
Кияни долучилися до обговорення
проекту реконструкції БСА
Громадські слухання з цього приводу триватимуть у столиці до 7 листопада

Професія — допомагати людям
Голова КМДА ініціює надання муніципальної надбавки 
працівникам соціальної сфери
Вадим ПОНЬКА
спеціально для “Хрещатика”

Допома ати людям, я і опини-
лися с ладних життєвих об-
ставинах,— саме та е завдан-
ня на сьо одні є основою ро-
боти соціальних працівни ів
міста. Мин ло о ро столиці
з’явилося 564 соцпрацівни и,
я і надають допомо роди-
нам, що переб вають с р ті.
Тепер перепід отов вони
проходитим ть на базі Київ-
сь о о ніверситет імені Бо-
риса Грінчен а. А вже з 2014
ро всі працівни и сфери мо-
ж ть розрахов вати на матері-
альн підтрим від міста. У
вівторо най ращі з них отри-
мали звання “Майстер соці-
альної роботи”.

Днями у Палаці дітей та юнацтва від�

булися методичні зібрання з нагоди річ�

ниці створення інституту “фахівця з со�

ціальної роботи”. Основною темою про�

ведення заходу був звіт про річні резуль�

тати діяльності установи, рівень інфор�

мованості населення про соціальні по�

слуги та безпосереднє надання допомоги

певним верствам. За рік існування інсти�

туту його працівникам вже вдалося до�

сягти значних успіхів у поінформовано�

сті та допомозі киянам у складних життє�

вих обставинах.

Відзначив таку роботу соціальних пра�

цівників і голова Київської міської дер�

жавної адміністрації Олександр Попов.

Він подякував фахівцям за їхню щоденну

непросту працю та допомогу тим ки�

янам, які опинилися у складних життє�

вих обставинах. Окрім того, очільник

міськадміністрації заявив, що вже з на�

ступного року спеціалісти можуть розра�

ховувати на матеріальну підтримку міста.

“Щоденна праця соціальних працівни�

ків надзвичайно складна та відповідальна.

І буде справедливо виявити увагу, яку во�

ни щодня приділяють киянам, котрі опи�

нилися у скруті, до них самих. Саме тому

при формуванні бюджету на 2014 рік ми

будемо пропонувати Київраді проголосу�

вати за те, щоб соцпрацівники також от�

римували муніципальну надбавку. Адже

наразі їх заробітна плата не є достой�

ною”,— наголосив Олександр Попов.

Також найактивнішим працівникам

галузі голова КМДА вручив почесні по�

дяки і нагороди та звання “Майстер со�

ціальної роботи”. Зазначимо, що ця від�

знака була започаткована з метою моти�

вування до професійного росту та ви�

знання досягнень у сфері соціальної ро�

боти центром соціальної служби.

Варто відмітити, що на виконання со�

ціальних ініціатив Президента України

щодо поліпшення стану надання соці�

альних послуг найуразливішим верствам

населення минулоріч у Києві була ство�

рена додаткова кількість спеціалістів з

564�х осіб, котрі надають необхідну до�

помогу киянам, які опинилися в скруті, і

допомагають їм подолати життєві нега�

разди. Насамперед така поміч надається

родинам, що потрапили у складні життє�

ві обставини: малозабезпеченість, сиріт�

ство, інвалідність, безпритульність тощо.

Також фахівці здійснюють підтримку

тим, хто повернувся з місць позбавлення

волі. Протягом року для новопризначе�

них спеціалістів проведено понад 150 ме�

тодичних заходів, майстер�класів, мето�

дичних зібрань, навчань, тренінгів, семі�

нарів та екскурсій.

До слова, спеціаліст у сфері соціальної

роботи — це фактично людина, яка залу�

чає ресурси місцевої громади на вирі�

шення проблем конкретної сім’ї та вміє

правильно діагностувати проблематику

тяжких життєвих обставин; це фахівець,

який може дати потрібні рекомендації з

психологічної, педагогічної, правової те�

матики. Нині така особа — найбільш по�

інформований професіонал у місцевій

громаді щодо можливості підтримки та

допомоги родинам і знавець діяльності

усієї мережі сервісів та окремих праців�

ників з тих чи інших питань

Мета � врятувати нове життя 

До 2014 ро в Києві ф н ціон ватиме три висо о-
спеціалізованих перинатальних центрів третинно о
рівня надання медичної допомо и
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У мерії відзначили ращих працівни ів харчової
промисловості міста
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"Молодість" для всіх 
В столиці старт є міжнародний інофестиваль
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Київ та Москва виходять 
на новий етап 
взаємовигідної співпраці
У рам ах Днів Києва Мос ві, що тривають з 17

до 19 жовтня, олова КМДА Оле сандр Попов та
мер Мос ви Сер ій Собянін підписали Заяв про
розроб ново о До овор про співпрацю між сто-
лицями. Урочисте підписання до мента відб лося
б дівлі мерії Мос ви.
За словами очільни а Мос ви, сі п н ти попе-

редньо о До овор вдалося ви онати ре ордні
терміни. Відта нині назріла потреба переход від-
носин між столицями на новий етап взаємови ідної
співпраці.
“Інтерес, отрий виявляють один до одно о Київ

та Мос ва, невипад овий. У нас спільна льт ра,
історія та міцне підґр нтя е ономічної співпраці.
Три ро и том ми підписали про рам співпраці
між Мос вою і Києвом. Я повинен онстат вати,
що всі п н ти цьо о до мента вже ви онані. З’я-
вилася необхідність під от вати нові до менти
про співпрацю”,— с азав ході з стрічі Сер ій Со-
бянін.
У свою чер Оле сандр Попов та ож подя вав

мер Мос ви за ефе тивн співпрацю та висловив
отовність до розширення співробітництва.
Крім то о, під час з стрічі олова КМДА подар вав

Мос ві зменшен опію пам’ятни а Михайл Б л а-
ов , встановлен на Андріївсь ом звозі, 13 Ки-
єві. Це перший пам’ятни видатном письменни о-
ві Мос ві. С льпт ра иївсь о о майстра Ми оли
Рапая, я ий і створив пам’ятни столиці У раїни.
Мос овсь а опія бронзово о Б л а ова має 70 см
заввиш и та важить 50 .
“В історії наших міст чимало спільних фа тів та

імен. Але, я на мене, ніхто та не роз мів д ші и-
янина та мос вича, я Михайло Б л а ов. Він на-
родився в Києві, але відомим став Мос ві. Він
любив обидва ці міста. Часто навіть не зроз міло,
про я е місто йдеться в йо о творах, він ніби змі-
ш є Київ та Мос в . Кияни люблять йо о пам’ятни
на Андріївсь ом звозі, сподіваюся, мос вичам
він теж припаде до д ші”,— на олосив Оле сандр
Попов.
Мер Мос ви Сер ій Собянін пообіцяв встановити

йо о пор ч із м зеєм Б л а ова Біло ам’яній

У столиці відбудеться 
Х марш життя та надії 
“Всім світом проти раку”
До Все раїнсь о о дня боротьби із захворюван-

ням на ра молочної залози 19 жовтня столиці від-
б деться Х марш життя та надії “Всім світом проти
ра ”. Захід розпочнеться об 11.00.
Після сл жби Михайлівсь ом соборі ромадсь і

а тивісти пройд ть від Михайлівсь ої площі через
в лицю Трьохсвятительсь , Європейсь площ ,
Майдан Незалежності до КМДА.
Крім то о, на майданчи перед адмінб дівлею

КМДА з 11.00 до 17.00 працюватиме “Мобільна жі-
ноча онс льтація”, де лі арі-мамоло и здійснюва-
тим ть обстеження за допомо ою мамо рафа. Ор-
анізаторами а ції стали: Все раїнсь а ромадсь а
ор анізація інвалідів “Разом проти ра ” спільно з
КМГО “Амазон и” за підтрим и КМДА.
У Київсь ом місь ом центрі здоров’я інформ -

ють: ра молочної залози — одна з найбільш ос-
трих проблем жіночо о здоров’я. В У раїні щорічно
діа ност ється 16 тисяч нових випад ів, щоро
близь о 9-ти тисяч хворих помирають від цієї хво-
роби.
Завдя и своєчасним обстеженням захворювання

вдається виявити на стадії, оли воно ще піддаєть-
ся лі ванню, і тоді про ноз на од жання оптиміс-
тичний. Самодіа ности а разом з лінічним обсте-
женням і мамо рафічним с ринін ом — три мови
своєчасно о розпізнавання.
Клінічне обстеження в лі аря-мамоло а допома-
ає виявити п хлини від 4-х і більше міліметрів. Йо-
о бажано проводити раз два-три ро и, почина-
ючи з 18-20 ро ів, а з 30-річно о ві — щоро . С -
часні апарати льтразв ової діа ности и (УЗД) да-
ють я існе обстеження. Йо о роблять з 30-річно о
ві раз на рі

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

У столиці відб лися ромадсь і сл хання
щодо ре онстр ції Бортниць ої станції
аерації. Захід розпочався з е с рсії на
території станції, під час я ої прис тні
детально ознайомилися з техноло ією
очищення сіх промислових та поб тових
стічних вод Києва та 15-ти міст с п тни-
ів, а та ож на власні очі побачили тех-
нічний стан спор д та обладнання.

Безпосередньо засідання та обговорення розроблено�

го проекту реконструкції станції відбулося у приміщен�

ні Дарницької райдержадміністрації.

Перший заступник голови КМДА Анатолій Голуб�

ченко наголосив, що реконструкція відбуватиметься з

використанням лише провідних сучасних технологій.

“Ми глибоко та протягом досить тривалого часу вивча�

ли передовий досвід зведення та модернізації подібних

станцій очищення стоків не лише в Європі, а й в усьому

світі. І тепер можемо з упевненістю сказати киянам —

технічні рішення, які планується впровадити на БСА, є

найбільш раціональними та екологічно безпечними для

міста”,— запевнив Анатолій Голубченко.

Про технічний стан та технології, що застосовуються

на БСА з 1965 року, розповів голова правління ПАТ “АК

“Київводоканал” Валерій Ченчевий. Зокрема він наго�

лосив на таких основних проблемах: високий рівень

зносу обладнання; виділення в атмосферу сполук, що

спричиняють неприємний запах; значна енергоємність

та відсутність технології утилізації осаду, що призводить

до перенавантаження мулових полів.

“Запланована комплексна реконструкція БСА дасть

можливість вирішити усі зазначені питання. Зволікати з

початком робіт вже не можна, адже наразі досягати нор�

мативних показників очищення стічних вод на станції

вдається лише завдяки високому професіоналізму та ба�

гатому досвіду її працівників”,— зазначив Валерій Чен�

чевий.

Керівник ДП “Інститут “Київінжпроект” ПАТ “Київ�

проект” Микола Марченко презентував проект поетап�

ної реконструкції усієї станції з впровадженням новіт�

ніх технологій та провідного міжнародного досвіду. А

керівник ТОВ “Екотон” Людмила Груня детально зупи�

нилася на екологічних аспектах реалізації представле�

ного проекту та надала роз’яснення щодо покращення

екологічної ситуації у регіоні після проведення рекон�

струкції.

Іноземні фахівці — технічний директор французької

компанії “Sources” (Сурс) Алін Бруссо та член робочої

групи з питань оцінки навколишнього середовища

Японського Агентства міжнародного співробітництва

JICA Шьоко Ямада — поділилися досвідом експлуатації

в Європі та Японії запланованих до впровадження на

БСА технологій, зокрема у частині будівництва заводу з

термоутилізації осаду.

Крім того, присутні обговорили питання щодо осо�

бливостей проекту реконструкції, які надійшли на ад�

ресу “Київводоканалу”. Представники громадськості

переважним чином цікавилися проблемою запахів,

які з БСА розповсюджуються територією Харківсько�

го житлового масиву, вирішення якої було представле�

но у доповіді проектного інституту під час презентації

проекту.

Турбує громадськість і питання будівництва заводу з

термоутилізації осаду, який лишається після очистки на

станції, та які є альтернативи цьому методу. А також —

як взагалі вплине реконструкція станції та її подальшу

діяльність на екологічну ситуацію розташованих поряд

житлових масивів та міста в цілому.

Заступник голови правління “Київводоканалу” з

юридичних питань та інвестицій Віта Струкова наголо�

сила, що загальні громадські обговорення проекту ре�

конструкції станції триватимуть до 7 листопада 2013 ро�

ку.

