в розмірі

від 20 % річних, що є однією з найкращих пропозицій на

ринку"
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 13 лютого 2013 року

Олександр КАРАБАНОВ: 

"Ми реагуємо на кожне 
повідомлення про зловживання 
у бюджетній сфері"
Оновлена Державна фінансова інспе ція
в місті Києві за рі забезпечила відш о-
д вання втрат держави майже на 123
мільйони ривень. Про модернізацію ро-
боти оловно о столично о "ревізора",
рез льтати роботи оновленої стр т ри
та співпрацю з ромадянами розповів
"Хрещати " начальни столичної Держ-
фінінспе ції Оле сандр Карабанов.

— Олександре Вікторовичу, минуло більше року з часу
реорганізації КРУ в м. Києві в Держфінінспекцію. Що
змінилося у роботі головного фінансового контролера сто&
лиці?

— Ми побудували свою роботу таким чином, що

здійснити порушення у бюджетній сфері столиці тепер

дуже складно. Реагуємо на всі випадки зловживань бю�

джетними коштами, використовуючи інформацію з

різних джерел, у тому числі й від громадян за "телефо�

ном довіри". У рамках реорганізації ми спиралися на

провідний європейський досвід у сфері фінансового

контролю. Тому сьогодні столична Держфінінспекція

здійснює свої основні функції відповідно до викликів

часу і забезпечує фінансову безпеку не тільки Києва, а

й усієї держави.

— Чи задоволені ви рівнем підготовки фінансових ін&
спекторів?

— Цілком. У складі столичної Держфінінспекції пра�

цюють 311 держслужбовців, середній вік яких складає

близько 35 років, 307 працівників мають вищу освіту.

Тобто сьогодні столичні ревізори — це єдина команда

професійних, компетентних фахівців, які забезпечують

ефективний державний фінансовий контроль у столи�

ці. І приховати від них щось, повірте, дуже важко.

— Серед основних інновацій роботи вашої установи є
обмеження фіскального тиску на суб'єкти господарюван&
ня. Як це впроваджується?

— Йдеться про те, що до плану контрольно�ревізій�

ної роботи інспекції включаються ті об'єкти, діяльність

яких містить обґрунтовані ризики фінансових пору�

шень. Наприклад, об'єкт використовує значні обсяги

фінансових та матеріальних ресурсів держави. Також

ми враховуємо, чим саме займається об'єкт господарю�

вання, чи законно використовує кошти та майно, а та�

кож аналізуємо практику здійснення господарської ді�

яльності, що склалася на об'єкті.

— Скільки зловживань з бюджетними коштами у Києві
виявила Держфінінспекція за минулий рік?

— У 2012 році підприємствами, установами та органі�

заціями столиці допущено втрат фінансових і матері�

альних ресурсів держави на суму майже 60 млн грн, з

яких, завдяки вжитим заходам, ми забезпечили відшко�

дування на загальну суму 34,6 млн грн. До суду було

пред'явлено 12 позовів щодо відшкодування винними

особами втрат фінансових і матеріальних ресурсів на

суму 2,8 млн грн та ініційовано 167 позовів до прокура�

тури. Також правоохоронцям передано 167 матеріалів

ревізій, перевірок державних закупівель та комісійних

перевірок. За 38 матеріалами ревізій, інспекцій держав�

них закупівель та комісійних перевірок порушено кри�

мінальні справи. Також за результатами ревізій до ад�

мінвідповідальності притягнуто 408 осіб, до дисциплі�

нарної — 229 та до матеріальної відповідальності — 45

осіб. За результатами перевірок звільнено із займаних

посад 53 особи.

— Чи багато порушень було зафіксовано у соціальній
сфері?

— Судіть самі. За минулий рік ми перевірили 14 за�

кладів соціального захисту населення міста і виявили

порушень на загальну суму 8,1 млн гривень. При цьому

7,83 млн грн становлять незаконні витрати бюджетних

коштів, з яких на даний час не відшкодовано 5,32 млн

гривень.

Наприклад, до зайвого відшкодування пільг за раху�

нок коштів держбюджету на суму 4,8 млн грн призвело

непроведення та ненадання до відповідних управлінь

праці та соціального захисту населення районних в м.

Києві державних адміністрацій КП "Дирекція з управ�

ління та обслуговування житлового фонду" Солом'ян�

ського району, ТОВ "Світ побуту", КП "Служба замов�

ника житлово�комунальних послуг" Оболонського

району перерахунку сум відшкодування пільг з ураху�

ванням обсягів фактичного споживання теплової енер�

гії після завершення розрахункового опалювального

періоду 2010—2011 років.

— А які порушення бюджетного законодавства зафіксо&
вано у столичних закладах охорони здоров'я?

— За минулий рік ми перевірили 31 заклад охорони

здоров'я столиці. За результатами цих ревізій, встанов�

лено порушень на загальну суму 6,7 млн гривень. При

цьому загальна сума збитків становить 3,4 млн гривень.

На даний час невідшкодованими залишаються ще 0,66

млн гривень. Наприклад, у Олександрівській клінічній

лікарні дані бухгалтерського обліку та звітності щодо

обсягів фактичного споживання теплової енергії не

відповідали даним постачальника теплової енергії. Це

призвело до завищення (станом на 31.12.2011) креди�

торської заборгованості за послуги теплопостачання на

суму 0,62 млн гривень.

Низку порушень встановлено ревізією Київської

міської клінічної лікарні № 2. Зокрема внаслідок не�

внесення зміни до плану бюджетних асигнувань на

2012 рік (у зв'язку зі зміною механізму нарахування сум

індексації заробітної плати) лікарнею було завищено

потребу в бюджетних коштах на оплату праці на загаль�

ну суму 139,34 тис. гривень. Також виявлено факти

здійснення незаконних видатків з оплати праці на за�

гальну суму 23,16 тис. гривень. Крім того, встановлено,

що за рахунок коштів лікарні покрито витрати за спо�

житі комунальні та експлуатаційні послуги державної

установи "Інститут гематології та трансфузіології

НАМН України", Національного медичного універси�

тету імені О. Богомольця та Національної медичної

академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика на

загальну суму 46,61 тис. гривень. Ця ж лікарня сплати�

ла зайві 73,83 тис. грн бюджетних коштів через зави�

щення вартості ремонтно�будівельних робіт підрядни�

ми організаціями. Водночас встановлено і факт нестачі

готівки на загальну суму 7,12 тис. гривень.

— Який стан справ з дотриманням бюджетного законо&
давства в освітянській сфері міста?

— За минулий рік працівники Держфінінспекції про�

вели контрольні заходи в 19 закладах освіти Києва. Во�

ни виявили порушень на загальну суму 26,3 млн гри�

вень, 3,75 млн грн з яких становлять збитки. На даний

час з них залишаються невідшкодованими 0,11 млн гри�

вень. Зокрема до заниження боргових зобов'язань на за�

гальну суму 7,4 млн гривень призвело порушення

Управлінням освіти Деснянської РДА у вигляді невідоб�

раження в даних обліку та фінансової звітності креди�

торської заборгованості за спожиті в січні 2012 року ко�

мунальні послуги на загальну суму 5,79 млн грн та отри�

мані продукти харчування на суму 1,61 млн гривень.

— Ви зазначили, що активно реагуєте на звернення гро&
мадян у разі порушення бюджетного законодавства. Тоб&
то у разі невиплат заробітної плати, ненарахування надба&
вок тощо кияни можуть розраховувати, що Держфінінс&
пекція розбереться і винні будуть покарані?

— Я нагадаю тим, хто ще не знає, що в столичній

Держфінінспекції щодня, крім вихідних, працює "теле�

фон довіри" (044) 484�69�45. Цей канал зворотного зв'яз�

ку з громадянами ми оцінюємо як джерело ризикоорієн�

тованої інформації. Тому обов'язково враховуємо при

формуванні планів проведення контрольних заходів ін�

формаційні повідомлення громадян за "телефоном дові�

ри" про можливі порушення бюджетного законодавства.

Інформацію про проведені контрольні заходи ми регу�

лярно оприлюднюємо на сайті Держфінінспекції Укра�

їни. Зокрема у І кварталі 2012 року нашими працівника�

ми було проведено планову ревізію в Київському казен�

ному експериментальному протезно�ортопедичному

підприємстві щодо перевірки фактів порушень, пові�

домлених по "телефону довіри". І хоча повідомлені фак�

ти порушень не підтвердились, ми вдячні автору звер�

нення за його небайдужість і активну життєву позицію.

— Взагалі багато громадян скаржаться на порушення?
— Торік завдяки "телефону довіри" ми отримали 78

повідомлень щодо можливих порушень чинного фі�

нансового законодавства. Серед них 28 стосувались по�

рушень у соціальній сфері, 8 — щодо заборгованості по

заробітній платі та 14 — щодо ненарахування надбавок,

стипендій, премій, матеріальної допомоги, компенса�

цій за невикористану відпустку, неправильного нараху�

вання заробітної плати в період тимчасової втрати пра�

цездатності, здійснення освітньої діяльності без відпо�

відної ліцензії. Зауважу, що 39 звернень громадян Дер�

жфінінспекцією буде враховано в ході проведення чер�

гових планових контрольних заходів на підконтроль�

них об'єктах.

— А якщо громадяни скаржаться на порушення на тих
підприємствах, які непідконтрольні Держфінінспекції?

— Такі звернення також є. Наприклад, щодо виплати

заробітної плати у "конвертах" приватними підприєм�

ствами, неправильного нарахування комунальних по�

слуг приватними ЖЕКами тощо. У таких випадках на�

ші фахівці надають громадянам роз'яснення та кон�

тактні телефони установ та організацій, уповноважених

вирішувати такі питання. Тому я ще раз нагадаю, що

столична Держфінінспекція завжди готова до діалогу з

громадянами за нашим "телефоном довіри". Ми очіку�

ємо на повідомлення про можливі порушення витра�

чання бюджетних коштів і використання державного та

комунального майна в органах виконавчої влади, дер�

жавних фондах, бюджетних установах, у суб'єктів гос�

подарювання держсектору економіки, а також на під�

приємствах і в організаціях, які отримують кошти з бю�

джетів усіх рівнів та державних фондів або використо�

вують державне чи комунальне майно

Розмову вела Дана ТАРАСОВА,
"Хрещатик"

"У 2012 році підприємствами, установами та організаціями столиці допущено втрат
фінансових і матеріальних ресурсів держави на суму майже 60 млн грн, з яких,

завдяки вжитим заходам, ми забезпечили відшкодування на загальну суму 
34,6 млн гривень"
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 13 лютого 2013 року

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У вівторо в Колонній залі
столичної держадміністра-
ції на один день “осели-
лися” вишивані артини,
і они, р шни и та сороч-
и. Члени ж рі знайоми-
лись із роботами та оби-
рали най ращих в новом
он рсі Об’єднання пер-
винних профспіл ових ор-
анізацій Київради та
КМДА “Рідна У раїна — пі-
сень і вишиво раїна”.
На ородження переможців
відб деться та ож в Ко-
лонній залі в перший день
весни.

Цього року конкурс проводиться

вперше. Представлені вишивки

об’єднані лейтмотивом України,

який простежується у портретах Та�

раса Шевченка, гербах, іконах, чис�

ленних пейзажах, натюрмортах,

рушниках.

“Ідея провести конкурс вишивки

народилася ще минулого року,—

розповіла “Хрещатику” організатор

заходу, голова ОППО Київради та

КМДА Віра Белей.— Ще у грудні�

січні була проведена велика кропіт�

ка робота в організаціях, там

пройшли місцеві конкурси вишив�

ки. Найкращі роботи нам предста�

вили 25 організацій, це 116 учасни�

ків і понад 200 робіт. Ми хотіли по�

казати, чим живуть наші посадовці,

які вони мають таланти. Останнім

часом на роботу до нас приймають

багато молоді, і ми хочемо залучити

це покоління до українських тради�

цій та мистецтва”.

Найкращі роботи визначають у

шести номінаціях: вишиванки (чо�

ловічі, жіночі, дитячі), ікони (право�

славні, католицькі), обрядові руш�

ники, зображення історичних подій,

пам’яток і символів України, портре�

ти та пейзажі. Учасники зверталися і

до зображення “Сікстинської ма�

донни” та “Таємної вечері”, вишива�

ли види старого Києва та сільські

краєвиди, показували розмаїття кві�

тів — від ромашки та маку до мальви

і соняшника. Основні вимоги до ро�

біт — це актуальність та оригіналь�

ність теми, техніка виконання та ху�

дожня майстерність, національний

характер, охайність та естетичність.

Визначить найкращих професійне

журі — фахівці зі столичних дитячих

шкіл мистецтв, Національного цен�

тру народної культури “Музей Івана

Гончара”, Київського міського цен�

тру народної творчості. “Головним

критерієм для нас є розкриття теми

конкурсу “Рідна Україна — пісень і

вишивок країна”,— відзначила голо�

ва журі, заступник директора Київ�

ської дитячої школи мистецтв № 5

Галина Андреєва.— Загальне вра�

ження дуже приємне, роботи дають

натхнення і мають велике виховне

значення. Конкурсанти долучаються

до відвічного українського мистец�

тва, в цих традиціях зростають їх ді�

ти, родина”.

Стереотип про те, що вишивають

виключно жінки, розвінчує Мико�

ла Зеленський, який працює столя�

ром у КП “Госпкомобслуговуван�

ня”. У вільний від роботи час чоло�

вік залюбки вишиває рушники, які

дарує сільським церквам. “Для ме�

не це найкращий відпочинок,— зі�

знався він “Хрещатику”.— Ще у

школі я в’язав, показуючи дівчатам,

як потрібно це робити, а десь з 1975

року почав вишивати. Рушник,

який представлений на конкурсі, я

вишив за п’ять днів”.

