
Киянам покажуть форсування Дніпра
У столиці продовжується підготовка до святкування 70�ї річниці 
визволення міста

Знешкодження 
"екологічної бомби"
На полігоні № 5 запустили реконструйовану систему переробки фільтрату

Насамперед пан Голубченко разом з

фахівцями та журналістами оглянув

очисну систему "Rochem", яка днями за�

працювала на полігоні № 5. Вона пере�

роблятиме фільтрат — рідину, що виді�

ляється в процесі перегнивання сміття та

містить потенційну екологічну загрозу.

"Система з переробки цього шкідливо�

го осаду була запущена на полігоні № 5

ще в 1998 році, у 2008�му — модернізова�

на. Однак в 2011�му установка вийшла з

ладу. Сьогодні ми запустили реконстру�

йовану систему, яка, за нашими підра�

хунками, дозволить очищати ту кількість

фільтрату, яка виділяється щодобово",—

зазначив Анатолій Голубченко.

Як роз'яснює директор Департаменту

житлово�комунальної інфраструктури

Дмитро Новицький, система очистки

здійснюватиметься за допомогою мемб�

ран, отвори в яких здатні пропускати ли�

ше молекули води. Таким чином, очище�

на вода по окремому трубопроводу буде

відводитися в навколишнє середовище, а

шкідливі речовини повертатимуть на по�

лігон в різному вигляді. При цьому чис�

тої води отримуватимуть до 60 %. Роботи

з реконструкції системи були виконані за

рахунок коштів Київського міського

фонду охорони навколишнього природ�

ного середовища.

У планах міста — вже наступного року

встановити поруч з цією ще одну уста�

новку, адже нинішня справлятиметься

лише зі щоденними надходженнями

фільтрату. А за роки вимушеного "прос�

тою" шкідливого осаду тут накопичилося

багато — 600 тис. тонн, нині все це збері�

гається у штучно створених озерах.

Перевірив перший заступник голови

КМДА Анатолій Голубченко і роботи з

підняття нижньої дамби полігону. Влітку

цього року через велику кількість нако�

пиченого сміття тут виникла надзвичай�

на ситуація — стався витік фільтрату. Тож

було прийняте рішення підняти дамбу на

12 м. Як розповів "Хрещатику" директор

КП "Київбудреконструкція" Іван Дво�

рак, нині роботи виконані на 20 %.

"Ми облаштували нижню призму та

дренажне поле — в цілому ж дамбу по�

трібно підняти на 12 метрів. Роботи ви�

конані на 20 %, та за сприятливої погоди

в повному обсязі ми їх завершимо у трав�

ні�червні наступного року",— зазначив

пан Дворак.

Загалом місто планує комплексно

вирішити питання переробки відходів

на полігоні № 5. Зокрема найближчими

роками тут планується збудувати завод

з переробки сміття та облаштувати но�

вий полігон для захоронення побуто�

вих відходів. Як відзначив пан Голуб�

ченко, інвестор для будівництва заводу

вже є. Місто, у свою чергу, бере участь в

розробці загальної технологічної схе�

ми.

"Місто налаштоване на те, щоб навес�

ти тут порядок. Настав час закривати

цей полігон, але відразу ми цього не

зробимо, йти до цього потрібно плано�

мірно",— наголосив Анатолій Голуб�

ченко.

Місцеві мешканці таке рішення віта�

ють, адже, проживаючи поруч зі сміттє�

звалищем, виникає купа проблем.

"Ми раді, що місто нарешті комплекс�

но підійшло до вирішення цього питан�

ня. Ми наполягаємо, щоб це були не

тимчасові заходи, а повномасштабні

дії",— зазначив Олександр Колпачов, го�

лова Підгірської сільської ради.

Зазначимо, що полігон твердих побу�

тових відходів № 5 в с. Підгірці Обухів�

ського району Київської області — єди�

ний полігон м. Києва, де здійснюється

захоронення до 50 % утвореного в місті

сміття. Об'єкт експлуатується з серпня

1986 року, переданий у господарське

відання ПрАТ "Київспецтранс". Загальна

площа полігону 63,7 га

Нині на полі оні № 5 фахівці облаштов ють нижню призм та дренажне поле, за алом же мають підняти дамб на 12 метрів.
За сприятливої по оди роботи повном обсязі план ють завершити травні-червні наст пно о ро

Маленький крок на початку великої
дороги 
Місь а влада визначиться з розробни ом онцепції
прое т "Київсь а бізнес- авань"

СТОР. 2 

Книга побратимських взаємин 
У Києві презент вали др е видання збір и
"У раїнсь о-австрійсь і з стрічі"

СТОР. 2 

Пост № 1 
У столиці відродж ють традицію несення почесної
варти біля Вічно о во ню в Пар Вічної Слави

СТОР. 4
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Проблему 
нелегальних МАФів 
буде вирішено
На запитання про те, що ожно о тижня вино-

сяться нові хвали с д , я і забороняють демонт -
вати неле альні іос и (за приблизними підрах н-
ами ом нально о підприємства "Київбла о ст-
рій" нині та их малих архіте т рних форм до 1 ти-
сячі) і що ле аліз вати бізнес без офіційних до -
ментів нині можна різними шляхами, олова Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації Оле сандр
Попов відповів прямом ефірі на теле аналі "Ки-
їв".
"Зараз місь а рада от є рішення, я е на за он-

них засадах, виписаних сіма за онами і постанова-
ми Кабінет Міністрів У раїни, впоряд є цей біз-
нес, привівши МАФи до правильних архіте т рних
форм, з рах ванням побажань архіте торів, з ви-
значенням місць, де можна здійснювати та ий біз-
нес: не на інженерних мережах та не біля виход з
метрополітен і та е інше. Ми вже пра тично завер-
ш ємо с ладання план розташ вання та их іос ів
на найближчі 5 ро ів: їх б де не більше 5-5,5 тисяч,
на відмін від то о, що сьо одні, за різним даними,
від 10 до 15 тисяч. Працюватим ть ті, хто хоче зай-
матися цим бізнесом на абсолютно від ритих, он-
рентних засадах, а земельні ділян и отримають

на термін 3-5 ро ів",— повідомив Оле сандр По-
пов

Незабаром у Києві 
90 відсотків дітей#сиріт 
житимуть у сім'ях
З привод недавньо о засідання під олов ван-

ням Президента У раїни Ві тора Ян овича ради
ре іонів, де йшлося про ви онання соціальних іні-
ціатив Президента У раїни, зо рема про пі л вання
про дітей-сиріт, на теле аналі "Київ" олова Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації зазначив важ-
ливість то о, що саме очільни держави опі ється
проблемою дітей-сиріт. Бо це, онстат вав Оле -
сандр Попов, надає зовсім іншої динамі и вирі-
шенні цьо о питання, том на раді ре іонів я раз
відзначалися позитивні тенденції цьом плані в
раїні.
"У Києві зараз 87 відсот ів дітей-сиріт охоплені

сімейними формами виховання, це д же висо ий
по азни . Столиця посідає 2-3 місце по раїні, том
нас є потенціал, щоб здолати і 90 відсот ів, ми

цьо о пра немо,— додав олова Київсь ої місь ої
державної адміністрації.— Цьо о ро нас б де
від рито ще два б дин и сімейно о тип , а три ми
вже від рили, тож процес Києві з цьо о питання
триває, і ми все зробимо, аби ви онати дор чення
Президента"

"Окна РОСТА" в Музеї 
історії Києва

Сьо одні рам ах вистав и "Хроні а передви-
борчої а іт и. У раїна, XХ сторіччя" відб деться
перфоманс "О на РОСТА" від видавництва
"Ла р с".
Та , літерат рне дійство розпочнеться о 19.00 в

приміщенні М зею історії Києва, що на в лиці Бо -
дана Хмельниць о о, 7. Я розповіли ор анізатори,
в рам ах перфоманс режисер та а тор Антон Літ-
вінов прочитає те сти а іто , а поет Оле сандр Ір-
ванець — вірші Володимира Мая овсь о о і свої
власні. Відб ватиметься це під м зи Г. Свірідова
на поем Володимира Мая овсь о о "Хорошо!"
ви онанні VOC_OUT.
Крім то о, остям м зею запропон ють посл хати

ле цію про вплив поета на свідомість мас від ди-
ре тора видавництва LAURUS Поліни Лаврової.
Та ож відвід вачі змож ть придбати надзвичайні

ж рнали відомо о ари ат риста Андрія Більжо (ав-
тора "Петровича") — "Мій Мая овсь ий".
До слова, іль ість місць обмежена. Прохання по-

передньо зареєстр ватися за номером: 063-454-
22-15 (Олена Зінчен о)

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Вже за 2 тижні, 6 листопада, ияни від-
значатим ть непересічн дат — 70-т
річницю звільнення рідно о міста від ні-
мець о-фашистсь их за арбни ів. День
вшан вання ероїзм бійців, я і відво-
ювали столицю У раїни, відзначатим ть
масштабно. Заходи провед ть в сіх
районах міста, а перші з них відб д ться
вже напередодні основно о свят вання.
Під отов міста до відзначення 69-ї річ-
ниці визволення У раїни та 70-ї річниці
визволення Києва від фашистсь их за-
арбни ів столиці днями об оворили
під час апаратної наради в КМДА.

Так, заходи з відзначення визначної дати розпоч�

нуться вже наприкінці жовтня. Нині у столиці Укра�

їни триває Всеукраїнська естафета пам'яті "Слава

визволителям України". А вже 25 жовтня відбудеться

тематична зустріч ветеранів ВВВ, присвячена 75�й

річниці заснування звання Героя Соціалістичної пра�

ці. 28 жовтня відбудеться Ритуал Пам'яті з покладан�

ням квітів до могили Невідомого солдата з нагоди від�

значення 69�ї річниці визволення України від фа�

шистських загарбників. Також 1 листопада у Музеї іс�

торії міста Києва відбудеться відкриття тематичної

виставки "Війна, місто, люди...". Триватиме експози�

ція до 24 листопада.

А от з 1 до 3 листопада у столиці проходитиме Х між�

народний військово�історичний фестиваль "Даєш Ки�

їв!". Так, 3 листопада о 12�й годині в урочищі Ситняки

Деснянського району поблизу житлового масиву Тро�

єщина відбудеться реконструкція епізоду бою з форсу�

вання Дніпра і захоплення плацдарму під час боїв за Ки�

їв 70 років тому. Організатором заходу стала молодіжна

громадська організація "Червона зірка". У показовій

битві візьмуть участь понад 1 000 учасників військово�іс�

торичних клубів з України, Росії, Білорусі, Естонії, Лит�

ви, Латвії, Чехії, Болгарії, Ізраїлю, Німеччини, Франції,

США та Польщі. Аби баталія виглядала максимально

реалістично, під час реконструкції демонструватиметься

техніка форсування водної перешкоди із застосуванням

кораблів річкового флоту, шлюпок і баркасів, підручних

засобів, наведенням понтонних мостів. Крім того, у за�

ході буде задіяна артилерія, велика кількість броне� та

мототехніки, танків, мотоциклів, кавалерії і авіації. Захід

безкоштовний, тож поспостерігати за показовим боєм

зможуть усі охочі. Аби дійство було не лише видовищ�

ним, а й безпечним, місто забезпечить постійне чергу�

вання всіх необхідних служб, а також будуть організова�

ні додаткові місця для паркування транспорту.

Також 4 та 5 листопада столиця прийматиме зліт міст�

героїв СНД, у якому візьмуть участь 14 делегацій з міст�

героїв і Брестської фортеці.

Безпосередньо 6 листопада у столиці за участю керів�

ництва держави і міста відбудуться Ритуали Пам'яті з

покладанням вінків та квітів до пам'ятника героям�

танкістам, стели Перемоги, пам'ятника генералу армії

М. Ватутіну, могили Невідомого солдата та запалення

Вічного вогню у меморіальному комплексі "Національ�

ний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941�1945

років".

Для ветеранів війни та визволителів Києва у Націо�

нальному Палаці мистецтв "Україна" відбудеться уро�

чистий концерт за участю зірок вітчизняної естради.

Місто забезпечить додатковий транспорт для гостей

свята.

У рамках офіційних заходів з нагоди відзначення 70�

річчя визволення Києва від фашистських загарбників

Хрещатиком пройде військово�історична хода та парад

духових оркестрів. Також за участю делегацій міст�геро�

їв на Дніпровській набережній біля Колони Магдебур�

зького права відбудеться ритуал спуску вінків на води

Дніпра.

Завершиться святковий день стилізованою концерт�

ною програмою на Майдані Незалежності зі святковим

феєрверком.

Крім того, 7 листопада у с. Круглик (Київська об�

ласть) урочисто відкриють триповерховий артилерій�

ський ДОТ�музей № 152.

8 листопада у приміщенні Центрального будинку

офіцерів Збройних Сил України для ветеранів відбу�

деться урочиста зустріч та концерт.

Знаково, що з нагоди визначних дат та у рамках вико�

нання соціальних ініціатив Президента України ветера�

ни війни отримають адресну матеріальну допомогу
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Полі он № 5 в селищі Під ірці
Київсь ої області — єдиний
полі он Києва, де здійснюєть-
ся захоронення до 50 % тво-
рених в місті твердих поб то-
вих відходів. Найбільш за ро-
з для нав олишньо о середо-
вища полі он несе через на о-
пичення на ньом фільтрат .
Тож днями запрацювала спе-
ціальна система очист и, я а
дозволить переробляти що-
денн норм ш ідливо о оса-
д . А от для очищення вже
на опичено о фільтрат в на-
ст пном році зап стять ще
одн подібн станов . В ці-
лом ж найближчими ро ами
т т з'явиться завод з пере-
роб и сміття та полі он для
захоронення вже переробле-
них відходів. Вчора робоч по-
їзд на полі он № 5 здійснив
перший заст пни олови
КМДА Анатолій Гол бчен о.