“Кожен фахівець чи просто мешканець столиці може

висловити свої зауваження і побажання щодо проекту

реконструкції Бортницької станції аерації. Та я переко�

наний, що після виконання запланованих робіт меш�

канці навіть найближчих територій забудуть про існу�

вання цього підприємства, адже, згідно з новим проек�

том, унеможливлюється поширення неприємного запа�

ху, що створює дискомфорт для людей, весь технологіч�

ний цикл буде закритим. Свою схвальну оцінку новий

проект уже отримав від екологів”,— зазначив під час

ефіру програми “Столиця” на ТРК “Київ” голова

КМДА Олександр Попов
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Новини

Керівництво Голосіївської РДА зустрілося 
із соціальними працівниками
Перший заст пни олови Голосіївсь ої РДА Вадим Іванчен о відві-

дав районний Центр соціальних сл жб для сім'ї, дітей та молоді. Під
час візит він з стрівся з фахівцями із соціальної роботи та об оворив
важливі питання, що вини ають їхній діяльності.
Для часни ів з стрічі представни и Центр провели презентацію і

розповіли про механізм реалізації соціальної допомо и та ранньо о ви-
явлення сімей, що опинилися в с ладних життєвих обставинах.
У рам ах реалізації соціальних ініціатив Президента У раїни районна

влада створює сі необхідні мови для то о, аби ефе тивно надавати
підтрим най разливішим верствам населення. Наразі діють 13 діль-
ниць, ди можна зверн тися за допомо ою до соціальних працівни ів.
В 11 з них фахівці вед ть прийом ромадян тричі на тиждень.
Варто зазначити, що РДА приділяють особлив ва співпраці

стр т рних підрозділів, що надають соціальн допомо . Це дозволяє
своєчасно виявляти сім'ї, я им необхідна підтрим а. Та , Центр за за-
питами Сл жб справах дітей отрим є інформацію про небла опо-
л чні родини. З ідно з наданою інформацією, фахівці відвід ють сім'ї,
вивчають їхні соціальні сит ації, інформ ють про посл и, я і надає
Центр соціальних сл жб та інші державні станови, і пропон ють спів-
працю. У разі потреби до роботи з сім'ями зал чаються стр т рні під-
розділи РДА, спонсори, ГО та бла одійні фонди

У печерському Центрі соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді провели 
День відкритих дверей
З метою ознайомлення ромадсь ості з роботою онс льтативних

п н тів фахівців із соціальної роботи в Центрі соціальних сл жб для
сім'ї, дітей та молоді Печерсь о о район відб вся День від ритих две-
рей. На ви онання соціальних ініціатив Президента У раїни щодо вдос-
оналення роботи соціальних сл жб шляхом повно о охоплення соці-
альними посл ами най разливіших ате орій населення, ранньо о ви-
явлення проблемних сімей та вчасно о надання їм підтрим и ожен
відвід вач мав змо зверн тися до спеціалістів й отримати роз'яснен-
ня з юридичних, соціально-педа о ічних, психоло ічних питань.
Та ож рам ах проведення заход за частю ерівництва Печерсь ої

РДА відб лася міжвідомча нарада щодо з одження дій з питань на-
дання соціальних посл для сімей, де є діти-інваліди та особи з інва-
лідністю ві ом до 35-ти ро ів.
Крім то о, для заст пни ів дире торів з виховної роботи та соціальних пе-

да о ів за ладів освіти Печерсь о о район відб вся семінар на тем : "То-
лерантне ставлення до людей, я і жив ть з ВІЛ/СНІДом". Учасни и заход
отримали навчальні посібни и, пла ати, ж рнали, омпа т-дис и для по-
дальшо о ви ористання роботі з дітьми та молоддю. Усі відвід вачі Цен-
тр та ож мо ли пожертв вати речі для малозабезпечених родин. Та , за
іль а один вдалося зібрати ба ато теплих та необхідних речей

Цифра дня

6 785,3 
тис. тонн комерційних вантажів перевезено вантажними
автомобілями за всіма видами сполучень у січні–серпні 2013 року 
(з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб — підприємців,
103,3 % до рівня січня–серпня 2012 р.). 

За інформацією ГУ статистики в м. Києві
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У Москві відбудеться концерт українських
майстрів оперного мистецтва
У рам ах Днів Києва Мос ві сьо одні ввечері Міжнародном домі

м зи и відб деться онцерт раїнсь их майстрів оперно о мистецтва.
Мос вичі та ості столиці матим ть ні альн можливість посл хати

провідних оперних ви онавців У раїни. Зо рема онцертній про рамі
братим ть часть народний артист У раїни, ла реат Національної пре-
мії У раїни імені Тараса Шевчен а, володар Гран-прі Монсеррат Каба-
льє, ла реат 13 міжнародних он рсів во алістів Сер ій Ма ера (бас),
народна артист а У раїни Анжеліна Швач а (меццо-сопрано), народ-
ний артист У раїни Андрій Романен о (тенор), засл жений артист
У раїни Геннадій Ващен о (баритон), засл жена артист а У раїни Оль-
а Ч барєва (сопрано), ла реат міжнародних он рсів Тамара Калін і-
на (сопрано).
Крім то о, для поцінов вачів оперно о мистецтва вист пить спеціаль-

ний ість вечора — вип с ни Київсь ої державної онсерваторії ( лас
народно о артиста У раїни професора Костянтина О нєво о), народний
артист Росії, провідний соліст Большо о театр Росії Оле К ль о.
Майстри ласично о мистецтва ви онають поп лярні твори раїн-

сь ої, російсь ої, італійсь ої та франц зь ої опер, а та ож фра менти
оперет. Концертна про рама проходитиме в одном відділенні трива-
лістю 1 одина 10 хвилин.
У онцертній про рамі візьме часть симфонічний ор естр Центр

оперно о спів Галини Вишневсь ої. За дири ентсь им п льтом — о-
ловний дири ент Національної опери У раїни, народний артист У раїни,
ла реат Національної премії У раїни імені Тараса Шевчен а, авалер ор-
дена "Літерат ри і Мистецтв" Франц зь ої Респ блі и Ми ола Дядюра.
Головний режисер онцерт — оловний режисер Національної опе-

ри У раїни, народний артист У раїни, ла реат Національної премії
У раїни імені Тараса Шевчен а Анатолій Солов'янен о

Киян запрошують на ярмарки
Я повідомили "Хрещати " в правлінні вн трішньої тор івлі та поб -

т , 18 і 19 жовтня в столиці відб д ться традиційні ярмар и. Зо рема в
п'ятницю тор ватим ть в Голосіївсь ом районі на просп. 40-річчя
Жовтня, 116; Деснянсь ом на в л. Маршала Ж ова (в межах просп.
Лісово о та в л. Вол ова); в Дніпровсь ом — на в л. Алма-Атинсь ій,
64-а; в Оболонсь ом — на в л. Бережансь ій, 15; Печерсь ом — на
розі в л. Л. Первомайсь о о та І. Мечни ова, б льв. Др жби Народів,
8, пров. Вино радном ; Подільсь ом — на просп. Правди, 5-11;
Святошинсь ом — на в л. Підлісній, 8, на розі просп. Л. К рбаса та
б льв. Р. Роллана; в Солом'янсь ом — на просп. Комарова, 28 (до
в л. Ч ма а); Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2-4, в л.
Ризь ій, 1, на розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої, в л. І. Я іра, 19, в л.
В. Пі а, в л. Олеся Гончара, 65-а. У с бот ярмар и відб д ться Го-
лосіївсь ом районі на в л. Б рмістен а (в межах в л. Василь івсь ої
та Ломоносова); в Дарниць ом — на в л. Рев ць о о; в Деснянсь о-
м — на в л. М. Цвєтаєвої (в межах просп. Мая овсь о о та в л. За-
ревсь о о); Дніпровсь ом — на б льв. Давидова, 2-6; в Оболон-
сь ом — на в л. Майорова, 1-5; Печерсь ом — на в л. Червоноар-
мійсь ій (в межах в л. Тверсь ої та Ковпа а); в Подільсь ом — на в л.
Світлиць о о, 25; в Святошинсь ом — на б льв. Р. Роллана; Соло-
м'янсь ом — на в л. Стадіонній (в межах в л. Уриць о о та Бо данів-
сь ої); Шевчен івсь ом — на в л. Б. Хмельниць о о, 2-6

Ті, що дбають про хліб 
і до хліба
У мерії відзначили кращих працівників харчової 
промисловості міста
Наталка МИКОЛАЄНКО
"Хрещатик"

Київ здавна славився ви-
робами харчової промис-
ловості — иївсь ий торт,
отлета по- иївсь и, напої
місцевих броварень є відо-
мими "брендами" і поп -
лярні не лише в нашій ра-
їні. За алом ал зь про-
довж є спішно розвивати-
ся, забезпеч ючи иян хлі-
бом і до хліба, та е спор-
т вати свої вироби. Учора
в мерії 28 иян отримали
Подя и олови КМДА з на-
оди Дня працівни ів хар-
чової промисловості.

Своє професійне свято працівни�

ки харчової промисловості тради�

ційно відзначають у третю неділю

жовтня. Цього року воно випадає на

20 число, тож напередодні найкра�

щих представників галузі запросили

до міської адміністрації. Подяки,

квіти і, безумовно, добрі слова кож�

ному нагородженому висловлював

перший заступник голови КМДА

Анатолій Голубченко, який, вруча�

ючи нагороди співробітникам "Ки�

ївхліба", "Київмлина", "Київського

заводу шампанських вин", "Київ�

ського маргаринового заводу" та ба�

гатьом іншим, наголошував і на

вкладі того чи іншого підприємства

у економічний розвиток міста, а та�

кож відзначав смакові якості про�

дуктів.

"Я пам'ятаю часи, коли на поли�

цях магазинів зовсім не було про�

дуктів — ні м'яса, ні молока, чи тим

паче йогурту. А сьогодні ми маємо

потужних виробників харчової про�

мисловості, які можуть гідно конку�

рувати зі світовими брендами. Тож

завдання нашої адміністрації та уря�

ду — підтримувати цю стратегічну

галузь і створювати комфортний

мікроклімат для роботи підпри�

ємств",— наголосив Анатолій Голуб�

ченко.

Як зауважила голова Київської

міської профспілки працівників аг�

ропромислового комплексу Ольга

Лопата, на сьогодні киянам, які пра�

цюють у галузі, дуже важливо знати,

що їх підтримує міська влада, бо ни�

ні практично всі підприємства —

приватні, і людям самостійно впли�

нути на власника дуже важко, крім

того, відбувається природне посту�

пове скорочення працівників завдя�

ки впровадженню нових технологій.

Анатолій Голубченко погодився,

що сьогодні науково�технічний про�

грес коригує ринок зайнятості. Зок�

рема там, де колись необхідно було

задіяти цех із сотнею�другою робіт�

ників, сьогодні працюють сучасні

машини, які обслуговують лише

кілька операторів. Проте Київська

міська державна адміністрація до�

кладає значних зусиль для створен�

ня необхідних передумов подальшо�

го стабільного функціонування та

розвитку харчової галузі та віддає

пріоритет саме місцевим товарови�

робникам.

"Сьогодні у Києві середня заро�

бітна плата у харчовій промисло�

вості — 6 300 гривень, що свідчить

про успішність галузі. І сьогодні я

хочу побажати нашим виробни�

кам, аби з часом ця цифра збільшу�

валася",— зауважив Анатолій Го�

лубченко.

Серед нагороджених учора був і

директор Київського обласного ви�

щого професійно�технічного учи�

лища харчових технологій та ресто�

ранного сервісу Станіслав Соко�

ловський. Цікаво, що у цей день

пан Станіслав відзначав день наро�

дження, тож Подяка від міської

влади за багаторічну сумлінну пра�

цю є для нього особливою відзна�

кою.

"Ми готуємо кадри для нашої хар�

чової промисловості, і можу сказа�

ти, що виробники із задоволенням

працевлаштовують наших випуск�

ників. На професіоналів завжди є

попит, а ми готуємо найкращих",—

наголосив директор закладу.

Підсумовуючи зустріч із праців�

никами галузі, Анатолій Голубченко

зауважив, що харчова промисловість

завжди була і залишається однією з

основних галузей міста і країни в ці�

лому. Подякував усім за сумлінну

працю та повсякденну турботу про

гідне життя киян і гостей столиці.

"Своєю працею ви щоденно за�

безпечуєте кожного з нас продук�

тами харчування і цим піклуєтесь

про стан здоров'я та добробут кож�

ного громадянина. Тож я хочу при�

вітати вас з професійним святом і

побажати здоров'я та родинного

затишку",— сказав Анатолій Голуб�

ченко

Оновлення столиці триває
У Києві продовжується ремонт покрівель, фасадів 
та внутрішньобудинкових мереж
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Наразі столиці повним
ходом йд ть роботи з при-
ведення до лад житлово-
ом нально о омпле с
міста. Та , триває поточ-
ний ремонт по рівель, фа-
садів та вн трішньоб дин-
ових мереж. Поадресний
перелі об'є тів б в сфор-
мований заздале ідь з
рах ванням с ар меш-
анців. Більшість робіт о-
м нальни и обіцяють за-
вершити до почат сні о-
падів. А от вже в наст п-
ном році іль ість об'є тів
план ють розширити.

Вчора директор Департаменту

житлово�комунальної інфраструк�

тури Дмитро Новицький здійснив

об'їзд об'єктів Деснянського району,

на яких тривають поточні роботи.

Так, наразі завершують ремонт із за�

міни покрівлі у житловому будинку

за адресою вул. Академіка Курчато�

ва, 3. Як розповіла "Хрещатику"

мешканка пані Марія, раніше дах

повністю протікав. При цьому проб�

леми виникали в усіх квартирах, що

знаходяться на останньому поверсі

будівлі. Тож будинок був включений

до розпорядження КМДА, і нині тут

завершуються роботи з заміни по�

крівлі. За словами Олександра Ру�

сецького, головного інженера ком�

панії�підрядника "БМК�15", до по�

чатку ремонту дах і справді знахо�

дився у жахливому стані, тож до йо�

го оновлення будівельникам довело�

ся докласти чимало зусиль.

"Був проведений капітальний ре�

монт покрівлі: частково замінена

цементова стяжка — у місцях, де во�

на була в непридатному для подаль�

шої експлуатації стані. Також сто�

відсотково ми замінили покриття

даху рубероїдом та привели до ладу

парапети",— відзначив пан Русець�

кий.

Будівельники запевняють: після

такого ремонту при належній екс�

плуатації дах слугуватиме мешкан�

цям будинку не менше 50�ти років.

Здійсненим ремонтом Дмитро

Новицький залишився задоволе�

ний. Окрім того, очільник Департа�

менту поспілкувався з мешканцями

та за їхніми проханнями доручив ке�

рівництву обслуговуючої організації

систематичніше контролювати стан

підвальних приміщень та мереж у

будинку і оперативно реагувати на

будь�які виклики.