Напередодні святкування Між�

народного жіночого дня 1 березня в

Колонній залі мерії відбудеться на�

городження переможців конкурсу

вишивки, а також конкурсу худож�

ньої самодіяльності “Зорепад та�

лантів”. Відвідувачі зможуть поба�

чити роботи, які зайняли призові

місця, а лауреати будуть відзначені

Почесними дипломами та грошо�

вими заохоченнями

Святитель Микита, затворник 
Печерський, єпископ Новгородський
Преподобний святитель Ми ита (Ни-
ита), затворни , б в родом із Ки-
єва. Коли і меном Києво-Печер-
сь о о монастиря став преподобний
Ни он, юний Ми ита попросив йо о
самітнитись затворі. Ни он відпо-
вів, що йом раще б ти з братією
монастиря, працювати з ними ра-
зом, і він б де вина ороджений. На-
вів при лад про те, що в затворі
ледве не за ин в Ісаа ій-печерни ,
я ий б в спо шений дияволом. Він
за ин в би, я би йо о не врят вала
вели а бла одать Божа за молитва-
ми преподобних отців Антонія і Фео-
досія.

Микита відповів: “Ніколи, отче мій, я не спо�

кушусь при будь�яких обставинах. Я маю твердий

намір протистояти диявольським спокусам і буду

молити Чоловіколюбця Бога, щоб Він дав мені

дар чудотворця, як дав Ісаакію�затворнику, який

і зараз творить чудеса”.

Ігумен відповів йому: “Твоє бажання більше від

твоїх сил. Дивися, сину мій, щоб ти сам себе не

перехитрив. Я благословляю тебе на служіння

братії, а за свій послух Бог тебе нагородить”.

Проте Микита не послухав ігумена. Він не міг

перемогти сильного бажання до затворницького

життя. Тому зробив те, до чого прагнув: закрився

в печері й там один перебував у молитві. Диявол

скоро дав про себе знати. Через декілька днів, ко�

ли Микита молився, то почув голос, який про�

мовляв молитву разом із ним. Він відчув велику

радість. Подумав, що то ангел, бо коли б це був не

ангел, то не було б благодаті Святого Духа. Він

почав ще більше молитися, приказуючи: “Госпо�

ди, з’явися мені Сам, щоб я побачив Тебе”.

Голос йому відповів: “Я не являюся людям, а

посилаю тобі мого ангела, щоб він був із тобою, а

ти виконуй його волю”.

Зразу ж біс представ перед ним в образі ангела.

Микита впав на землю і поклонився йому, як ан�

гелу. Біс сказав йому: “Із цього часу ти вже не мо�

лись, а читай Старий Завіт. Таким чином ти бу�

деш розмовляти з Богом”. При цьому він постій�

но бачив біса, який усердно молився за нього.

З прихожанами Микита розмовляв, викорис�

товуючи Святе Письмо, яке знав майже напа�

м’ять. Про нього пішла добра слава. Його про�

роцтва збувалися. Він передбачив, що уб’ють

князя Гліба Святославича, що батько пошле дру�

гого сина Святополка княжити в Новгород. Усе

збулося. Після цього ще більше почали говорити

про затворника. Крім цього, ніхто не міг із ним

порівнятись у знанні книг Старого Завіту. Він не

хотів читати святих апостольських і євангель�

ських книг Нового Завіту і навіть говорити про

них. Стало зрозуміло, що Микита спокушений

дияволом.

До нього в печеру прийшли преподобні отці

Печерські. Вони створили молитву Богові про за�

творника й відігнали диявола. Микиту вивели з

печери і попросили, щоб він їм щось сказав із

Старого Завіту. Однак той почав клястися, що ні�

коли не читав цих книг, які недавно знав напа�

м’ять.

Після цього він почав вести строге життя мона�

ха і скоро перевершив інших у добрих справах.

Чоловіколюбний Бог, побачивши такі подвиги

блаженного Микити, прийняв його істинне по�

каяння і сказав: “Паси вівці мої”. Господь зробив

його пастирем Своєї словесної отари, висвятив�

ши на новгородський єпископський престол. Там

Бог прославив його даром чудотворця. Одного

разу, коли довго не було дощу, за молитвами бла�

женного пішов дощ. Іншого разу він своїми мо�

литвами погасив пожежу. Багато різних чудес

створив святитель Микита в Новгороді.

Він помер 30 січня 1108 р., пробувши єписко�

пом тринадцять років. Його поховали з почестя�

ми і поклали в притворі церкви богоотців Якима

й Анни. Тіло блаженного Микити пролежало в

труні чотириста п’ятдесят років. Лише в 1558 р. за

царя Івана Васильовича при митрополиті Макарії

та архієпископі Новгородському Феодосії мощі

святителя відкрили. Вони були цілими й неушко�

дженими. Нині мощі відкриті й знаходяться в Со�

фійському Новгородському соборі. День пам’яті

святителя Микити, затворника Печерського,

єпископа Новгородського вшановується 13 лю�

того

Інформацію надано 
Синодальним відділом Української 

Православної Церкви

В Голосієво відбулась 
науково(практична 
конференція
Нещодавно в Національном ніверситеті

біорес рсів і природо орист вання У раїни
відб лась на ово-пра тична онференція на
тем : “Е оло ічна освіта: тенденції розвит
та ви ористання с часних техноло ій в на-
вчальних за ладах”.
Захід б ло ор анізовано правлінням освіти

Голосіївсь ої РДА спільно з Інстит том післядипломної педа о ічної ос-
віти імені Б. Грінчен а та е оло о-природничим ліцеєм № 116. Тема
вічна і завжди а т альна: е оло ічне виховання є одним із аспе тів
форм вання національної свідомості, е оло ічної льт ри людини. Во-
на не дається з народженням, дос оналення цієї важливої я ості с -
часної людини триває все життя. Саме том форм вання е оло ічної
льт ри людини, армонії її відносин з природою є пріоритетними на-

прям ами реформ вання виховної роботи в онцепції неперервної е о-
ло ічної освіти та виховання в У раїні. В роботі онференції брали
часть професіонали — е оло и з Національно о ніверситет біоре-
с рсів і природо орист вання У раїни. На заході б ли роз лян ті пи-
тання форм вання льт ри е оло ічної поведін и ш олярів, основні
тенденції та завдання е оло ічної освіти, е оло ічні ризи и ви ористан-
ня ГМО в рослинництві тощо

У Деснянському районі
масштабно відзначать 
День захисника Вітчизни
Та , 21 люто о о 12.00 відб деться рочис-

та церемонія по ладання вітів до Обеліс
пам’яті пар “Деснянсь ий”. О 13.00 про-
йд ть рочисті збори, присвячені Дню захис-
ни а Вітчизни, приміщенні Київсь ої м ніци-
пальної раїнсь ої а адемії танцю ім. С. Ли-

фаря (в л. Дань евича, 4-а). Під час заход ор аніз ють свят овий он-
церт та відб деться вр чення подя ветеранам Вели ої Вітчизняної вій-
ни, війсь овосл жбовцям.
Та ож бібліоте ах район з 14 по 27 люто о триватим ть тематич-

ні полиці “Бать івщин -мати мій захищати”, свят ові онцерти за
частю амерно о во ально о ансамблю “Джерело” Б дин льт ри
ммпз Троєщина, вистав и-вітання “Низь ий лін і тричі “Слава!” вам,
раїнсь і захисни и!”, з 21 по 23 люто о — онцерти л бно о форм -

вання “Молоді серця” освітньо- льт рно о центр “Дивосвіт” та чнів
Київсь ої дитячої ш оли мистецтв № 3.
У ЗНЗ район пройд ть тематичні бесіди “Земля бать ів — земля е-

роїв”, р лі столи “Гір ої пам’яті овто ”, ро и-з стрічі з ветеранами
ВВВ, ш ільних бібліоте ах вистав и тематичної літерат ри “Сл жити
Вітчизні моїй вірою та правдою”, бла одійна а ція “Ветеран живе по-
р ч”, спортивні і ри та он рси “Н мо, хлопці!”.
Та ож деле ація Деснянсь о о район візьме часть свят овій з -

стрічі ерівництва КМДА та Київради з Героями Радянсь о о Союз ,
Героями Соціалістичної Праці, ветеранами війни, війсь ової сл жби та
війсь овосл жбовцями Київсь о о арнізон , що відб деться Колон-
ній залі мерії 22 люто о

На Оболоні пройшов 
День безпечного Інтернету
У столичном за альноосвітньом навчаль-

ном за ладі № 8 вже п’ятий рі поспіль за
ініціативи омпанії “Май рософт У раїна” б в
проведений День безпечно о Інтернет .
Щоро вчителі Оболонсь о о район

столиці підтрим ють цю ініціатив шляхом
проведення різноманітних заходів, спрямо-
ваних на поінформ вання чнів та їх бать ів

щодо ризи ів в мережі Інтернет та дають он ретні поради для їх
ни нення.
Учні ЗНЗ № 8, ерівництво я о о однією з перших навчальних за ла-

дів в У раїні розпочала ви ористов вати Office365 в навчально-вихов-
ній та адміністративній діяльності, продемонстр вали ви ористання
безпечно о Інтернет .
“Сьо одні звичайн иївсь ш ол № 8 можна назвати най ращою

серед навчальних за ладів дано о напрям . Хмарні техноло ії — це
база й майб тнє омп’ютерних техноло ій, я і сьо одні прое т ються
та розробляються”,— зазначила начальни правління освіти Оболон-
сь о о район Галина Васильєва.
У цьом році чні ш оли приєдналися до Все раїнсь о о онлайн
ро “Безпе а в Інтернеті”. Для часті необхідно б ло мати омп’ютер
з олон ами, дост п до Інтернет , а та ож встановлений лієнт Lync
Attendee.
У Дні безпечно о Інтернет взяли часть ерівни про рами “Парт-

нерство навчанні” омпанії “Май рософт У раїна” Оль а Свириден о,
оловний спеціаліст Департамент освіти і на и, молоді та спорт Ан-
тон Дзюба, дире тор Методично о центр інформаційних техноло ій в
освіті Світлана Литвинова, PR-менеджер омпанії “Май рософт У ра-
їна” Тетяна Плєшивцева

У прокуратурі Солом’янського
району працює телефон 
“гарячої лінії” 
для підприємців
Останнім часом про рат ра приділяє осо-

блив ва дотриманню прав підприємців,
зо рема неза онном втр чанню онтролю-
ючих та правоохоронних ор анів їхню діяль-
ність. Том для всіх бізнесменів, я і вважа-

ють, що їхні права пор шили, на адаємо, що про рат рі Солом’ян-
сь о о район столиці працює телефон “ арячої лінії”. Кожен підпри-
ємець, я ий зазнав тис ів, може звертатися робочі дні за номером
телефон : 408-00-28, а вихідні та свят ові — за номером: 404-23-04.
За повідомленнями постраждалих ор анізов ватим ть відповідні пе-
ревір и та вживатим ть заходи щодо поновлення пор шених прав, по-
відомили “Хрещати ” в прес-сл жбі про рат ри Солом’янсь о о
район

З нагоди ювілею вручено 
відзнаки директору 
Торговельно(економічного 
коледжу Людмилі Греченковій
Нещодавно начальни правління справах

сім’ї, молоді та спорт Святошинсь ої рай-
держадміністрації Оле сандр Тихоневич, ди-
ре тор ЦСПК “Щасливе дитинство” Світлана
Сова та священи и Михаїл та Ми олай Йо-

сифч УПЦ-КП привітали з на оди ювілею Людмил Гречен ов — ди-
ре тора Тор овельно-е ономічно о оледж Київсь о о національно о
тор овельно-е ономічно о ніверситет . Вони вр чили їй подя Свя-
тошинсь ої РДА за с млінн працю, особистий внесо розвито ви-
щої освіти, плідн на ово-педа о ічн діяльність та впровадження с -
часних методів навчання.
Священносл жителі У раїнсь ої Православної Цер ви Київсь о о

Патріархат Ми олай і Михаїл на ородили Людмил Ми олаївн ор-
деном Святої Вели ом чениці Варвари за ва омий внесо розвито
д ховності і виховання дітей Святошинсь о о район

Новини районів

Благовіст

Рідна Україна постала 
у вишивках
В Колонній залі КМДА презентували доробки, що були
представлені на профспілковому конкурсі

Кон рсні роботи "Рідна У раїна – пісень і вишиво раїна" приємно див ють розмаїттям та майстерністю ви онання

Переможців обиратим ть шести номінаціях, серед я их артини, і они, р шни и та вишиван и
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Про затвердження міської 

цільової програми 
зовнішнього освітлення 

міста Києва 
“Яскраве місто” до 2014 року

Рішення Київської міської ради № 385/7722 від 5 квітня 2012 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 13, 21, 29, 36

Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, враховуючи рішення Київради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 “Про Пра

вила благоустрою м. Києва”, на виконання містом Києвом функцій столиці України та з метою забезпечення реалізації прав гро

мадян на сприятливі умови перебування та життєдіяльності у місті Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову програму зовнішнього освітлення міста
Києва “Яскраве місто” до 2014 року (далі — Програма) згідно з додатком.

2. Власникам (балансоутримувачам) будівель, що не перебувають у
комунальній власності територіальної громади міста Києва, здійснити всі
заходи по забезпеченню архітектурно%декоративного освітлення будівель
за рахунок власних коштів у строк до 30 травня 2012 року.

3. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити
сприятливі умови для своєчасного погодження відповідної проектної до%
кументації.

4. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу Ки%
ївради (Київської міської державної адміністрації) в установленому поряд%
ку при розроблені бюджетних запитів до проекту бюджету міста Києва на
2013—2014 роки та при розробленні змін до бюджету міста Києва на 2012
рік включити до них видатки на проведення робіт із забезпечення завдань
і заходів Програми.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі%
сію Київради з питань бюджету та соціально%економічного розвитку.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської ради

05.04.2012 № 385/7722

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
зовнішнього освітлення міста Києва 

“Яскраве місто” до 2014 року
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

(загальна характеристика)

1. Ініціатор розроблення Програми Головне управління транспорту та зв'язку Київської міської державної
адміністрації

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа
органу виконавчої влади про розроблення
Програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про
благоустрій населених пунктів", розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 15.08.2006 № 1215 "Про зовнішнє художнє освітлення
фасадів будинків і споруд та пам'яток культурної спадщини м. Києва"

3. Розробник Програми КП "Київміськсвітло"

4. Співрозробники Програми Головне управління архітектури, містобудування та дизайну міського
середовища, Головне управління економіки та інвестицій, Головне
управління охорони культурної спадщини, Головне управління МВС в м.
Києві, Головне управління з питань реклами, районні в м. Києві державні
адміністрації, інші зацікавлені установи та організації

5. Замовник Програми Головне управління транспорту та зв'язку Київської міської державної
адміністрації

6. Відповідальні виконавці Програми Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва
"Київміськсвітло"

7. Термін реалізації Програми 2011 ; 2014 роки

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми, всього,
у тому числі:

387705,6 тис. грн

8.1. коштів бюджету м. Києва 347705,6 тис. грн

8.2. коштів інших джерел 40000,0 тис. грн

ВСТУП

Програму зовнішнього освітлення міста Києва “Яскраве місто” до 2014
року (далі — Програма) розроблено на виконання Законів України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”,
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15.08.2006
№ 1215 “Про зовнішнє художнє освітлення фасадів будинків і споруд та
пам’яток культурної спадщини м. Києва”.