Ф
от

о 
О

ле
кс

ія
 ІВ

А
Н

О
ВА



2

МІСТО
Хрещатик 23 жовтня 2013 року

Новини

Стосунки Київ — Москва — на новий рівень
Під час Днів Києва Мос ві б ло вирішено підписати нов од про

співпрацю. Пріоритетним б де розвито е ономічних стос н ів, адже в
Мос ві зосереджено вели ий апітал. Про це олова Київсь ої місь ої
державної адміністрації Оле сандр Попов розповів в ефірі про рами
“Столиця” на теле аналі “Київ”.
“Ця з стріч Мос ві — я розвито попередніх наших побратимсь их
онта тів. Ми реалізов ватимемо період нашої подальшої співпраці я мі-
нім м на три ро и в сіх напрям ах, ці авих для розвит нашо о міста,
починаючи від ом нально о осподарства до медицини, освіти. Але пріо-
ритет — е ономічним стос н ам, і ми зробимо все для то о, щоб не тіль-
и мос овсь ий інвестор, а й інші зроз міли, що Київ — це надійний парт-
нер, т т доцільно в ладати рес рси, створювати нові підприємства”,—
на олосив очільни КМДА. Він та ож додав, що одним із найважливіших
заходів Мос ві б в бізнес-фор м, і мос вичі запропон вали иївсь им
бізнесовцям брати часть тендерах на ви онання посл , різних робіт —
замовлення становлять більш я 2 мільярди на рі . На д м Оле сандра
Попова, від та их пропозицій і та о о бачення співпраці між двома столи-
цями ви рають і ияни, і У раїна, і Мос ва, і Росія.
“Ми домовилися з ерівництвом Мос ви, що ор аніз ємо та систем

співпраці, я а дозволить нам щоденно, щотижня і щомісяця іти наз стріч
одне одном ,— зазначив пан Попов.— Цей механізм зараз відпрацьов є-
ться. Я пере онаний, що він дасть позитивний рез льтат, бо є позитивна
налаштованість на співпрацю. Це підтвердили і мер Мос ви, і міністри
ряд Мос ви. І нам треба цим, без мовно, с ористатися. Ми виводимо
стос н и Київ – Мос ва на зовсім інший рівень — системний, ефе тивний
і д же перспе тивний”,— зазначив Оле сандр Попов

Дарничани прибирали парки
У рам ах осінньо о місячни а з бла о строю, озеленення та поліпшен-

ня санітарно о стан 19 жовтня в Дарниць ом районі відб вся с ботни .
О рім олови Дарниць ої РДА Сер ія Віт овсь о о та працівни ів рай-
держадміністрації, до с ботни а приєдналися ініціативні меш анці.
Учасни и а ції прибрали від сміття територію лісової см и біля стан-

ції метро “Червоний Х тір” та прибережн зон вздовж озера “Вирли-
ця”. Та ож навели порядо пар ім. Кр псь ої та біля Мон мента м ж-
ності, очистили від сміття пар “Позня и” та висадили щі біля озера
“Лебедине”

Цифра дня

10 155,2 тис. грн 
— на таку суму було реалізовано послуг у середньому одним
підприємством сфери послуг за січень–липень 2013 р. Найбільшим
цей показник був у Печерському, Шевченківському, Подільському
районах, найменшим — у Святошинському та Дарницькому районах
міста. 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві
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Прокуратура вимагає повернути столиці землю
вартістю понад 21 млн грн
Про рат ра Шевчен івсь о о район столиці через с д вима ає

зобов’язати недобросовісних орендарів поверн ти ом нальн
власність 4 земельні ділян и центрі столиці вартістю понад 21 млн
ривень.
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі Шевчен івсь ої про -

рат ри, рішенням Київради чотири ділян и — на в л. Рейтарсь ій,
Старо иївсь ій, На ірній та К дрявсь ій — б ли передані приватним
підприємствам дов остро ов оренд для б дівництва, обсл ов -
вання житлових б дин ів та омпле сів.
Проте, я з’яс валося ході про рорсь ої перевір и, в пор шен-

ня мов до оворів заб довни и продовж останніх чотирьох ро ів
вза алі не сплач вали до столично о бюджет ошти за оренд зем-
лі.
Зважаючи на те, що несплата земельно о подат або орендної

плати є підставою для припинення права орист вання земельними
ділян ами, про рат ра Шевчен івсь о о район зверн лася до Гос-
подарсь о о с д з вимо ою розірвати зазначені до овори та зобов’-
язати недобросовісних орист вачів поверн ти територіальній ро-
маді ділян и за в азаними адресами

У Шевченківському районі триває демонтаж
МАФів
У Шевчен івсь ом районі продовж ють а тивно демонт вати

МАФи, я і встановлені з пор шенням чинно о за онодавства. Та , за
період з 25 червня по 16 жовтня 2013 ро районі б ло демонтова-
но 63 МАФи, я і не мали відповідних дозвільних до ментів. Завдя-
и зла одженим оперативним діям ом нальних сл жб та співробіт-
ни ів Шевчен івсь о о РУ ГУ МВС У раїни в місті Києві за цей же
проміжо час б ло виявлено та демонтовано 20 нововстановлених
тимчасових спор д.
Шевчен івсь а районна в місті Києві державна адміністрація разом

з районним правлінням міліції і надалі б де здійснювати демонтаж
неза онно встановлених малих архіте т рних форм (МАФ) та тимча-
сових спор д (ТС).
Та ож за важимо, що з метою впоряд вання розміщення тимча-

сових спор д на території Шевчен івсь о о район з почат 2013
ро спільними з силлями відділ онтролю за бла о строєм райо-
н та ом нальним підприємством “Київбла о стрій” б ло демонто-
вано 437 МАФів, силами РДА — 218. Я же повідомлялося раніше,
в перш чер демонт ються тимчасові спор ди, що здійснюють
тор івлю ал о ольними, слабоал о ольними напоями та тютюнови-
ми виробами поблиз ш іл ( раді сі 100 метрів), та неза онно вста-
новлені МАФи.
Районна влада розпочала серйозн боротьб з пор шни ами і б -

де її продовж вати

Сьогодні у столиці відбудуться ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в правлінні вн трішньої тор івлі та по-

б т , серед , 23 жовтня, в столиці відб д ться традиційні сільсь о-
осподарсь і ярмар и. Зо рема сьо одні тор ватим ть Голосіїв-
сь ом районі – на Страте ічном шосе, 6-8; Дніпровсь ом — на
проспе ті Возз’єднання, 2-10; Подільсь ом – на проспе ті Прав-
ди, 31-35; Святошинсь ом — на в лиці Підлісній, 8, на розі прос-
пе т Перемо и та б львар А адемі а Вернадсь о о, на розі в лиці
Т л зи та б львара Р. Роллана; Шевчен івсь ом районі – на в ли-
ці Тр довій, 7-а.
На ярмар ах споживачам запропон ють різноманітні прод ти хар-

ч вання від безпосередніх товаровиробни ів, підприємств харчової
та переробної промисловості з різних ре іонів У раїни за цінами, на
10–15 відсот ів нижчими від рин ових

Книга побратимських взаємин
У Києві презентували друге видання збірки 
"Українсько�австрійські зустрічі"
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

У раїна та Австрія мають
дов історію взаємовідно-
син. Дипломатичні стос н-
и двох раїн почались
дале ом ХІІІ столітті, а
перше австрійсь е он-
с льство з’явилось на те-
риторії У раїни XVI сто-
літті. Нині ця співпраця
охопила сі сфери життя
двох побратимсь их сто-
лиць, том числі і їх
льт рний пост п. Зо ре-

ма днями б ло презенто-
вано др е видання збір и
“У раїнсь о-австрійсь і з -
стрічі”, до я ої війшли
твори відомих раїнсь их
та австрійсь их на овців,
політичних та льт рних
діячів.

Тридцять історій, написаних п’ят�

надцятьма авторами, що розміщені

у книзі, розповідають про історію

українсько�австрійських взаємовід�

носин через призму сьогодення.

“Перша редакція збірки вийшла два

роки тому та мала дуже великий ус�

піх. Тож було прийняте рішення

продовжити цю публікацію і пере�

видати книгу. У збірці зібрані нари�

си про історію та сьогодення двох

країн, які розділені по трьох розді�

лах: “Історія”, “Література”, “Еко�

номіка”,— зазначив Надзвичайний

та Повноважний Посол Австрії в

Україні Вольф Дітріх Хайм.

Він також запевнив, що Відень

буде підтримувати нашу державу на

шляху до європейської інтеграції.

“Українсько�австрійські зустрі�

чі” — це двомовне видання, що має

на меті дати молодим читачам з

України і Австрії розгорнуте уявлен�

ня про відносини між двома країна�

ми. За допомогою розповідей про

зустрічі й знайомства, особистих

спогадів, що подаються здебільшого

у формі літературних есеїв, проілюс�

троване значення цих взаємин, що

тривали не одне сторіччя, і роль

успішної співпраці на конкретному

прикладі між двома країнами.

На урочистій презентації книги у

столичній філармонії побував і мі�

ністр культури України Леонід Но�

вохатько. “Я з великим задоволен�

ням прочитав більшу частину цієї

збірки. Це книга по суті про культур�

ні взаємини людей двох країн. Звіс�

но, там є й історичні сюжети, однак

мова все одно йде перш за все про

людей та про їхні відносини”,— роз�

повів “Хрещатику” пан Новохатько.

Така співпраця, зокрема в куль�

турній площині, є стратегічно важ�

ливою не лише для України та Авст�

рії, а й для обох столиць цих євро�

пейських держав. Про це на презен�

тації збірки заявив голова КМДА

Олександр Попов. Він висловив

сподівання на зміцнення співпраці

між українською та австрійською

столицями.

“Сучасна історія взаємовідносин

між Києвом та Віднем формується

по багатьох напрямках. І ми маємо

не лише згадувати минуле, а й гово�

рити про перспективи. І Київ, і Від�

ень вважають, що наша співпраця є

стратегічно важливою, а той досвід,

який був у наших взаємовідноси�

нах,— це, беззаперечно, фундамент

для реалізації багатьох цікавих про�

ектів у майбутньому”,— наголосив

Олександр Попов.

Зазначимо, книга “Українсько�

австрійські зустрічі” є збірником

есеїв відомих українських та авст�

рійських науковців, політичних ді�

ячів, письменників та інтелектуалів,

серед яких історик Ярослав Грицак,

письменники Юрій Андрухович та

Оксана Забужко, професор історії

Східної Європи Андреас Каппелер.

Автори есеїв намагаються визначи�

ти український культурний та полі�

тичний потенціали у сучасному ні�

мецькомовному світі.

Майже всі тексти опубліковані

двома мовами, а більшість з них бу�

ла написана спеціально для цього

видання і раніше не друкувалася.

Вони описують знайомства і зустрі�

чі, які або могли б відбутися, але не

відбулися, або ж відбулися, проте на

кілька поколінь пізніше і вже за ін�

ших обставин, або ж події, які роз�

горталися, до прикладу, у небесній

височині

Маленький крок на початку 
великої дороги
Міська влада визначиться з розробником концепції 
проекту "Київська бізнес�гавань"
Наталка МИКОЛАЄНКО
“Хрещатик”

У Києві на площі понад 270 е тарів
заплановано звести пот жний про-
мисловий в зол, де б де створено
майже 70 тисяч робочих місць. Учо-
ра місь ій адміністрації чотири
онсалтин ові омпанії презент вали
власне бачення розроб и Концепції
містоб дівно о, ор анізаційно-право-
во о та омерційно о забезпечення
реалізації прое т “Київсь а бізнес-
авань” Деснянсь ом районі. Піс-
ля відповідних онс льтацій б де об-
рано най ращ пропозицію і розпо-
чато розроб важливо о до мента,
своєрідної “дорожньої арти” втілен-
ня йо о життя.

Для Києва неможливо переоцінити значення

цього проекту, адже він значною мірою дозволить

вирішити кілька болючих проблем — створення

нових високооплачуваних робочих місць, зрос�

тання відрахувань до бюджету та зменшення що�

денної робочої міграції з лівого берега на правий.

Тож послухати презентації чотирьох консалтинго�

вих фірм прийшли голова КМДА Олександр По�

пов, перший заступник голови КМДА Анатолій

Голубченко, заступник голови КМДА Руслан Кра�

маренко та інші.

“Йдеться про будівництво потужного промис�

лового вузла, який на площі 270 гектарів зможе

акумулювати десятки промислових підприємств.

Наразі у нас є не лише опрацьований план, а й по�

тенційні партнери, які готові інвестувати і працю�

вати в рамках цього проекту. Тож ми сподіваємося

отримати таку Концепцію, яка врахує ці напра�

цювання та допоможе залучити потужних вітчиз�

няних та закордонних інвесторів”,— наголосив

Олександр Попов.

Компаніям�претендентам на розробку Кон�

цепції запропонували змоделювати стратегічні

сценарії розвитку індустріального парку. Зокрема

представити спеціалізацію можливих кластерів,

проаналізувавши зайнятість населення Києва за

галузями, а також стратегії розвитку нових галу�

зей міста, аналізу традиційних і найсильніших

напрямків промисловості, а також суміжних ви�

робництв. Проте, власне, спочатку компаніям�

претендентам треба переконати міську владу, що

саме їм можна довірити розробку такої важливої

концепції.

“Ринок інвестицій став глобальним, тому бага�

тьом містам світу доводиться вести жорстку бо�

ротьбу заради того, аби привабити інвесторів, і за�

порукою успіху є чітко пропрацьовані бізнес�

стратегії. Наша компанія має досвід створення

аналогічних індустріальних парків і в Європі, і в

Африці, і в Китаї. Є нам що запропонувати і Ки�

єву”,— розповів представник міжнародної компа�

нії DTZ в Україні Ніколас Коттон.

За словами пана Коттона, компанія бачить чо�

тири головні цілі для бізнес�гавані. Зокрема ство�

рення конкурентного бізнес�середовища, покра�

щення життя людей, формування нового бізнес�

обличчя міста, а також абсолютна прозорість

управління даним проектом, що є ключовим для

залучення потужних закордонних інвесторів.

Як приклад успішно реалізованого проекту ін�

дустріальних парків, експерти називають Калузь�

ку область Російської Федерації, де упродовж

кількох років було створено понад 16 тисяч робо�

чих місць із заробітною платою, удвічі більшою за

середню у регіоні. У Києва амбітніші плани щодо

створення кількості робочих місць, проте незмір�

но краща стартова позиція, тож фахівці не сумні�

ваються в успішності проекту. Зокрема навіть за�

раз на початковому етапі є кілька потужних віт�

чизняних компаній, які готові розміщувати свої

виробництва на Троєщині.

“Нам потрібно, аби компанія, яка розробляти�

ме Концепцію, надала нам своєрідну “дорожню

карту” розвитку бізнес�гавані,— наголосив Ана�

толій Голубченко.— Після цього ми зможемо ви�

значитися і приступити до роботи”.

До речі, під час бізнес�форуму “Москва – Київ:

інвестиційна привабливість мегаполісів”, який

відбувся 18 жовтня 2013 року в рамках Днів Києва

у Москві, Київ презентував найбільші інвести�

ційні проекти, такі, як багатофункціональний

комплекс “Київська бізнес�гавань”, інновацій�

ний парк Bionic Hill та бізнес район Kyiv City.