А от на двох наступних об'єктах, які

проінспектував пан Новицький, були

проведені роботи з утеплення фаса�

дів. Так, у будинку за адресою вул.

Милославська, 23 зазначені роботи

були здійснені лише частково. Повні�

стю оновити фасади тут планують на�

ступного року. А у будинку за адресою

вул. Маяковського, 2�в зовнішні сті�

ни утеплили повністю. Мешканка до�

му Лідія Михайлівна ділиться з "Хре�

щатиком" — у квартирі і справді стало

тепліше, тож маленькі онуки можуть

не боятися постійних застуд. Окрім

того, тепер у помешканні стало наба�

гато сухіше, тож пані Ліда сподіваєть�

ся, що їй вдасться вивести і грибок зі

стін.

Як зазначив Дмитро Новицький,

в цілому у Деснянському районі міс�

та у нинішньому році буде утеплено

8 фасадів, відремонтовано 7 покрі�

вель та 6 внутрішньобудинкових ме�

реж. Більшість робіт планують за�

вершити до перших снігів. А от у на�

ступному році перелік будинків по

всьому місту хочуть розширити.

"У Києві сьогодні багато будинків,

які потребують того чи іншого ре�

монту. Тож виконуючи соціальні іні�

ціативи Президента України, у на�

ступному році ми плануємо розши�

рити перелік об'єктів, де роботи бу�

дуть частково проведені. Наразі ми

проводимо аналіз скарг мешканців

та подання районних адміністрацій,

аби скласти список будинків",— за�

значив пан Новицький.

Нагадаємо, що, згідно з розпоря�

дженням КМДА, у 2013 році в Києві

передбачено виконання робіт з капі�

тального ремонту 56�ти фасадів, 65�ти

покрівель та 65�ти внутрішьнобудин�

кових мереж та сходових клітин жит�

лових будинків. На ці цілі у міському

бюджеті передбачено 30 млн грн

Сьогодні у Києві середня заробітна плата у харчовій
промисловості – 6 300 гривень, що свідчить 

про успішність галузі

З на оди Дня працівни ів харчової промисловості перший заст пни олови
КМДА Анатолій Гол бчен о на ородив най ращих представни ів ал зі столиці

У Деснянському районі
столиці в нинішньому році
буде утеплено 8 фасадів,

відремонтовано 
7 покрівель 

та 6 внутрішньобудинкових
мереж

Дире тор Департамент житлово- ом нальної інфрастр т ри Дмитро Новиць ий перевірив, я тривають роботи із заміни
по рівлі житловом б дин Деснянсь о о район столиці
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Ділові новини

Труднощі промвиробництва

У вересні 2013 ро промисло-
ве виробництво в У раїні с оро-
тилося на 5,6 % порівняно з ве-
реснем 2012 ро . Про це повідо-
мила Державна сл жба статисти-
и. При цьом вересні 2013 ро-
обся и промвиробництва зни-

зилися на 0,4 % порівняно з
серпнем 2013 ро . У січні-ве-
ресні 2013 ро порівняно з січ-
нем-вереснем 2012 ро промви-
робництво с оротилося на 5,2 %.
У свою чер , ГУ статисти и

м. Києві проінформ вало, що об-
ся и промислово о виробництва
столиці вересні зменшилися на
15,1 % порівняно з вереснем
2012 ро . У порівнянні з серп-
нем 2013 ро промвиробництво
Києві с оротилось на 1,4 %. У

січні-вересні 2013 ро порівняно
з січнем-вереснем 2012 ро по-
азни и столично о промвироб-
ництва знизилися на 9,9 %.
На адаємо: серпні 2013 ро

промислове виробництво в У ра-
їні с оротилося на 5,4 % порівня-
но з серпнем 2012 ро . У 2012
році порівняно з 2011 ро ом об-
ся и промвиробництва зменши-
лися на 1,8 %

Масштаби бідності 
зменшуються

В У раїні спостері аються об-
надійливі тенденції до зменшення
масштабів бідності. Про це
повідомила завід вач відділом
досліджень рівня життя населен-
ня Інстит т демо рафії та соці-
альних досліджень імені М. В.
Пт хи НАН У раїни Людмила Че-
рень о на прес- онференції з
привод відзначення 17 жовтня

Міжнародно о дня ООН боротьби
із бідністю, повідомляє “У рін-
форм”. “По и що ми маємо дані
лише за перший вартал ниніш-
ньо о ро , але вони вже в аз -
ють на обнадійливий почато
зменшення бідності за основни-
ми ритеріями. Адже всі ро и, по-
чинаючи із ризово о 2008- о, ми
спостері али д же нестабільн
сит ацію”,— зазначила Черень о.
“Зменшилися по азни и віднос-
ної бідності — із 25,8 до 25,6 %.
Продовжилася й інша позитивна
тенденція, що на міжнародном
фоні д же приємно, до зменшен-
ня бідності за ритерієм 5 дола-
рів США на особ на доб . Т т
бідність на перший вартал ни-
нішньо о ро становила 2,9 %
проти 3,2 % на відповідний пері-
од мин ло о ро ”,— онстат є
е сперт. З пинилася вона й на
та ом ритерії визначення бід-
ності, я співвідношення доходів
до прожит ово о мінім м . “Ста-
ло менше населення, чиї доходи
є нижчими прожит ово о мінім -
м . Я що в мин лом році б ло
15,6 %, то в нинішньом вже ста-
ло 13,9 %”,— зазначила пані Че-
рень о. Різниця ж доходах між
найбіднішими та найба атшими
раїнцями зменшилася із шес-

ти ратної цифри до чотирьох-
ратної. За даними е пертів, 5 %
населення жив ть не та , я реш-
та 95 %. “Вони мають я існо ін-
ший рівень споживання і я існо
інше життя. Це — не лише міль-
ярдери, їх одиниці, і всі їх знають.
А 5 відсот ів населення — це в
основном топ-менеджери”,—
пояснила Людмила Черень о. “У
нас д же вели а диференціація в
оплаті праці між менеджерами

різних лано . Низовий рівень має
зарплат на рівні середньої по
е ономіці, с ажімо, Києві, а топ-
менеджери мають зарплат в де-
сят и разів більш . Ось та а не-
справедливість цієї частини
ромадян”,— зазначила вона.
Е сперт за важила та ож, що
промислових ре іонах, я і розта-
шовані переважно на сході, вищі
доходи і вища вартість життя, на
середньо раїнсь ом рівні вони
ви лядають добре. На заході —
нижчі доходи, але й нижча вар-
тість життя, там нижчі ціни на
прод ти і товари. Територіями з
найбільшою іль істю людей, я і
жив ть за межею бідності, в
У раїні є північно-західний і пів-
денно-центральний ре іон. Спри-
ятливіша сит ація в центрі, на
сході та част ово — на півдні
У раїни

Нові перспективи для села

На ви онання дор чення Прези-
дента У раїни лава ряд Ми ола
Азаров зобов’язав Міністерство
ре іонально о розвит , б дів-
ництва та житлово- ом нально о
осподарства, Міністерство а -
рарної політи и і продовольства
та Міністерство фінансів разом з
ре іональними адміністраціями
почати розроб ре іональних
про рам розвит соціальної ін-
фрастр т ри села. Про це
прем’єр-міністр заявив під час
засідання Кабмін 17 жовтня.
“Висо і темпи розвит сільсь о-
о осподарства, інтенсифі ація
а ровиробництва ставлять перед
нами нові завдання. Я зазначив
Ві тор Федорович Ян ович, я -
що ми не б демо в ладати необ-

хідні ошти в соціальн інфра-
стр т р на селі, я що не б демо
б д вати місцеві доро и, с часне
житло, медичні й тор овельні за-
лади для селян, наше село прос-
то не зможе розвиватися потріб-
ними темпами”,— під реслив Ми-
ола Азаров. На йо о пере онан-
ня, цій сфері треба визначити
дов отермінові амбіційні і водно-
час реалістичні завдання, я і спи-
раються на зростання а ровироб-
ництва і водночас сприяють та о-
м зростанню

Аграрії збираються 
у столиці

18 жовтня столиці відб деться
Все раїнсь ий а рарний фор м,
я ом візьм ть часть більше 500
представни ів ал зі. Серед пи-
тань фор м — земельна рефор-
ма. Сьо одні лише 4 % сільсь о-
осподарсь их товаровиробни ів
підтрим ють надання державі ви-
лючно о права півлі-продаж
земель сільсь о осподарсь о о
призначення. Та і рез льтати опи-
т вання, проведено о а енцією
AgriSurvey Асоціації “У раїнсь ий
л б а рарно о бізнес ” (УКАБ). За
рез льтатами опит вання, 49 %
сіль оспвиробни ів відповіли, що
право півлі-продаж сільсь о-
осподарсь их земель має нале-
жати фізичним і юридичним осо-
бам. Ще 37 % респондентів вва-
жають, що це право потрібно на-
дати лише фізичним особам. 7 %
опитаних вист пають проти пів-
лі-продаж землі вза алі, а 3 % не
мали власної д м и з цьо о приво-
д . І лише 4 % а раріїв вважають,
що ви лючне право тор вати
землями сіль осппризначення по-

винно належати державі. “Та ий
розподіл д мо а раріїв свідчить
про те, що вітчизняних сіль ос-
пвиробни ів прис тнє бажання
перспе тиві самим наб вати
власність земельні ділян и. І це
бажання стає ще більш очевидним
з о ляд на побоювання раїн-
сь их а раріїв, що із введенням в
дію Державно о земельно о бан
з 1 січня 2014 ро вели і земель-
ні масиви мож ть б ти передані
орист вання іноземним стр т -
рам”,— ствердж є дире тор а ен-
ції AgriSurvey УКАБ Тарас Га алю .
Рез льтати опит вання по аз ють,
що 85 % а раріїв вист пають про-
ти часті іноземців рин землі
У раїни. У 9 % респондентів д м а
з цьо о привод не сформ валася,
і лише 6 % підтрим ють та пер-
спе тив . Крім то о, за словами Т.
Га алю а, ставлення а ровиробни-
ів до запровадження рин землі
за алом по іршилося порівнянні
з мин лим ро ом. Я відомо,
Верховній Раді зареєстровано за-
онопрое т № 2181а, я ий перед-
бачає можливість наб ття влас-
ність земель сіль осппризначення
без обмежень щодо ма симальної
площі лише однією юридичною
особою — Державним земельним
бан ом

Корисне 
для автоперевізників

Задля оптимізації процес та
створення оптимальних мов для
видачі дозволів на здійснення
міжнародних автомобільних пе-
ревезень, врахов ючи від риття
TIR-пар ін АсМАП У раїни, з 1
листопада 2013 ро розпочне
свою робот П н т видачі дозво-

лів “Бориспіль”. Я повідомила
прес-сл жба Мінінфрастр т ри,
зв’яз з від риттям п н т ви-

дачі дозволів на міжнародні пере-
везення пасажирів і вантажів ав-
томобільним транспортом Бо-
рисполі ПВД “Київ” за адресою
просп. Повітрофлотсь ий, 76-а
працювати не б де. ПВД “Борис-
піль” розташоване за адресою:
Київсь а область, м. Бориспіль,
в л. Тельмана, 49. Графі роботи:
щоденно з 08.00 до 20.00

Про несумлінних 
роботодавців

Нещодавно для відвід вачів
столичних Центрів обсл ов ван-
ня платни ів подат ів запрова-
джено новий сервіс під назвою
“Мої тр дові права пор шено”. З
10 жовтня 2013 ро в приміщен-
нях ЦОПП б ли встановлені
с ринь и, за допомо ою я их о-
жен ромадянин може письмо-
вом ви ляді пос аржитись на не-
правомірні дії з бо роботодав-
ця, на виплат заробітної плати “
онверті” та інші пор шення тр -
дово о й подат ово о за оно-
давств при взаємовідносинах з
роботодавцями. Особливістю
сервіс є щоденний моніторин
інформації, я а надходить до
с риньо та оперативне реа -
вання з бо фахівців Міндоходів
на пор шення, ви ладені звер-
неннях. С ринь и знаходяться
дост пном місці ожном з 10-
ти Центрів обсл ов вання плат-
ни ів подат ів при районних по-
дат ових інспе ціях ГУ Міндохо-
дів м. Києві та Центрі обсл о-
в вання іноземних ромадян при
ГУ Міндоходів м. Києві
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Робота під стать
Вітчизняні дами працюють більше за чоловіків, отримують — менше, та ще й "тягнуть" 
на собі домогосподарство

Мінус вісімсот гривень 
і плюс синці

Українки часом гірко жартують:

“Працюємо у три зміни: дві на робо�

ті, третя — удома, та всюди недопла�

чують”. У той час, як країни ЄС сер�

йозно обговорюють запровадження

зарплатні для домогосподарок за їх�

ній нелегкий хатній труд (а декотрі

вже й ввели такі норми), в Україні

дамам частенько недоплачують на�

віть на офіційній роботі. Як зазна�

чив у своєму виступі голова Верхов�

ної Ради Володимир Рибак, “у 2012

році розмір середньомісячної зар�

плати жінок складав 2 660 гривень, а

чоловіків — понад 3 400 гривень. У

деяких галузях різниця в оплаті ся�

гає двох разів і більше”. Скажімо,

працівники сфери пошти та зв’язку

отримують у середньому 3 900 гри�

вень, жінки — 2 300 гривень. Тобто

середня різниця у зарплатні жінки і

чоловіка в Україні складає приблиз�

но 800 гривень. Причому існує роз�

поділ на “жіночі” та “чоловічі” сфе�

ри господарської діяльності. Відтак

вітчизняні чоловіки галантно посту�

паються жінкам у сфері легкої про�

мисловості, де кількість працівниць

сягає 84 %, охорони здоров’я —

78 %, у фінансовому секторі та роз�

дрібній торгівлі — понад 55 %.