Київ з часів Київської Русі відігравав провідну роль у житті Європи, і на%
разі є сучасною європейською столицею. Місто активно розвивається за
пріоритетними напрямками, проте питання зовнішнього міського освіт%
лення до останнього часу не входило до числа пріоритетних. Суттєва за%
міна мереж зовнішнього освітлення відбувалась ще за радянських часів,
а постійне фінансування робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього
освітлення почало відбуватись тільки з 1998 року, хоча і в значно меншо%
му обсязі від потреб. Тому міське зовнішнє освітлення нагально потребує
невідкладної модернізації у відповідності до сучасних вимог життя, про
що яскраво свідчать звернення мешканців столиці до Київського міського
“Call%центру”. Кількість скарг на незадовільний стан мереж зовнішнього
освітлення міста щорічно збільшується: у 2008—2009 роках було зареєс%
тровано 2268 та 2773 звернень киян відповідно, а за одинадцять місяців
2010 року таких звернень зареєстровано вже 6100.

Тільки з прийняттям розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Про зовнішнє ху%
дожнє освітлення фасадів будинків і споруд та пам’яток культурної спад%
щини м. Києва” за № 1215 від 15.08.2006 р. питанню зовнішнього освіт%
лення міста стала приділятись належна увага.

Досвід провідних європейських столиць, в яких вже давно і успішно ді%
ють загальноміські програми щодо концептуального освітлення доріг,
мостів, будинків, прибудинкових територій, споруд, пам’яток культурної
спадщини, скверів, доводить, що питання організації зовнішнього місько%
го освітлення є актуальним. Прикладами для наслідування в архітектурно%
художньому освітленні є найбільші столиці та мегаполіси європейських
країн: Лондон, Рим, Барселона, Париж, Відень, Ліон та інших. Мільйони
туристів мають змогу насолоджуватись архітектурними шедеврами цих
міст у вечірній час — історичними пам’ятками, різнобарв’ям веселки фон%
танів, палаючими вогнями свічок хмарочосів. У Росії два міста — Москва
та Санкт%Петербург — можуть похвалитися досягненнями в архітектурно%
художньому освітленні. В Москві в рамках спеціально розробленої про%
грами освітлено біля 350 основних містобудівних домінант та будівель: всі
центральні площі, музеї, висотні будівлі, великі універмаги та готелі, істо%
ричні та адміністративні будівлі, храми, церкви. В рамках Генеральної
схеми світлового оформлення міста, затвердженої постановою уряду
Москви за № 644 від 02.08.94 р., жоден проект освітлення об’єкта, що бу%
дується або реконструюється, не розробляється без узгодження з даною
Програмою. Також у Москві, вперше серед країн СНД, пішли шляхом,
який відомий в Європі ще з 1981 року, — впровадження у використання
електронно%пускорегулюючої апаратури.

На такі програми, як правило, виділяються чималі бюджетні асигнуван%
ня. Програми містять в собі концептуальний підхід до освітлення значу%
щих об’єктів міст, хоч це вулиці, парки, прибудинкові території або пам’%
ятники архітектури.

Такий концептуальний підхід до міського зовнішнього освітлення на
практиці довів свою ефективність для мешканців європейських столиць:

— покращився екологічний стан міст;

— знизився рівень злочинності на вулицях (за даними досліджень у
США, належне освітлення вулиць та дворів знижує рівень злочинності в
містах на 60—80 %);

— зменшилась кількість аварій на дорогах;
— значно покращився нічний вигляд міст, їх туристична та інвестицій%

на привабливість;
— завдяки втіленню новітніх освітлювальних технологій суттєво змен%

шились видатки з міських бюджетів на забезпечення функціонування ме%
реж міського освітлення.

Програма спрямована на забезпечення естетично привабливого та
якісного зовнішнього освітлення вечірнього Києва, комфортного для
мешканців і гостей міста. Програма передбачає достатню гнучкість, яка
дозволить адекватно реагувати на швидкоплинний технічний прогрес ос%
вітлення та оперативно враховувати нові архітектурно%художні тенденції
забудови міста протягом тривалого часу. Вона виконана відповідно до ви%
мог чинного законодавства України та враховує європейські вимоги до
зовнішнього освітлення міст.

До розробки Програми, окрім вітчизняних фахівців, були залучені про%
відні іноземні компанії в сфері зовнішнього освітлення, серед яких:

— “Phillips lighting%Україна”, Нідерланди;
— “Schreder”, Німеччина;
— “iGuzini”, Італія;
— “Световые Технологии”, Росія;
— “RuudLighting”, Італія.
Створенню Програми передувала копітка робота по вивченню най%

успішнішого іноземного досвіду: було проведено більше 20 робочих зу%
стрічей з профільними фахівцями таких міст, як: Франкфурт, Ліон, Ан%
тверпен, Торлаут, Гуанчжоу, Москва, Санкт%Петербург.

Участь у розробці Програми також взяли молоді фахівці — випускники
кафедри світлотехніки та електротехніки Національного авіаційного уні%
верситету, єдиного вищого навчального закладу м. Києва, де готують фа%
хівців у сфері світлотехніки.

Під час роботи над Програмою було використано наукові праці відомих
фахівців, що мають багатий практичний досвід створення та реалізації
комплексних програм по освітленню міст, зокрема: “Lichtraum Stadt”,
Christa van Santen (Німеччина), “StadtLicht”, J. Alexander Schmidt I Martin
Toller (Німеччина), “Световой дизайн города”, Н. И. Щепетков (Россия).

Програма визначає актуальні питання сьогодення, дає відповіді на зав%
дання, що стоятимуть перед містом у майбутньому, та сприятиме утвер%
дженню м. Києва як однієї з найкращих столиць Європи. Програма зро%
бить єдиними, чіткими та зрозумілими вимоги до зовнішнього освітлення
кожного району, кожної вулиці, кожної будівлі, щоб і у темну частину до%
би Київ мав своє красиве, яскраве та унікальне обличчя. Програма стане
Генеральним світловим планом м. Києва та буде мати практичну цінність
та легкість при роботі з ним від інвестора і архітектора до рядового меш%
канця столиці.

Це тільки перший крок на подальшому шляху до створення найсучас%
нішої системи зовнішнього освітлення для нинішніх та наступних поколінь
киян.

Розділ I. Визначення проблеми, на розв’язання якої
спрямована Програма

Життя сучасного міста неможливе без штучного освітлення. Вільний
час більшості мешканців, їхнє пересування, спілкування й відпочинок при%
падає на вечір, а для ряду професій і робочий час у міських просторах збі%

гається з темним часом доби, яке є досить тривалим в осінньо%зимовий
період, що характерно для кліматичного поясу, в якому розташоване м.
Київ.

Існуюче сьогодні в будь%якому місті світу електричне освітлення є обо%
в’язковим елементом його інженерно%технічних інфраструктур. Воно у
більшості випадків склалося спонтанно, у процесі еволюції міського кому%
нального господарства й діяльності енергетичних служб. У теорії й прак%
тиці містобудування зовнішнє освітлення у всіх його видах було включено
в розділ інженерного устаткування міських територій. Ця обставина зігра%
ла вирішальну роль у багаторічному ігноруванні, недооцінці у своїй про%
ектній практиці більшістю зодчих усієї планети естетики зовнішнього ос%
вітлення, його найбагатших можливостей і творчого потенціалу в містах і
населених пунктах, традиційно проектованих та розрахованих архітекто%
рами і дизайнерами на умови її зорового сприйняття й оцінки лише в ден%
ний час. У теорії містобудування й архітектури дотепер не існує чітко по%
значеної проблеми формування штучного світлового середовища міста як
професійного й відносно автономного творчого завдання, як самостійно%
го розділу будь%якого проекту, немає й методології її рішення. Певний ін%
терес до цієї області творчої діяльності, що динамічно розвивається в
останні роки, проявляє теорія й творча методологія нової професії — ди%
зайн архітектурного середовища.

Процесу визнання й професійного інтересу до проблеми штучного
світла в архітектурі фахівцями проектно%творчих професій історично
сприяли ефектні реалізації електричного освітлення визначних об’єктів у
багатьох містах світу протягом ста років, на різних міжнародних виставках
і в природному ландшафті.

Ці феноменальні світлотехнічні реалізації завжди були цікаві широкій
громадськості новими можливостями удосконалення й новим формова%
ним освітленням, стандартам навколишнього середовища. Ці можливо%
сті, стандарти й очікування неухильно ростуть у зв’язку із прогресом в об%
ласті світлотехніки й підвищенням життєвого рівня людей. Для професії
архітектора й дизайнера дозріла об’єктивна й наполеглива потреба ово%
лодіння мистецтвом освітлення не як екзотичним, другорядним, інженер%
ним завданням, а як однією з багатопланових і перспективних “архітек%
турних” і “дизайнерських” проблем, що повинна вирішуватися в процесі
проектування міста, його фрагментів і більшості об’єктів у ньому поряд і
в комплексі із традиційними завданнями створення містобудівної, архі%
тектурної й дизайнерської форми. Архітектура й життєве середовище по%
винні створюватися не тільки для життя і їхнього сприйняття вдень (це ли%
ше один візуальний стан навколишнього світу), але й вночі, і виглядати
при цьому не простим повторенням денної (що в екстер’єрі й неможли%
во), а маючи свої характерні образно%емоційні якості. Це варто вважати
другим зоровим станом і архітектурним образом міського (так само, як і
інтер’єр) середовища.

Світлотехнічними засобами вирішуються наступні завдання:
% досягнення рівня освітленості, необхідного для своєчасного сприй%

няття дорожньої ситуації;
% забезпечення рівномірності освітлення;
% забезпечення припустимого рівня прямого і відбитого полиску;
% позначення напрямку руху транспорту й пішоходів.
Система зовнішнього освітлення міста ділиться на:

— Утилітарне:
% Освітлення транспортних магістралей
% Житлових районів і пішохідних зон
% Вуличне освітлення
% Марковане

— Архітектурне:
% Садово%паркове
%  Освітлення архітектурних будинків і споруджень
%  Освітлення малих архітектурних форм
Актуальна потреба в професійному вирішенні питань формування візу%

ально повноцінного і у денний, і у вечірній час міського середовища по%
в’язана з п’ятьма об’єктивними обставинами:

1. Естетичні якості архітектури й навколишнього середовища оцінюю%
ться, головним чином, завдяки зоровим враженням, можливим лише при
наявності освітлення.

2. Зорове сприйняття архітектурної й дизайнерської форми у всіх її ка%
тегоріях (простір, обсяг, пластика, колір) залежить не тільки від її особли%
востей, але й від якості її освітлення, а в темряві — у вирішальній мірі са%
ме від нього.

3. В останні роки у містах України й усього світу спостерігається бурх%
лива “ланцюгова реакція” — освітлюється все більша кількість об’єктів (не
тільки пам’ятників архітектури й мистецтва, як раніше), йде своєрідне
змагання на масштаб, кращий зразок або стиль освітлення. Багато вели%
ких будівельних компаній почали освітлювати будинки вже в процесі бу%
дівництва, що дає безсумнівний комерційний ефект.

4. Висока якість освітлення соціально й економічно рентабельна. Вона
може бути досягнута лише комплексним рішенням усіх взаємодіючих у
міському просторі систем освітлення. Встановлено, що при якісному ос%
вітленні скорочується кількість ДТП, особливо з важкими наслідками;
збільшується швидкість руху транспорту; знижуються вулична злочин%
ність і вандалізм; підвищується екологічна безпека (менше зорових стре%
сів, викликаних візуальним хаосом і дискомфортною яскравістю, недолі%
ком світлових орієнтирів і інформації, скорочується викид газів автомобі%
лями за рахунок зменшення їхніх простоїв і збільшення пропускної здат%
ності доріг і т. д.); ростуть доходи від вечірнього туризму; відбувається
пожвавлення економічного життя (розвиток світлотехнічної галузі, продаж
її продукції, ріст зайнятості в сфері обслуговування); збільшуються відра%
хування в бюджет міста від додаткового товарообігу й розширення обся%
гів і якості послуг в освітлюваних і упоряджених зонах; заощаджується час
на пересування в місті; поліпшується візуальний комфорт і психологічна
атмосфера, що опосередковано позитивно впливає на здоров’я й праце%
здатність жителів; підвищується соціальний престиж міста і його влади, у
чому велику роль відіграють СМІ, відеопродукція і кінофільми з ефектни%
ми видами освітлених ансамблів і визначних об’єктів.

5. Штучне світло стає усе більш ємним і мобільним носієм інформації,
без якої неможливий прогрес людської цивілізації в новому столітті й, тим
більше, тисячолітті. Інформаційно%світлові медіатехнології вже активно
впливають на архітектуру й на створюване середовище, а згодом цей
вплив буде посилюватися, тому вони повинні вже сьогодні враховуватися
при розробці містобудівних проектів.

Поява електричного освітлення змінила нічний вигляд, масштаб і пси%
хологічну атмосферу в містах. Крім споконвічного призначення штучного
світла — освітлювати простори вулиць і площ для безпеки пересування й
охорони володінь, — у електричних джерел світла з’явилися нові функції —
художнє освітлення фасадів визначних і репрезентативних об’єктів, а та%
кож світлова інформація й реклама.