Проект “Київська бізнес�гавань” на міжнародно�

му рівні був презентований уперше. Олександр

Попов запросив російських бізнесменів скорис�

татися сприятливим бізнес�кліматом, який, згід�

но з законом “Про індустріальні парки”, поши�

рюватиметься на всіх інвесторів Київської бізнес�

гавані

Голова КМДА Оле сандр Попов взяв часть презентації др о о видання збір и "У раїнсь о-австрійсь і з стрічі"

Чотири онсалтин ові омпанії презент вали ерівництв міста власне бачення розроб и Концепції
містоб дівно о, ор анізаційно-правово о та омерційно о забезпечення реалізації прое т "Київсь а бізнес-
авань"
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Ділові новини

Київрада рятує
Біличанський ліс
Київсь а місь а рада на пле-

нарном засіданні 23 жовтня
роз ляне прое ти рішень про на-
дання дозволів на розроб про-
е тів земле строю щодо відве-
дення земельних діляно КП
"Святошинсь е лісопар ове ос-
подарство" для ведення лісово о
осподарства за альною пло-
щею майже 12 тис. а Свято-
шинсь ом та Оболонсь ом
районах столиці. Про це повідо-
мив олова постійної омісії Ки-
ївради з питань е оло ічної полі-
ти и, олова Партії зелених
У раїни Денис Мос аль, поін-
форм вали "Хрещати " йо о
прес-сл жбі

Нові штрафи для торговців

Наб ла чинності постанова, я а
встановлює адміністративн від-
повідальність для тор овців ра-
зі відмови споживачеві в можли-
вості розрах ватися за товари чи
посл и еле тронними засобами
платеж , на ад є Держпідприєм-
ництва. Та , з ідно з постановою
КМУ № 727 від 2 жовтня 2013 ро-

"Про внесення зміни до п н т

2 Положення про порядо на ла-
дення та стя нення штрафів за
пор шення за онодавства про
захист прав споживачів", за об-
меження або відмов реалізації
прав споживачів щодо вільно о
вибор прод ції та форм її опла-
ти встановлено штраф розмірі
500 неоподат ованих мінім мів
доходів ромадян, тобто 8 500
рн. Та им чином, тепер спожи-
вачі мож ть вима ати всіх с б'-
є тів осподарювання, де вста-
новлені асові апарати, приймати
в оплат еле тронні засоби пла-
теж . У разі відмови проведенні
розрах н споживачі мож ть
звертатися за захистом своїх
прав до Державної інспе ції У ра-
їни з питань захист прав спожи-
вачів.
На адаємо: відповідно до ст.

16313 Коде с У раїни про адмі-
ністративні правопор шення, за
недотримання становлених за-
онодавством вимо щодо забез-
печення можливості розрах н ів
за товари (посл и) з ви орис-
танням еле тронних платіжних
засобів ор ани доходів і зборів
мають право застос вати до під-
приємців штраф розмірі від 100
до 200 НМДГ (1 700-3 400 рн),

при повторном пор шенні про-
тя ом ро — від 500 до 1000
НМДГ (8 500-17 000 рн).

Податкова активізувала
роботу

Перший заст пни начальни а
ГУ Міндоходів м. Києві — на-
чальни слідчо о правління фі-
нансових розслід вань І ор Уси
підвів підс м и роботи оператив-
ни ів відомства за пріоритетними
напрям ами січні-вересні 2013
ро . Зо рема "протидія роз ра-
данню бюджетних оштів під час
здійснення державних за пі-
вель" — виявлено 140 риміналь-
них правопор шень, за я ими за-
альна с ма завданих державним
інтересам збит ів становить 372
млн рн, з я их більш ніж 114 млн
рн вже відш одовано до бюдже-
т . "Протидія обор д ам з
ПДВ" — виявлено 74 фа ти по-
дання неза онних заяво на від-
ш од вання ПДВ з бюджет на
за альн с м близь о 826 млн
рн. Розпочато 157 дос дових
розслід вань за виявленими фа -
тами хилення від сплати ПДВ на
с м понад 629 млн рн. "Відпра-
цювання підприємств реально о

се тор е ономі и — орист ва-
чів посл " онвертаційних цен-
трів" — здійснено 278 перевіро
платни ів подат ів, я і с ориста-
лися неза онними посл ами, за
рез льтатами я их додат ово до-
нараховано 243 млн рн подат ів,
з я их 190 млн рн вже надійшли
до бюджет . "Протидія подат о-
вим злочинам з ви ористанням
новітніх техноло ій" — виявлено
63 римінальних правопор шен-
ня, пов'язаних з цим, том чис-
лі 34 — за ч. 3 ст. 212 КК У раїни,
с ма завданих державі збит ів
с ладає майже 216 млн рн.
"Протидія неза онном обі під-
а цизних товарів" — вил чено то-
варно-матеріальних цінностей на
за альн с м більше 149 млн
рн, том числі піда цизної р -
пи — на с м близь о 18 млн рн,
припинено діяльність 6 неза он-
них виробництв, з я их 2 — з
фальсифі ації паливно-мастиль-
них матеріалів та 4 — з фальси-
фі ації ал о ольних напоїв. Та ож
вил чено товарно-матеріальних
цінностей, що перетинали мит-
ний ордон У раїни з пор шен-
ням вимо чинно о за онодав-
ства, на с м майже 170 млн
рн
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Хрещатик 23 жовтня 2013 року

Зелене світло інвестиціям
В Україні почали розробляти нову амбітну стратегію для економічного ривка
Ганна КАСІЧ, Марта КОХАН
"Хрещатик"

У раїнсь а влада обіцяє робити
се можливе для створення
сприятливих мов ведення бізне-
с в раїні та збільшення обся ів
зал чення я іноземних, та і
вітчизняних інвестицій. Зо рема
Міністерство е ономічно о роз-
вит і тор івлі започат вало
робот з розроб и нової амбітної
е ономічної страте ії, я а може
б ти реалізована лише за наяв-
ності сприятливо о бізнес- ліма-
т , що дозволить зал чити і
с онцентр вати інвестиції та з -
силля для здійснення е ономіч-
но о рив а. Передбачається, що
нова страте ія спиратиметься на
дієздатні інстит ції та інстр мен-
ти, я і забезпечать спрям вання
зал чених інвестицій та з силь
на визначені державою пріори-
тетні напрями розвит .

За словами міністра економічного роз�

витку і торгівлі України Ігоря Прасолова,

правовою базою для розробки такої страте�

гії стане закон про державне стратегічне

планування, проект якого розроблено на

виконання Національного плану дій на 2013

рік. Він нагадав, що Президентом Віктором

Януковичем поставлено амбітне завдан�

ня — до 2020 року Україна має увійти до

числа 20�ти найбільших економік світу за

обсягом ВВП. Сьогодні за цим показником

ми посідаємо 38�ме місце, а нагромаджені

структурні проблеми призводять до зни�

ження конкурентоспроможності країни.

"Для виконання стратегічного завдання

Президента України щорічні обсяги інвес�

тицій потрібно збільшити у два рази. За на�

шими розрахунками, це може дати зростан�

ня річних темпів реального ВВП орієнтовно

у 4 рази та експорту — на 11 %",— зазначив

міністр.

Рівні умови та захист

В уряді визнають, що створення сприят�

ливих умов для вкладення коштів в економі�

ку вітчизняними інвесторами є не менш

важливим, ніж залучення іноземного капі�

талу. Відтак Мінекономрозвитку вже подало

на розгляд Верховної Ради низку законо�

проектів, спрямованих на забезпечення

притоку інвестицій в країну та захист прав

інвесторів. Таким чином готується норма�

тивна база для забезпечення рівноправних

умов роботи як іноземного, так і вітчизня�

ного інвестора, запевняють у відомстві. "За�

лучення іноземних інвесторів, безумовно,

важливе, але потрібно говорити і про залу�

чення вітчизняного капіталу, і варто робити

кроки для того, щоб вітчизняний інвестор

був захищений і від рейдерських атак, і від

інших корупційних дій. І в цьому напрямі

повинна бути чітка та прозора нормативна

база",— зазначив директор Департаменту ін�

вестиційно�інноваційної політики та роз�

витку державно�приватного партнерства

Міністерства економічного розвитку і тор�

гівлі Віктор Коваленко.

При цьому немає різниці, великі іноземні

компанії інвестують в Україну чи маленькі,

оскільки важливий сам факт вкладення

коштів у вітчизняну економіку. "Ті компанії,

які працюють в Україні, безпосередньо тим

чи іншим чином стають послами нашої дер�

жави у своїх країнах, тобто вони розповіда�

ють про аспекти роботи тут, в Україні. Я вва�

жаю, що розділяти інвесторів на великих чи

маленьких непотрібно",— наголосив пан

Коваленко. За його словами, в цілому реалі�

зація активного залучення іноземного капі�

талу потребує концентрації значних інтелек�

туальних, матеріальних, фінансових і при�

родних ресурсів для розвитку стратегічних

"проривних" технологій як основних факто�

рів конкурентоспроможності у світовому

співтоваристві. "Ми йдемо вперед і обсяги

прямих іноземних інвестицій є одним з по�

казників, який характеризує ступінь інтег�

рації України у світове співтовариство",—

підкреслив він.

Прикметно, що сьогодні форми залучен�

ня іноземного капіталу значно змінились. У

міністерстві зауважують, що до України за�

ходять, більшою мірою, іноземні інвестори,

які зацікавлені в тому, щоб розміщувати своє

виробництво в Україні або співпрацювати з

нашими вітчизняними виробниками.

Столичне лідерство

Тим часом столиця України ставить собі

не менш амбіційні цілі і готова позмагатися

за регіональну першість у певних сегментах

інвестиційного ринку не тільки з Варшавою

чи Прагою, а й із Москвою. Основою конку�

рентоспроможності української столиці го�

лова Київської міської державної адмініс�

трації Олександр Попов вважає насамперед

високу якість людських ресурсів, науковий

потенціал та комфортність міста для прожи�

вання. "Наразі глобальні корпорації прихо�

дять туди, де мешкають найкращі люди і де

створені найкомфортніші умови проживан�

ня",— підкреслив голова столичної адмініс�

трації під час бізнес�форуму, що відбувся в

рамках проведення днів Києва у Москві.

Очільник КМДА наголосив, що у Києві

вже відкрили свої регіональні штаб�кварти�

ри такі всесвітньо відомі бренди, як Visa,

Kraft Foods, Fujitsu Technology Solutions, а

інвестиційний підрозділ одного з найбіль�

ших британських і світових банків Barclays

Investment Bank відкрив в українській столи�

ці свій третій, найсучасніший, глобальний

технологічний центр. "Приємно констатува�

ти, що цей тренд відзначили аналітики, які

досліджують інвестиційну привабливість

міст,— сказав Олександр Попов,— у зв’язку

з чим цього року Київ уперше піднявся вище

Москви у авторитетному рейтингу ста най�

привабливіших для аутсорсингу міст плане�

ти, який складає компанія Tholons. Згідно з

іншим авторитетним дослідженням Hot

Spots, який проводить аналітичний підроз�

діл впливового британського видання The

Economist, Київ хоча і відстає сьогодні від

Москви та Варшави в рейтингу конкуренто�

спроможності міст, однак, згідно з прогно�

зами британських аналітиків, упродовж

найближчого десятиліття саме українська

столиця демонструватиме найкращу в регіо�

ні динаміку зростання своїх рейтингових

позицій".

Для ілюстрації конкурентних переваг Ки�

єва Олександр Попов навів цікаву статисти�

ку: у той час, як рівень проникнення Інтер�

нету в Москві чи у Санкт�Петербурзі сягає

близько 70 %, аналогічний показник в укра�

їнській столиці дорівнює 90 %. Таку інтерне�

тизованість у Європі демонструють тільки

високотехнологічні Скандинавські країни

та Нідерланди. "Залишаючись найбільш по�

тужним економічним та фінансовим цен�

тром України, Київ має всі підстави і буде

змагатись за роль регіонального лідера у за�

лученні інвестицій у найбільш високотехно�

логічні та перспективні сектори економі�

ки",— зазначив Олександр Попов. Також у

рамках бізнес�форуму, що відбувся під час

днів Києва у Москві, КМДА презентувала

найбільші інвестиційні проекти столиці, та�

кі як багатофункціональний комплекс "Ки�

ївська бізнес�гавань", інноваційний парк

Bionic Hill та бізнес район Kyiv City. Проект

"Київська бізнес�гавань", який стане пер�

шим індустріальним парком столиці, на

міжнародному рівні був презентований

уперше. Олександр Попов запросив росій�

ських бізнесменів скористатися сприятли�

вим бізнес�кліматом, який, згідно з Законом

"Про індустріальні парки", поширювати�

меться на всіх інвесторів "Київської бізнес�

гавані".

Європа нам допоможе

Європейський Союз, зі свого боку, обі�

цяє підтримувати інвесторів в їхньому

прагненні вкласти кошти в українську

економіку. Це днями підтвердив керівник

Програм співпраці Представництва ЄС в

Україні Ендрю Разбаш. "Після підписання

угоди про Асоціацію з ЄС європейські

банки будуть зацікавлені в наданні креди�

тів українському бізнесу. А ми можемо ви�

користати частину грантових коштів, щоб

підтримати їх у цьому намірі",— розповів

він, нагадавши, що з 1991�го до 2013 року

Україна отримала близько 1 млрд євро у

вигляді кредитів, наданих європейськими

банками.

Також Європейський Союз має намір на�

дати підтримку українському бізнесу під час

переходу на стандарти ЄС у процесі вхо�

дження в Зону вільної торгівлі з ЄС. За сло�

вами Ендрю Разбаша, європейська сторона

схильна звертати увагу не тільки на адмініс�

тративний бік вступу України до Зони віль�

ної торгівлі з ЄС, а й на те, яким чином

стандарти Євросоюзу будуть дотримуватися

в Україні. При цьому, як зазначив керівник

Програм співпраці Представництва ЄС в

Україні, особливу увагу буде приділено єв�

ропейською стороною українському мало�

му та середньому бізнесу. "Великі компанії

можуть самі оцінити, як вони впроваджу�

ють стандарти ЄС і відповідають їм. Я ж ка�

жу про середні і маленькі приватні компа�

нії. Їх треба підготувати, розповісти, що їх

очікує, допомогти відповідати цим стандар�

там, тому що Зона вільної торгівлі України з

ЄС істотно змінить бізнес�клімат",— заявив

він.

Водночас пан Разбаш визнає, що Україні

дорого обійдеться перехід на технічні регла�

менти ЄС для виходу на європейський ри�

нок, і українській стороні треба оцінити, чи

потрібно це їй. За його словами, перехід

України на технічні регламенти Євросоюзу

потребує значних коштів. "Стандарти ЄС

дуже високі, і вони не можуть бути дешеви�

ми. Тому українській стороні треба оцінити,

чи потрібно це, чи шукати інші ринки",—

зауважив він. Водночас Ендрю Разбаш під�

креслив, що європейський ринок — це вели�

кий ринок, понад 500 мільйонів заможних

людей, і для України було б корисно вийти

на цей ринок, але перед цим також треба

зробити інвестиції в нього

Обся фінансових рес рсів, внесених інвесторами в У раїн з почат інвест ван-
ня, на 1 липня 2013 ро дося 55,3 млрд дол. США. За перше півріччя 2013 ро об-
ся іноземних інвестицій в е ономі У раїни с лав 2,6 млрд дол. США.
За даними Міне ономрозвит , на підприємствах промисловості зосереджено

31,7 % за ально о обся інвестицій в У раїн , в становах фінансової і страхової ді-
яльності — 26,9 %.
Стр т ра за формами зал чення іноземно о апітал за період 2002 ро — пер-

шо о півріччя 2013 ро значно змінилась. Та , 2001—2004 ро ах внес и ви ляді
р хомо о і нер хомо о майна займали 28—36 %. На сьо одні в стр т рі а ціонер-
но о апітал нерезидентів домін ють в ладення в рошових внес ах.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Обся прямих іноземних інвестицій,
внесених м. Київ, станом на 1 липня
2013 ро с лав майже 26,4 млрд дол.
США, що становить 47,7 % від за ально-
державних обся ів;
— обся іноземно о апітал січні-

червні 2013 ро с лав 1 405,6 млн дол.
США;
— на одно о меш анця м. Києва при-

падає 9,46 тис. дол. США оштів інозем-
них інвесторів;
— обся освоєних апітальних інвес-

тицій в м. Києві за рах но сіх джерел
фінанс вання с лав 25,5 млрд рн, що
на 16,9 % менше мин лорічно о по аз-
ни а та становить 24,7 % за альнодер-
жавно о обся .