Та ще спробуй ту роботу знайти!

“Безробіття в Україні має жіноче об�

личчя,— констатувала заступник мі�

ністра соціальної політики Лідія

Дроздова.— На сьогодні жінки ста�

новлять 55 % безробітних. За дани�

ми Київського міського центру зай�

нятості, станом на 1 жовтня 2013 ро�

ку кількість зареєстрованих безро�

бітних становила 9,4 тис. осіб, з них

отримували допомогу по безробіт�

тю — 7,9 тис. осіб, проходили про�

фесійне навчання — майже 0,8 тис.

осіб. Частка жінок серед безробітних

киян складає 61,7 %, або 5,8 тис.

осіб.

І вони частіше за чоловіків виму�

шені обирати між кар’єрою й осо�

бистим життям, для них питання

постає найчастіше руба. Та навіть

якщо є робота, стаж, “світить” пен�

сія, можна сподіватися на спочи�

нок? Та ні! Оскільки, за словами Лі�

дії Дроздової, середній розмір пенсії

жінки складає 1 306,62 гривень і це

лише 71,5 % середньої пенсії чолові�

ка (1 826,57 гривень). Хоча розрив у

пенсіях, на відміну від зарплат, ско�

рочується і складає близько 500 гри�

вень, тим не менше.

Може, “посада” домогосподарки

чи хатній затишок після роботи ми�

ліші за гроші? Знову ні. Володимир

Рибак акцентував увагу на домаш�

ньому насильстві, кількість випадків

якого з року в рік в Україні лишень

зростає, попри зусилля законодав�

ців та правоохоронців. Лишень про�

тягом минулого року чоловіків, кот�

рі торкалися жінок далеко не з лас�

кавими намірами, було на обліку в

МВС понад 120 тис. осіб. Тож щого�

дини в Україні мінімум 15 жінок ста�

ють жертвами домашнього насиль�

ства.

Півкрісла та півцарства —
прекрасній половині

Чому стільки років в Україні від�

бувається чимало обговорень проб�

леми гендерної рівності, навіть за�

кони приймаються, а віз і нині там?

Можливо, тому, що у влади, на від�

міну від безробіття, обличчя якраз

чоловіче, і вона просто погано розу�

міє жіночі проблеми. Під час парла�

ментських слухань саме ця проблема

стала чи не основною для обгово�

рення з подачі західних партнерів.

Скажімо, Володимир Рибак слушно

зазначив, що із 442�х народних де�

путатів лише 42 — жінки. Тобто

всього 10 % — представництво жі�

ноцтва, котре становить половину

населення України. “А 30 % законо�

давчих ініціатив подано саме жінка�

ми”,— наголосив спікер. Координа�

тор системи ООН в Україні Алес�

сандра Тісо похвалила владу за те,

що рівень представництва жінок у

парламенті все�таки зріс із 9 до 11 %,

та закликала не зупинятися на до�

сягнутому. “Але ми вважаємо, що

варто було б досягти рівня хоча б 30

% участі жінок в органах найвищого

рівня, включаючи парламент або

виконавчу владу”,— зазначила вона.

Але не вся державна влада суто

чоловіча. Виявляється, державна

служба має жіноче обличчя. Про це

під час слухань заявила заступник

голови Національного агентства

України з питань державної служби

Юлія Ковалевська. “За даними Дер�

жавної служби статистики в Україні,

станом на 1 січня 2013 року нарахо�

вується 274 тис. 739 державних

службовців, з них жінок — 210 тис.

888 осіб, або 76,8 %. Посадових осіб

місцевого самоврядування нарахо�

вується 98 тис. 117 осіб, в тому числі

жінок — 74 тис. 877 осіб, або

76,3 %”. Та радіти зарано. Співвід�

ношення державних службовців�ке�

рівників за категоріями посад де�

монструє протилежну тенденцію

представництва жінок і чоловіків:

86,5 % чоловіків і лише 13,5 % жінок

обіймають посади І категорії; 67,5 %

чоловіків і 32,5 % жінок — посади ІІ

категорії; лише на посадах ІІІ та ІV

категорії прослідковується тенден�

ція до збільшення кількості жінок.

До слова, як уточнив спікер Володи�

мир Рибак, в діючому уряді України

3 міністри — жінки, ще дві дами —

заступниці міністрів, і це “найбіль�

ше представництво жінок в уряді за

всі роки незалежності”.

У бій за квоти представництва на

вищих щаблях влади незабаром

підуть депутати. Представниця УДА�

Ру Ірина Геращенко анонсувала за�

конопроект від опозиції, котрий за�

кріпить не менш як 30 % місць у ви�

борчому списку за представниками

“однієї статі”. Натомість народний

депутат фракції Партії регіонів Ганна

Герман зазначила: “Починати треба з

цього залу, з залу Верховної Ради. Я

думаю, що чоловіки повинні не лише

говорити про рівність між нами, а

подати приклад... І якщо рішення в

Україні справді приймають чоловіки,

то ми знаємо, що, за великим рахун�

ком, готують їх жінки. Але сподівати�

ся на те, що чоловіки віддадуть жін�

кам кермо влади в цій державі, мар�

но. Нам треба змагатися, нам треба

боротися і нам треба правильно голо�

сувати на виборах. Голосуймо за те,

щоб жінок в українському, принай�

мні, парламенті було 50 на 50, і в усіх

органах влади так само”.

Жінки порятують державу 
і самих себе

Хоча жінок у владі мало, та все ж

вони там присутні. І діють. Зокрема

у співпраці з жіночими громадськи�

ми організаціями розробляють про�

грами та схеми, як "вирвати" жіноц�

тво України із замкненого кола. За�

ступник міністра соціальної політи�

ки Лідія Дроздова повідомила, що

Мінсоцполітики спрямувало на роз�

гляд уряду законопроект про забез�

печення рівних прав та можливос�

тей жінок і чоловіків, у якому, зокре�

ма, йдеться про ті ж 30 % квоти на

представництво жінок у всіх сферах

життєдіяльності суспільства, зокре�

ма у виборчих списках політпартій

до Верховної Ради та місцевих рад.

“У корпоративному секторі під час

призначення на вакантну посаду пе�

ревага надаватиметься кандидатам

статі, котра менше представлена”,—

зазначила вона.

Саме у бізнесі вбачає порятунок

для українських жінок і заступник

голови ради Федерації роботодав�

ців України Ганна Безлюдна. На її

думку, проблеми гендерної рівності

неможливо вирішити локально, по�

трібен комплексний підхід. А це “є

розвиток жіночого підприємництва

в Україні. В рамках програми євро�

інтеграції зараз цим шляхом актив�

но йде навіть більш консервативна

у цих питаннях за Україну Туреччи�

на... Власна справа може дати жінці

головне: гнучкий графік роботи,

можливість планувати свій час. Це

дозволить займатися улюбленою

справою і виховувати дітей”. За

словами Ганни Безлюдної, в Україні

жінок�підприємців у чотири рази

менше за чоловіків, хоча бажання

займатися власною справою в укра�

їнок велике: “За результатами со�

ціологічного опитування Федерації

роботодавців в Україні, 20 % жінок

хочуть займатися власним бізне�

сом. З урахуванням того, що жінок

в Україні більше за чоловіків — це

колосальний потенціал нашої кра�

їни”.

Отже, українок рятувати не варто,

їм просто потрібно створити умови

для гармонійного поєднання

кар’єри та сім’ї. Позитивним є те,

що наші співвітчизниці усвідомлю�

ють свої проблеми, свої права та го�

тові їх відстоювати. Хто знає, мож�

ливо, саме жінки, їхній потенціал

стане потужним імпульсом до стрім�

кого економічного зростання.

У 2012 році розмір
середньомісячної

зарплати жінок складав 
2 660 гривень, а чоловіків

— понад 3 400 гривень 

Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

У раїнсь і жін и славилися в світі расою та працьови-
тістю. Особливо це мож ть засвідчити італійці, іспанці,
порт альці, ре и, де наші дами поневіряються на за-
робіт ах. Але дя а за та і чесноти рідном раї зали-
шається порівняно невисо ою. Низь а зарплатня,
тр днощі влашт ванні на робот , се сизм і домашнє
насильство — ось неповний перелі проблем для “слаб-
ої статі”, отра в У раїні повинна б ти сильною, щоб
вижити. Адже ендерна рівність, арантована Констит -
цією, повся денном житті пор ш ється. Держава на
порозі ЄС, та, виявляється, давні стереотипи трив іші
за євроінте раційні пра нення. Що з цим робити, об о-
ворили днями часни и парламентсь их сл хань.

Мільйони на гендерну 
рівність
Кабмін 26 вересня 2013 ро

затвердив Державн про рам
забезпечення рівних прав та
можливостей жіно і чолові ів на
період до 2016 ро , оцінивши її
фінанс вання майже в 6 млн рн.
При цьом з держбюджет пла-
н ється виділити близь о 1,3 млн
рн, з місцевих бюджетів — 1,8
млн рн. Найбільший обся фі-
нанс вання припадає на та і за-
ходи, я проведення серед робо-
тодавців інформаційно-роз’яс-
нювальної роботи з впроваджен-
ня європейсь их стандартів рів-
ності співробітни ів сфері пра-
ці, інформаційні ампанії з ви-
світлення питань рівно о розпо-
діл сімейних обов’яз ів і відпо-
відальності за виховання дитини.
Крім то о, план ється підвищен-
ня рівня омпетенції фахівців з
питань забезпечення рівних прав
та можливостей жіно і чолові ів
та розроб а механізм реалізації
права на захист від дис риміна-
ції за статевою озна ою. Про ра-
ма та ож передбачає вре лю-
вання проблеми " ендерно о
розрив " рівні заробітної плати
і здійснення заходів, спрямова-
них на розвито жіно лідер-
сь их навичо

ДО СЛОВА
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"Кожна дитина, народжена у

цьому світі, заслуговує на те, щоб

у неї було багате і наповнене жит�

тя".

Діти — це квіти життя. Але у су�

часному світі, повному небезпек

та викликів для людини, ці квіти

дуже часто в'януть, так і не роз�

квітнувши. І від того, наскільки

суспільству вдається зберегти нові

життя, залежить майбутнє самого

суспільства. За даними Всесвіт�

ньої організації охорони здоров'я,

щороку понад 8 мільйонів дітей

гинуть через причини, які можуть

бути попереджені, і майже 40 %

усіх випадків смерті дітей у віці до

п'яти років припадає на частку но�

вонароджених, грудних дітей у

перших 28 днів життя або на нео�

натальний період. Не менш жах�

ливою є цифра — 350 тисяч кож�

ного року. Саме стільки жінок по�

мирають, ставши жертвами ус�

кладнень, пов'язаних з вагітністю

та пологами. І їх так само можли�

во попередити та врятувати життя.

Серед безпосередніх причин

загибелі новонароджених: перед�

часні пологи і низька маса тіла

при народженні, інфекції, асфік�

сія (нестача кисню при наро�

дженні) і родові травми. Але цих

дітей та їхніх матерів, на думку

ВООЗ, можна врятувати — за

умови наявності своєчасної ква�

ліфікованої допомоги при поло�

гах і протягом першого тижня

життя. На жаль, переважна біль�

шість випадків смерті новонаро�

джених та матерів відбувається в

бідних країнах, в яких не існує на�

лежної технічної бази для допо�

моги в таких випадках. Показо�

вим є той факт, що в переліку "Ці�

лей тисячоліття в галузі охорони

здоров'я", прийнятих Організа�

цією Об'єднаних Націй у 2000 ро�

ці, зниження показників мате�

ринської та дитячої смертності

посідає ключове місце.

Україна належить до переліку

країн світу, в яких гостро стоїть

проблема дитячої та материнської

смертності. Не буде перебільшен�

ням те, що від вирішення цієї

проблеми залежить не тільки

життя тисяч дітей та жінок, а й

майбутнє цілої української нації.

Згідно з даними The World

Factbook СІА, в Україні показник

смертності серед матерів склав 32

смерті/100 000 живонароджених

(дані за 2010 рік). Це 122�ге місце

у світовому рейтингу (краще за

ситуацію в Росії, однак гірше за

Узбекистан). За коефіцієнтом ди�

тячої смертності наша країна сут�

тєво випереджає країни ЄС, Ро�

сію та навіть колишні зони війсь�

кових конфліктів — Сербію та

Хорватію. На 2013 рік цей показ�

ник склав 8,24 смерті на 1000 жи�

вонароджених, що поставило

Україну на 155�те місце.

Ще два роки тому на засіданні

високого рівня Генеральної

Асамблеї ООН з профілактики

неінфекційних захворювань та

боротьби з ними Президент Укра�

їни у своєму виступі підкреслив

необхідність покращення медич�

них та інфраструктурних умов для

народження дитини. Того ж року

в Україні офіційно стартував на�

ціональний проект "Нове життя".

В рамках проекту заплановано

відкриття по всій країні спеціалі�

зованих перинатальних центрів. І

ось, відповідно до заяв спеціаліс�

тів Міністерства охорони здоров'я

України, перші результати проек�

ту засвідчили його ефективність.

Цього року чи не вперше за два�

дцять років незалежності був за�

фіксований тривалий показник

зростання народжуваності на 7 %.

В той же час дитяча смертність —

інший важливий для суспільного

здоров'я показник — знизився за

останніх 5 років на 27 %. Але що

саме криється за цими цифрами?

І в чому полягає сутність рефор�

мування?