Найбільш традиційна й об’ємна частина зовнішнього освітлення
зв’язана в усьому світі з пам’ятниками архітектури, монументального
мистецтва, унікальними й репрезентативними будинками й спорудження%
ми, з визначними елементами ландшафту, хоча там роль архітекторів не
була в більшості випадків авторською й творчо%конструктивною. Тому ще
існує переконання, що вечірній образ освітлюваних об’єктів повинен яко%
мога більше відповідати денному, що виражається в домінуванні прийо%
му прожекторного освітлення фасадів з розподілом яскравості, що нага%
дує сонячний день.

Особливою областю використання штучного світла в міському середо%
вищі є “світлове мистецтво” у різних його варіаціях (“кінетизм”, “люмі%
нізм”, “світломузика”, спектаклі “Звук і Світло”). Інший напрямок у зов%
нішньому освітленні міст або їхніх комерційних районів — це світлова рек%
лама, що заслуговує спеціального дослідження.

Практичне використання світла як явища, що сприймається й оцінює%
ться головним чином оком, приводить до необхідності встановлення оди%
ниць виміру як для самого світла, так і для створюваної ним освітленості
в просторі, на землі й на поверхнях об’єктів, що формують міське сере%
довище.

Світлове середовище формує обличчя міста у вечірній час. Із всіх ви%
дів міського освітлення в архітектурно%художньому найбільші можливості
для розвитку у великих містах, зокрема у Києві. Архітектурне освітлення в

останні роки є невід’ємною частиною інфраструктури міста. Місто — це
єдиний організм, що функціонує не тільки в денний, але й у нічний час до%
би. Життя не зупиняється з настанням темряви, а навіть навпаки, з’являє%
ться зовсім інше відчуття міста, його основних просторів. І це завдяки різ%
номанітним освітлювальним приладам, які вже давно стали займати осо%
бливе місце в архітектурному просторі міського середовища. Ми торкну%
лися не тільки архітектурного освітлення, але й функціонального, тому що
утилітарні світлові простори вже на початковій проектній стадії повинні
стати органічною частиною комплексного рішення архітектурного світло%
вого середовища. Виходячи із головної ролі просторового компоненту в
сприйнятті архітектурного середовища, штучне середовище міста може
розглядатися як об’єднання багатьох світлових просторів, утворених еле%
ментами, що світять, і поверхнями, що відбивають, освітлених ними об’%
єктів і землі.

Орієнтація в житловій зоні, мається на увазі можливість добре розріз%
няти будинки, інженерно%технічні споруди, напрямки руху та інші складо%
ві навколишнього оточення. Також важливо правильно розподілити світ%
лові акценти, оптимізуючи сприйняття різної графічної інформації: “пере%
тяжок”, вивісок з назвами вулиць, нумерацією будинків.

Архітектурне освітлення активно формує нові естетично значимі ком%
поненти візуальної структури міського середовища, не тільки полегшує
нічні будні міста, але й дозволяє створити святкову атмосферу, а часом і
цілу феєрію на малих і більших торжествах. Задача архітектурного освіт%
лення — за рахунок освітлення висотних об’єктів створити об’єм і висоту.
На сьогоднішній день і в майбутньому рекомендується використовувати
архітектурне освітлення на всіх висотних будинках. У частині архітектур%
ного освітлення як особливого напрямку художнього формування повсяк%
денного й святкового обліку міста у вечірній і нічний час передбачено:

% світло%кольорове зонування міського простору, що відображає пла%
нову структуру й функціональне зонування міста;

% основні міські магістралі; простори пішохідних зон, світлові ансамблі
історичних і суспільних центрів столиці;

% житлові райони сучасної забудови;
% світлові домінанти (або освітлені висотні будівлі), що у нічний час

створюють об’єм і висоту.
% формування системи світло%кольорових ансамблів різного масштабу

й рівня.
Святковий варіант освітлення обумовлений режимом включення світ%

лової ілюмінації на час свята й відключення після його проведення. Таким
чином, складаються чіткі стереотипи “святкове місто — буденне місто”.
Частина міста, представлена як діловий центр, повинна носити офіцій%
ний, діловий характер. Адміністративні зони, бізнес%центри, університе%
ти, інститути й академії, як найбільш представницькі елементи міста, по%
винні мати стриманий колірний характер, залишатися досить стабільни%
ми, пізнавальними, що символізують державну владу і його найважливіші
інститути. При розробці вечірнього світлового образу об’єкта можливі два
принципово різних напрями творчого пошуку: схожість до “денного” об%
разу або створення специфічного нічного, декоративно%театралізованого,
що володіє власними виразними якостями й не має прямих зорових ана%
логів в умовах природного освітлення.

Архітектурне або декоративне освітлення розважальних закладів і тор%
гових центрів є потужним виразним засобом реклами й світлового дизай%
ну. У цьому випадку дуже важливо дотримувати розумної достатності й,
не порушуючи загальноміського простору, вписати в єдиний архітектур%
ний ансамбль.

Реалізація концептуальних рішень декоративного освітлення дозво%
лить ефектно виявити архітектурну форму, акцентувати увагу на головних
елементах композиції й пластично виразних деталях, досягти художньої
образності навіть на сучасних геометричних будинках.

Також необхідно торкнутися категорії світлової інформації й реклами.
Установки цієї групи служать основними засобами створення образних
характеристик середовища й формування архітектурних світлових прос%
торів, хоча їхня роль допоміжна.

Найбільш широке поширення кольородинаміка отримала у двох, не
сказати, щоб діаметрально протилежних, але все%таки різних напрямах:
рекламне освітлення об’єктів і декоративне архітектурне освітлення.

Світло%інформаційні та світло%рекламні установки — традиційний і роз%
виваючий в нашому місті елемент, що розвивається в нашому місті, візу%
ально%інформаційних, комунікаційних і комерційних систем і, у той же
час, це найбільш мінливий елемент систем міського освітлення. У цю гру%
пу можуть бути віднесені й освітлені вітрини на перших поверхах торго%
вельних установок, і рекламні установки, освітлені прожекторними сві%
тильниками. При розробці концепції архітектурного освітлення міста в ці%
лому на початковій стадії виявляються існуючі архітектурні ансамблі й
комплекси, а також архітектурні й будівельні домінанти, що дозволяють
розставити світлові акценти, додатково підкреслити визначні пам’ятки
міста. Правильне сполучення архітектури об’єкта й використаних прийо%
мів і засобів освітлення визначає успіх у сприйнятті цього об’єкта у вечір%
ній час.

Оскільки мова йде про враження й оцінки навколишнього середовища,
отримані людиною за допомогою очей у процесі зорового сприйняття в
різних умовах, головним чином в умовах електричного освітлення, у тому
або іншому ступені присутнього в міському середовищі в темний час до%
би, необхідно уявляти собі основні механізми й закономірності роботи ока
разом із зоровими центрами мозку.

Око здатне оцінювати загальну кількість світла, що доходить до нього,
його якість і розподіл у різних напрямках. Іншими словами, око являє со%
бою не тільки орган світловідчуття, але й оптичний аналізатор навколиш%
нього світу, що дає можливість бачити предмети й одержувати враження,
що збуджують думки й емоції, на підставі яких народжуються судження й
реалізуються дії. Поле зору людини навіть при нерухливому погляді дво%
ма очима (бінокулярне бачення) досить велике, але в реальних умовах во%
но не буває фіксованим і ще більше розширюється внаслідок переведен%
ня погляду із предмета на предмет, поворотів голови й тіла. Зорові від%
чуття, що виникають у людини в результаті дії на очі видимого випромі%
нювання, дозволяють судити про світлість й кольоровість, розміри й фор%
му предметів, що випромінюють і відбивають світло, їхній рух й взаємне
розташування. Ці відчуття можуть бути різні в одній і тій же, але по%різно%
му освітленій архітектурно%просторовій ситуації, тобто вони залежать від
умов світлокольорової адаптації ока, здатного працювати в одному із
трьох режимів: денному, сутінковому, нічному.

У деяких країнах Заходу зоровий комфорт — одна з екологічних проб%
лем, що входить у поняття “якість життя”, що дозволяє говорити при іс%
нуючому рівні її рішення про початок епохи “культури освітлення”. Наші
будівельні норми обмежують засліпленість пішоходів і водіїв світильника%
ми функціонального освітлення. У той же час зоровий дискомфорт — май%
же невід’ємна властивість на більшій частині території міст у темний час
доби. Він виникає, по%перше, від нестачі світла, по%друге, від надмірних
контрастів і сліпучих джерел, по%третє, від “візуального хаосу” у полі зо%
ру людини. Якщо перші дві причини можуть бути у якійсь мірі усунуті на
основі норм світлотехнічними засобами, то третя безпосередньо пов’яза%
на з естетичними питаннями й вимагає участі фахівців з художньою під%
готовкою, психологів і екологів.

Відомо, що зоровий дискомфорт навіть протягом недовгого перебу%
вання людини в міському середовищі втомлює її, викликає роздратуван%
ня, депресії й стреси, іноді є причиною головного болю, травм, погіршен%
ня загального самопочуття. Ці взаємозв’язки ще далеко не вивчені й, ма%
буть, залежать від конкретної причини дискомфорту й комплексного
впливу багатьох несприятливих факторів середовища. Існуючі у нас нор%
мативні рівні освітленості й низькі якісні показники освітлювальних уста%
новок у більшості пішохідних зон і житлових територій, що збільшуються
їх поганою експлуатацією, повинні бути переглянуті з орієнтацією на пріо%
ритет пішохода, а не водія, як це склалося на практиці. У цьому зокрема
зможе реалізуватися ідея гуманізації міського середовища, тому що саме
пішохід має безпосередній, масовий контакт із середовищем, він, а не
водій, її прямий користувач і цінитель. Це зрозуміло, не означає, що ви%
моги до освітлення транспортних зон за умовами безпеки руху повинні
бути знижені.

Відчуття зорового дискомфорту від невдалого розподілу яскравості у
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полі зору, що приводить до “візуального хаосу”, ставить проблему не
тільки екологічного, але й художньо%композиційного характеру.

Світлове середовище міста створюється:
% функціональним стаціонарним освітленням транспортних вулиць і

магістралей, їх перетинів і пішохідних ділянок території;
% архітектурним освітленням фасадів визначних об’єктів;
% світловими написами й зображеннями, що відображають просторо%

вий розподіл візуальної інформації й реклами в місті;
% сезонним або постійним художньо%декоративним освітленням еле%

ментів міського ландшафту;
% ілюмінаційним святковим освітленням;
% постійним або тимчасовим освітленням спеціального призначення

(стадіонів, виставок%ярмарок, портів, будівництв і т. п.).
Цей аналіз стану мереж зовнішнього освітлення магістралей, вулиць,

парків, скверів, фонтанів, дворів та територій, прилеглих до будинків — це
перший комплексний аналіз стану справ зовнішнього освітлення в місті
Києві за часів незалежної України, який охоплює всі без виключення питан%
ня: стан справ освітлення магістралей та вулиць, мостів, прибудинкових
територій та малоповерхових забудов; парків та фонтанів; архітектурно%ху%
дожнього освітлення пам’яток культурної спадщини, архітектури та будин%
ків міського значення, а також містить опис нинішнього технічного та тех%
нологічного стану систем управління зовнішнім освітленням міста, опор,
світильників, шаф управління та електромереж зовнішнього освітлення.

За оперативною інформацією, наданою комунальною корпорацією
“Київавтодор”, в місті Києві налічується 1985 об’єктів шляхової мережі. Із
них магістральних вулиць загальноміського значення — 162 одиниці, ма%
гістральних вулиць районного значення — 315 одиниць, вулиць та доріг
місцевого значення 1508 одиниць. Для освітлення зазначених об’єктів іс%
нує мережа зовнішнього освітлення, що складається з електромережі,
опор, освітлювального обладнання та шаф управління.

Активне фінансування видатків на капітальний ремонт почалося з 1998
року. За цей період комунальне підприємство “Київміськсвітло” проводи%
ло капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення на вулицях та при%
будинкових територіях. Показники виконання наведено в табл. 1.1:

Під час розроблення Програми було проведено повний аналіз складо%
вих частин мережі зовнішнього освітлення міста.

1.1. Опори зовнішнього освітлення та їх розподіл
У першу чергу був проведений аналіз опор зовнішнього освітлення. Ти%

пи опор зовнішнього освітлення вказані в табл. 1.2:
Таблиця 1.2

З таблиці видно, що у місті залишається велика кількість залізобетон%
них опор типу ООУ — 1, СОК — 3, СОК — 5, ПО — 1, термін експлуатації
яких перевищує 30 років. Ці опори зняті з виробництва в місті Києві ще в
90%х роках. Переважна більшість опор вже не відповідає своїм технічним
характеристикам несучої спроможності через наявність в них тріщин, а
деякі взагалі потребують термінової заміни. Також у м. Києві налічується
5 дерев’яних опор, які знаходяться на бульварі Т. Г. Шевченка (Ботаніч%
ний сад).

1.2. Електролінії зовнішнього освітлення
Другою складовою аналізу зовнішнього освітлення м. Києва є електро%

лінії, протяжність яких 4897,85 км мереж. Серед них:
% повітряні лінії, виконані неізольованим проводом, протяжність яких

735,8 км,
% повітряні лінії, виконані самоутримним ізольованим проводом,—

2127,45 км;
% повітряні кабельні лінії — 663,6 км;
% кабельні лінії, прокладені в землі,— 1371 км.
Пріоритетним напрямком роботи комунального підприємства “Київ%

міськсвітло” є прокладання електромережі зовнішнього освітлення в зем%
лі в трубах ПХВ d = 76 мм, на переїздах в азбестоцементних трубах, з 
технологічними колодязями біля опор на переїздах та на поворотах ка%
бельної лінії. За наявності великої кількості комунікацій в місті (особливо
в центральній його частині) прокласти кабель в землі неможливо та недо%
цільно із%за значного збільшення вартості робіт. В таких випадках вико%
ристовується чотирипровідна самоутримна система з ізольованого про%
воду.