ДО СЛОВА

Шановні ерівни и підприємств, станов та ор анізацій,
фізичні особи-підприємці, я і ви ористов ють найман
працю, та фізичні особи, я і не мають стат с підприємців
і ви ористов ють найман працю!

Управління ви онавчої дире ції Фонд соціально о страх вання
від нещасних випад ів на виробництві та професійних захворю-
вань У раїни м. Києві інформ є, що посадові особи підприємств,
станов, ор анізацій, фізичні особи - підприємці, я і ви ористов ють
найман працю, фізичні особи, я і не мають стат с підприємця та ви о-
ристов ють найман працю нес ть адміністративн відповідальність,
з ідно ст. 1644, 18823 Коде с У раїни про адміністративні правопор шен-
ня, за пор шення За он У раїни "Про за альнообов'яз ове державне
соціальне страх вання від нещасно о випад на виробництві та профе-
сійно о захворювання, я і спричинили втрат працездатності", а саме за:

- пор шення поряд ви ористання оштів за альнообов'яз ово о дер-
жавно о соціально о страх вання від нещасних випад ів на виробниц-
тві та професійних захворювань, я і спричинили втрат працездат-
ності;

- несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання
недостовірної звітності щодо страхових оштів;

- несвоєчасне інформ вання Фонд соціально о страх вання від нещас-
них випад ів на виробництві про річний фа тичний обся реалізованої
прод ції ( робіт, посл ), нещасні випад и на виробництві та профе-
сійні захворювання, що сталися на підприємстві , про зміни техноло ії
робіт або вид діяльності підприємства;

- за вчинення дій, що переш оджають повноваженим особам ор анів
Фонд проведенні перевіро щодо ви ористання страхових оштів
випад ах, передбачених за оном.

Вищезазначені пор шення тя н ть за собою на ладення штра-
ф від восьми до п'ятнадцяти неоподат ованих мінім мів доходів
ромадян. Ті самі дії, вчинені особою, я протя ом ро б ло під-
дано адміністративном стя ненню за та і ж пор шення, тя н ть
за собою на ладення штраф від десяти до двадцяти неоподат-
ованих мінім мів доходів ромадян.

Управління ВД ФССНВ м. Києві

http://fsnv.kiev.ua
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 23 жовтня 2013 року

Анастасія САГАН, 
Євгенія ОХРІМЕНКО
спеціально для “Хрещатика”

6 листопада 2013 ро ви-
повнюється 70-та річниця
визволення Києва від ні-
мець о-фашистсь их за-
арбни ів. На жаль, на
сьо одні залишилося д же
мало свід ів та часни ів
тих бойових подій. Але
ж рналісти азети “Хре-
щати ” мали можливість
з стрітися і поспіл ватися
з олишньою фронтовою
медсестрою иян ою Ні-
ною Аврамівною Зам о-
вою, я а навіть після війни
залишилася відданою сво-
їй справі. Зараз вона щас-
лива мати і баб ся, цьо о
ро відствят вала свій
92-й день народження.

“Я закінчила школу у Харкові, а

коли була на другому курсі універ�

ситету, батька направили працюва�

ти до Києва, тому перевелась на біо�

логічний факультет Київського на�

ціонального університету ім. Шев�

ченка”,— розповідає Ніна Аврамів�

на. “Про початок війни я дізналася

на третьому курсі, коли проходила

практику у Каневі. Вранці 22 червня

1941 року разом з подругами по на�

вчанню, співаючи та сміючись, ми

йшли до Дніпра. Ми вже майже

дійшли до річки, коли зустріли по�

штаря, а він нам: “Дівчата, чого смі�

єтеся, чого кричите?! Сьогодні вно�

чі Київ бомбили! Почалася війна!”.

Таке ми навіть у страшному сні не

могли уявити. Одразу побігли до

своїх, щоб розповісти про почуте. Я

вирішила повертатися додому. Ке�

рівник практики спочатку не дозво�

ляв, але, знаючи, що в березні по�

мерла моя мама, відпустив”.

Повернувшись до Києва, дівчина

відразу ж поїхала до Подільського

райвійськкомату з проханням відпра�

вити її на фронт. Стомлений капітан,

поглянувши на маленьку худорляву

дівчину, навіть не захотів її слухати, а

просто відправив додому. Наступного

дня Ніна прийшла знову, і їй знову

відмовили. Потім вона дізналася, що

у Річковому порту формується мед�

персонал на санітарно�транспортне

судно № 1. “І я втретє прийшла до

військкомату. Сказала капітану, що я

проходила курси медсестер і що звід�

си не піду, поки не дадуть направлен�

ня на корабль. З цього і розпочалася

моя військова служба,— згадує Ніна

Аврамівна.— З�під Києва по Дніпру

безперервно доправляли поранених.

Одного разу німці підбили наше суд�

но, і всім довелося серед ночі плисти

до берега. Плавати я не вміла, і тоді

один з моряків віддав мені свій ряту�

вальний пояс. У воду ми стрибнули

разом, так і добралися до берега. Далі

ми йшли за військом сушею, допома�

гали пораненим, надавали першу ме�

дичну допомогу. Коли дійшли до Бер�

ліна, наш госпіталь розформували й

відправили у запасний полк, в той же

день мене забрали до іншого госпіта�

лю”.

У 1943 році Ніна Аврамівна отри�

мала поранення, але, незважаючи

на це, продовжила воювати. Пере�

могу дівчина зустріла у 1945 році в

Берліні. Як згадує жінка, за чотири

роки війни вона бачила дуже багато

поранених, скалічених та знедоле�

них людей. Коли війна закінчилася,

повернулася до Києва. “Там мене

вже ніхто не чекав, уже нікого не бу�

ло, і вже нічого не було...” Єдина ін�

формація, яку має Ніна Аврамівна

про батька, це те, що він загинув у

вересні 1942 року, а мама померла

ще в березні 1941�го.

З війни Ніна Аврамівна поверну�

лася старшим лейтенантом, а зго�

дом отримала звання капітана. Див�

лячись на нагороди, які вона отри�

мала, розумієш, який тяжкий шлях

пройшла ця тендітна жінка

Пост № 1

Пост № 1 було створено 45 років

тому, у далекому 1968�му. З того ча�

су багато юнаків і дівчат пройшли

школу мужності та патріотизму,

крокуючи біля пам’ятника Слави.

На одній із нарад директор Де�

партаменту освіти і науки, молоді

та спорту міста КМДА Оксана Доб�

ровольська на запитання до керів�

ників навчальних закладів про те,

хто брав участь у почесній варті, от�

римала у відповідь половину залу

піднятих рук. Це свідчить про одне:

навчання й виховання молодого

покоління проходить під пильним

оком педагогів, які ще в юності

опанували курс патріотизму й чес�

ті, а зараз охоче діляться своїми

спогадами про Варту пам’яті.

“Ось і я думками повертаюся у

своє шкільне минуле. Дозволю со�

бі цей екскурс наділити знаком

“плюс”. Бо мені насправді пощас�

тило навчатися у той час, коли сло�

во Батьківщина мало по�справж�

ньому магічний зміст. Найкращі

учні нашої школи несли почесну

варту на Посту № 1 біля Вічного

вогню, віддаючи шану Невідомому

солдату. Ми були вдягнені у війсь�

кову форму. Дисципліна і стройова

підготовка — на найвищому рівні.

Адже військово�патріотичній ро�

боті завжди приділялася велика

увага. Вчитель початкової військо�

вої підготовки не за книжками роз�

повідав нам про війну, своїх одно�

полчан. Його ставлення до життя,

неймовірна стійкість і глибинна

доброта, вимогливість, у першу

чергу, до себе, дали орієнтир у по�

дальшому житті нам, його вихо�

ванцям. І хоча багато чого зміни�

лося, однак лишилися непохитни�

ми вічні цінності: Честь, Гідність,

Благородство, Патріотизм”,— щи�

ро, з теплотою в очах розповідає

Світлана Дерека, випускниця СШ

№ 57.

Аллу Василенко, коли згадує

Пост № 1, переповнює почуття

гордості. “Тоді, у квітні 1984 року,

для мене, учениці 9�А класу, це бу�

ло надзвичайно почесно. Адже не

всі мої однокласники брали в цьо�

му заході участь. Для Почесної

варти відбирали лише найкращих і

найстаранніших учнів. Для того,

щоб удостоїтись такої честі, треба

було приходити на заняття з війсь�

кової підготовки в належному ви�

гляді: форма й сорочка з підшитим

білосніжним комірцем”,— каже

випускниця СШ № 176, додаючи,

що ті враження залишаться з нею

на все життя.

Як і майже півстоліття тому, пра�

во заступити на пост у день визво�

лення України від нацистських за�

гарбників, напередодні 70�річчя

звільнення Києва, отримають най�

кращі учні навчальних закладів

Києва, лідери учнівського само�

врядування, представники пошу�

кових загонів. До урочистостей

приєднаються ветерани Великої

Вітчизняної війни. Серед бажаних

гостей заходу — учасники Поста

№ 1 у місті Києві минулих років.

Варта пам’яті біля Вічного вогню

триватиме з 28 жовтня до 6 листо�

пада з 12�ї до 15�ї години, а взяти в

ній участь зможуть не лише юні ки�

яни, а й представники з інших кра�

їн. 24 жовтня у рамках Міжнарод�

ної конференції “Через роки, через

покоління”, ініційованої гімназією

№ 153 імені Олександра Пушкіна,

та 30 жовтня на ІІ Міжнародному

форумі асоціації шкіл міст�героїв

країн СНД “Пам’ять — енергія віч�

ності” відбудеться міжнародна

Варта пам’яті, у якій візьмуть

участь старшокласники з міст�ге�

роїв Одеси, Москви, Санкт�Петер�

бурга, Мінська, Бреста, Волгогра�

да, Смоленська, Тули, Мурман�

ська, Єревана й Новоросійська.

Відновлення Варти пам’яті стане

належним ушануванням подвигу

визволителів, уроком гідності для

прийдешніх поколінь

У столиці відроджують традицію 
несення почесної варти 
біля Вічного вогню в Парку 
Вічної Слави

Голосіївський район 
прийняв Всеукраїнську 
естафету пам’яті 
“Слава визволителям 
України!”
У четвер біля меморіал радянсь им во-

їнам, ви ладачам і ст дентам сільсь о ос-
подарсь ої а адемії, я і за ин ли в ро и
Вели ої Вітчизняної війни, на території
Національно о ніверситет біорес рсів і
природо орист вання У раїни відб лася

рочиста церемонія передачі від Печерсь о о район до Голосіїв-
сь о о символів Все раїнсь ої естафети пам’яті “Слава визволите-
лям У раїни!”: опії Прапора Перемо и, опії штандарт Першо о
раїнсь о о фронт , ас и невідомо о солдата, ільзи для напов-

нення землею та альбом пам’яті естафети.
Участь заході взяли часни и ероїчної оборони та визволення

міста- ероя Києва, ерівництво район , ромадсь і ор анізації, а та-
ож ст денти, рсанти та ш олярі Києва.
“Сьо одні ми з ад ємо сіх, чиє життя забрала війна, віддаємо

шан ветеранам, я і на своїх плечах винесли тя ар війни та підняли
місто та держав в тяж і післявоєнні ро и. Наш святий обов’язо —
збере ти пам’ять про всіх, хто віддав своє життя за наше сьо оден-
ня, адже відва а ожно о радянсь о о солдата стала основою пере-
мо и нашо о народ . Шановні переможці, щира вдячність за ваш
нетлінний подви ! Низь ий лін вам і шана!”,— с азав очільни Го-
лосіївсь ої РДА Юрій К рінний.
Учасни и заход по лали віти до меморіал радянсь им воїнам,

ви ладачам і ст дентам сільсь о осподарсь ої а адемії, я і за ин -
ли в ро и Вели ої Вітчизняної війни, та вшан вали за иблих хвили-
ною мовчання.
Наст пних чотири дні символи Перемо и та визволення Києва пе-

реб ватим ть Б дин ветеранів район , де сі охочі змож ть від-
дати шан ероям-визволителям У раїни, м жнім і нес ореним за-
хисни ам Вітчизни.
Додамо, що рішення про відзначення Все раїнсь ої естафети

пам’яті б ло прийнято на з’їзді Ор анізації ветеранів У раїни та під-
тримане Президентом У раїни. Старт вала естафета в Л ансь ій
області 21 вересня 2013 ро . Цей захід по ли аний зміцнити с -
спільній свідомості пам’ять про події Вели ої Вітчизняної війни,
сприяти твердженню ромади шанобливо о ставлення до по о-
ління переможців, віддати данин пам’яті поле лим ероям

Фестиваль*конкурс дитячої 
творчості “Соняшник” відбувся 
в Голосієві
19 жовтня Міжнародним бла одійним фондом “Соняшни ” спільно

з Київсь им місь им центром соціальних сл жб для сім’ї, дітей та
молоді за підтрим и Голосіївсь ої районної в місті Києві державної
адміністрації відб вся фестиваль- он рс дитячої творчості “Со-
няшни ”. Від рив свято дитячої творчості перший заст пни олови
Голосіївсь ої райдержадміністрації Вадим Іванчен о разом із засл -
женою артист ою У раїни О саною Білозір. Разом з юними он р-
сантами вони побажали сім прис тнім мир , зла оди, сімейно о
бла опол ччя та висловили щир вдячність визволителям Києва від
фашизм .
Від рилась про рама фестивалю піснею “Діти війни” ви онанні

Анастасії Дзюба , я а не залишила байд жим ні о о в залі. А Гран-прі
фестивалю- он рс здоб ла Емма Хамза, я а своїм пот жним соняч-
ним во алом здив вала навіть досвідчене ж рі фестивалю. За алом
35 дитячих оле тивів дя вали за Перемо та визволення Києва від
німець о-фашистсь их за арбни ів своєю творчістю та натхненням!
Фестиваль є с ладовою частиною омпле сної соціально-педа о-
ічної роботи район з дітьми із сімей, я і знаходяться ризі, че-
рез соціо льт рн реабілітацію та розвито творчих здібностей.
Важливо, що запор ою системної та ефе тивної роботи цьом
напрямі є тісна співпраця державних і ромадсь их ор анізацій, що
працюють на теренах соціальної роботи заради дітей, сімей та мо-
лоді м. Києва

Туристично*патріотичний
зліт з нагоди 70*річчя 
визволення Києва 
влаштували 
у Деснянському 
районі
Учні, педа о и та бать и ш оли № 292

імені Івана Мазепи Деснянсь о о район
столиці провели т ристично-патріотичний
зліт пар овій зоні “Беріз а”. Зліт б ло
присвячено 70-й річниці визволення Києва

від фашистсь их за арбни ів, і пройшов він під аслом “Пам’ять про
вас, визволителі, вічно жива”.
Учасни и т ристично о зльот , чні 5–11-х ласів, педа о и та