Перинатальні центри —
надія для тисяч українців

Коли постало питання про те,

як саме змінити ситуацію з катас�

трофічними показниками мате�

ринської та дитячої смертності в

Україні, основні зусилля було ви�

рішено спрямувати на підвищен�

ня якості та доступності медичної

допомоги. Але проблема високої

материнської та дитячої смертно�

сті є комплексною, включає бага�

то важливих складових (не тільки

проблема наявності пологових

будинків чи доступності ліків).

Тому замість локальних змін був

запроваджений Національний

проект "Нове життя. Нова якість

охорони материнства та дитин�

ства". Мета проекту — забезпе�

чення населення доступною ви�

сококваліфікованою медичною

допомогою, комфортними умова�

ми народження та виходжування

дітей шляхом створення мережі

регіональних перинатальних цен�

трів. Саме перинатальні центри

повинні стати головною рушій�

ною силою покращення ситуації.

Особливість таких центрів поля�

гає в тому, що, на відміну від тра�

диційних пологових будинків, пе�

ринатальний центр — це заклад

широкого профілю, в якому ви�

користовуються найсучасніші ме�

дичні технології, нові стандарти

проведення консультацій, ліку�

вання і реабілітації вагітних та жі�

нок, що тільки�но народили, а та�

кож новонароджених дітей. Ак�

цент в роботі центру зроблений

саме на тривалій комплексній до�

помозі, яка не закінчується відра�

зу після народження дитини. Ще

однією особливістю центрів є те,

що до них в першу чергу спрямо�

вують жінок з патологіями вагіт�

ності, у яких очікуються пробле�

ми під час пологів.

Варто зазначити, що перина�

тальні центри — це лише вершина

айсбергу. В рамках проекту пла�

нується вибудовувати багаторів�

неву систему допомоги вагітним

жінкам та новонародженим.

На першому рівні спостережен�

ня консультації та допомогу вагіт�

ним надаватимуть акушери та сі�

мейні лікарі. Якщо у жінки немає

проблем із протіканням вагітно�

сті, то на цьому рівні вона зможе

отримати все необхідне. Коли ж

навпаки передбачається виник�

нення проблем та ризиків для ма�

тері та дитини під час пологів, то�

ді жінка спрямовується на ІІ рі�

вень, на якому в міських полого�

вих будинках чи міжрайонних пе�

ринатальних центрах їй надається

необхідна допомога. І нарешті для

жінок групи високого та вкрай

високого перинатального ризику

(передчасні пологи, небезпечні

захворювання та проблеми у но�

вонароджених) передбачене ліку�

вання та догляд в закладах ІІІ рів�

ня, а саме в обласних перинаталь�

них центрах, центрах охорони

здоров'я матері і т. д. Проектом

передбачено створення ком�

плексної перинатальної служби в

27�ми регіонах України. До кінця

наступного року заплановано від�

криття перинатальних центрів ІІІ

рівня в усіх регіонах країни. На

2013 рік вже на повну потужність

працюють центри в 11�ти облас�

тях держави.

Багаторівнева система, яка бу�

дується в Україні, вже тривалий

час ефективно працює в США та

країнах Західної Європи. Завдяки

раціональній побудові та техніч�

ній оснащеності робота багато�

рівневої системи побудована так,

що у кожному великому регіоні є

об'єднані в єдину мережу устано�

ви всіх трьох рівнів, які успішно

справляються не тільки із завдан�

нями лікування, а ще й перероз�

поділу пацієнтів між установами

мережі. Це робиться для того,

щоб кожен пацієнт отримував

повну медичну допомогу.

Перинатальні центри 
у Києві

Столиця, як завжди, демон�

струє приклад для інших регіонів

у реформуванні системи медично�

го обслуговування. Не є винятком

і ситуація із запровадженням пе�

ринатальних центрів. Так, ще в у

цьому році на базі Київського по�

логового будинку № 5 відкриється

найбільший перинатальний центр

в Україні. Фактично, це буде ці�

лий комплекс із надсучасною тех�

нологічною базою, досвідченими

лікарями та навчально�тренінго�

вим центром. "Завдяки сприянню

міської влади у столиці працюва�

тимуть унікальні перинатальні

центри. Відмінність київських за�

кладів полягає у тому, що кожен з

них матиме свою спеціалізацію.

Так, у нині діючому перинаталь�

ному центрі на базі Київського

міського пологового будинку № 7

виходжують недоношених немов�

лят. Перинатальний центр, що бу�

де створений на базі 5�го полого�

вого будинку, що у Солом'янсько�

му районі, спеціалізуватиметься

на веденні вагітних з екстрагені�

тальними патологіями". Так оха�

рактеризувала запланований

центр перший заступник директо�

ра Департаменту охорони здоров'я

Валентина Залеська.

Варто нагадати, що, згідно з

Концепцією розвитку перина�

тальної допомоги, яка була за�

тверджена столичною владою, до

2014 року у Києві мають запрацю�

вати три високоспеціалізованих

перинатальних центри третинно�

го рівня надання медичної допо�

моги. Перший вже діє на базі по�

логового будинку № 7. За півтора

року роботи цього центру у Соло�

м'янському районі столиці майже

на 10 % збільшилася кількість

нормальних пологів, також зни�

зилися показники смертності.

Другий центр, як вже зазначало�

ся, має відкритися у грудні. І, на�

решті, на базі пологового будинку

№ 4 в Оболонському районі від�

криється третій центр, у якому

прийматимуть вагітних з інфек�

ційними патологіями. Як розпо�

вів "Хрещатику" керівник націо�

нального проекту "Нове життя"

Віктор Сірман, створений на базі

Київського міського пологового

будинку № 5 перинатальний

центр зі спеціалізацією медичної

допомоги вагітним з екстрагені�

тальною патологією буде одним з

найпотужніших перинатальних

центрів.

Перед реформаторами стоїть

серйозне завдання — знизити рі�

вень материнської смертності на

10 %, новонароджених — на 20 %,

а також суттєво знизити показни�

ки дитячої інвалідності. Наскіль�

ки це під силу столичній владі,

покаже час. Однак варто розумі�

ти, що кожне врятоване материн�

ське життя, кожний новий ма�

ленький громадян країни — це

вже перемога

У столичних аптеках
вистачає ліків 
для гіпертоніків
Днями заст пни міністра охо-

рони здоров'я Роман Бо ачев
здійснив інспе ційний візит сто-
личні апте и. Метою візит до де-
я их иївсь их апте б ло визна-
чення наявності лі ів, що реалі-
з ються в рам ах пілотно о про-
е т щодо запровадження дер-
жавно о ре лювання цін на ме-
дичні препарати для лі вання
осіб з іпертонічною хворобою.
Виявилося, не в сіх апте ах,

що бер ть часть пілотном
прое ті, існ ють повідомлення
про наявність та их лі ів в аптеч-
ном за ладі. Та ож відс тня ін-
формація для іпертоні ів про
можливість придбати лі вальні
препарати із с ттєвою зниж ою.
Я правило, фармацевти омер-
ційних апте неохоче спіл ються
про це з лієнтами.
В аптеці № 75, що знаходить-

ся на просп. Перемо и, 104, ін-
формація про "пілот" та перелі
лі ів для іпертоні ів розміщена
на видном місці. Персонал ап-
те и та ож повністю володіє да-
ними щодо прое т , том в до-
ст пній формі може пояснити
відвід вачам про можливість
взяти ньом часть та про йо о
перева и.
За словами завід вач и апте и

Олени Недаш івсь ої, за лад має
сі необхідні лі и для іпертоні ів,
с лад постійно оновлюється. "Ап-

теці ви ідно брати часть пілот-
ном прое ті, адже лі и відп с-
аються зі зниж ою, а її розмір
держава омпенс є за лад
повном обсязі. Том зростає
обі лі ів та обся зал чених апте-
ою оштів",— пере онана Олена
Недаш івсь а.
Я повідомив Роман Бо ачев,

ця орот а поїзд а иївсь ими ап-
те ами виявила основн пробле-
м пілотно о прое т — відс т-
ність інформації щодо прое т та
наявності лі ів зі зниж ою для і-
пертоні ів омерційних апте ах.
"С ладається враження, що при-
ватні аптечні за лади приєдн ю-
ться до прое т , та би мовити,
для звітності, не відч ваючи ані
соціальної відповідальності перед
с спільством, ані ви оди для біз-
нес , що фа тично знаходиться
на поверхні",— онстат вав за-
ст пни міністра

Майже 30 тисяч дітей 
в Україні захворіли на грип

За інформацією Центр рип
та ГРВІ Центральної СЕС МОЗ
У раїни, за мин лий тиждень,
7—13 жовтня 2013 ро , по аз-
ни и захворюваності на рип та
ГРВІ не перевищили епідемічні
поро и в жодном ре іоні У ра-
їни та б ли в межах від 27,4 %
Сімферополі до 82,9 % Хар о-
ві.
Всьо о за мин лий тиждень

б ло зареєстровано 44 226 хво-

рих осіб на рип та ГРВІ, із них
оспіталізовано 516 осіб (1,15
% від сіх хворих), серед оспі-
талізованих 92,05 % становлять
діти ві ом до 17-ти ро ів. По аз-
ни захворюваності на рип та
ГРВІ (с марно) становить 42,15
випад а на 10 тисяч населення,
що на 3,6 % більше, ніж мин ло-
о тижня.
Серед дитячо о населення за-

реєстровано 29 807 випад ів за-
хворювань на рип та ГРВІ (67,4 %
від числа сіх хворих), що на 4,7 %
більше, ніж мин ло о тижня. Пито-
ма ва а хворих дітей за ві овими
ате оріями становить: до ро —
8,0 %, 1—4 ро и — 39,3 %, 5—9
ро ів — 26,2 %, 10—14 ро ів —
16,1 %, 15—17 ро ів — 10,5 %.
За звітний період летальних ви-

пад ів серед хворих на рип та
ГРВІ не зареєстровано, я і за по-
передній тиждень.
У цілом епідемічна сит ація

щодо захворюваності на рип та
ГРВІ в раїні відповідає середньо-
річном рівню для відповідної по-
ри ро

Українські психіатри
запозичують німецький
досвід
Спеціалісти У раїнсь о о на-
ово-дослідно о інстит т соці-

альної і с дової психіатрії та нар-
оло ії МОЗ У раїни відвідали
Федеральне міністерство охоро-
ни здоров'я Німеччини.

У засіданні, присвяченом спів-
праці ал зі охорони психічно о
здоров'я ромадян У раїни та Ні-
меччини, взяли часть ерівни
відділ "Двосторонні стос н и
сфері охорони здоров'я" Кла-
сюр ен Шірба м, ерівни відді-
л "Психіатрія, невроло ія, педі-
атрія" Томас Штра е, оордина-
тор німець о-польсь о о товари-
ства охорони психічно о здоров'я
Нільс Пьор сен, оловні поза-
штатні спеціалісти МОЗ У раїни
за спеціальностями: "Психіат-
рія" — Ірина Пінч , "Дитяча пси-
хіатрія" — І ор Марцен овсь ий,
"С дово-психіатрична е сперти-
за" — Оле сандр Ревено , пред-
ставни и ромадсь их ор аніза-
цій та лі вальних за ладів Рейн-
сь о о ре іон , співробітни и ін-
стит т тощо.
Обидві сторони висо о оцінили

рез льтати співробітництва, зо -
рема міністр охорони здоров'я
У раїни Раїса Бо атирьова звер-
н лась з від ритим листом до мі-
ністра охорони здоров'я ФРН Да-
ніеля Бара, в я ом висловила
щир подя за технічн допомо-

в ор анізації прое т , надію на
продовження партнерсь их сто-
с н ів та своє бачення щодо
спільно о план дій майб тньо-
м .
Кла сюр ен Шірба м запевнив,

що реалізація прое т стане ще
одним ро ом інте рації У раїни
Європейсь ий Союз. Вдос она-
лення с дової психіатрії та дитячої

психіатрії дозволить не лише по-
ращити рівень медичної допомо-
и, а й сприятиме розвит всієї
соціальної медицини У раїни.
На з стрічі об оворювався хід

ви онання про рами співпраці
психіатричних сл жб і міністерств
охорони здоров'я ФРН та У ра-
їни, дося н ті рез льтати, плани
подальших дій. Серед напрям ів
можливо о співробітництва сто-
рони о реслили співпрацю сфе-
рі реформ вання післядипломної
освіти в ал зі охорони психічно-
о здоров'я, дитячої та с дової
психіатрії

Міжнародні експерти
перевірять столицю 
на поліомієліт
До У раїни приїхали міжнародні

е сперти Європейсь о о ре іо-
нально о бюро ВООЗ для прове-
дення е спрес-оцін и епідемі-
оло ічно о на ляд за поліомієлі-
том.
"Міністерство охорони здо-

ров'я У раїни підтрим є основи
політи и Всесвітньої ор анізації
охорони здоров'я та вживає сі
необхідні заходи, я і спрямовані
на реалізацію про рами по під-
тримці вільно о від поліомієліт
стат с У раїни. На сьо одні на-
працьовано необхідн норматив-
н баз . А т алізовано с лад На-
ціонально о сертифі аційно о
омітет У раїни з лі відації полі-
омієліт . Зараз за лади охорони

здоров'я забезпечені в достатній
іль ості ва цинами для прове-
дення щеплень від поліомієліт
відповідно до національно о а-
лендаря щеплень",— відзначив
перший заст пни міністра охо-
рони здоров'я У раїни Оле сандр
Кач р.
У ході наради фахівці об овори-

ли поточн епідеміоло ічн сит -
ацію із попередження поширення
ди о о поліовір с , проаналіз ва-
ли ті заходи, отрі проводяться на
даний момент для попередження
розповсюдження поліомієліт в
У раїні.
Протя ом трьох днів п'яти ре-
іонах — Києві, Одесь ій, Львів-
сь ій, Чер ась ій, С мсь ій об-
ластях — міжнародні та раїнсь і
фахівці провед ть детальний ана-
ліз та моніторин епідсит ації. По
завершенні роботи місії е сперти
надад ть ре омендації для до-
с оналення системи епідна ляд
за поліомієлітом в У раїні.
Додамо, поліомієліт — остре

інфе ційне захворювання, що ха-
ра териз ється запальними змі-
нами носо лот и й иш івни а, а
та ож раженням нервової систе-
ми з розвит ом паралічів. Зара-
ження відб вається через бр дні
р и, заражені вір сом вод та
прод ти. Хара терна літньо-
осіння сезонність захворювання.
Хворіють переважно діти. Захво-
рюваність на поліомієліт зале-
жить від рівня ва цинованості на-
селення

Правильне
харчування —
основа
здоров'я
людини
Їжа, я ми їмо, забезпеч є розви-
то і постійне оновлення літин і
т анин ор анізм . Прод ти харч -
вання — джерела речовин, з я их
синтез ються ферменти, ормони
й інші ре лятори обмінних проце-
сів.