На початку розвитку мереж зовнішнього освітлення на пострадянсько%
му просторі широко використовувався неізольований провід, який досить
часто зустрічається і досі в м. Києві. Станом на 01.12.2010 року в госпо%
дарстві КП “Київміськсвітло” перебуває близько 735,8 км електромережі,
яка виконана неізольованим алюмінієвим проводом марки А%16, А%25 та
А%35. Такі мережі схильні до частих обривів, небезпечних для населення,
коротких замикань та потребують постійного відновлення. Тому викорис%
тання цієї технології є морально та фізично застарілим, ускладнює техніч%
не обслуговування і потребує повної заміни.

1.3. Освітлювальне обладнання (світильники)
Третьою складовою аналізу зовнішнього освітлення м. Києва є освіт%

лювальне обладнання (світильники) у кількості 143200 шт. Дані про кіль%
кість світильників за типами джерела світла наведено у табл. 1.3:

Таблиця 1.3

Згідно з таблицею 1.3 на обслуговуванні підприємства налічується
25400 шт. світильників, в яких використовується ртутна лампа типу ДРЛ.

Ці світильники значно поступаються світлотехнічними характеристика%
ми та технічними параметрами світильникам з натрієвою лампою (тип
ДНаТ), є екологічно небезпечними, енергоємними та морально застаріли%
ми. Порівняльну характеристику ламп наведено в таблиці 1.4:

Таблиця 1.4

Таким чином, за всіма характеристиками світильники з ртутними лам%
пами типу ДРЛ гірші за світильники з натрієвими лампами типу ДНаТ.

Слід зазначити, що в країнах Європейського Союзу сьогодні вже забо%
ронили використання небезпечних для здоров’я людини ртутних ламп.
Так, відповідно до Директиви EU 2005/32/ЕС щодо впровадження макси%
мально енергоефективних продуктів компанія “General Electric” прийняла
рішення про припинення їх виробництва з липня 2008 року в Європі, а за%
лишила виробництво тільки в Китаї.

1.4. Шафи управління
Важливим елементом мережі зовнішнього освітлення є шафи управ%

ління у загальній кількості по місту 1401 шт. Вони виготовлені із звичай%
ної сталі, здебільшого розташовані біля проїжджої частини дороги та пе%
ребувають під впливом атмосферних опадів та хімічних сполук понад 30
років, як наслідок, перебувають в незадовільному стані.

До останнього часу використовувались шафи І%710, які мали суттєві
недоліки, а саме:

— під впливом агресивного середовища шафи, що виготовлені з чор%
ного металу, піддаються корозії, в зв’язку з чим потребують при експлу%
атації фарбування і ремонту щорічно;

— великі габарити корпусу розраховані на технічно застаріле комплек%
туюче обладнання, дверцята виконані з двох стулок, що ускладнює вико%
нання антивандальних конструкцій по запобіганню несанкціонованому
відкриттю шафи;

— технічно застаріле комплектуюче обладнання вимагає значних ви%
трат та часу при ремонті;

— при великих габаритах шафи і встановленого застарілого обладнан%
ня неможливо встановити термінал управління і контролю за зовнішнім
освітленням м. Києва “Спрут%105”.

Виходячи з вищенаведеного, керівництво КП “Київміськсвітло” з 2008
року прийняло рішення перейти на нову модель шаф І%701Н, що відпові%
дає всім необхідним умовам, передбачає розширення функціональних
можливостей по управлінню зовнішнім освітленням: функціональним, 
архітектурно%декоративним, інформаційно%рекламним, а також надає
можливість модернізації системи контролю за мережами зовнішнього ос%
вітлення по струму навантаження. Порівняльну таблицю комплектації та
функцій шаф управління наведено в таблиці 1.5:

Таблиця 1.5

За технічним завданням КП “Київміськсвітло” було розроблено та за%
тверджено ТУ У 31.2%01412785%027:2008, на виготовлення модернізова%
ної шафи управління зовнішнім освітленням І%710Н. Наразі вже замінено
12 старих шаф на нові, а кількість шаф, які потребують негайної заміни,—
налічує 308 шт.

1.5. Мережі освітлення мостів
Особливої уваги потребує освітлення мостових переходів через водні

перешкоди. Зазначені об’єкти являються стратегічними для життєдіяль%
ності міста та мають велику інтенсивність руху автотранспорту. На жаль,
на сьогоднішній день за результатами замірів, проведених лабораторією
КП “Київміськсвітло”, їх освітлення не відповідає діючим нормативам. Да%
ні замірів наведено в таблиціа1.6:

Таблиця 1.6

Примітка:
Emax – максимальна освітленість на проїжджій частині мосту;
Emin – мінімальна освітленість на проїжджій частині мосту;
Eсер – середня освітленість на проїжджій частині мосту.

Як видно з таблиці, освітленість всіх мостів не є рівномірною по дов%
жині проїжджої частини, а середнє значення освітленості є набагато мен%
шим у порівнянні з нормативним, за виключенням Південного мосту.

1.6. Аналіз світлотехнічних 
характеристик

З існуючих в м. Києві 162 вулиць загальноміського значення КП “Київ%
міськсвітло” провело заміри освітленості на 24 вулицях (15 % від загаль%
ної кількості). Проаналізувавши результати замірів, встановлено, що на
50 % вулиць, що перевірялись, рівень освітленості не відповідає норма%
тивному.

Наприклад, розглянемо існуючий стан світлотехнічної установки на
бульварі Т. Г. Шевченко.

Зі світлотехнічного розрахунку видно, що вулиця має нерівномірну ос%
вітленість, великі перепади освітленості на проїжджій частині, ребрис%
тість освітлення, середня освітленість 12 — 15 лк при нормованій серед%
ній освітленості 20 лк (згідно ДБН В.2.5.%28%2006 “Природне і штучне ос%
вітлення”). Це неприпустимо, тому що знижує безпеку руху транспорту.

У м. Києві для економії електроенергії в нічний період світлотехнічні ус%
тановки переводять на черговий режим, коли вони працюють на 50 % від
споживчої потужності. При цьому середня освітленість проїжджої частини
падає до 5 — 10 лк. Це замало для освітлення вулиць при необхідній се%
редній освітленості 20 лк (згідно ДБН В.2.5.%28%2006 “Природне і штучне
освітлення”).

Виходячи з аналізу вище наведених світлотехнічних розрахунків та за%
мірів освітленості, можна зробити висновок про необхідність концепту%
ально нового підходу для вирішення цих проблем.

Показники од. в. 1998 
 2009 рр.

встановлено опор шт. 15128

змонтовано світильників шт. 79761

прокладено кабелю км. 2140,685

освоєно коштів тис. грн. 291002,13

Тип опор Кількість, шт. %

Опори металеві 22341 32,23 %

Опори
залізобетонні

42803 61,76 %

Опори декоративні 4155 6,00 %

Опори дерев'яні 5 0,01 %

Всього: 69304 100 %

Тип джерела світла Кількість,
шт.

%

Світильники з використанням
ртутної лампи

25400 17,74 %

Світильники з використанням
натрієвої лампи

105900 73,95 %

Світильник з лампами
розжарювання і
металогалогенною лампою

11900 8,31 %

Всього: 143200 100,00 %

№ Характеристики ламп ДРЛ ДНаТ

1 Найменування GE H250/40 GE LU250/T/E40

2 Споживча потужність, Вт 250 250

3 Загальний індекс
кольоропередачі (1 ; 100)

40 25

4 Початковий світловий
потік, лм

13000 27500

5 Середній строк служби,
год.

20000 28500

6 Середня освітленість
проїжджої частини, лк

Світильник
РКУ16;
250;001,
встановлений
на висоті 
8 м

Світильник
ЖКУ01В;250,
встановлений 
на висоті 8 м

Есер = 16 лк Есер = 40 лк

7 Вартість за 1 лампу, грн. 51,74 131,82

Стара шафа І
710 Нова шафа І
701Н

Рубильник 3;х полюсний, 2;х
позиційний

Рубильник 3;х полюсний, 3;х
позиційний (можливість
включення резервного
живлення)

Контактори управління КТ ;
відкритого типу, 2 шт.
(енерго; та металоємні)

Контактори управління ПМЛ ;
закритого типу,
комплектується до 4;х шт.
(управління 4;ма групами
освітлення ; нічне, вечірнє,
архітектурне, інформаційно;
рекламне)

Електролічильники електронні
з трансформаторами струму

Електролічильники електронні
багатотарифні без
трансформаторів струму

Запобіжники плавкі ; 9 шт. Автоматичні вимикачі ; до 12
шт.

Термінал системи управління
ТМ ; 232 або "Славутич;1" (не
передбачена модернізація)

Термінал системи управління і
контролю типу "Спрут;105"
(можлива модернізація)

Корпус виготовлений з
фарбованого чорного металу
(1200 х 1800 х 400 мм), малий
строк експлуатації через
корозію

Корпус І;710Н виготовлено з
фарбованої нержавіючої сталі
(850 х 1800 х 350)

Назва
мосту

Нор

ма
освіт

лено

сті, 
лк

Emax EMIN Eсер
Рів

номі

рність
освіт

лення

Наз

ва,
тип
сві

тиль

ника

Тип
ламп

Москов;
ський
міст

20 20 7 13,5 0,5 Onyx,
ЖКУ

ДНаТ
;150

Міст
через 
р. Де;
сьонка

20 20 5 12,5 0,4 Onyx,
ЖКУ

ДНаТ
;150

Півден;
ний
міст

20 45 20 32,5 0,6 Luna,
ЖКУ

ДНаТ
;150

Міст ім.
Є. О.
Патона
(поло;
са
ревер;
су)

20 20 15 17 0,7 ЖСУ;
250

ДНаТ
;250

1.7. Аналіз освітлення прибудинкових територій 
та вулиць в мікрорайонах малоповерхової 

(приватної) забудови

Після проведення аналізу вулиць в мікрорайонах малоповерхової (при%
ватної) забудови гострим питанням постала необхідність будівництва ме%
реж зовнішнього освітлення у Голосіївському (2 вулиці), Дарницькому (83
вулиці), Святошинському (1 вулиця) районах, де освітлення зовсім відсут%
нє.

Як наслідок, виникає необхідність у передбаченні нових потужностей
при комплексному проектуванні мереж зовнішнього освітлення, яке по%
винно вирішити ПАТ “Київенерго” (необхідно передбачити будівництво
нових трансформаторних підстанцій або заміну трансформаторів на існу%
ючих підстанціях на більш потужні за рахунок надходження коштів з місь%
кого бюджету або залучення коштів інвесторів). Влаштування зовнішньо%
го освітлення повинно вирішуватись в комплексі з прокладанням та ре%
конструкцією мереж газопостачання, телефонізації, побутового енерго%
постачання, влаштування доріг з твердим покриттям.

Комунальним підприємством “Київміськсвітло” спільно з районними у
м. Києві державними адміністраціями було проведено інвентаризацію
зовнішнього освітлення прибудинкових територій. За результатами інвен%
таризації було встановлено, що існує велика частка дворів старої забудо%
ви міста, де мережі зовнішнього освітлення свого часу не проектувались
і не будувались. Також існують мережі освітлення прибудинкових терито%
рій, які в комунальну власність територіальної громади м. Києва не пере%
давались та не обслуговувались протягом багатьох років. Станом на
01.12.2010 кількість неосвітлених дворів у м. Києві становить 1413 оди%
ниць. Перелік адрес поліпшення освітлення в першу чергу наведено у до%
датку 1.

1.8. Освітлення парків, скверів та фонтанів
За інформацією, наданою комунальним об’єднанням зеленого будів%

ництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд”, у м. Ки%
єві налічується 140 парків та 500 скверів з загальною площею 6494,25 га,
з яких лише 127 обслуговує КО “Київзеленбуд”, решта належить різним
суб’єктам господарювання.

Мережею зовнішнього освітлення оснащено 94 парки та сквери, з них
на балансі КП “Київміськсвітло” знаходиться 82 об’єкти, а решта 12 в екс%
плуатацію підприємству не передавалась.

При будівництві нових паркових зон та реконструкції існуючих парків і
скверів КО “Київзеленбуд” у своїх проектах передбачає влаштування або
реконструкцію зовнішнього освітлення. Існує велика частка парків і скве%
рів міста з застарілим освітлювальним обладнанням, де використовують%
ся світильники з ртутними лампами на залізобетонних паркових опорах.
Також, внаслідок девіантних дій, велика кількість світильників і опор по%
шкоджені або зовсім розкрадені, тому потребують комплексної заміни.
Так, у 2008 — 2010 роках КП “Київміськсвітло” відновило у парках та скве%
рах близько 130 світильників.

Загальний стан мереж зовнішнього освітлення в парках та зонах відпо%
чинку, що знаходяться на балансі КП “Київміськсвітло”, наведено в табли%
ці 1.7:

Таблиця 1.7

За інформацією ЗМІ в місті Києві налічується близько 120 малих та ве%
ликих фонтанів, що знаходяться в експлуатації різних організацій та уста%
нов. На балансі ВАТ “Акціонерна компанія “Київводоканал” знаходиться
лише 22 шт., з яких лише 10 оснащено підсвіткою, яка передана на ба%
ланс КП “Київміськсвітло”. Освітлювальне обладнання, яке знаходиться в
експлуатації біля 8 — 10 років, перебуваючи під впливом агресивного се%
редовища частково вийшло з ладу та не підлягає ремонту, тому потребує
реконструкції та модернізації.

На жаль, освітлення фонтанів в місті виконано без урахування сучасних
досягнень у сфері світла та звуку, як, наприклад, це зроблено у містах:
Харкові, Івано%Франківську, Лас Вегасі та Ліоні.

1.9. Мережі архітектурно
декоративного освітлення
Комунальним підприємством “Київміськсвітло” спільно з районними у

м. Києві адміністраціями та Головним управлінням охорони культурної
спадщини було проведено аналіз стану архітектурно%художнього освіт%
лення фасадів, будинків і споруд, пам’ятників тощо.

Згідно з рішенням колегії Київської міської держадміністрації від
05.09.2008 за № 39 “Про стан організації зовнішнього художнього освіт%
лення фасадів будинків і споруд у м. Києві”, п. 15, та розпорядженням за%
ступника голови Київської міської державної адміністрації районні в м. Ки%
єві державні адміністрації надали списки об’єктів, які, на їх думку, потре%
бують вирішення архітектурно%декоративного освітлення. Загальна чи%
сельність таких об’єктів становить 540 шт.