бать и зма алися на спортивно-т ристсь их етапах — см зі пере-
ш од “Вперед — до Перемо и!”, долали спортивно-т ристичний
маршр т, на я ом проходили та і етапи: “ оризонтальний маят-
ни ”, “метели ”, в’язання в злів, пини, встановлення тент , пере-
правлялися по олоді та орієнт валися на місцевості по арті.
Та ож під час зма ань пройшли он рси пла атів “Ніхто не заб -

тий, ніщо не заб те”, ашоварів, зма ання з перетя вання анат ,
озаць і забави та он рс пісні “Кро ємо з піснею”

Юрій Бондар 
зустрівся 
з представниками 
великих промислових 
підприємств 
району
Голова Святошинсь ої районної в місті

Києві державної адміністрації Юрій Івано-
вич Бондар нещодавно провів з стріч з
представни ами вели их промислових
підприємств район щодо визначення на-

явних проблем на виробництві та районі, а та ож шляхів їх подо-
лання.
Об оворювали ефе тивність впровадження енер озбері аючих

систем, проблеми із виходом прод ції на європейсь ий рино че-
рез с ладнощі із системою сертифі ації ISO та SA, про відс тність
можливості зб т своєї прод ції на вн трішньом рин , про від-
с тність можливості зал чення дешевих дов отривалих редитів.
Та ож серед лючових проблем підприємств існ є питання транс-

порт вання працівни ів до місця роботи. Через недос онал транс-
портн систем район працівни и втрачають ба ато час , а ін оли
ви ористов ють іль а різних маршр тів ромадсь о о транспорт .
Для вирішення цьо о питання на роз ляд олови Київсь ої місь ої
державної адміністрації Оле сандра Попова б де подано іль а
прое тів нових маршр тів ромадсь о о транспорт . Це має значно
поле шити сит ацію зі спол ченням віддалених мі рорайонів із ос-
новними транспортними лініями. За рез льтатами з стрічі б ло
дося н то домовленості щодо необхідності та их з стрічей щоміся-
ця і більш розширеном с ладі

НовиниФронтовими дорогами 
від Подолу до Берліну
Медсестра Ніна Замкова всі чотири роки війни рятувала солдат

Най ращі чні столичних ш іл несли почесн варт на Пост № 1 біля Вічно о
во ню, віддаючи шан невідомом солдат

Пост № 1 б ло створено 45 ро ів том , дале ом 1968-м

Володимир ТЕСЛЕНКО
спеціально для “Хрещатика”

Під ряд и та их патріотичних пісень, я , напри лад,
“Пісня про Дніпро”, що зв чали майже ожном під-
розділі Першо о раїнсь о о фронт , поєдн ючись із
тяж им р отом вирішальної битви, 70 ро ів том е-
роїчно б ло звільнено місто Київ від фашистсь их за-
арбни ів. Столиця з вели ою відповідальністю от єть-
ся до ювілейної дати, зал чаючи а тивні ола иївсь ої
ромадсь ості. Проходять ро и м жності, онцерти,
он рси, онференції, т ристсь о- раєзнавчі е спедиції
та зльоти, вести, війсь ово-спортивні і ри... Здається,
для ожно о — від допитливо о чня до сивочоло о ве-
терана — знайдеться привабливий захід. Проте справж-
ньою родзин ою має стати повернення до заб тої тра-
диції — відновлення Варти пам’яті (Поста № 1), я е від-
б деться 28 жовтня об 11.30 Пар Вічної Слави біля
пам’ятни а Невідомом солдатові.
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Валерій САРАУЛА: "Те, що я отримав за тричотири
ефіри в "Ранкових курасанах", незрівнянно
більше, ніж за тричотири роки роботи 
в попередньому проекті"
Напри інці вересня шо мен і вед чий Ва-
лерій Сара ла приєднався до оманди
ново о ран ово о шо анал ТВі "Ран ові
расани". Валерія (а особливо йо о доб-

ре поставлений олос) лядачі досі
пам'ятають за містичним прое том СТБ
"Паралельний світ".

Валерій Сараула — за фахом актор театру й кіно (у

2002�му закінчив Театральний інститут ім. Карпенка�

Карого). На телебачення потрапив одразу після інститу�

ту, ставши учасником реаліті�шоу "За склом — тепер ти в

армії". Далі він чотири роки працював ведучим у "Кунст�

камері" на Новому каналі і шість років — у "Паралельно�

му світі".

Про своє нове амплуа — ведення ранкового шоу ТВі,

про телевізійний досвід і позаефірне життя Валерій Са�

раула відверто розповів читачам "Хрещатика"

— Валерію, ти — досвідчений телеведучий, маєш за спи�
ною досвід роботи у таких, у свій час популярних, проек�
тах, як "Кунсткамера" та "Паралельний світ". Однак на�
скільки твої уявлення про роботу на ТВі збіглися із реалі�
ями?

— Можу сказати абсолютно відверто — на ТВі, у "Ран�

кові курасани", я йшов без найменшого уявлення про те,

що тут буде відбуватися... Однак реальність переверши�

ла усі мої сподівання. Це правда! Перш за все це стосує�

ться професійного зростання. Бо, насправді, те, що я от�

римав тут за три�чотири ефіри, незрівнянно більше за

те, що я отримав за три�чотири роки роботи у моєму по�

передньому проекті. В "Курасанах" мені дуже комфорт�

но і одночасно некомфортно. Некомфортно в плані піз�

нання самого себе у прямому ефірі. А комфортно від то�

го, що я відчуваю: "Курасани" — це живий організм,

який росте, зростає, і я зростаю разом з ним. І нехай так

і буде якомога довше..

— Що значить — пізнання себе у прямому ефірі?
— До цього я ніколи не працював у прямих ефірах.

Приміром, такий технічний момент, як "підслушка" у

твоєму вусі... Спочатку здавалося, що це якась жива іс�

тота, яка живе своїм життям у твоєму вусі, сама з собою

розмовляє. В будь�якому випадку, є технічні моменти,

до яких потрібно звикнути, — хронометраж, таймінг... А

ще — інтерв'ю з гостем студії. Потрібно в мінімум часу

вкласти максимум інформації. Однак етап технічного

пізнання процесу, думаю, пройде досить швидко. Голов�

не — творчий процес.

Запорука успіху нашого шоу — 
це партнерство. Тому що "Ранкові курасани" —
це однозначно колективна робота.

— Валерію, окрім технічних моментів, з якими ще труд�
нощами чи, скажімо, незвичними речами ти зіткнувся у
"Ранкових курасанах"?

— Я зрозумів, що наше шоу — це однозначно колек�

тивна праця. І тільки усвідомивши, що ти — просто

"ґвинтик" великого і складного механізму, який зветься

"Ранкові курасани", можна досягнути успіху...

— А як же твоя творча особистість — єдина і неповтор�
на?

— Моя особистість нікуди не подінеться, повірте. Тут,

як у футбольній команді. Я можу видавати якісь штуки

особистісні, але результат залежить виключно від ко�

мандної гри... Тобто, показуючи індивідуальний стиль

гри, не можна забувати, що ти працюєш на команду. Ось

у цьому фішка "Курасанів" та й, думаю, загалом усіх те�

левізійних шоу подібного формату.

— Під час ефіру ти контролюєш партнерів: що і як вони
говорять, як себе поводять в ефірі?

— Якщо чесно, більше думаю про себе, про свою по�

ведінку. Бо в кожного "курасана" є своя місія, свій образ,

свій імідж. А щодо партнерів... Ну, приміром, що б не

сказала моя партнерка Ліна (співведуча "Ранкових кура�

санів" Ліна Горбач — ред.), для мене це завжди свято... Я

чесно кажу, не жартую. Коли вона тільки розпочинає

свій спіч, мені стає смішно, я готовий розцілувати Ліну!

— Сценарій від вашого реготу не зривається?
— Так у тому то й справа, що тут, в "Курасанах", мо�

жеш реготати, скільки хочеш!

Фразу "яка смачна смажена картопля"
можна промовити так, що у людей слинки
потечуть...

— Розкажи, будь ласка, як відбувається підготовка до
кожного ефіру?

— Десь об одинадцятій вечора ми отримуємо сценарій

ранкової передачі. До того ми обговорюємо, що буде від�

буватися в ефірі в загальних рисах. Окрім того, кожен з

ведучих може надавати свої пропозиції стосовно того,

що буде відбуватися в ефірі чи стосовно гостей студії,

яких, на наш погляд, потрібно запросити в ефір тощо.

Поза тим, кожен ведучий має свою щотижневу рубрику,

яку він готує. У мене, приміром, рубрика "Куди подіти�

ся". Щоп'ятниці я розповідаю, куди краще піти на вихід�

них, причому стараюся пропонувати не щось попсове, а

щось таке камерне, про яке мало хто знає, але від чого

може "зірвати дах", так би мовити... Це може бути і ви�

става, і концерт, і перфоманс, і якась літературна тусов�

ка... Окрім того, мушу зазначити, що у нас нема установ�

ки — не відступати ні на крок від сценарію. Якщо, при�

міром, під час ефіру я згадаю епізод зі свого власного

життя, який лягає в контекст моєї розповіді, — я маю

повне право про нього розповісти... Існує і ще один мо�

мент — як про ці культурні події, які я анонсую у своїй

рубриці, розповісти так, аби людина встала і пішла туди,

куди я її запрошую сходити? Це вже залежить від ведучо�

го. Можна одну фразу, скажімо, "яка смачна смажена

картопля" сказати так, що у людей слинки потечуть...

— На твій погляд, глядачі довіряють "курасанам", які
розповідають їм про те чи інше варте уваги явище чи по�
дію?

— Зворотній зв'язок із нашою глядацькою аудиторією

відбувається, приміром, через соціальні медіа. Звісно, на

Фейсбуці у нас є своя сторінка, на якій наші симпатики

(та й не тільки) можуть озвучувати свої враження від того

чи іншого ефіру. Cкажу чесно: я не великий любитель

критики. Але, насправді, усі ті зауваження і побажання,

які приходять на сторінку "Ранкових курасанів" від гляда�

чів, абсолютно слушні і коректні. На них варто реагувати.

— А можеш навести конкретний приклад якогось зроб�
леного на адресу "Курасанів" зауваження, яке ви взяли до
уваги?

— Передусім, це стосується грамотної мови в ефірі.

"Задавати питання" чи "ставити питання". Я лише на

шостому ефірі почав "ставити питання", а до того — "за�

давав" його. Спасибі глядачам, котрі відреагували на цей

мій (каюсь!) русизм. Тепер я завжди тільки "СТАВЛЮ

питання"! Або слова�паразити. Приміром, слово "нара�

зі", яке тільки засмічує мову... Взагалі — питання гарної

мови у прямому ефірі зараз дуже, на жаль, болюче. Я ка�

жу не тільки про ТВі, а практично про всі центральні ка�

нали. Я переконаний: кожен телеведучий повинен по�

стійно поповнювати свій словниковий запас. Яким чи�

ном? Читати українську класику, переходити на україн�

ську мову в побуті. Хоча, з іншого боку, розмовляти в

"Ранкових курасанах" гарною літературною мовою —

теж, на мій погляд, недоречно. У нашому форматі такий

стиль спілкування буде виглядати дещо неприродним.

— Як же ви виходите із такої ситуації?
— А ми вигадали свою мову, "курасанську" (сміється).

Це — добротна українська мова з вкрапленнями нашої

"курасанської" новомови. А якщо серйозно — я катего�

рично виступаю за чисту, красиву, багату українську мо�

ву в нашому щоденному житті.

Головне — працювати в гарному настрої. Тут
пробачається все (ну, або майже все), однак 
не пробачається поганий настрій...

— Розкажи, будь ласка, про ваших гостей. До вас зазви�
чай скільки гостей приходять протягом одного ранкового
ефіру?

— Два гостя. Однак розмова з кожним із них потребує

ґрунтовної підготовки. Ми ж запрошуємо до себе непе�

ресічних особистостей — митців, літераторів, артистів,

тобто значимих для суспільства людей... А хочеться ж

поставити людині таке запитання, яке йому пересічні

журналісти жодного разу не ставили. Тому стараєшся,

вишукуєш про людину інформацію і в Інтернеті, і серед

знайомих... Й іноді нам вдається "нарити" якийсь екс�

клюзив. А інколи серйозних людей ми "вибиваємо" не�

серйозними запитаннями. Це, насправді, додає драйву в

розмові. Інколи людина приходить така якась "зашоре�

на", можливо, спросоння (ми ж бо ранкове шоу), а, мож�

ливо, вона просто інтроверт. А от якесь несподіване, на

грані фолу питання вибиває її з рівноваги, вона "проки�

дається" і вмикається в розмову.

— Наприклад?
— От, скажімо, був у нас в гостях дизайнер Сергій

Смолін. Звісно, говорили про серйозні речі, про його

Дім моди. І раптом Ліна говорить: "Я знаю, ви лінію одя�

гу для працівників столичного метрополітену розробля�

єте..." Хоча, здається, він так і не зрозумів, що то був

жарт... А взагалі, якщо серйозно, гість студії — це 40 %

успіху всього ефіру. Якщо прийде цікава людина, а тобі

ще й вдасться якусь родзинку в розмові з нею додати —

успіх програми гарантовано...

— А тобі самому цікаво розмовляти з людьми, які прихо�
дять до вас у студію?

— Знаєш, потрібно зробити так, щоб тобі самому ста�

ло цікаво розмовляти з людиною, яку ти бачиш вперше

в житті. Потрібно "зачепити" людину, розворушити, "до�

стукатися" до чогось найпотаємнішого, аби вона роз�

крилася у ті двадцять хвилин розмови. Якщо тобі цікаво,

то й глядачам буде цікаво. Це — аксіома. Саме на такий

формат спілкування ми й орієнтуємося.

— Розкажи, будь ласка, про нинішній склад ведучих
"Курасанів".

— Окрім мене, в "Ранкових курасанах" працює Ліна

Горбач, Саша Голубов та Юля Крапівіна.

— Ви особисто вже відчуваєте себе однією командою?
— Йде процес "притирання"... Знаєте, це як новень�

кий автомобіль — ще потрібно пройти обкатку. Але у са�

мого автомобіля — величезний потенціал (усміхаєть�

ся)...

— Що, на ваш погляд, головне в такій командній роботі?
— Партнерство! Ви знаєте, інколи після ефірів хочеть�

ся літати. Це — результат злагодженої роботи усієї чет�

вірки ведучих. Я переконаний, що ось такий "літаючий"

настрій передається глядачам. А для того, аби його до�

сягнути, потрібно чути свого партнера, потрібно розумі�

ти його з півслова, вміти підхоплювати його думку, не

"заганяти в кут", а навпаки — завжди бути готовим при�

йти на допомогу. Адже багато різного трапляється у пря�

мому ефірі. Ось, наприклад, ведуча рубрики "Погода" за�

була перед своїм ефіром увімкнути "підслушку". Ми це

зрозуміли, кола вона вже була у прямому ефірі... Довело�

ся забігати в кадр і, все звівши до жартів, "с шутками�

прибаутками" вмикати їй "підслушку"

Спілкувалася Галина ПЕТРЕНКО, 
"Хрещатик"

Українські зірки проти лімфоми
За їх участі в столиці відбулася презентація соціального проекту "Я буду жити"
Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

Нещодавно в столиці від-
б лася презентація соці-
ально о прое т "Я б д
жити", метою я о о б ло
зал чення ва и ромад-
сь ості до проблеми лім-
фоми в У раїні. Прое т,
ініційований фронтменом
рт "Др а Рі а" Валері-

єм Харчишиним спільно з
"Асоціацією допомо и інва-
лідам і пацієнтам з хроніч-
ними лімфопроліфератив-
ними захворюваннями",
проводиться же вдр е.