Обмінні ж процеси, стан шкірних покривів,

настрій, фізична і розумова працездатність —

знаходяться у прямій залежності від нашого

раціону і способу життя. Тож дієтологи дають

кілька порад на кожен день:

пийте достатню кількість води. В серед�

ньому необхідно випивати 8—10 склянок води,

з урахуванням трав'яних настоїв, зеленого чаю,

відвару шипшини. Фрукти і овочі містять

структуровану воду і можуть поповнити вашу

денну потребу;

ранковий прийом їжі обов'язковий. Сні�

данок дуже важливий для нашого метаболіз�

му. Люди, які їдять вранці, мають меншу

ймовірність переїсти протягом дня. Пра�

вильний сніданок також дає якісну енергію і

допомагає продуктивно працювати і вчити�

ся;

вибирайте цільнозернові продукти. Спро�

буйте цільнозерновий хліб і макарони з твер�

дих сортів, вівсянку, гречку або коричневий

рис;

вибирайте кольорові овочі щодня. Овочі

різного кольору дають різні поживні речови�

ни. Вибирайте темну листову зелень, капусту�

брокколі і салати, червоні і оранжеві овочі —

моркву, гарбуз, болгарський перець і помідо�

ри. У сирих плодах сконцентрована цілюща

сила, в них зберігається значно більше вітамі�

нів і мікроелементів, ніж у варених. Сирі ово�

чі і фрукти підвищують швидкість обмінних

процесів. Людям з надмірною вагою, флегма�

тичним, схильним до депресивних станів дуже

добре включати в раціон сирі овочі і фрукти

для підвищення швидкості обмінних проце�

сів. Людям з "чутливим" шлунком краще їсти

овочі і фрукти, приготовані на пару або в ду�

ховці;

віддавайте перевагу свіжим фруктам, вони

мають більше переваг, ніж фруктовий сік, осо�

бливо той, що в пакетах, адже у такому фрук�

товому соку дуже мало або зовсім не міститься

харчових волокон;

використовуйте у своєму харчуванні тіль�

ки корисні жири і масла. Оливкове масло, аво�

кадо, горіхи і насіння, оливки і морська ри�

ба — прекрасні джерела незамінних жирних

кислот, корисних для серцево�судинної систе�

ми, а також жиророзчинних вітамінів і міне�

ральних речовин;

обережно вживайте солодощі. Обмежте

їжу та напої, що містять цукор;

харчуйтеся чотири�п'ять разів на день не�

великими порціями, в один і той же час.

Тож чим більше різних продуктів включено в

щоденне меню, тим більше біологічно актив�

них речовин надходить в організм.

Додамо, дуже важливо не тільки те, що ми

їмо, але і як ми це робимо! Готуйте їжу в добро�

му настрої й приймайте її непоспішно в ком�

панії позитивних людей!

За інформацією 
Київського міського 

центру здоров'я
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Новини медицини

Поради лікаряМета — врятувати нове життя
До 2014 року в Києві функціонуватиме три високоспеціалізованих
перинатальних центри третинного рівня надання медичної допомоги
Олекса ЧЕРЕВАТИЙ
спеціально для "Хрещатика"

На почат жовтня олова КМДА Оле сандр Попов
заявив про те, що вже наст пно о ро в Києві за-
працює др ий перинатальний центр. Крім то о, на
базі Київсь о о місь о о поло ово о б дин № 5
створять перинатальний центр зі спеціалізацією ме-
дичної допомо и ва ітним з е стра енітальною пато-
ло ією. Це б де один з найпот жніших перинаталь-
них центрів. Наразі, з ідно з рез льтатами роботи
вже діючо о центр на базі 7- о полово о б дин ,
Києві на 20 % с оротилася дитяча смертність. Але
ба атьом меш анцям столиці досі с ладно відповіс-
ти на запитання, що та е "перинатальний центр" і
чом та ба ато ва и приділяється цьом питанню.
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Свято сиру, золота осінь 
і астрономія

Побувати в країні сирів
На території столичного Експоцен�

тру відбудеться Перше національне

свято сиру. Відвідувачів радуватимуть

конкурсами, вікторинами, призами та

дегустаціями. Захід складатиметься з

кількох зон на різні смаки: для закоха�

них, для сімей, для дітей і просто для

шанувальників гарного сиру та вина.

Вперше в Україні відбудеться за�

хопливий атракціон — сирні перего�

ни. У світі вони відомі завдяки 200�

річній британській традиції — влаш�

товувати гонки за головкою Глостер�

ширського сиру. Гості зможуть відві�

дати майстер�класи з приготування

українських і зарубіжних страв з сиру,

навчитися правильно вибирати сир і

вино. Малеча вдосталь повеселиться

на атракціонах (наприклад, зіграє в

молочний боулінг), а дорослим про�

понують відвідати алею ремесел з ви�

робами майстрів з усієї країни, спро�

бувати свої сили в родео та грі “Зако�

ханих у сир”. Фігури з сиру і найбіль�

ше в Україні канапе (понад 140 кіло�

грамів, 6х6 метрів) не залишать ніко�

го байдужим. Відвідувачів свята та�

кож очікує виступ зірок української

естради.

Перше національне
свято сир

Коли: 19-20 жовтня, з 11.00 до
22.00
Де: Е споцентр У раїни (ВДНГ )
Вхід: 10 ривень, дітям до 14 ро-
ів без оштовно

Зустріти золоту осінь 
з піснями

У неділю Національний музей на�

родної архітектури та побуту України

запрошує на свято “Золота осінь”. О

10.00 розпочинається Служба Божа у

церкві XVI століття святого архистра�

тига Михаїла. З 12.00 до 14.00 на Спі�

вочому полі музею виступатимуть

фольклорні колективи з різних регіо�

нів України. В програмі — українські

побутові та ліричні пісні. Для від�

відувачів проведуть конкурс кращого

виконання української народної гур�

тової пісні (гурти родинні, дитячі, жі�

ночі, чоловічі, мішані).

“Золота осінь”
Коли: 20 жовтня з 10.00

Де: Національний м зей народ-
ної архіте т ри та поб т У раїни,
с. Пиро ів
Вартість вит ів: 30 рн для до-

рослих, 15 рн для ш олярів від 10
ро ів, ст дентів та пенсіонерів, 5
рн для дітей молодшо о ш ільно о
ві (6-10 ро ів)

Подивитися на комети 
і планети

У суботу в Києві пройде День Від�

критої Астрономії, який пропонує

усім охочим роздивитися зоряне небо.

Розпочнеться він о 20.00 з лекції за�

ступника головного редактора журна�

лу “Всесвіт. Простір. Час” Володими�

ра Манька, присвяченій кометам. Во�

лодимир розповість про чотири коме�

ти, які присутні зможуть побачити у

цей вечір: комета C/2012 S1 (ISON);

Невський Новачок; нова комета

Lovejoy (C/2013 R1); комета Енке, що

стрімко набирає яскравості.

На тлі вечірньої зорі за відповідної

погоди і чистого неба гості зможуть

спостерігати в телескопи Меркурій,

Венеру і Сатурн. А трохи пізніше —

Марс, Юпітер, Уран, Нептун і Місяць

уповні. Шанувальникам більш дріб�

них форм дадуть мікроскопи. Органі�

затори обіцяють частування у вигляді

гарячого чаю з бубликами і цікавих

розповідей про життя Всесвіту.

День Від ритої Астрономії
Коли: 19 жовтня з 20.00
Де: в л. Нижній Вал, 3-7
Вхід вільний. Попередня реєс-

трація всіх бажаючих на сайті
https://docs.google.com/forms/d/1I-
LzklBEGxHD5nSkIWApa9fN0kYpdiiOI
41MLyK9mc4/viewform

Побачити чорно
білі 
фотографії майстра

Вперше київська публіка має мож�

ливість побачити оригінальні роботи

автора, чиї пейзажі вже більше 30�ти

років є зразком для багатьох фотоху�

дожників, без перебільшення,

справжнього гуру сучасної чорно�бі�

лої світлини. Фотографія Майкла

Кенни отримала найвище визнання

критиків і колекціонерів у всьому сві�

ті. Його роботи є в колекції Націо�

нальної галереї у Вашингтоні, в Музеї

Сучасного Мистецтва Сан�Францис�

ко і Національній Бібліотеці в Пари�

жі, в Музеї Вікторії та Альберта в Лон�

доні тощо. На рахунку автора 370 пер�

сональних виставок, 75 фотокниг і

публікацій.

Май л Кенна. Фото рафія
Коли: до 8 р дня, рафі робо-

ти: пн.— пт. з 11.00 до 19.00, сб. з
11.00 до 18.00, нд. з 12.00 до 17.00
Де: алерея Brucie Collections,

в л. Артема, 55
Вхід вільний

Пробігти напівмарафон 
на Подолі

В неділю у Києві відбудеться Kyiv

Half Marathon, старт і фініш якого за�

плановані на Контрактовій площі.

Дорослих і дітей запрошують пробіг�

тися мальовничими київськими вули�

цями і по набережній Дніпра. Довжи�

на дистанції — 21,0975 км.

Пропонуються різні варіанти забі�

гів: естафета 3х5 км + 1 х 6,0975 км,

юніорський і дитячий. У марафон�

ському містечку з 7.00 до 17.00 працю�

ватимуть роздягальні та камери схову.

Перекусити можна буде в 5�ти пунк�

тах харчування, розміщених на трасі

дистанції. Учасники, які фінішували

повну дистанцію 21,0975 км, і учасни�

ки естафетного забігу отримають ме�

далі на фініші. Всі учасники отрима�

ють фірмові бігові футболки. Вже за�

реєструвалося понад 1,5 тисячі чоло�

вік.

Kyiv Half Marathon
Коли: 20 жовтня з 9.25 (зареєс-

тр ватися можна до 18 жовтня)
Де: Контра това площа
Вартість: для часті необхідно

здійснити членсь ий внесо (від
100 до 1 000 ривень).
Детальна інформація на сайті

www.kyivhalfmarathon.org

Дізнатися, як отримати 
освіту в Британії

Зустрітися з представниками бри�

танських ВНЗ та мовних шкіл, про�

слухати семінари англійською мовою

про освіту в Англії, поспілкуватися з

випускниками Кембриджа та інших

університетів, виграти безкоштовну

поїздку на навчання — усе це зможуть

зробити відвідувачі виставки “Бізнес

по�англійськи”.

Представники британських на�

вчальних закладів приїдуть до Києва,

щоб особисто зустрітися з тими, кому

англійська мова і британський дип�

лом необхідні для роботи і кар’єри.

Вони розкажуть про умови вступу, як

підвищити власну професійну квалі�

фікацію, як швидко та ефективно на�

вчитися діловому спілкуванню анг�

лійською мовою.

“Бізнес по-ан лійсь и”
Коли: 19 жовтня з 12.00 до 19.00
Де: отель “Хаятт Рідженсі”, в л.

Алли Тарасової, 5
Вхід вільний, потрібна реєстра-

ція на сайті www.edukation.com.
ua/vistavki.html або за тел. (044)
494-20-80

Познайомитися з життям 
князя Святослава

На вихідних у “Парку Київська

Русь” пройде тематичне дійство на

честь великого київського князя

Святослава Хороброго. Театр підго�

тував для глядачів постановку про

вибір князем ратників у свою бойову

дружину, з якою йому належало ви�

грати чимало битв. Кульмінацією

вистави стане виступ кінного театру

“Парк Київська Русь” з постано�

вкою княжого полювання, елемен�

тами джигітовки, турніром кінних

лучників.

Гості зможуть не тільки подивити�

ся на підготовку воїнів князівської

дружини, а й стати частиною дій�

ства — постріляти з лука, покататися

на конях, взяти участь у різних кон�

курсах, в спортивному квесті, по�

кружляти в хороводах. На території

Парку проходитимуть майстер�кла�

си, працюватиме середньовічна кух�

ня та костюмерна.