Зважаючи на вище наведене, КП “Київміськсвітло” разом з провідни%
ми компаніями світлотехнічної галузі України, такими, як ТОВ “Компекс%
V”, ТОВ “Перша технічна компанія”, ТОВ “Філіпс Україна”, ТОВ “М. І. К.
Шорр Проектне бюро”, ТОВ “Тера%Лайт”, ТОВ “Світлові Технології — Укра%
їна”, ТОВ “Софіт%Люкс”, ТОВ VERS GROUP Co. Ltd, ТОВ “Ест”, виділили
об’єкти, які дійсно потребують архітектурно%декоративного освітлення, та
розробили концепцію архітектурно%декоративного освітлення домінант
районів.

На сьогодні 154 об’єкти вже мають архітектурно%декоративне освіт%
лення, яке знаходиться на балансі КП “Київміськсвітло”. Серед них лише
30 мають архітектурно%декоративне освітлення, яке перебуває в належно%
му стані і не потребує капітального ремонту.

На інших 124 об’єктах архітектурно%художнє підсвічування перебуває в
експлуатації понад 20 — 40 років, є морально та технічно застарілим та
потребує капітального ремонту і нових проектних рішень, з урахуванням
новітніх технологій для покращення зовнішнього вигляду м. Києва у вечір%
ній та нічний час.

Треба зазначити, що архітектурно%декоративне освітлення повинно ви%
конуватися комплексно, з урахуванням особливостей архітектури та гар%
моніювати між собою, враховуючи сучасне світлотехнічне обладнання та
технології проектування, які передбачають 3D%моделювання для якісного
підбору світлотехнічного обладнання, визначення місць його встановлен%
ня та отримання реальної картини розподілення світла.

1.10. Святкове освітлення
КП “Київміськсвітло” було проведено аналіз стану існуючого святково%

го освітлення м. Києва, що знаходиться на балансі у підприємства. На
сьогодні значна частина святкових мотивів, що прикрашають вулиці міс%
та, є технічно та морально застарілою. Необхідно повністю обновити
святкове освітлення центральної частини міста новим сучасним світло%
технічним обладнанням. Водночас необхідно передбачити святкове світ%
лове оформлення нецентральних районів, тому пропонується обладнан%
ня, яке перебуває в задовільному технічному стані, перенести з централь%
ної частини міста на вулиці нецентральних районів столиці.

Таким чином, проведений аналіз стану мереж зовнішнього освітлення
магістралей, вулиць, парків, скверів, фонтанів, дворів та територій, при%
леглих до будинків, свідчить про необхідність комплексного вирішення

проблемних питань зовнішнього освітлення міста Києва. Хронічне обме%
ження коштів на капітальний ремонт та поточне утримання мереж зовніш%
нього приводить до руйнування інфраструктури, що створювалася деся%
тиріччями. Ненормативне фінансування утримання мереж найближчим
часом поставлять громаду міста перед необхідністю вкладання значних
коштів щодо відновлення освітлення Києва.
Розділ II. Мета, основні завдання та шляхи реалізації

завдань Програми

2.1. Мета
Мета цієї Програми полягає у створенні соціальних, економічних та ор%

ганізаційних умов для туристичної привабливості міста, приведення рівня
освітлення прибудинкових територій та вулиць приватної забудови до ви%
мог нормативних документів (ДБН В.2.5.%28%2006 “Природне і штучне ос%
вітлення”), впровадження енергозберігаючого обладнання.

2.2. Напрями діяльності, завдання та заходи
Для досягнення мети Програми пропонується виконавцю спрямувати

зусилля за такими напрямами діяльності: архітектурно%декоративне ос%
вітлення архітектурних домінант районів міста (будівлі, споруди, пам’ятки
та ін.) та приведення освітлення прибудинкових територій в районах міс%
та у відповідність до вимог нормативних документів.

Основні напрями діяльності та заходи Програми наведено у додатку 3.
Завдання та заходи Програми узгоджені з завданнями та заходами За%

кону України “Про благоустрій населених пунктів”, розпорядження вико%
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі%
ністрації) від 14.07.2008 р. № 945 “Про розробку Програми по освітлен%
ню доріг, мостів, будинків, пам’яток”, доручення від 07.12.2010 р.
№ 44432/08, п. 9 рішення Колегії КМДА від 09.11.2010 р. № 19, п. 6 про%
токолу доручень від 07.12.2010 № 51.

2.3. Обгрунтування напрямів реалізації завдань
Враховуючи досвід столиць світу та вимоги нормативних документів,

для досягнення зазначеної мети необхідно:
За напрямом освітлення прибудинкових територій та вулиць приватної

забудови
Реалізація завдань за цим напрямом дасть змогу реалізовувати основ%

ні вимоги щодо освітлення міста Києва, визначені Законом України “Про
благоустрій населених пунктів”.

Ефективне розв’язання зазначеної проблеми можливе шляхом:
% Будівництва нових мереж освітлення згідно з сучасними вимогами;
% Влаштування мереж зовнішнього освітлення вулиць малоповерхової

(приватної) забудови;
% Влаштування зовнішнього освітлення дворів та прибудинкових тери%

торій;
% Заміна шаф управління вуличним освітленням І%710 на модернізова%

ну шафу управління І%710Н;
% Вдосконалення системи управління та контролю за станом зовніш%

нього освітлення вулиць м. Києва;
% Розроблення нормативної документації щодо виконання архітектур%

но%планувального завдання замовниками згідно з сучасними вимогами
до освітлення територій.

За напрямом архітектурно%декоративного освітлення
При розробці програми архітектурно%декоративного освітлення м. Ки%

єва КП “Київміськсвітло” намагалося за допомогою світла підкреслити
пам’ятки архітектури та історії та шляхом освітлення будівель на площах і
на основних транспортних магістралях об’єднати райони міста в єдиний
комплекс.

Враховуючи основні транспортні потоки, історичні та соціологічні ас%
пекти, обрано певне коло будівель, пов’язаних між собою територіально
та об’єднаних в комплекси — вузли.

Окремо розташовані будівлі та вузли передбачається поєднати між
собою за рахунок освітлення зелених насаджень, дерев у паркових зо%
нах вздовж основних транспортних артерій районів міста, що дозво%
лить утворити таким чином певний загальний світловий простір. Вуз%
ли мають бути пов’язані не лише територіально, а також вибором ме%
тода освітлення фасадів, джерел світла, їх потужності та спектру ви%
промінювання.

Існуючі архітектурні домінанти, історичні пам’ятки та пам’ятки архітек%
тури поєднуються на загальному плані з переліком готелів, основних ву%
лиць та найкоротших пішохідних шляхів у план туристичних маршрутів,
згідно з яким повинні бути пов’язані естетично та тематично всі елемен%
ти міської архітектури як вдень, так і вночі. Світильники та опори, малі ар%
хітектурні форми мають виконувати роль покажчиків, легко вписуватися в
історичне та сучасне середовище, гармонійно виглядати вночі, не спот%
ворювати вигляд фасадів вдень.

Програму було розроблено згідно з адміністративно%територіальними
районами міста Києва.

При формуванні архітектурно%декоративного освітлення враховува%
лись архітектурні та геоморфологічні особливості районів.

В основі пропозиції освітлення полягає принцип “кратних домінант”,
розташованих вздовж основних транспортних магістралей. Освітлення за
даним принципом формує:

% естетичні основи світлопростору;
% зорові переконливі орієнтири, які облегшують орієнтування для воді%

їв та пішоходів;
% світлопанораму та вечірній вигляд району.
Основні принципи та методи освітлення:
Під методом ілюмінації слід розуміти певний спосіб освітлення фаса%

дів, об’єкта, що характеризується створеним ефектом, насамперед роз%
поділом яскравості, а також специфікою розташування точок закріплення
та фотометричними характеристиками використаного обладнання. За%
лежно від вимог часу, інвестиційних можливостей, запланованого ефекту
і наявності певної техніки розрізняють два основні методи ілюмінації:

% метод заливаючого світла (загальний, поверхневий);
% точковий (локальний, детальний).
Для архітектурно%декоративного освітлення м. Києва поєднано окремі

принципи обох згаданих методів, тобто застосовано змішаний метод,
згідно з яким окремі фрагменти фасадів освітлені локально, інші — за%
гально.

Так як Київ, насамперед, є містом з давньою історією, в якому знахо%
диться багато пам’ятників, пам’яток архітектури, об’єктів культурної
спадщини, було прийнято рішення, що доцільним є застосування “кон%
сервативних” кольорів архітектурно%декоративного освітлення, а саме: бі%
лого (від теплого до холодного) та жовтого. Пріоритетним є використан%
ня світлових приладів з енергоефективними металогалогенними та нат%
рієвими джерелами світла. Хоча не виключається можливість використан%
ня кольорових джерел світла там, де це доцільно, а саме: зони відпочин%
ку, розважальні комплекси, видовищні споруди тощо.

При формуванні архітектурно%декоративного освітлення враховува%
лись архітектурні та геоморфологічні особливості кожного району міста. В
основі пропозиції освітлення полягає принцип “кратних домінант”, розта%
шованих вздовж основних транспортних магістралей. Освітлення за да%
ним принципом формує:

— естетичні основи світлопростору;
— зорові переконливі орієнтири, які облегшують орієнтування для во%

діїв та пішоходів;
— світлопанораму та вечірній вигляд району.
В основному домінантними є білі та жовті кольори.
В якості джерел світла будуть використовуватися:
% натрієві лампи потужністю 70 Вт;
% світильники з люмінесцентними лампами потужністю 35 Вт;
% світильники з металогалогенними енергозберігаючими лампами по%

тужністю 70 — 150 Вт;
% прожектори потужністю 70 — 150 — 250 — 400 Вт холодного та теп%

лого кольору.
При цьому, проектний рівень освітленості на фасадах будівель та пам’%

яток буде на рівні 40 — 100 лк.
В рамках Програми КП “Київміськсвітло” було виділено об’єкти, які дійсно

потребують архітектурно%декоративного освітлення, та розроблено концепцію
архітектурно%декоративного освітлення, домінант районів (додаток 2).

2.4. Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дозволить покращити естетичний вигляд архітек%

турних домінант районів міста, забезпечити рівень освітлення прибудин%
кових територій в районах міста у відповідності до вимог нормативних до%
кументів, підвищити соціальну та туристичну привабливість міста до рів%
ня світових та дасть можливість:

№ Найменування Кількість,
шт.

1 Загальна кількість парків та зон відпочинку,
що знаходяться на балансі КП
"Київміськсвітло"

82

2 Кількість парків та зон відпочинку, мережі
зовнішнього освітлення яких знаходяться у
незадовільному стані

41

3 Кількість парків та зон відпочинку, мережі
зовнішнього освітлення яких потребують
капітального ремонту

51

4 Загальна кількість світильників у цих парках
та зонах відпочинку

3753

5 Загальна кількість непрацюючих світильників
у цих парках та зонах відпочинку

1033

6 Загальна кількість працюючих світильників у
цих парках та зонах відпочинку

2718

Продовження в наступних номерах
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 13 лютого 2013 року

Зустрічаємо рік Водяної Змії
Східний гороскоп на 2013 рік 
За східними традиціями новий рі
розпочинається 10 люто о о 9.21.
Відходить неб ття рі “водяно о”
ДРАКОНА, передаючи осмічн еста-
фет чорній “водяній” ЗМІЇ. Я що ви
з’явилися на світ в числа, що за ін-
ч ються на 2—3 — це рі вашої рід-
ної стихії, що мобіліз є олосальний
вн трішній потенціал. Для народже-
них рі ЗМІЇ, БИКА, ПІВНЯ наст -
пає трансформаційна пора, живіть
повно ровним життям, змінюйте се-
бе на раще, позбавляючись від по-
аних звичо . А ось най ірше дове-
деться МАВПАМ, бідолах ЗМІЯ три-
матиме піл абл ом, союз ЗМІЯ-
МАВПА армічний, де МАВПА — сл -
а і донор, а Змія — хазяїн.

ПАЦЮКАМ не слід зациклюватися на сім’ї, зо�

середьтеся краще на професійній сфері (як сім’я�

нин ви реалізувались на відмінно), ходіть по струн�

ці перед суворим шефом, дозовано випускайте

емоційну пару, успішний кар’єрний та фінансовий

злет та поліпшення здоров’я намічається у другому

півріччі. А поки що розважайтеся, завойовуйте

симпатії протилежної статі, у вас має бути час для

романтичного дефіле, цікавих пригод, що є чудо�

вим тоніком для душі. І неодмінно приділіть увагу

хобі, це застрахує від затяжних стресів. Глобальна

життєва ціль цього року має бути досягнута!

Для БИКІВ родина та оселя є благословенним

місцем, у сім’ї почуватиметеся, немов у Бога за па�

зухою, хоча й лукавий тут часто крутить хвостом.

Дбайте про добробут, піклуйтеся про рідних! Акти�

візація рис, успадкованих від пращурів, проявиться

максимально. Друге півріччя ознаменується лю�

бовним тріумфом, можна переключатися на ро�

мантичну хвилю і розважатися вдосталь. Репертуар

захоплень широкий, однак розбити ваше серце

здатний лише духовно розвинений кавалер чи да�

ма, що вписується в ідеал, планка запитів висока,

тож не нагріховодьте з ким попало, адже обираєте

не ви — а вас чаклуватимуть.

ТИГРІВ очікує благословенне поповнення в ро�

дині, поліпшення житлових умов. Моліться на до�

мочадців, живіть з ними в злагоді, шануйте фаміль�

ні традиції, любіть Батьківщину, поминайте пред�

ків (духовний канал Родоводу для вас відкритий), і

дім стане рогом достатку. Втім, паски доведеться

затягнути (транжирство, фінансові авантюри забо�

ронені), задовольняйтеся скромним достатком, не

створюйте боргових хвостів і добросовісно вико�

нуйте взяті зобов’язання. Захопливі романи та ці�

каві мандрівки теж входять в життєве меню.

Шлях КОТІВ чітко окреслений долею, не експе�

риментуйте, крок праворуч, крок ліворуч — роз�

стріл! Поступайтеся інтересами, крокуйте в унісон

з давніми партнерами (діловими, шлюбними), во�

ни роблять вибір і грають першу скрипку в союзі.