Рік тому у рамках проекту був ор�

ганізований великий концерт з

участю українських виконавців, за�

вдяки якому вдалося зібрати 275 794

грн. Зібрані кошти були спрямовані

на допомогу хворим, які потребу�

ють термінової допомоги. Цього

року організатори хочуть приверну�

ти увагу громадськості до основних

симптомів захворювання на ранній

стадії, коли хвороба ще повністю

виліковна. За словами ініціатора

проекту Валерія Харчишина, ідея

реалізована для того, щоб суспіль�

ство більше дізналося про проблему

лімфоми в Україні. "Якщо люди

прислухатимуться до сигналів свого

організму і вчасно на них реагува�

тимуть, кількість хворих значно

зменшиться", — прокоментував

ситуацію фронтмен гурту "Друга Рі�

ка". Для втілення ідеї взяти участь у

добродійному марафоні запросили

популярних українських виконав�

ців: Еріку, Альошу, гурти "Persona

Grata", "Время и стекло", "Bahroma"

і "The Maneken". За словами органі�

заторів, жоден з артистів, яким було

запропоновано взяти участь у про�

екті, не відмовився. "Своєю участю

у марафоні ми хочемо поінформу�

вати людей, що боротьба з лімфо�

мою починається не тоді, коли діа�

гноз вже поставлений і пацієнт зна�

ходиться під наглядом лікарів, а на

ранній стадії, коли хвороба лише

починає розвиватися в організ�

мі",— наголосив лідер і продюсер

"Persona Grata" Саід Гафаров. Про�

ект передбачає проведення соціаль�

ної кампанії, в рамках якої впро�

довж місяця на третьому поверсі

ТРЦ Ocean Plaza проходитиме фо�

товиставка, на відеобордах столиці

демонструватимуться соціальні ро�

лики і зовнішня реклама, а також

учасники проекту через ЗМІ звер�

татимуть увагу людей на проблему

лімфоми

Одним із ініціаторів прое т "Я б д жити" є фронтмен рт "Др а Рі а"
Валерій Харчишин

Ор анізатори запросили поп лярних раїнсь их ви онавців взяти часть добродійном марафоні, зо рема рт
"Persona Grata"
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Щороку протягом 2013�2017 років прогнозується: працевлаштовувати
з числа зареєстрованих безробітних не менше 6,2 тис. осіб; організувати
професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації для 6,0
тис. безробітних; залучити до участі у громадських та інших роботах тим�
часового характеру за ці роки планується майже 20 тис. осіб.

Для високоякісного задоволення потреб роботодавців у робочій силі
службою зайнятості м. Києва організовуватимуться семінари, засідання
“круглих столів”, “Дні роботодавців”, ярмарки вакансій та інші інформа�
ційно�масові заходи.

Інформування населення про реальний попит на відповідних працівни�
ків та реальні умови праці і заробітної плати здійснюватиметься як при ін�
дивідуальному обслуговуванні шукачів роботи в центрах зайнятості, так і
через різноманітні сучасні засоби масової інформації, зокрема інтернет�
ресурси державної служби зайнятості, інформаційно�довідкову телефон�
ну систему. Це сприятиме покращенню ситуації на регіональному ринку

праці, дозволить підвищити оперативність надання соціальних послуг,
скоротити термін підбору роботи та період укомплектування вакансій.

З 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України “Про зайнятість на�
селення” від 05.07.2012 № 5067�VІ, яким, зокрема, передбачено низку
заходів, що полегшують доступ на ринок праці вразливих категорій насе�
лення, а також заходів, спрямованих на запобігання безробіттю та по�
м’якшення його наслідків.

Для успішного впровадження положень закону необхідними є прийнят�
тя на загальнодержавному рівні ряду нормативно�правових актів, а також
спільні зусилля всіх соціальних партнерів: влади, роботодавців та проф�
спілок. Принципово важливо, щоб соціальна політика супроводжувалася
зростанням вітчизняного виробництва, захистом внутрішнього ринку.

Реалізація завдань та заходів Програми зайнятості населення на пері�
од до 2017 року дасть змогу впливати на процеси в сфері зайнятості сто�
лиці та тримати під контролем ситуацію на ринку праці м. Києва.

Основні показники ринку праці їм. Києва

працездатного віку 81,9 80,4 78,9 77,2 74,3 72,2 68,4

4. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП,
у % до чисельності економічно активного населення:
віком 15�70 років

5,6 5,5 5,4 5,2 4,9 4,4 3,9

працездатного віку 6,1 6,0 5,9 5,7 5,5 5,3 5,0

віком 15�24 роки 11,6 11,21 10,8 10,2 9,5 8,3 7,5

Найменування показника 2011 звіт 2012 звіт 2013
очікуване

2014
прогноз

2015
прогноз

2016
прогноз

2017
прогноз

1. Чисельність зайнятого населення віком 15�70 років (у
середньому за період), тис. осіб � усього 1401,0 1399,8 1405,0 1409,0 1415,0 1425,0 1440,0

Зокрема зайнятого населення працездатного віку 1263,4 1270,8 1264,5 1269,0 1277,0 1290,0 1300,0

2. Рівень зайнятості, у % до чисельності населення:
віком 15�70 років 64,4 64,5 64,7 64,9 65,3 65,8 66,5

працездатного віку 70,9 71,0 71,0 71,1 71,4 71,7 72,3

віком 15�24 роки 30,9 31,21 33,0 36,0 38,0 42,0 46,0

3. Чисельність безробітного населення віком 15�70 років,
визначена за методологією МОП (у середньому за
період), тис. осіб � усього

82,5 81,0 80,0 78,0 72,9 65,6 58,5

1� очікувані дані згідно з Планом державних статистичних спостережень, який щорічно затверджується Кабінетом Міністрів України

Показники професійної підготовки та використання робочої сили

Найменування показника 2011 
звіт

2012 
звіт

2013
очікуване

2014
прогноз

2015
прогноз

2016
прогноз

2017
прогноз

1. Кількість випускників навчальних закладів,
тис. осіб � усього 146,9 143,0 146,2 144,1 135,2 135,6 135,6

утому числі:

випускників вищих навчальних закладів III�ІV
рівнів акредитації, усього 130,1 129,6 130,0 130,0 120,0 120,0 120,0

� випускників вищих навчальних закладів І�II
рівнів акредитації, усього 8,3 7,9 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

випускників професійно�технічних навчальних
закладів, усього 8,5 5,5 8,2 6,1 7,2 7,6 7,6

з них працевлаштовані як молоді працівники 7,3 4,5 8,0 5,9 7,0 7,4 7,4

2. Кількість укладених договорів про стажування
між роботодавцем і особою, яка продовжує
навчання, одиниць �усього

� � � 3200 4300 4400 4400

з них такі, що передбачають отримання
заробітної плати, одиниць � � � 3200 4300 4400 4400

3. Середньооблікова штатна чисельність
працівників, тис. осіб 1247,6 1300,4 1310,0 1320,0 1329,0 1338,0 1347,0

4. Кількість працівників, які знаходяться у
відпустках без збереження заробітної плати (на
період припинення виконання робіт), 
тис. осіб

28,6 14,7 14,5 14,5 14,0 13,5 13,0

у % до середньо�облікової штатної чисельності
працівників 2,3 1,1 1,1 1,1 1,05 1,0 0,97

5. Кількість працівників, які переведені з
економічних причин на неповний робочий день
(тиждень), тис. осіб

72,6 43,6 43,0 42,0 40,0 40,0 38,0

у % до середньо�облікової штатної чисельності
працівників 5,8 3,3 3,3 3,2 3,0 3,0 2,8

6. Кількість працівників, які підвищили свою
кваліфікацію, тис. осіб 81,4 85,0 90,0 90,0 92,0 94,0 95,0

у % до середньооблікової штатної чисельності
працівників 6,5 6,5 6,9 6,8 6,9 7,0 7,05

7. Кількість працівників, які пройшли
професійну підготовку та перепідготовку, 
тис. осіб

13,3 13,5 14,0 14,5 14,5 15,0 15,5

у % до середньо�облікової штатної чисельності
працівників 1,06 1,04 1,07 1,1 1,09 1,12 1,15

8. Кількість осіб старших 45 років, що отримали
ваучер � � 50 50 50 50 50

Працевлаштування на нові робочі місця

Найменування показника 2011 
звіт

2012 
звіт

2013
очікуване

2014
прогноз

2015
прогноз

2016
прогноз

2017
прогноз

1. Працевлаштування на нові робочі місця, осіб �
усього 103403 115919 61000 61500 65000 70000 75000

з них: 
1.1 Юридичними особами 74889 85880 43920 44280 46500 50000 52500

1.2 Фізичними особами�підприємцями та іншими
фізичними особами �платниками податку з доходів
фізичних осіб (включаючи робочі місця для
найманих працівників)

28514 30039 17080 17220 18500 20000 22500

2. Працевлаштування на нові робочі місця за видами
економічної діяльності, осіб1: 103403 1159192 61000 61500 65000 70000 75000

� сільське господарство, лісове господарство та
рибне господарство X X 125 140 150 160 170

� добувна промисловість і розроблення кар'єрів X X 60 75 80 90 90

� переробна промисловість (виробництво) X X 4630 4700 4970 5350 5740

� постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря X X 60 75 80 90 90

� водопостачання; каналізація, поводження з
відходами X X 10 20 20 20 20

� будівництво X X 2650 2700 2850 3070 3290

� оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів X X 23450 23505 24840 26750 28660

� тимчасове розміщування й організація харчування X X 1940 1990 2100 2270 2430

� транспорт, складське господарство, поштова та
кур'єрська діяльність X X 350 360 380 410 440

� інформація та телекомунікації X X 2240 2300 2430 2620 2800

� фінансова та страхова діяльність X X 8800 8850 9350 10070 10790

� операції з нерухомим майном X X 10500 10550 11150 12010 12870

� професійна, наукова та технічна діяльність X X 290 300 320 340 370

� діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування X X 0 0 0 0 0

� державне управління й оборона; 
обов'язкове соціальне страхування X X 430 440 470 500 540

� освіта X X 1900 1920 2030 2190 2340

� охорона здоров'я та надання соціальної допомоги X X 1020 1020 1080 1160 1240

� мистецтво, спорт, розваги та відпочинок X X 500 450 480 510 550

� надання інших видів послуг X X 920 935 980 1050 1140

� діяльність домашніх господарств X X 1005 1050 1110 1200 1280

� діяльність екстериторіальних організацій і органів X X 120 120 130 140 150

3. Чисельність працівників, за яких роботодавцю
надається компенсація фактичних витрат по сплаті
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, осіб � усього

� � 250 300 350 350 400

в тому числі:

3.1. Працівників у юридичних осіб, усього � � 240 285 330 330 380

за яких компенсовано:

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб � � � 20 20 20 25

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб � � 240 265 310 310 355

3.2. Працівників у фізичних осіб�підприємців та
фізичних осіб �платників податку з доходів фізичних
осіб, усього

10 15 20 20 20

за яких компенсовано:

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб � � � 3 4 4 5

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб � � 10 12 16 16 15

1 — Види економічної діяльності наводяться відповідно до звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22�2, зареєстрованою в Мін'юсті від
01.11.2010 № 1014/18309.

2 — Відповідно до листа Міністерства соціальної політики від 13.06.2012 № 6453/0/14�12/031 моніторинг щодо створення робочих місць за
видами економічної діяльності (додаток 2 до Методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 року № 512)
відтерміновано до кінця 2012 року та поновлюється починаючи з першого кварталу 2013 року за класифікатором видів економічної діяльності
ДК009:2010.

Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України1

(тис. осіб)

Найменування показника 2011 звіт2 2012 звіт2 2013 
очікуване

2014 
прогноз

2015 
прогноз

2016 
прогноз

2017 
прогноз

1. Чисельність осіб, що
перебувають на обліку та
отримують послуги протягом
періоду

29667 30942 6000 5950 5900 5850 5800

2. Чисельність осіб, які мають
статус безробітного 19562 21423 25000 25100 25200 25300 25400

3. Чисельність
працевлаштованих осіб з числа
тих, що перебувають на обліку

10277 10770 4850 4540 4510 4490 4490

4. Чисельність
працевлаштованих осіб з числа
зареєстрованих безробітних

4915 5156 6200 6250 6300 6350 6400

5. Чисельність зареєстрованих
безробітних, які проходитимуть
професійну підготовку,
перепідготовку та підвищення
кваліфікації

6823 6888 6000 6000 6000 6000 6000

6. Чисельність осіб, залучених до
участі у громадських та інших
роботах тимчасового характеру

4580 4511 4200 4000 4000 3800 3700

з них зареєстрованих
безробітних 4564 4507 4200 4000 4000 3800 3700

7. Чисельність осіб, яким надано
послуги з питань організації
підприємницької діяльності та
ведення власної справи

755 617 770 795 820 845 870

з них організували власну справу 666 462 650 660 670 680 690

1 � Реалізація заходів здійснюватиметься в межах кошторисних призначень.
2 � Показники щодо надання соціальних послуг громадянам у 2011�2012 роках некоректно порівнювати з наступними періодами у зв'язку з

введенням в дію з 1 січня 2013 року нової редакції Закону України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 № 5067.