“С азання про нязя
Святослава Хоробро о”

Коли: 19-20 жовтня з 11.00, по-
чато театралізованої про рами з
14.00
Де: “Пар Київсь а Р сь”, с. Ко-

пачів Об хівсь о о район
Вхід: 60 рн, для пенсіонерів —

30 рн, дітям дош ільно о та ш іль-
но о ві — без оштовно

Про деякі питання діяльності навчальних закладів, 
що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
та передаються до сфери управління 

Шевченківської районної 
в місті Києві державної адміністрації

Рішення Київської міської ради № 54/9642 від 02 жовтня 2013 року
Відповідно до частин четвертої та п’ятої статті 57 Господарського кодексу України, статті 90 Цивільного кодексу України, пунк


тів 30, 31 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про освіту”, Закону
України “Про загальну середню освіту”, Закону України “Про дошкільну освіту”, Закону України “Про позашкільну освіту”, рішень
Київської міської ради від 09 вересня 2010 року № 7/4819 “Про питання організації управління районами в місті Києві”, від 02 груд

ня 2010 № 284/5096 “Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва” та від 15 березня 2012 року
№ 209/7546 “Про делегування повноважень виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністра

ції) та районним в місті Києві державним адміністраціям у сфері освіти”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Змінити найменування навчальних закладів, що належать до ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва, а саме:

1.1. Середню загальноосвітню школу № 1 І�ІІІ ступенів Шевченків�
ського району м. Києва на Школу І�ІІІ ступенів № 1 Шевченківського
району м. Києва.

1.2. Спеціалізовану школу № 24 з поглибленим вивченням росій�
ської мови та літератури на Спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 24
ім. О. Білаша з поглибленим вивченням російської мови та літератури
Шевченківського району м. Києва.

1.3. Середню загальноосвітню школу № 25 І�ІІІ ступенів Шевченків�
ського району м. Києва на Школу І�ІІІ ступенів № 25 Шевченківського
району м. Києва.

1.4. Середню загальноосвітню школу № 27 І�ІІІ ступенів Шевченків�
ського району м. Києва на Школу І�ІІІ ступенів № 27 Шевченківського
району м. Києва.

1.5. Спеціалізовану школу № 28 І�ІІІ ступенів з поглибленим ви�
вченням англійської мови Шевченківського району м. Києва на Спеціа�

лізовану школу І�ІІІ ступенів № 28 з поглибленим вивченням англій�
ської мови Шевченківського району м. Києва.

1.6. Спеціалізовану школу № 41 ім. З. К. Слюсаренка Шевченків�
ського району м. Києва на Спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 41 ім.
З. К. Слюсаренка з поглибленим вивченням англійської мови Шевчен�
ківського району м. Києва.

1.7. Спеціалізовану школу № 49 з поглибленим вивченням фран�
цузької мови І�ІІІ ступенів Шевченківського району м. Києва на Спеціа�
лізовану школу І�ІІІ ступенів № 49 з поглибленим вивченням французь�
кої мови Шевченківського району м. Києва.

1.8. Спеціалізовану школу. № 53 з поглибленим вивченням німець�
кої мови І�ІІІ ступенів Шевченківського району м. Києва на Спеціалізо�
вану школу І�ІІІ ступенів № 53 з поглибленим вивченням німецької мо�
ви Шевченківського району м. Києва.

1.9. Комунальну організацію (установу, заклад) Спеціалізовану шко�
лу № 57 з поглибленим вивченням англійської мови І�ІІІ ступенів Шев�
ченківського району м. Києва на Спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів

№ 57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського
району м. Києва.

1.10. Загальноосвітню школу І�ІІІ ступенів № 58 Шевченківського
району м. Києва на Школу І�ІІІ ступенів № 58 Шевченківського району
м. Києва.

1.11. Спеціалізовану школу № 61 І�ІІІ ступенів з поглибленим ви�
вченням інформаційних технологій Шевченківського району м. Києва
на Спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 61 з поглибленим вивченням
інформаційних технологій Шевченківського району м. Києва.

1.12. Середню загальноосвітню школу № 70 І�ІІІ ступенів Шевчен�
ківського району м. Києва на Школу І�ІІІ ступенів № 70 Шевченківсько�
го району м. Києва.

1.13. Спеціалізовану школу № 73 І�ІІІ ступенів з поглибленим ви�
вченням української мови, літератури та українознавства Шевченків�
ського району м. Києва на Спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 73 з
поглибленим вивченням української мови, літератури та українознав�
ства Шевченківського району м. Києва

1.14. Спеціалізовану школу № 82 ім. Т. Г. Шевченка з поглибленим ви�
вченням англійської мови І�ІІІ ступенів Шевченківського району м. Києва
на Спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 82 ім. Т. Г. Шевченка з поглиб�
леним вивченням англійської мови Шевченківського району м. Києва.

1.15. Спеціалізовану школу № 91 І�ІІІ ступенів з поглибленим ви�
вченням інформатики Шевченківського району м. Києва на Спеціалізо�
вану школу І�ІІІ ступенів № 91 з поглибленим вивченням інформатики
Шевченківського району м. Києва.

1.16. Середню загальноосвітню школу № 95 І�ІІІ ступенів Шевчен�
ківського району м. Києва на Школу І�ІІІ ступенів № 95 Шевченківсько�
го району м. Києва.

1.17. Спеціалізовану школу № 97 імені Олени Теліги Шевченків�
ського району м. Києва на Спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 97
імені О. Теліги з поглибленим вивченням англійської мови Шевченків�
ського району м. Києва.

1.18. Середню загальноосвітню школу № 101 І�ІІІ ступенів Шевчен�
ківського району м. Києва на Школу І�ІІІ ступенів № 101 Шевченків�
ського району м. Києва.

1.19. Спеціалізовану школу № 102 І�ІІІ ступенів Шевченківського
району м. Києва на Спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 102 з по�
глибленим вивченням англійської мови Шевченківського району 
м. Києва.

1.20. Спеціалізовану школу № 106 І�ІІІ ступенів навчання Шевчен�
ківського району м. Києва на Спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 106
з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району
м. Києва.

1.21. Спеціалізовану школу № 135 І�ІІІ ступенів з поглибленим ви�
вченням англійської мови Шевченківського району м. Києва на Спеціа�
лізовану школу І�ІІІ ступенів № 135 з поглибленим вивченням англій�
ської мови Шевченківського району м. Києва.

1.22. Спеціалізовану школу № 138 І�ІІІ ступенів Шевченківського
району м. Києва на Спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 138 з поглиб�
леним вивченням предметів природничого циклу Шевченківського
району м. Києва.

1.23. Гімназію № 153 ім. О. С. Пушкіна І�ІІІ ступенів Шевченківсько�
го району м. Києва на Гімназію № 153 ім. О. С. Пушкіна Шевченків�
ського району м. Києва.

1.24. Спеціалізовану школу № 155 І�ІІІ ступенів навчання Шевчен�
ківського району м. Києва на Спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 155
з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району
м. Києва.

1.25. Середню загальноосвітню школу № 163 імені М. Кирпоноса на
Школу І�ІІІ ступенів № 163 імені М. Кирпоноса Шевченківського райо�
ну м. Києва.

1.26. Середню загальноосвітню школу № 169 І�ІІІ ступенів Шевчен�
ківського району м. Києва на Школу І�ІІІ ступенів № 169 Шевченків�
ського району м. Києва.

1.27. Середню загальноосвітню школу № 175 І�ІІІ ступенів Шевчен�
ківського району м. Києва на Школу І�ІІІ ступенів № 175 ім. В. Марчен�
ка Шевченківського району м. Києва.

1.28. Середню загальноосвітню школу № 199 І�ІІІ ступенів Шевчен�
ківського району м. Києва на Школу І�ІІІ ступенів № 199 Шевченків�
ського району м. Києва.

"Молодість" 
для всіх
У столиці стартує міжнародний
кінофестиваль
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Вже завтра розпочинається дов оочі вана інемато ра-
фічна подія — 43-й МКФ “Молодість”. Цьо о ро він
запропон є близь о 300 фільмів з різних раїн світ ,
серед я их — 10 номінантів на цьо орічний “Ос ар”. А
за оловний приз — “С іфсь ий олень” — зма атим ться
45 стрічо міжнародно о он рс .

Церемонія відкриття МКФ “Молодість” відбудеться 19 жовтня у Націо�

нальному палаці “Україна”. Фестиваль відкриється новим ігровим фільмом

Анджея Вайди “Валенса. Людина надії” про екс�президента Польщі, воло�

даря Нобелівської премії миру Лєха Валенсу. Світова прем’єра картини від�

булася на Венеційському МКФ. Глядачі зможуть побачити його того ж дня

о 21.00 у кінотеатрі “Київ”.

У якості спеціального гостя на фестиваль приїде австрійський режисер,

сценарист та продюсер Ульріх Зайдль. На “Молодості” демонструватимуть

його першу у світі повну ретроспективу “Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспек�

тива”, а також фотовиставку “Любов. Віра. Надія”, присвячену трилогії

“Рай”. Більш того, режисер Ульріх Зайдль разом з не менш відомим опера�

тором Вольфгангом Талером 20 жовтня зустрінуться з киянами в рамках

“Майстерні талантів” в освітньо�культурному центрі “Майстер Клас”.

20 жовтня о 19.00 на Майдані Незалежності мешканців і гостей столиці

очікує сюрприз — світова прем’єра відреставрованої стрічки “За двома

зайцями” з оригінальною українською звуковою доріжкою, віднайденою

нещодавно. Показ легендарної стрічки Віктора Іванова у її “новому старо�

му” вигляді та звучанні буде спеціальною подією кінофестивалю, що ста�

ла можливою завдяки підтримці Національного центру Олександра Дов�

женка.

У міжнародному конкурсі беруть участь 45 фільмів: 16 студентських, 17

короткометражок і 12 повнометражних картин. Серед останніх — україн�

ська робота “Такі красиві люди” режисера Дмитра Мойсеєва. Вона оповідає

про людей, які втекли від цивілізації і живуть на березі моря: рибалять,

влаштовують домашні вистави, читають японську літературу. Одним сло�

вом, насолоджуються життям. Єдине, чого не вистачає одній з них, це

об’єкта кохання. До національного конкурсу відібрали 23 нові українські

короткометражні стрічки. А однією зі спеціальних подій стане українська

прем’єра документальної стрічки “Хворісукалюди” вітчизняного Юрія Ре�

чинського, який виграв приз “Серце Сараєво” у секції “Найкращий доку�

ментальний фільм” на Сараєвському кінофестивалі.

Протягом тижня у кінотеатрі “Кінопанорама” проходитимуть унікальні

кінопокази для дітей віком від 10�ти років. До міжнародного конкурсу “Мо�

лодість — дітям” увійдуть вісім найкращих та найновіших стрічок для дітей

вітчизняного та іноземного виробництва. Оцінюватиме їх спеціальне дитя�

че журі. Окрім режисерського дебюту Віктора Андрієнка “Іван Сила”,

малюкам покажуть картини з Латвії, Австралії, Бразилії, Швейцарії, Бельгії,

Норвегії. Спеціальною подією цієї програми фестивалю стане позаконкурс�

ний показ шедевру українського дитячого кіно — фільму Віктора Греся

“Чорна курка, чи Підземні жителі” (1982 р.).

У позаконкурсній програмі кіномани зможуть оцінити десять фільмів�но�

мінантів на цьогорічну премію “Оскар” від Бельгії, Словаччини, Румунії,

Німеччини, Нідерландів, Польщі (стрічка�відкриття), Ірану, Швеції. А ша�

нувальникам старого кіно представляють програму “Століття” — до 100�

річчя з дня народження Стенлі Крамера, Вів’єн Лі, Марікки Рьокк, Ірвіна

Шоу, Рене Клемана. За традицією широкою буде програма кінопоказів з різ�

ного світу — тиждень російського кіно, скандинавська панорама, франко�

мовне і німецькомовне кіно, довгі ночі короткого метру та багато спеціаль�

них подій. Зокрема покажуть останній фільм корейського режисера Кім Кі

Дука “Мьобіус”.

26 жовтня на закритті фестивалю у великому залі кінотеатру “Київська

Русь” відбудеться нагородження переможців та показ стрічки Арі Фольман

за мотивами роману Станіслава Лема “Конгрес”.

МКФ “Молодість”
Коли: 19-27 жовтня
Де: інотеатри “Київ” (в л. Червоноармійсь а, 19), “Жовтень” (в л.