Про самостійність та розлучення забудьте, щасливі

шанси завітають тільки в гармонійній парі. Цемент

альянсу — любов плюс спільна мета, задля якої слід

вчасно об’єднатися зусиллями, матеріальними ре�

сурсами, заручитися підтримкою впливових по�

кровителів, на яких вам таланитиме. І не сидіть на

місці, подорожі дарують цілющий ефект і щасливі

можливості.

ДРАКОНИ, якщо вам хочеться тріумфувати, бу�

ти поперед усіх, не смійте вдаватися до владного те�

рору — станьте еталоном благородства, морально�

сті, бездоганного смаку для оточення, модернізуй�

те внутрішній світ, позбудьтеся поганих звичок,

модно причепуріться, і публіка на вас молитиметь�

ся! А реалізація грандіозних задумів йтиме на ура.

Влітку фінансова фортуна повернеться щасливим

боком, тож статки зростуть, завзято трудіться (але

не згорайте на службі до тла), багатійте і не на�

шкодьте здоров’ю. Оздоровча профілактика — свя�

тая святих!

ЗМІЯМ ліпше не афішувати (до липня) свою ді�

яльність, саме під покровом таємничості, подалі

від заздрісних очей вкладені зусилля проростати�

муть благодатними сходами. Таємні покровителі на

підхваті, тож завжди допоможуть у скрутну мить. А

потім вас очікує феєрверк слави. Впевнено пря�

муйте на Олімп самоствердження, скрізь заявляйте

про себе, скромничати не слід, ви яскравий хариз�

матичний лідер, здатний вести за собою людей,

психологічно впливати, закохувати. І все це заради

реалізації власних глобальних планів. Кар’єрне

сходження потребує творчого прогресу та оригі�

нальності, блискучих фахових навичок на тлі висо�

кої конкуренції. Не розслабляйтеся, гідно оцінюй�

те суперників, вони небезпечні й здатні на руйна�

ції!

Для КОНЕЙ щира дружба — це вища іпостась

любові, колосальна сила і транслятор удачі, яку не

купити ні за які гроші, в чому впевнитеся до липня.

У братському колективі ви серце, що задає тон сто�

сункам, там лідерський хист розквітає. Працелюб

ви нівроку, чудовий фахівець, однак на кар’єрних

амбіціях поставте хрест, сходження по службовій

вертикалі долею заблоковано, на порядку денному

сімейні турботи, займайтеся домашнім благоустро�

єм, реставрацією стосунків “батьки�діти”, укріп�

люйте родинний тил, прищеплюючи собі риси

взірцевого сім’янина — внутрішній світ вимагає

оздоровчого перетворення. У другому півріччі ак�

тивізується таємна фортунна сторона буття.

КОЗИ, кар’єрний Олімп манить, начальство від

вас у захваті, поспішайте сісти в свої сани, обравши

роботу, яка відповідає творчому покликанню і є

хлібною. Вбити двох зайців можна, головне вчити�

ся на ходу активізувати раціоналізаторський хист,

опановувати новітні технології, упроваджувати

власні ідеї. Їх у вас предостатньо. Своя думка свя�

те — маніпуляціям не піддавайтеся — ви господар

Змії! Друга половина року промайне на благодат�

них вібраціях, ви пізнаєте всю красу небесних по�

чуттів, любов здатна вас докорінно змінити, це

смерч, що може вбити й воскресити, тому закохуй�

теся зі здоровим глуздом, раціонально зваживши

всі плюси та мінуси взаємин.

МАВПИ, піартеся, хваліться всім, чим багаті, де�

монструйте унікальні організаторські здібності,

сяйте талантами, чаруйте ерудицією. До липня зо�

лота пора для творчості, навчання, мандрівок за

кордон, там почуватиметеся щасливішими. Друге

півріччя урожайне для кар’єристів, дочекались —

ваш зоряний час настав, насолоджуйтеся прихиль�

ністю шефа, беріться за справи, де можна реалізу�

вати природний дар. Престижна робота не міраж —

а реальність. Втім, гроші не тринькайте, живіть

економно, фінансуйте домочадців, бо вас звинува�

тять у скупердяйстві. Про себе, любих, теж пам’я�

тайте, реалізація власних бажань — святе, оскільки

є потужним життєдайним стимулятором.

ПІВНЯМ повернуть борги, пощастить підклю�

читися до фінансового егрегора, реанімувати бізнес

за рахунок партнерських інвестицій, реалізувати за�

повітні проекти, одинакам знайти гармонійного

сексуального партнера. Не бійтеся експериментів,

це двигун життєвого процвітання. У другому півріч�

чі розпочнеться щасливий зорепад, авторитет по�

ліпшиться, давши шанс якнайкраще проявити се�

бе, реклама досягнень гратиме колосальну роль. Не

ховайтеся за чужі спини, будьте ініціативними,

впевнено рулюйте, ви самодостатній полум’яний

лідер, за яким люди мають іти в огонь і воду!

СОБАКАМ визначено вести подвійне життя,

воювати на два фронти. Звикайте до дволикості,

поєднуючи в собі цапа�відбувайла та дипломатич�

ного ерудованого партнера. Ваші крила зв’язані

кармічними вузлами, не терзайтеся чужою не�

вдячністю, а мужньо коріться обставинам, і голов�

не, не робіть в пориві благородства нічого в шко�

ду собі, це фатальний удар по здоров’ю. Тримайте�

ся шлюбних супутників, то дар Божий, у другій

половині року взаємини сягнуть таємних чуттєвих

глибин, головне, не розчинитися один в одному,

тоді ваш тандем перетвориться на дует яскравих

зірок, як ніхто не затьмарить. Обмежте трудові на�

вантаження, вам потрібна не кількість, а якість, за

яку добре платять, тоді зможете більше часу при�

діляти душевній релаксації.

СВИНІ як спеціаліст широкого профілю прояв�

лять свою унікальність, ставши безцінним кадром

в робочому колективі та заклавши стартовий

трамплін на кар’єрний Олімп. На дружніх теренах

відсіються фальшиві побратими, а істинні товари�

ші залишаться поряд, огорнувши вас відданістю. У

другому півріччі в партнерстві наступає перелом�

ний етап, усім, хто самотній чи страждає у парі з не�

любами, час об’єднатися серцями і створити щас�

ливий шлюбний альянс. Це час, коли союзи вер�

шаться на небесах (і узаконюються) — гармонійна

половинка вас знайде. Чекайте — вибір за судже�

ними. А одруженим дається шанс вдихнути нове

життя в зів’ялі стосунки

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

На День закоханих — у кіно
У кінотеатрі "Київ" представляють романтичні французькі 
короткометражки
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Сьо одні до Дня свято о Валентина
розпочинається по аз нової добір и
стрічо під назвою “Ма ічний Па-
риж”. Та ий своєрідний іноальма-
нах столичним іноманам презент -
ють вже вчетверте. Цьо оріч лядачі
змож ть насолодитися 8 най ращи-
ми орот ометражними фільмами,
що стали часни ами та призерами
міжнародних інофестивалей.

У картині “Катарсис” захоплений і дуже враз�

ливий молодий режисер, прокинувшись посеред

ночі, усвідомлює, що знаходиться в одному зі

своїх фільмів. Камера слідує за ним, відрізнити

реальність від знімального майданчика стає все

складніше. Короткометражка “Кохання всупе�

реч” розповідає про Луї і Мелані, які повинні бу�

ти на 100 % переконливо і красномовно закохані.

Тому що це — їхня робота, і за неї непогано пла�

тять. Глядачі побачать, на що доводиться йти ак�

торам, якщо вони на дух не переносять одне од�

ного. Стрічка “Насолоджуйся життям” покаже,

як виконують рекламну обіцянку всього за 2,5 єв�

ро миттєво позбавити від депресії і неврозів, ку�

ріння і невпевненості в собі, налагодити особисте

життя, виправити самооцінку і відносини в ко�

лективі.

Стрічка “Маємо поговорити” демонструє ін�

ший бік взаємин: іноді люди розлучаються без

усякої причини, просто щоб спробувати “щось

нове”. Повідомити про таке рішення завжди не�

просто, але момент, коли доведеться з’ясувати

стосунки, неминучий. “Неймовірній доктор Ха�

ус” показує захоплення кіногероєм: мати Крісто�

фа хвора і просить, щоб її відвідав доктор Хаус.

Цьому проханню неможливо відмовити, і Крістоф

вирушає на пошуки двійника. У “Сандрін” все

починається з того, що дівчина Сандрін дізнаєть�

ся, що нову сусідку, немолоду пані, звуть так само.

Вона готова навіть на шантаж, лише б старенька

змінила ім’я, але історія тільки починається.

Стрічка “Помаранчі” доведе романтичність Па�

рижа, що на березі Сени можливі неймовірні зу�

стрічі, які суперечать навіть законам фізики. А

фантастична картина “Мій любий зомбі” дасть

змогу уявити, що Париж переповнений зомбі, а

останні з живих люди намагаються врятуватися.

Головна героїня Аврора тим часом переживає ро�

ман з одним з Них.

Кіноальманах “Магічний Париж” триває 81 хви�

лину. Переглянути їх запрошує культурний центр

“Київ”, сеанси проходитимуть тричі на день —

вранці, вдень та ввечері

Глядачам пропон ють пере лян ти 8 орот ометражних франц зь их фільмів, що стали часни ами
та призерами міжнародних інофестивалей

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

Департамент ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про продаж на а ціоні зі зниж ою 20 % об'є та
приватизації — нежилих приміщень за альною площею

57,20 в.м на в л. Костельній, 10, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 57,20 в.м.

Адреса: 01001, м. Київ, в л. Костельна, 10, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Кер юча дире ція Шевчен-
івсь о о район ".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення №№ 1, 2, 3, 4 ( р пи приміщень № 7) за альною

площею 57,20 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 326 400 (триста двадцять шість тисяч чотириста)

ривень.
ПДВ — 65 280 (шістдесят п'ять тисяч двісті вісімдесят) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 391 680 (триста дев'яносто

одна тисяча шістсот вісімдесят) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням

ПДВ — 39 168 (тридцять дев'ять тисяч сто шістдесят вісім) ривень.
Б дино , в я ом розташований об'є т приватизації, внесений до

Державно о реєстр нер хомих пам'ято У раїни я пам'ят а архіте т ри та
містоб д вання місцево о значення (на аз Міністерства льт ри і т ризм
У раїни від 07.11.2008 № 1285/0/16-08, охоронний № 527/9-Кв).

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1.Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-
технічном стані.

2.Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі-продаж об'є та
приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності
на об'є т, бере на себе по пець.

3.Переможцю а ціон :
3.1.протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на

ористь Товарної біржі "У рспецрес рс" біржовий збір розмірі, що не
перевищ є 5 % від ціни продаж об'є та, я ий встановлюється біржею;
3.2.до ладання до овор півлі-продаж ласти з Головним правлінням

охорони льт рної спадщини Київсь ої місь ої державної адміністрації
попередній до овір про ладання в майб тньом охоронно о до овор на
об'є т приватизації.

4.А ціон б де проведено 6 березня 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а,
б д. 72, поверх 8, — зал "Discovery", товарна біржа "У рспецрес рс". Почато
о 10.00.

5.Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ,
в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, поверх 8, зал "Discovery", товарна біржа
"У рспецрес рс", в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та
передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий
термін прийняття заяв — три дні до лати проведення а ціон .

6.Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ,
сплач ється на рах но № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан
320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

7.Грошові ошти в розмірі — 39 168 ривень, що становить 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та, вносяться на рах но № 26001301729701 в
АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа
"У рспецрес рс".

8.Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

9.Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01001, м. Київ,
в л. Костельна, 10, літ. "А".

10.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ,
в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, поверх 8, зал "Discovery", товарна біржа
"У рспецрес рс", тел.: (044) 362-90-13, (094) 927-60-13.

Департамент ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої

місь ої державної адміністрації)
повідомляє про продаж на а ціоні зі зниж ою 10 % об'є та
приватизації — нежило о приміщення площею 1 000,00 в.м

на в л. Інстит тсь ій, 2, літ. "А"

Назва об'є та: Нежиле приміщення площею 1 000,00 в.м. Адреса: 01001,
м. Київ, в л. Інстит тсь а, 2, літ. "А"

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце спл атація".

Відомості про об'є т приватизації:

Нежиле приміщення № 48 а ( р пи приміщень № 1) площею 1 000,00 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 49 492 800 (соро дев'ять мільйонів чотириста

дев'яносто дві тисячі вісімсот) ривень.
ПДВ — 9 898 560 (дев'ять мільйонів вісімсот дев'яносто вісім тисяч п'ятсот

шістдесят) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 59 391 360 (п'ятдесят дев'ять

мільйонів триста дев'яносто одна тисяча триста шістдесят) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10 % від почат ової ціни з рах ванням

ПДВ — 5 939 136 (п'ять мільйонів дев'ятсот тридцять дев'ять тисяч сто
тридцять шість) ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1.Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-
технічном стані.

2.Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі-продаж об'є та
приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності
на об'є т, бере на себе по пець.

3.Переможцю а ціон :
3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на

ористь Товарної біржі "У рспецрес рс" біржовий збір розмірі, що не
перевищ є 5 % від ціни продаж об'є та, я ий встановлюється біржею;

4.А ціон б де проведено 6 березня 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72,
8-й поверх, зал "Discovery", товарна біржа "У рспецрес рс". Почато о 9.00.

5.Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ,
в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Discovery", товарна біржа
"У рспецрес рс", в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та
передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий
термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

6.Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ,
сплач ється на рах но № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан
320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

7.Грошові ошти в розмірі — 5 939 136 ривень, що становить 10 відсот ів
від почат ової ціни об'є та, вносяться на рах но № 26001301729701 в
АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа
"У рспецрес рс".

8.Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

9.Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01001, м. Київ,
в л. Інстит тсь а, 2, літ. "А".