Показники сприяння зайнятості інвалідів
(осіб)

‘Найменування показника 2011 
звіт

2012 
звіт

2013 
очікува�

не

2014
прогноз

2015
прогноз

2016
прогноз

2017
прогноз

1. Чисельність працюючих інвалідів на підприємствах, 
в установах та організаціях, згідно із  звітами, подани�
ми до відділень Фонду соціального захисту інвалідів*

59110 59300 59450 59600 59750 59850 59900

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів
Фонду соціального захисту інвалідів

113 56 109 80 60 50 50

3. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку 
в  Державній  службі зайнятості України

633 681 830 850 865 870 880

3.1. 3 них зареєстровані безробітні 540 591 800 820 830 840 850

4. Чисельність інвалідів, працевлаштованих 
за сприяння   Державної служби зайнятості України

148 122 150 155 160 165 170

4.1. 3 них зареєстровані безробітні 103 87 95 100 110 120 130

4.1.1  у  тому  числі отримувачі одноразово виплаченої
допомоги по безробіттю для організації підприємниць�
кої діяльності

12 6 8 10 12 14 16

5. Чисельність інвалідів, залучених до участі 
у громадських роботах

31 21 20 20 18 18 17

5.1. 3 них з числа зареєстрованих безробітних 31 21 20 20 18 18 17

6. Чисельність інвалідів, які проходили професійне 
навчання � усього

601 491 374 330 315 295 280

зокрема за рахунок:

6.1. Коштів  Фонду соціального захисту інвалідів 513 405 294 250 235 215 200

6.2. Коштів Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок 
безробіття

88 86 80 80 80 80 80

7. Чисельність інвалідів, працевлаштованих строком 
не менше ніж на два роки на нові робочі місця 
за направленням Державної служби зайнятості 
України, за яких роботодавцю надається  компенсація
витрат, пов'язаних  із сплатою єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне   соціальне страхування
за відповідну особу за рахунок коштів Фонду 
соціального захисту інвалідів

� � 10 10 10 10 10

8. Чисельність інвалідів, працевлаштованих на підпри�
ємства, установи, організації шляхом надання дотацій
за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів
на створення спеціальних робочих місць для працев�
лаштування інвалідів, зареєстрованих у Державній
службі зайнятості України як безробітні

� � � 1 1 1 1

* � Визначається на основі звітних даних за формою № 10�ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 року № 42 за
погодженням з Держкомстатом та Держкомпідприємництва (зареєстрований у Мін'юсті 13 лютого 2007 року за № 117/13384).
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 23 жовтня 2013 року

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

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах на повторних
виборах народних депутатів України  15 грудня 2013 року

Постанова № 226 від 21 жовтня 2013 року
До Центральної виборчої комісії надійшли заяви політичних партій про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, а також заяви громадян України про самовису'

вання разом з іншими документами для реєстрації кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах на повторних виборах народних депутатів Укра'
їни 15 грудня 2013 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам законів України “Про вибори народних депутатів України” та “Про по'
вторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223”.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 8 частини другої статті 30, частини третьої статті 52, частин першої, другої, пункту 2
частини третьої статті 53, частин першої, другої статті 55, частини другої статті 56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частини третьої статті 104,
частин четвертої — шостої статті 107 Закону України “Про вибори народних депутатів України”, абзацу першого, підпунктів 6, 10 пункту 3 розділу І Закону України “Про по'

вторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223”, керуючись статтями 11'13, пунктом 6 статті 19 Закону України “Про
Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

÷≈Õ“–¿À‹Õ¿ ¬»¡Œ–◊¿  ŒÃ≤—≤fl

1. Зареєструвати кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах на
повторних виборах народних депутатів України 15 грудня 2013 року згідно з додатками 1 — 4.

2. Витяг із цієї постанови та посвідчення встановленої форми видати представникам відповідних
політичних партій, а також відповідним кандидатам у народні депутати України, які балотуються в
одномандатних виборчих округах у порядку самовисування.

3. Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати відповідним регіональним друкованим
засобам масової інформації для оприлюднення у триденний строк з дня її прийняття, а також опри$
люднити на офіційному веб$сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії

від 21 жовтня 2013 року № 226

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі № 223 (місто Київ) 

на повторних виборах народних депутатів України 15 грудня 2013 року

Гладчук Вадим Федорович, народився 9 лютого 1975 року в місті Києві, громадянин України,
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, редактор, газета “Моло$
діжні Хроніки”, інтернет$видання “Спротив”, член Політичної партії “Партія Народний порядок”, про$
живає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Левченко Юрій Володимирович, народився 1 жовтня 1984 року в місті Вінниці, громадянин Укра$
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник аналітичної
служби, політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, член політичної партії Всеукраїнське
об’єднання “Свобода”, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — політична
партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода”.

Селлеі$Довженко Аттіла$Дюло Яношевич, народився 16 серпня 1984 року в місті Києві, громадя$
нин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня,
тимчасово не працює, член Всеукраїнської політичної партії “БРАТСТВО”, проживає в місті Києві, су$
димість відсутня, суб’єкт висування — Всеукраїнська політична партія “БРАТСТВО”.

Шаповал Ігор Володимирович, народився 21 листопада 1959 року в місті Ізмаїл Одеської
області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України,
освіта вища, помічник$консультант народного депутата України, член Комуністичної партії
України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — Комуністична партія
України.

Юрків Віталій Євгенович, народився 20 лютого 1981 року в селі Гологори Золочівського району
Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території Укра$
їни, освіта вища, юридичний радник (юрист) з банківського та фінансового права, представництво
міжнародної юридичної компанії “Гід Луарет Нуель”, безпартійний, проживає в місті Києві, суди$
мість відсутня, самовисування.

Секретар Центральної виборчої комісії 
Т. ЛУКАШ

Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до 2017 року

№ п/п Найменування заходу Виконавці (місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, установи, організації, сторони соціального діалогу) Термін виконання

1 2 3 4

Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць

1. Сприяти збереженню існуючих робочих місць та сприяти розширенню
сфери прикладання праці за рахунок створення робочих місць

Департамент соціальної політики, Департамент промисловості та
розвитку підприємництва, Департамент  житлово6комунальної
інфраструктури, Департамент транспортної інфраструктури,
Територіальний  орган Державної служби зайнятості України у
м.Києві, районні в місті Києві державні адміністрації із залученням
Об'єднання організацій роботодавців м. Києва "Федерація
роботодавців міста Києва"

201362017 роки

2.
Проводити постійну інформаційно6роз'яснювальну роботу щодо
переваг легальних трудових відносин з метою створення умов для
соціального захисту працівників

Департамент соціальної політики, Державна податкова служба у
м.Києві, Головне управління Пенсійного фонду України в м.Києві,
Територіальний  орган Державної служби зайнятості України у
м.Києві, районні в місті Києві державні адміністрації

201362017 роки

3.

Сприяти залученню до програми пільгового кредитування з частковим
відшкодуванням відсоткових ставок тих суб'єктів малого та середнього
бізнесу, які впроваджують проекти, що впливають на підвищення рівня
зайнятості населення.

Департамент промисловості та розвитку підприємництва 201362017 роки

4.

Сприяти розвитку підприємництва та самостійної зайнятості населення,
зокрема шляхом надання консультацій, проведення семінарів з
орієнтації на підприємницьку діяльність, відповідної професійної
підготовки та надання одноразової виплати допомоги по безробіттю
для відкриття власної справи

Департамент промисловості та розвитку підприємництва,
Територіальний  орган Державної служби зайнятості України у м.Києві 201362017 роки

5.

Проводити системну роботу з роботодавцями щодо отримання від них
повної, достовірної інформації про попит на робочу силу, в тому числі
шляхом залучення до інформаційно6масових заходів (семінари для
роботодавців, дні відкритих дверей, ярмарки та міні6ярмарки вакансій,
конгреси для роботодавців, зустрічі з претендентами, конкурсні
відбори, презентації роботодавця тощо)

Районні в місті Києві державні адміністрації, Територіальний орган
Державної служби зайнятості України у м. Києві за участю Об'єднання
організацій роботодавців м. Києва "Федерація роботодавців міста
Києва"

201362017 роки

6.

Проводити  інформаційно6роз'яснювальну кампанію серед
роботодавців щодо надання роботодавцю компенсації витрат на сплату
єдиного соціального внеску на працевлаштування безробітних, у тому
числі неконкурентно6спроможних на ринку праці

Територіальний  орган Державної служби зайнятості України у
м.Києві, Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві,
Київське міське відділення Фонду соціального захисту інвалідів за
участю Об'єднання організацій роботодавців м. Києва "Федерація
роботодавців міста Києва"

201362017 роки

7.
Сприяти укомплектуванню створених робочих місць суб'єктами
господарювання, що реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних
галузях економіки, в тому числі з виплатою компенсації

Департамент промисловості та розвитку підприємництва, районні в
місті Києві державні адміністрації, Територіальний  орган Державної
служби зайнятості України у м. Києві за участю Об'єднання організацій
роботодавців м. Києва "Федерація роботодавців міста Києва"

201362017 роки

8.

Залучати зареєстрованих безробітних та працівників у разі втрати ними
частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50
відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у
зв'язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції до
громадських робіт згідно з установленим порядком

Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні
адміністрації, Територіальний  орган Державної служби зайнятості
України 
у м. Києві за участю Об'єднання організацій роботодавців м. Києва
"Федерація роботодавців міста Києва"

201362017 роки

9.

Організовувати строком до шести місяців інші роботи тимчасового
характеру за рахунок коштів роботодавців та інших не заборонених
законодавством джерел для додаткового стимулювання мотивації до
праці та матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб за
участю роботодавців

Районні в місті Києві державні адміністрації, Територіальний  орган
Державної служби зайнятості України у м. Києві за участю Об'єднання
організацій роботодавців м. Києва

201362017 роки

Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення

10.

Надавати консультаційно6методичну допомогу підприємствам,
установам та організаціям міста у здійсненні професійного навчання
працівників на виробництві. Проводити моніторинг стану професійного
навчання кадрів на виробництві, вивчати та поширювати передовий
досвід з питань професійного розвитку працівників.

Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні
адміністрації за участю Об'єднання організацій роботодавців м. Києва
"Федерація роботодавців міста Києва"

201362017 роки

11. Сприяти передбаченню питань професійного навчання та коштів на ці
цілі в колективних договорах підприємств, установ та організацій

Об'єднання організацій роботодавців м. Києва "Федерація
роботодавців міста Києва", Київська міська рада профспілок, районні
в місті Києві державні адміністрації

201362017 роки

12.
Проводити навчання та підвищення кваліфікації працівників, які
залучаються до організації та проведення професійного навчання
кадрів на виробництві

Науково6навчальний інститут регіонального управління та місцевого
самоврядування Академії муніципального управління

Протягом 201362014
років

13.
Сприяти організації стажування студентів, учнів (слухачів) вищих та
професійно6технічних навчальних закладів на підприємствах, в
установах та організаціях

Департамент освіти і науки, молоді та спорту за участю Об'єднання
організацій роботодавців 
м. Києва "Федерація роботодавців міста Києва"

201362017 роки

14.

Надавати профорієнтаційні послуги особам, які звертаються до служби
зайнятості, шляхом проведення індивідуальних профконсультацій та
групових профорієнтаційних заходів, спрямованих на підвищення
конкурентоспроможності, формування мотивації до пошуку роботи та
легальне працевлаштування

Територіальний орган Державної служби зайнятості України у м. Києві 201362017 роки

15.

Надавати профорієнтаційні послуги особам старшим 45 років, які
звертаються до служби зайнятості з метою формування в них
конструктивної стратегії поведінки на ринку праці, сприяння
підвищенню соціальної та професійної мобільності, мотивації до
легальної зайнятості в Україні

Територіальний орган Державної служби зайнятості України у м. Києві 201362017 роки

16. Активізувати взаємодію учасників соціального діалогу у сфері
професійної орієнтації молоді з метою мотивації до вибору актуальних
на ринку праці професій, необхідних у реальному секторі економіки

Територіальний  орган Державної служби зайнятості України 
у м. Києві, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в
місті Києві державні адміністрації за участю Об'єднання організацій
роботодавців м. Києва "Федерація роботодавців міста Києва" та
Київської міської ради профспілок

201362017 роки

17. Проводити роботу щодо підвищення конкурентоспроможності та
професійної мобільності безробітних шляхом організації професійної
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідно до
потреб ринку праці та вимог роботодавців

Територіальний  орган Державної служби зайнятості України 
у м. Києві

201362017 роки

18. 3 метою розширення можливостей для підвищення
конкурентоспроможності громадян старших 45 років забезпечити
одноразове отримання ваучера для підтримки їх
конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації,
підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для
пріоритетних видів економічної діяльності

Територіальний  орган Державної служби зайнятості України 
у м. Києві

201362017 роки

Продовження в наступному номері

1. "Управління справах жіно , інвалідів, ветеранів війни та
праці ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) о олош є он рс на заміщення ва ан-
тної посади оловно о спеціаліста відділ ендерної політи и.
Вимо и до андидатів: вища освіта; стаж роботи за фахом на держав-

ній сл жбі на посаді провідно о спеціаліста не менше 1 ро , або стаж
роботи в інших сферах е ономі и не менше 3 ро ів; здатність до трива-
лої онцентрації ва и; емоційна стій ість; толерантність до численних
онта тів; ромадянство У раїни; вільне володіння раїнсь ою мовою,
ПК, дисциплінованість.
Додат ова інформація щодо основних ф н ціональних обов'яз ів, роз-

мір та мов оплати праці надається за телефоном: 272-38-72.
До менти подаються протя ом 30 алендарних днів з дня виход п б-

лі ації про о олошення он рс за адресою: м. Київ, в л. Вели а Жито-
мирсь а, 15-А, аб. № 19, з 10.00 до 16.00".

Ма сюта Антон Володимирович, Пишний Дмитро Оле сандрович, зареєстровані
за адресою: м. Київ, в л. Російсь а, б. 64, в. 110, ви ли аються в я ості відповіда-
чів Дарниць им районним с дом м. Києва в с дове засідання, я е відб деться
26 листопада 2013 ро о 12 од. 00хв. по цивільній справі за позовом П блічно а -
ціонерно о товариства "Універсал Бан " до Ма сюти Антона Володимировича,
Пишно о Дмитра Оле сандровича про позбавлення права орист вання та с нен-
ня переш од орист ванні житловим приміщенням.

С дове засідання відб деться під олов ванням с дді Леонтю Л.К. в приміщен-
ні Дарниць о о районно о с д м. Києва за адресою: 02099, м. Київ, в л. Севасто-
польсь а, 14, аб. 4, зал. 5.

У разі неяв и відповідачів в с дове засідання справа б де роз лян та їх відс т-
ності з рах ванням наявних справі до азів відповідно до чинно о за онодавства.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Яно Олен Андріївн , в я ості
відповідача, справі № 757/20440/13-ц за позовом п блічно о а ціонерно о това-
риства "Комерційний бан "Хрещати " до Спириден а Андрія Вадимовича, Яно
Олени Андріївни про стя нення забор ованості, я е призначено на 5 листопада
2013 ро об 11.00 за адресою: м. Київ, в л. М. Гайцана, 4, аб. 413 ( олов ючий
с ддя Со олов О.М.)

У разі неяв и в с дове засідання відповідача: Яно Олен Андріївн , остання ві-
дома адреса: м. Київ, в л. Малиновсь о о, 13-Б, в. 205, відповідно до ст. 169 ЦПК
У раїни, справа б де роз лян та йо о відс тність.

Києво-Святошинсь ий районний с д Київсь ої області (в л. Мельничен а, 1
м. Київ) ви ли ає в с дове засідання в я ості відповідача Чернета Світлан
В’ячеславівн , я е призначено на 31.10.2013 ро на 09.00 по роз ляд цивільної
справи № 2/369/3013/13 за позовом Крайнен о Оль и Єв еніївни до Чернета
Світлани В'ячеславівни про витреб вання майна.

У разі неяв и справа б де засл хана ваш відс тність.

С ддя Н.С. Пін евич

ПОВІДОМЛЕННЯ
Розпорядженням адміністративної оле ії Київсь о о місь о о територіально-

о відділення АМКУ розпочато роз ляд справи №65-03/06.13 за озна ами пор -
шення ТОВ "Центрінд стрія" (ідентифі аційний од 37143654) та ТОВ "Індастріал-
Інвест" (ідентифі аційний од 37616551), передбачено о п. 4 ч. 2 ст. 6 За он
У раїни "Про захист е ономічної он ренції", ви ляді анти он рентних з одже-
них дій, я і стос ються спотворення рез льтатів тор ів під час проведення ДТГО
"Львівсь а залізниця" за півлі профілів аряче атаних (армат ра, р сталевий).