Костянтинівсь а, 26), “Кінопанорама” (в л. Шота Р ставелі, 19) та “Ки-
ївсь а Р сь” (в л. Артема, 93), Дім освіти та льт ри “Майстер Клас”
(в л. Лаврсь а, 16-А)
Вартість вит ів: за цінами інотеатрів

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Днями обіцяють похолодання, проте зі ріти д ш допо-
мож ть захопливі події, що відб ватим ться місті. По-
лас вати сирами, побачити і антсь е анапе та взяти
часть он рсах та розва ах запрош є Перше націо-
нальне свято сир . Насолодитися раїнсь ими піснями
приємній атмосфері змож ть відвід вачі Пиро ова. А

для шан вальни ів астрономії влашт ють ле цію та “по-
бачення” з ометами.
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"Хрещатик" склав цікаву 
програму на вихідні
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СПОРТ
Хрещатик 18 жовтня 2013 року

Спортивні новини

Важка атлетика. Найсильніші атлети зберуться 
у Вроцлаві
У неділю в польсь ом місті Вроцлав розпочнеться Чемпіонат світ з

важ ої атлети и, взяти часть я ом виявили бажання 62 раїни.
У раїн на цих зма аннях представлятиме 10 спортсменів. Серед
них — бронзова призер а Олімпійсь их і ор Лондоні Юлія Каліна, ба-
аторазовий призер чемпіонатів світ Артем Удачин, чинна чемпіон а
Європи Юлія Паратова та призер и онтинентальної першості Надія
Мироню і Ганна Козен о. Олімпійсь ий чемпіон Оле сій Торохтій не
вист пить на першості планети через травм оліна. С лад збірної
У раїни: чолові и: Ярослав Чернишов (94 ), Сер ій Клепаць ий (105
), Артем Удачин, Оле Проша (обидва понад 105 ).
Жін и: Яна Дячен о (48 ), Юлія Паратова (53 ), Юлія Каліна (58 ),

Надія Мироню , Марія Хлян (обидві — 69 ), Ганна Козен о (75 )

Спортивне життя. Олімпійські уроки активно
проводяться у столиці
Цьо о раз олімпійсь ий ро відб вся ш олі № 231, на ньо о заві-

тали призер а Олімпійсь их і ор з а адемічно о весл вання Світлана
Мазій та член ви он ом Київсь о о місь о о відділення НОК У раїни
Сер ій Тимофєєв. Гості провели з дітьми ві торин "Знавець олімпій-
сь о о спорт ". За допомо ою та ої форми проведення олімпійсь о о
ро діти мають на од в і ровій формі ознайомитися з історією та
сьо оденням олімпійсь о о р х , дізнатися більше про те, я і види
спорт входять про рам літніх і зимових Олімпійсь их і ор та ба ато
чо о іншо о. Учні по азали ч дові знання про вітчизняних спортсменів,
я і здоб ли слав своїй раїні. Подібна ві торина пройшла й спеціа-
лізованій ш олі № 216. Учні 5, 6 та 7-х ласів демонстр вали свої знан-
ня та ер дицію. "Приємно, що діти ці авляться спортом, знають еро-
їв спорт та від риті до нових олімпійсь их знань",— під реслила Світ-
лана Мазій. На завершення ш олярі брали авто рафи та фото раф ва-
лись на з ад з іменитими остями

Регбі. Тренерський штаб  визначився 
зі складом збірної
Головний тренер збірної У раїни з ре бі-15 Оле Залізний визначив-

ся зі с ладом на навчально-трен вальні збори до матч з Німеччиною.
С лад збірної У раїни: нападни и — Ед ард Вертилець ий, Віталій
Крамарен о, Ед ард Козир, Оле сандр Полянсь ий, Єв ен Чай а, Ві -
тор Г лен о, Сер ій Ні ітін (всі "КРЕДО-1963", Одеса), Оле сандр Ца-
пен о, Оле сандр Лома ін (обидва "Олімп", Хар ів), Оле сій Ново ре-
щенов ("К бань", Краснодар), Дмитро Мо рецов, Ми ола Але сандрю
(обидва "Б лава", Та анро ), В'ячеслав Красильни ("ВВА-Підмос-
ов'я", Моніно), Оле сандр Хомен о ("Епоха-Політехні ", Київ), Влади-
слав Демець а ("Оболонь-Університет", Хмельниць ий). Півзахисни-
и — Сер ій Янчій ("Б лава", Та анро ), Сер ій Цер овний ("Олімп",
Хар ів). Захисни и — Мирослав Ш ля ("Оболонь-Університет",
Хмельниць ий), Тарас Марчен о, Павло Масю ов, Артем К ли , Денис
Масю ов (всі "КРЕДО-1963", Одеса), В'ячеслав Пономарен о, Оле Ко-
сарєв (обидва "Олімп", Хар ів), Віталій Краснодемсь ий ("Стріла-А -
ро", Росія), Ма сим Тюрі ов ("Ново знець ", Росія)

Температура +9°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 91 %

Температура +11°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 74 %

Температура +7°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 91 %

Прогноз погоди на 18 жовтня 2013 року

ОВНИ, хочете жити в мирі та зла оді — прибор айте амбіційне
"Я", поставивши інтереси оточення на чільне місце. А б дете йти
напролом, нама аючись с різь взяти ор , зазнаєте фатальних на-
слід ів. Дайте партнер себе "зали ати", але та , щоб ваші інтере-
си збі алися.
ТЕЛЬЦІ, дов ола вас се таємне стало явним, ілюзії розвіялись,

вов и с ин ли овечі ш ри, втім, відчай не впадайте, а радійте,
адже тепер підст пних воро ів знаєте в обличчя. Щастя посміхає-
ться в армонійній парі, я що вам пропон ють р і серце, це ч -
дово, а оли ні, потр діться перевтілитися в білих п хнастих ство-
рінь, адже нині не ви робите вибір, а вас обирають і вед ть під ві-
нець.
У БЛИЗНЯТ любовне свято, насолодж йтеся, вдихаючи на пов-

ні р ди аромат любові, ваші обранці та і чарівні, тож і ви не під-
ачайте, станьте зраз овим д ховним с п тни ом. На роботі все
ипить, демонстр йте сл жбовий виш іл та висо ий професіона-
лізм, з радістю працюйте, шан йте сл жбовий оле тив.
РАКИ, вас все ще олова паморочиться від домашніх та про-

фесійних т рбот. Та я що поставили за мет зб д вати ар'єр ,
слід тон о відч вати д х соці м , йти в но з на овим про ресом,
опан вати новітні техноло ії плюс під лючити реативн жил . Та-
ож на вас лежить місія ощасливити інших: любіть близь их, рід-
них, за ох йтеся, але я що поч ття фальшиві — на сердечн пере-
мо не розрахов йте.
ЛЕВИ, я що потя не на романтичне полювання, а воно мотиво-

ване д хом с перництва, можете позабавлятися, але, отримавши
айф від емоційно піднесених і рищ, не заб вайте ожно о раз
с оп вати ряд після "збор врожаю"... Схильність ідеаліз вати
об'є т захоплення може призвести до розчар вання.
ДІВИ, розплатіться з бор ами (моральними, матеріальними), за

вами не повинні тя н тися хвости неви онаних зобов'язань. Я що
хочете ріпити партнерсь і мости, сл хайте серцем обранця (він
вас щиро любить), прони айте в со ровенні тайни и д ші, а потім
" іпнотиз йте".
ТЕРЕЗИ — емоційне ц намі: расиве, захопливе. І я що хтось

посміє стати на шлях бажань, б де нещадно зметений! Проте ос-
новні р йнації вже позад , чом визначено ( армічно) б ло трапи-
тися, вже відб лося... У розпач не впадайте, а на попелищі знов
виросте б йний рожай.
СКОРПІОНИ все ще переб вають полоні армічних обставин

(до 23 жовтня), де сл жбові проблеми, стос н и в тр довом о-
ле тиві завдають найбільше лопотів. Я що на вас "повісили" до-
дат ові повноваження, що протирічить бажанням, не поспішайте
зопал бити орш и з начальством, це завдасть ш оди ар'єрі.
СТРІЛЬЦІ сяють чарівністю, здатні ле о завоювати симпатії др -

зів та людей, рідних по д х , зате осіб, я і мають протилежні по ля-
ди, ліпше сторонитися, бо для них ви — я червона мантія для би-
а. Тривала фаза "роз рібання" армічних завалів в житті, створених
власними помил ами мин лом , продовж ється. Менше дефілюй-
те, бо тіль и на самоті йтиме інтенсивна підзаряд а енер орес рса-
ми. І постарайтеся з сіма розплатитися. Бор и, я і за вами числять-
ся, нес ть чорн печать, спон ючи людей, я им ви забор вали,
до ріховних вчин ів. Себе любіть та жалійте, йти на без л зді жерт-
ви, завдаючи собі ш оди, ате орично протипо азано!
КОЗЕРОГИ, домашній "землетр с" не повинен вас спрово ва-

ти до р йнівних онфлі тів з людьми. Дбайте про ар'єр , дос о-
налюйте фахов майстерність і не доп с айте, аби матеріальні
бла а стали ябл ом розбрат з оточенням. Ваше щастя — парт-
нерстві, ни айте війни (позиції с перни ів наба ато сильніші), ліп-
ше пост піться, б дь-я а он рентна борня за інчиться не на ва-
ш ористь. Отримаєте затятих воро ів. Налашт йтеся на др же-
любн хвилю і постарайтеся ся н ти омпроміс інтересів.
ВОДОЛІЇ, джин он ренції б нт є, одна вас це не ля ає, а

тіль и підхльост є! Наполе ливо, немов нав'ючений віл, я о о ще й
б'є начальство бато ом, підіймаючись на ар'єрний Олімп, що ва-
бить фінансовими бла ами і соціальним престижем, пам'ятайте
про тих, хто поряд. Їхні долі ваших р ах. Ува а подр жнім парам:
ріпіться, союз проходить випроб вання на міцність і не повинен
дати тріщин , стати др ом і оханцем в одній ролі — ось що від
вас вима ається. Свято дотрим йтеся посадової с бординації,
армоніз йте стос н и "бать и-діти", зміцнюйте др жні зи.
РИБИ, я що опинилися під абл ом ненаситно о е оїстично о

"хоч ", передали ті мед в насолодах (а я відомо, в сьом має
б ти міра), розтринь али роші, ждіть проблем зі здоров'ям. На
професійних теренах все ч дово, зате на любовном фронті під-
стері ає небезпе а, т т л авий заманює ріховні тенета

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  2 0 — 2 6  Ж О В Т Н Я

ранок день вечір

Столичні боксери визначать
найсильнішого
У Києві проходить чемпіонат міста
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Цими днями в столичном
спортивном л бі "Вос-
ход" відб вається досить
визначна подія для иїв-
сь их бо серів — чемпіо-
нат міста. Зма ання зібра-
ли найсильніших представ-
ни ів цьо о вид спорт і
обіцяють б ти д же ці ави-
ми, адже серед часни ів
є срібний призер Олімпі-
ади в Лондоні Денис Бе-
рінчи .

На 4 дні спортивний клуб "Вос�

ход" стане осередком видовищних

боїв за участю найкращих столич�

них боксерів. 122 бійці будуть зма�

гатися за звання чемпіона Києва у

10�ти категоріях. Ця першість дуже

важлива, адже призери виступлять

на чемпіонатах України, які відбу�

дуться 4—9 листопада (серед боксе�

рів до 22�х років), а також 4—10

грудня (серед боксерів від 18�ти ро�

ків). Основна відмінність нинішьо�

го турніру від попередніх пов'язана

зі змінами правил АІБА. Тепер вік

учасників "зріс" до 40 років, і, що

найголовніше, нині боксери�ама�

тори до поєдинків підходять без за�

хисних шоломів. Все інше зали�

шається без змін. "Нові правила

АІБА додали певної видовищно�

сті,— розповідає головний тренер

міста Києва з боксу Едуард Вино�

градов.— Тепер поєдинки серед

аматорів нагадують двобої за учас�

тю професіоналів, де боксують без

захисних шоломів. Однак ці зміни

не стосуються представників мо�

лодших категорій — вони, як і рані�

ше, будуть у захисній екіпіровці.

Щодо збільшення віку, то тут не все

так однозначно. Звичайно, це до�

дасть стимулу старшим спортсме�

нам викладатися на тренуваннях.

До речі, на цих змаганнях є кілька

учасників, яким вже 35 років. Од�

нак не можу не зауважити, що з ро�

ками боксерам стає все важче про�

тидіяти молодим. Реакція, витри�

валість, швидкість — все це на боці

молодих, у старших є неоціненний

досвід, якого часом може й не ви�

стачити для перемоги".

Приємно, що щодня змагання

відвідує неймовірна кількість гляда�

чів. Спостерігати за майстерністю

найкращих приходять й зовсім юні

боксери. Зокрема семикласник Ан�

дрій прийшов подивитися на висту�

пи срібного призера Олімпіади�2012

у Лондоні Дениса Берінчика. "У ме�

не сьогодні день народження, однак

я вирішив провести його не з друзя�

ми, а тут. Завжди мріяв побачити на�

живо, як боксує мій улюблений бок�

сер — Денис Берінчик. Він намагає�

ться пресингувати суперника. До то�

го ж Денис дуже весела людина",—

розповів школяр.

Примітно, що за змаганнями сво�

їх колег прийшов поспостерігати ін�

ший тріумфатор Олімпійських ігор

Олександр Усік, якому невдовзі на�

лежить дебютувати на профірингу.

"Я інтерв'ю не даю,— коротко відпо�

вів боксер.— Але можу сказати, що

сьогодні були чудові поєдинки. Зок�

рема я прийшов подивитися на ви�

ступи спорстменів ФСТ "Динамо".

Вони відбоксували просто непере�

вершено. Гадаю, що більшість з них

може реально претендувати на наго�

роди чемпіонату".

Підсумовуючи змагальний день,

головний тренер з боксу міста Києва

Едуард Виноградов зазначив: "Сьо�

годні ми побачили багато цікавих

поєдинків. Ми наближаємося до фі�

налів, і, гадаю, нас очікує ще більше

гарних емоцій. Ці змагання зібрали

кращих з кращих боксерів з Києва.

За підсумками чемпіонату ми сфор�

муємо збірну міста для виступів на

першостях України. Мені приємно,

що робота столичної Федерації бок�

су щороку виховує нові таланти, про

які говорять не лише на батьківщи�

ні, а й за кордоном. Столичні боксе�

ри давно вважаються одними з най�

сильніших в Україні, і ми будемо це

підтверджувати завжди. Користу�

ючись нагодою, хотів би запросити

усіх киян та гостей міста на захоп�

люючі фінали цих змагань. Вони

відбудуться в суботу у спортклубі

"Восход", початок о 12.00. Прийдіть і

підтримайте наших боксерів"
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Цей день в історії 18 жовтня

1918 — У Львові на зборах
раїнсь их деп татів австрійсь ої

Державної Ради і членів Палати
Панів, рраїнсь их представни ів
алиць о о і б овинсь о о сей-
мів б ло творено У раїнсь На-
ціональн Рад , я а очолила ра-
їнсь ий національний р х в Авст-
ро-У орсь ій імперії.
1922 — У Лондоні засновано

British Broadcasting Corporation
BBC)
1955 — Зап щено Каховсь

ГЕС
1967 — Радянсь а осмічна

безпілотна станція "Венера-4"
здійснила перш світі м'я по-
сад на поверхню Венери.
1994 — Верховна Рада У ра-

їни с ас вала заборон Компартії
1995 — У раїна вст пила до

Ради Європи.

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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