10.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ,
в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Discovery", товарна біржа
"У рспецрес рс", тел.: (044) 362-90-13, (094) 927-60-13.
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Відповіді на сканворд 

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

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

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

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

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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СПОРТ
Хрещатик 13 лютого 2013 року

Спортивні новини

Футбол. Кріштіану Роналду став легендою 
мадридського "Реалу"
Керівництво мадридсь о о "Реал " прийняло рішення звести порт -
альсь о о форварда Кріштіан Роналд в стат с ле енди л б . Про це
повідомляється на офіційном сайті "верш ових". За час вист п на
"Сантья о Бернабе " Роналд забив 182 оли 179 поєдин ах. В серед-
ньом форвард вдавалося вразити ворота с перни а 1,02 раз за р ,
що є най ращим по азни ом л б . Серед ф тболістів першої десят и
ращих бомбардирів в історії "Реала" ще один ле ендарний ф тболіст
— Ференц П ш аш, я ий забив 242 оли в 261 матчі (в середньом 0,93
ола за матч). Додамо, що най ращим бомбардиром в історії "Реала" є
Ра ль: в 741 матчі славлено о л б він відзначився 323 рази

Теніс. Рафаель Надаль поступився у фіналі 
турніру в Чилі
У Вінья-дель-Мар (Чилі) на т рнірі АТР з призовим фондом 410.200

$ відб вся фінальний матч. П’ята ра ет а світ , 26-річний іспансь ий
тенісист Рафаель Надаль, посіяний першим, пост пився 27-річном
ар ентинцеві Орасіо Себальос, я ий займає світовом рейтин 43-е
місце, з рах н ом 7:6 (2), 6:7 (6), 4:6. Матч тривав 2 одини 46 хвилин.
Перший сет Рафаель ви рав на тай-брей , а др ий, та ож на тай-
брей , про рав. У вирішальній партії Себальос зробив два брей а
проти одно о і домі ся підс м ової перемо и. За р ар ентинець 12
разів подав навиліт і обійшовся без помило на подачах проти 4 ейсів
і однієї подвійної неточності Надаля. Тепер в особистом протисто-
янні тенісистів рах но став рівним — 1:1. Для Орасіо Себальоса цей
тит л став першим в ар'єрі. За перемо т рнірі ар ентинець отри-
має 250 рейтин ових очо

Бокс. "Українські отамани" оприлюднили склад
на поєдинки проти британців
У матчі р пово о етап Всесвітньої серії з бо с з "Британсь ими ле-

вовими серцями", я ий відб деться 1 березня в Лондоні, візьм ть
часть лідери "У раїнсь их отаманів" — олімпійсь і чемпіони Оле сандр
Уси і Василь Ломачен о, а та ож бронзовий призер олімпіади в Лон-
доні Оле сандр Гвозди . Ще один раїнець — срібний призер Олімпій-
сь их і ор Денис Беринчи — бо с вати не б де, ос іль и він вист пає
в одній ва овій ате орії WSB з Василем Ломачен ом

Східні єдиноборства. Українська збірна з карате
здобула три бронзові нагороди на чемпіонаті
Європи
У Коньї (Т реччина) відб вся чемпіонат Європи з арате серед адетів

і юніорів. У зма аннях взяли часть понад 800 спортсменів із 44 раїн
Старо о світ . В а тиві нашої оманди три бронзові медалі. Денис Бара-
нець ий піднявся на третю сходин п'єдестал пошани т рнір в бо-
ротьбі серед адетів ва ою понад 70 розділі міте ( онта тні по-
єдин и). Ганна Крещен о посіла третє місце в зма аннях з-поміж дівчат
(16-17 ро ів) розділі ата (демонстраційні омпле си). Третю "бронз "
завоював апітан раїнсь ої збірної Оле Філіпович вазі до 68

Температура +1°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 99 %

Температура +3°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 93 %

Температура +1°С

Атм. тиск 756 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 96 %

Прогноз погоди на 13 лютого 2013 року

ОВНИ налаштовані бі ти поперед паровоза, розпорош ючи
свою олосальн енер ію на малоперспе тивні справи, передчасні
прое ти чи нездійсненні завдання. У вас має б ти чіт о о реслена
мета і підстрахов а в разі ризи , тоді можна сподіватися на плід-
ний рез льтат.
Для ТЕЛЬЦІВ доля про р ч ватиме армічні сценарії обставин,

де ви б дете втя н ті в спонтанні б рхливі с спільні події, оле -
тивні заходи, я им слід під оритися, ос іль и ер вати ними не
вдасться. Най ращі перспе тиви — вільних Тельців, я і самі роз-
поряджаються своїм часом.
БЛИЗНЯТА, оле тивні інтереси — святая святих! Втім, вас

арна реп тація в соці мі, що допоможе армонійно вписатися в
б дь-я ий поворот подій, зар читися підтрим ою союзни ів, одно-
д мців, стати для них ідейним натхненни ом.
РАКИ, атмосфера дня діятиме на вас зб дливо, перетворить на

бойових ент зіастів, але зв’яз з імп льсивними перепадами на-
строю ви схильні до хвалень непро нозованих рішень. Люди, на
я их по ладалися, мож ть підвести, політи а партнера, шефа, он-
рента б де жорст ою. Втім, відчай не впадайте, вас врят є та-

ємний по ровитель і всебічна поінформованість в запл таних пи-
таннях.
ЛЕВИ, перепони та заборони, то най ращий стим л до дій. Тим

паче, що вам, сильній яс равій особистості, пас вати перед тр д-
нощами — топтати власн ідність. Опирайтеся на вірних др зів,
вони радо підставлять по ровительсь е плече. Приймайте часть
розважальних та оле тивних заходах, сюрпризом стане несподі-
ваний онта т з людиною здале або з представни ом я ої-не-
б дь зар біжної ор анізації.
ДІВИ, спонтанні ро и принес ть ш од або емоційний стрес.

Але й відс тність реа ції на зміни ате орично протипо азана, зво-
лі аючи, ви не отримаєте на оди для розв’язання різноманітних
проблем, перед сім інтимних. Одна дзвіночо триво не дасть
проспати сердечне щастя. Не приймайте важливих рішень з аря-
ч , тримайтеся від ризи ових е спериментів над своїми і ч жими
поч ттями.
ТЕРЕЗАМ не слід ладати серйозні оди, особливо під ч жим

тис ом чи під впливом власно о імп льс . Умови б д ть неви ідни-
ми, а сама ідея ново о прое т може б ти хибною. Ділові омпань-
йони, шлюбні партнери нині діють за власною революційною про-
рамою і не завжди свідомлюють свої дії.
СКОРПІОНИ, пораз и й перемо и нині ро ють в нісон. Б дь-

те отові до непередбач ваної зміни подій, де самовладання й
професіоналізм мають пройти випроб вання на міцність. При о-
т йтеся долати он ретні технічні або психоло ічні бар'єри, під лю-
чивши свої мо тні приховані енер орес рси. Впораєтеся!
СТРІЛЬЦІ, страхітливий, на перший по ляд, збі обставин, піде

вам, пест нам долі, на ористь. Др е дихання від риється завдя-
и нестандартній сит ації, оли вдасться протя ом орот о о час
діяти на межі своїх можливостей і перетворити пораз на перемо-
. Фінішем миттєво о рив а в несподіваном напрям мож ть

стати спіхи в спорті, бізнесі, політиці, на любовном фронті. Я ий
би шлях не обрали, він позитивно вплине на ваш реп тацію, а
рейтин поп лярності в отре різ о злетить в ор .
КОЗОРОГИ, про спо ій заб дьте, перед вами па різноманіт-

них проблем, від я их може "поїхати дах". Без істери , збері айте
залізне самовладання, це тимчасово (та треба), і дивіться на все,
що відб вається, через філософсь призм . В родинних пенатах
витає д х про рес , до я о о маєте адапт ватися і дбати за бла о-
пол ччя сім’ї, а помічни и та по ровителі знайд ться.
ВОДОЛІЇ, не пасіть задніх, а шт рм йте олімп самостверджен-

ня, тоді від риються щасливі можливості! Ви маєте всьом б ти
най ращими, найроз мнішими, найвпливовішими, стати взірцем
ори інальності для оточення. Схильність до е спромтів долею за-
охоч ється, том оли потрапите форс-мажорні сит ації, це по-
зитивно позначиться на розвит . Я що ви людина творча, за-
пам'ятов йте і онспе т йте: все, що бачите або ч єте, пізніше
стане в на оді.
РИБАМ доля пропон є діяти за новим сценарієм, без б дь-я ої

під отов и. Це не той день, оли вас постійно рят є інт їція або
щасливий випадо . Серйозно зайнявшись я ою-неб дь справою,
особливо новою, перспе тивною, ризи єте залишитися наодин-
ці з проблемами чи вс очити в халеп . Я що не вмієте рят вати-
ся самот ж и, не слід п с атися в ризи ові при оди. Спостері ай-
те за тими, о о це виходить раще, ніж вас, та набирайтеся
досвід

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Дияволи" виграли битву 
за лідерство
"Нью�Джерсі" двічі переміг "Піттсбург"
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У НХЛ два дні поспіль відб вались
очні з стрічі між двома най ращими
омандами Східної онференції
"Нью-Джерсі" та "Піттсб р ом".
Обидва матчі, домашній, і виїзний, з
одна овим рах н ом — 3:1 — ви ра-
ли хо еїсти "Девілз", я і завдя и
цьом спіх відірвалися від он -
рента на три оч и. В за альній таб-
лиці продовж ють лідир вати хо еїс-
ти з Чи а о.

Наприкінці минулого тижня "Піттсбург", якого

багато фахівців в нинішньому сезоні вважають го�

ловним претендентом на завоювання Кубка

Стенлі, очолив турнірну таблицю Східної конфе�

ренції. Це досягнення стало можливим після вра�

жаючої серії з п'яти перемог поспіль і, що найго�

ловніше, усі вони були досить переконливі — у

цих матчах "Пінгвіни" спромоглися закинути у

ворота 23 шайби, пропустивши при цьому лише 8.

Втім, завершити тиждень на мажорній ноті хоке�

їстам з Піттсбурга не вдалося. Двічі зустрічаючись

з "Нью�Джерсі", вони програли обидва матчі

супернику, пропустивши конкурента на верхній

рядок турнірної таблиці Східної конференції.

Перша гра між цими командами відбулася на

майданчику "Нью�Джерсі". Рахунок у першому

періоді матчу відкрили гості. Захисник "Піттсбур�

га" Брендон Саттер отримав точну передачу біля

синьої лінії і сильним кидком вивів свою команду

вперед. Господарі відігралися лише у другому пе�

ріоді, коли Стефан Матті красиво закинув шайбу

під перекладину. Вирішальною стала заключна

частина, під час якої хокеїсти "Піттсбурга" отри�

мали занадто багато штрафних хвилин, чим і ско�

ристалися "Дияволи" — Адам Енріке і Боббі Бат�

лер по черзі реалізували чисельну більшість. У

підсумку переміг "Нью�Джерсі" — 3:1.

"Пінгвінам" випав шанс реабілітуватися уже на�

ступного дня, коли вони приймали суперника на

своєму майданчику. Однак усі сподівання госпо�

дарів на вдалий для себе результат були розвіяні

успішними діями команди з Нью�Джерсі. І хоча

гості були не дуже настирними в атаці, до своїх

нагод вони підійшли з повною відповідальністю й

до кінця другого періоду рахунок на табло був 3:0

на користь "Дияволів". За свій клуб відзначилися

Ілля Ковальчук та двічі Девід Кларксон. Нато�

мість "Піттсбург" зумів відповісти лише одним

влучним кидком у виконанні Джеймса Ніла на

початку третього періоду. Таким чином "Нью�

Джерсі" вдруге виграв з рахунком 3:1 і довів свою

переможну серію до трьох матчів. Наразі, набрав�

ши 19 очок, команда Петера Дебура закріпилася

на першій сходинці.

У загальній же таблиці лідерами залишилось

"Чикаго". Цього ігрового дня черговою жертвою

"Орлів" став "Нешвіл". Команда Джоеля Квінне�

вілля впевнено зламала опір суперника і легко пе�

ремогла з рахунком 3:0. Багато в чому цей успіх

став можливим завдяки впевненій грі у захисті хо�

кеїстів з Чикаго — за весь матч господарі здійсни�

ли лише 17 кидків по воротах чикагівців. Нато�

мість переможці були більш настирними в нападі.

Починаючи з другого періоду, "Орли" взялися ре�

алізовувати свою ігрову перевагу в голи. Рахунок

відкрив Маркус Крюгер, точним ударом продов�

жив справу Джонатан Тейвс, а завершив розгром

суперника Патрік Кейн. Перемога з рахунком 3:0

стала для "Чикаго" десятою в цьому сезоні
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Цей день в історії 13 лютого

1871 — народилася Леся
У раїн а, раїнсь а письменни-
ця, я а писала найрізноманітні-
ших жанрах: поезії, ліриці, епосі,
драмі, прозі, п бліцистиці
1895 — брати Л ї і Серпень

Люм'єр створили перший іно-
апарат
1903 — народився Жорж Сі-

менон, бель ійсь ий письмен-
ни , я ий в 1931 році створив
образ інспе тора Ме ре, дете -
тива паризь ої поліції, що став
ероєм серії при одниць их ро-
манів
1917 — Ан лії ряд дозволив

жін ам працювати водіями та сі
1936 — народилася Ганна

Герман, польсь а естрадна
співач а
1959 — продаж надійшли

перші ляль и Барбі

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
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Р
назва

імператора в
Римсь ій
імперії,
Німеччині

олова палати
парламент

наріст на
дереві

12 алендарних
місяців

мати бо ів
(Азія)

столітни

без під отов и Е
зображення на
фотоплівці Щ монах-б ддист

Тібеті

столиця
Ба дад,
раїна—?

др жина
Авраама
(Біблія)

син В л ана
(міф.)

теле анал

наложниця в
аремі

солод ий
анісовий лі ер А

бо з оловою
со ола (є ип.

міф.)

водоймище

силове
відомство Т

ріш чий наст п

мар а
с орострільної

зброї

др а с рип а
звіст а,

повідомлення

ральна арта И
олова лева,
т л б ози,
хвіст дра она

(міф.)

отр йний пав

по рівля

хім. елемент,
Br К

Після двох перемо над "Піттсб р ом" хо еїсти "Нью-Джерсі" очолили т рнірн таблицю Східної онференції
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