Запрош ємо ромадян У раїни німець ої національності, що
проживають м. Києві, взяти часть роботі зібрання, я е від-
б деться з метою обрання деле атів на 5-й З’їзд німців У раїни.
Захід відб деться 26 жовтня 2013 ро , о 13.00 в а товій залі ш оли

№ 239, за адресою: м. Київ, пр-т Оболонсь ий, 16-Д. Просимо при собі
мати опію до мента, що засвідч є німець національність та паспорт
з відміт ою про реєстрацію.

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

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

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

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

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

С І К Х С А С К

С У П Д О Р О Ш Е Н К О

І Д О Е С Е А Т Т И К

Є Л А С О Щ І А Т Т

С Т О Е Т А Л О Н Е

Т А Г О Р Т О П Р А Й

А Л І Т Р И Т І Й Л

І Я К И Й Е Л Ь

Відповіді на сканворд 



8

СПОРТ
Хрещатик 23 жовтня 2013 року

Спортивні новини

Спортивне життя. “Олімпійський урок” 
по�новому
Київсь е місь е відділення НОК У раїни ор аніз вало та провело тра-

диційне свято “Олімпійсь ий ро ” по за альноосвітній про рамі № 232
новом форматі. На святі б ли прис тні президент У раїнсь ої феде-

рації роли ово о спорт Оле сандр Симонен о, член ви онавчо о о-
мітет Київсь о о місь о о відділення Національно о олімпійсь о о о-
мітет У раїни Сер ій Тимофєєв, представни правління освіти Обо-
лонсь о о район І ор Грень. Веселі естафети та майстер- лас із
швид існо о бі на роли ових овзанах для чнів влашт вали вихован-
ці федерації. Вдя н вши омпле т захист від травм, діти сіх ві ових
р п зма ались, хто раще подолає дистанцію з переш одами, проїде
змій ою та першим пробіжить відрізо доріж и. Між естафетами ля-
дачі спостері али за вист пами се ції Араши Карате, я а працює на
спортивній базі ш оли, та л б танців “Орбіта”

Плавання. Українці вдало виступили на етапі
Кубка світу
У Досі (Катар) пройшов п’ятий етап К б а світ з плавання на орот-
ій воді. Б ло розі рано 36 омпле тів на ород. У зма аннях брали
часть більше 200 спортсменів із 40 раїн. Представни и У раїни Да-
рина Зевіна, І ор Бориси і Ганна Дзер аль взяли часть в дев’яти фі-
налах і посіли чотири призових місця. Дарина Зевіна завоювала дві зо-
лоті і одн срібн медалі. Вона перемо ла плаванні на спині на дис-
танціях 100 і 200 м і фініш вала др ою на 50 м. І ор Бориси взяв
"бронз " на дистанції 200 м брасом і двічі фініш вав п’ятим — на 50 і
100 м брасом. Ганна Дзер аль на п’єдестал не піднімалася. Вона по-
сіла шосте місце на 200 м брасом, сьоме — на 200 м батерфляєм і
восьме — на 200 м омпле сом

Футбол. Стало відоме ім’я арбітра на матч 
“Динамо” — “Тун”
Союз европейс их ф тбольних асоціацій (UEFA) призначив арбітрів з

Т реччини на матч 3- о т р р пово о т рнір Лі и Європи між иїв-
сь им “Динамо” та швейцарсь им “Т н”. Арбітр полі — Халіс Ез ах’я.
33-річний вчитель фіз льт ри з Ялово о с дить міжнародні матчі з
2009 ро . За цей час з раїнсь ими омандами з стрічався, але тіль-
и на рівні збірних. На юнаць ом Євро-2009 (U —17) с див і ри ра-
їнців з Францією (1:1) і Литвою (1:0 ), а вліт 2011 ро працював на
товарись ом матчі національної збірної У раїни з Узбе истаном (2:0).
Допома ати Халіс Ез ах’я на лініях б д ть Чим Сатман і Кемал Їлмаз,
за воротами — Тол а Ез алфа і С лейман Абай. Четвертий арбітр —
Сер ан О . Матч “Динамо” — “Т н” відб деться 24 жовтня Києві

Бокс. Василь Ломаченко — другий в рейтингу
WBO
Дворазовий олімпійсь ий чемпіон Василь Ломачен о, я ий но а т -

вав дебютном поєдин в “профі” ме си анця Хосе Раміреса, зай-
няв др позицію в оновленом рейтин Всесвітньої бо серсь ої ор-
анізації (WBO). Випереджає раїнця лише офіційний претендент на
тит л Гері Расселл (США). На адаємо, що чемпіоном WBO в напівле -
ій вазі є ме си анець Орландо Салідо, проти я о о, за попередніми
даними, Василь Ломачен о вийде на рин 25 січня

Температура +8°С

Атм. тиск 758 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 84 %

Температура +12°С

Атм. тиск 757 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 71 %

Температура +10°С

Атм. тиск 757 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 79 %

Прогноз погоди на 23 жовтня 2013 року

ОВНИ, потреба в свіжих новинах, онта тах — висо а, але проце-
сі спіл вання чи обробці відомостей можливі тр днощі. Я з’яс ється,
отримана інформація виявиться запізнілою або передчасною. Не по-
спішайте з оформленням чи подачею до ментів. Запланована поїзд-
а може не дати рез льтатів по не залежних від вас причинах. У сфері
любові, ар’єри або здоров’я ба атьох настане риза.
ТЕЛЬЦІ, дов ола с цільне безладдя, хаос пан є в бажаннях, надіях,

відч ттях. Том неор анізованість, примхливість, невміння правильно
розпорядитися рошима стоятим ть на заваді веденні бізнес , де,
с оріше всьо о, знадобиться професійна онс льтація. Вели о о зна-
чення наб вають д м и та вчин и постійно о партнера, саме він здат-
ний дати вам правильн порад . На жаль, відвертий діало нині немож-
ливий.
БЛИЗНЯТА, потреба зробити е с рс мин ле— надзвичайна, але

в даний момент б де важ о он ретиз вати свої см тні відч ття. Мож-
ливо, вас переслід ватиме д м а про неви онаний обов’язо , хроніч-
н боляч , нея існо ви онан робот (см а триватиме до 10 листопа-
да).
РАКИ, ваша заці авленість має б ти спрямована лише нав олиш-

ній простір. А персональне б ття — це таємниця під сімома зам ами.
Я що хтось нахабно “лізе” в д ш , нама ається вивести на відверт
розмов , чиніть опір. Це день ( армічний) мінливих настроїв, хаотичних
д мо , безладної динамі и р х .
ЛЕВИ, не ховайтеся д шевн “м шлю”, живіть т т і зараз, б дьте

допитливими, ці автеся всім! Барвисте життя вир є, і воно пре расне!
Ці автеся соціальними процесами, політи ою, новинами і навіть пліт-
ами. Коли здасться, що безцільно бл аєте по інформаційном прос-
тор , насправді це не та .
ДІВИ палають бажанням діяти, енер опотенціал заш алює, але ни-

ні важ о обрати певний напрямо . Не слід ставити перед собою он-
ретн ціль, виріш вати с ладні відповідальні завдання. Аби зба н ти
причин нинішніх невдач, знайти оріння сво о неспо ою, при альм й-
те і под м и озирніться назад мин ле (см а триватиме до 10 листо-
пада). Доля насильно, під бато ом не прим ш є вас це робити, дозрі-
ти слід самостійно.
ТЕРЕЗИ, на вн трішньом рівні пан ватиме абсолютна армонія, ви

продемонстр єте взірець оптимізм , бачачи подіях тіль и позитив,
свято вірячи, що сі біди на ивають п’ятами. Фо с інтересів д же різ-
нобарвний, але, на жаль, цьо о дня мрії залишаються мріями і я мі-
раж зни н ть за оризонтом...
СКОРПІОНИ,можете відст пити від своїх жорст их правил і без ар-

но по рати з во нем. Правда, відч ти себе повністю вільними від влас-
них принципів не вийде. Потрапивши в атмосфер за альної безвідпо-
відальності й ле оважності, поч ватиметеся там я ч жерідне тіло. Не
звертайте ні на що ва и, зараз слід вирватися з власно о полон та
поб ти ч жій “ш рі”, тоді з’явиться стим л для розд мів, вдасться
зроз міти власн місію на Землі.
СТРІЛЬЦІ, я що ваші сма и, потреби, інтереси не збі аються з ч -

жими, нія ої тра едії т т нема. Ви не зобов’язані подобатися випад о-
вим особам, ожна людина — це створіння Боже (з індивід альною
про рамою розвит ), я слід шан вати. Полюбіть ближньо о, я само-
о себе, тоді джин онфлі тів сидітиме пляшці, а ви продемонстр єте
блис ч майстерність дипломата, я ий м дро веде діало з найвперті-
шими (чи войовничими) особами. І помір йте: можливо, ви онсерва-
тор і донині ер єтеся старими явленнями, я і слід пере лян ти?..
КОЗЕРОГИ, взяти під онтроль сит ацію (а це ваша рідна стихія) і

не сподівайтеся! Займайтеся р тинними справами і ловіть там айф.
Приміром, ви он ючи обов’яз и автоматично, можна паралельно роз-
мір ов вати про речі, що вас ці авлять, або спостері ати за оточенням.
Можливо, ви дов о не звертали ва и на я ісь дрібниці, тепер же на-
став час виправляти помил и. Частіше міняйте стиль занять або обста-
нов , ре лярно провітрюйте приміщення, я ість повітря безпосеред-
ньо впливає на здоров’я.
ВОДОЛІЯМ найбільше імпон є неформальна обстанов а, вільний

рафі , розважайтеся, п рхайте метели ом, збираючи не тар насолод
на любовних, творчих, ділових теренах. Затівати щось нове сенс не-
має, ліпше зробіть явн подорож мин ле, де “завалялися” нереалі-
зовані хороші ідеї, я і можна реанім вати та з одом втілити життя.
РИБИ— я о олений нерв, обстанов а нестабільна, се хит о й не-

про нозовано, домочадців сім п’ятниць на тиждень, а та а поведін а
тіль и прово є онфлі ти. Проте вас де не посій, там і вродитеся,
адаптація ні альна, в б дь-я их обставинах знайдете плюси, отри-
мавши ма сим м ористі. Важливих рішень (ремонт житла, переїзд) не
приймайте, се марно...

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  2 3  Ж О В Т Н Я

ранок день вечір

У Києві пробігли напівмарафон
В столиці пройшов популярний спортивний захід

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В столиці відб вся 3-й иївсь ий пів-
марафон. Спортивне свято зібрало
близь о двох тисяч любителів а тив-
но о відпочин та здорово о спосо-
б життя. О рім основної дистанції —
21,097 м, часни и мали змо по-
зма атися і в інших забі ах — на 5
м та 10 м. О рім цьо о, в про ра-
м б ли в лючені дистанції для дітей
на 500 метрів. У майб тньом напів-
марафон столиці ор анізатори пла-
н ють проводити двічі на рі — на-
весні і восени.

Київський напівмарафон — це продовження іс�

торії розвитку марафонських забігів по столич�

ним шосе, розвиток масової спортивної культури

в Україні, зокрема в столиці. Все почалося 24

серпня 1991�го — перший напівмарафон був про�

ведений у 1991 році, він проходив на день Неза�

лежності і всім відомий як “Кубок Незалежності”.

Захід відбувався з 1991 по 2000 рік. Кількість учас�

ників сягала 15�ти тисяч. А потім традиція обірва�

лася. Для всіх поціновувачів бігу знадобилося

довгих 10 років, аби знову відродити змагання і

відчути себе справжніми марафонцями.

Звичайно, кількість учасників поки що не ся�

гає такої значної відмітки, як колись, однак що�

року продовжує невпинно зростати. Цього року

київський півмарафон зібрав майже дві тисячі

любителів спорту. Серед них — новачки і до�

свідчені спортсмени, діти й літні люди. Най�

старшому бігунові було більше сімдесяти років,

наймолодшому — два роки. Довжина київсько�

го напівмарафону — 21 кілометр, але у рамках

заходу можна було робити забіги на 5 і на 10 кі�

лометрів. І хоча нагороди дісталися професіо�

нальним спортсменам, відчуття свята було у

кожного, хто долучився цього дня до півмара�

фону. Серед них були й гості з�за кородну. Зок�

рема турист з Польщі Войцех Ковалевскі поді�

лився з “Хрещатиком” своїми враженнями від

побаченого. “Я часто подорожую різними кра�

їнами. Напередодні, прогулючись Контракто�

вою площею, я помітив підготовку до марафону

і вирішив прийти наступного дня. Шкода, що у

мене немає при собі спортивного взуття. Я не�

одмінно пробіг би прекрасними вулицями Ки�

єва. Люди зараз стали занадто лінивими. Тому

часто вони бувають у поганому настрої. Як на

мене, з цим необхідно боротися. У бігу на довгі

дистанції ви можете перемогти свою лінь, дійти

до своєї межі і її подолати. Мені здається, що це

найбільше задоволення, яке дарує біг”.

Цього року організатори півмарафону обрали

досить цікавий маршрут для забігів: Контрактова

площа — набережна — Московський міст — Рай�

дужна — бульвар Перова — міст Метро — набе�

режна — Контрактова площа. Пробігти його по�

трібно було за 3 години. Першим, хто подолав ос�

новну дистанцію у 21 км, став донеччанин Олек�

сандр Сітковський. Для цього йому знадобилася 1

година 5 хвилин. А серед жінок з часом 1 година

16 хвилин тріумфувала киянка Тетяна Зав’ялова.

Цікаво, що, окрім цінних подарунків та меда�

лей, оргкомітет київського півмарафону приготу�

вав ще один сюрприз. Вони пообіцяли присвоїти

звання кандидатів і майстрів спорту всім учасни�

кам, які виконають відповідні нормативи. Окрім

цього, тепер напівмарафон планують проводити

двічі на рік — навесні і восени
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Цей день в історії 23 жовтня

787 – прис тності візантійсь ої
імператриці Ірини і її сина (і спів-
правителя з 780 ро ) Костянтина
VI за інчився с ли аний імперат-
рицею VII Вселенсь ий (II Ні ей-
сь ий) собор, в отром брали
часть два ле ати папи Адріана I,
отрий підтримав прихильни ів
і онопочитання. Собор відновив
почитання і он в тій формі, в от-
рій вона збере лась і понині.
1545 — оза и, вийшовши в

море на 32 чай ах, підійшли до
т рець ої фортеці Ачи- алі (Оча-
ів) і захопили її.
1859 — в Києві від рилась

перша недільна ш ола.
1864 — за царсь им на азом

лі відовано Азовсь е озаць е
війсь о.
1917 — П. С оропадсь о о

обрано етьманом раїнсь о о
озацтва.
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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О рім забі ів на 21 м, 10 м та 5 м, ор анізатори 3- о иївсь о о напівмарафон провели зма ання для юних часни ів
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