
У столиці відзначили представників 
готельного та туристичного бізнесу
За високий рівень обслуговування вболівальників вони отримали 
подяки КМДА

Станція "Іподром" на 50 % 
готова до відкриття
Вже у серпні тут розпочнуть оздоблювальні роботи

Відкриття обох об’єктів значно поліп�

шить транспортне обслуговування жит�

лового масиву Теремки, де проживає

близько 200 тис. мешканців. Чекати мет�

ро киянам залишилось недовго. Одну із

станцій, “Іподром”, планують відкрити

уже в жовтні, другу, “Теремки”, — до кін�

ця року. Нині масштабні роботи трива�

ють на станції “Іподром”. Щодня близь�

ко 400 робітників працюють тут у три

зміни. Виконувати роботи метробудів�

цям доводиться у дуже складних техно�

логічних умовах, адже на цій території

знаходяться притоки річки Либідь та ве�

ликі пливуни. Тож зупинити роботи хоча

б на годину просто неможливо.

Зазначимо, станція “Іподром” знахо�

диться на глибині 12 м, тунелі місцями

прокладено на глибині до 20 м. За слова�

ми заступника генерального директора

ПАТ “Київметробуд” Леоніда Михайлю�

ка, станція “Іподром” збудована на 50 %.

“До кінця липня ми змонтуємо половину

конструкцій станції і з серпня розпочне�

мо оздоблювальні роботи, паралельно

продовжуючи монтувати решту конс�

трукцій. А у вересні розпочнемо благо�

устрій території навколо об’єкту”,— за�

значив “Хрещатику” Леонід Олексан�

дрович.

Додамо, між станціями “Виставковий

центр” та “Іподром” також завершені усі

роботи з прокладання перегінних тунелів

в обидва напрямки, змонтовані колії й

прокладені всі необхідні комунікації.

“Наші механізовані комплекси прой�

шли 50 % перегінних тунелів між станці�

ями “Іподром” й “Теремки” в обидва на�

прямки. Й продовжують рухатись далі.

Один тунель ми плануємо закінчити на

початку жовтня, другий — до листопа�

да”,— розповідає Леонід Михайлюк.

За його словами, орієнтовна вартість

введення в експлуатацію обох об’єктів

складає 1,5 млрд грн — 660 млн грн на бу�

дівництво станції “Іподром” й 840 млн

грн — на “Теремки”. При ритмічному фі�

нансуванні обидві станції вдасться ввес�

ти в експлуатацію вчасно.

До речі, виділення коштів на будів�

ництво столичного метро перебуває на

постійному контролі уряду. Так, прем’єр�

міністр України Микола Азаров вважає,

що на будівництво нових станцій метро�

політену в Києві необхідно щомісячно

виділяти 100 млн грн. “Дуже важко буду�

вати метро. 100 млн грн щомісяця по�

трібно виділяти на будівництво нових

станцій”,— зазначив днями Микола Аза�

ров.

Додамо, після завершення будівництва

станцій “Іподром” та “Теремки” у столи�

ці планують реалізувати масштабний

проект з будівництва четвертої лінії мет�

рополітену в напрямку житлового маси�

ву Вигурівщина�Троєщина. Першу стан�

цію на Троєщину планують відкрити у

наступному році

Та нині ви лядає майб тня станція "Іподром". Після монтаж онстр цій, вже за місяць, т т розпочн ться оздоблювальні роботи

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Вчора мерії відзначили ращих пред-
ставни ів отельно о та т ристично о біз-
нес столиці. За значний внесо під о-
тов , ор анізацію та висо ий рівень об-
сл ов вання остей фінальної частини
Євро-2012 ерівни и 86 об’є тів отель-
но-т ристичної ал зі Києва отримали
подя и КМДА та пам’ятні подар н и з
символі ою ф тбольно о чемпіонат .

“Зараз ми згадуємо ті 4 роки підготовки і ті 24 дні свя�

та, яке дуже швидко завершилось. Наша робота була

надзвичайно складною і кропіткою. Протягом чемпіо�

нату ми повинні були гарантовано забезпечити

наявність 7300 номерів. Але сьогодні можна констатува�

ти, що нам вдалось виконати усі вимоги УЄФА і вирі�

шити питання розміщення вболівальників і туристів під

час Євро�2012, яких лише 1 липня, у день фінальної гри

чемпіонату, було поселено 13 475 осіб. Такого результа�

ту ми досягли саме завдяки плідній співпраці”,— зазна�

чив заступник голови КМДА Анатолій Голубченко.

За інформацією Управління туризму готельного гос�

подарства та курортів, у рамках підготовки до Євро�

2012 у Києві було введено в експлуатацію 9 нових готе�

лів на 1473 номери. Крім того, переоснащення, рекон�

струкцію та ремонтні роботи провели у 39 закладах роз�

міщення. Нагадаємо, офіційним агентством із розмі�

щення УЄФА — TUI Travel Plc — було законтрактовано

64 готелі у Києві на 6314 номерів для поселення “роди�

ни УЄФА”, а саме: команд, рефері, партнерів, спонсо�

рів, представників медіа та інших.

Основним туристичним оператором із розміщення

вболівальників під час Євро�2012 у столиці було ПАТ

“Гамалія”, яке, за результатами міського конкурсу з ви�

значення туристичного оператора, вибороло це екс�

клюзивне право. Компанія “Гамалія” співпрацювала з

42 закладами розміщення на 3392 номери загальною

кількістю 8120 місць. Вболівальників гостинно зустрі�

чали у столичних готелях, гуртожитках та санаторіях з

дотриманням усіх вимог УЄФА. Зазначимо, що пік за�

вантаженості у готелях усіх рівнів припав на 19 червня:

у день матчу Швеція�Франція — 7434 гостя, 24 черв�

ня — матч Англія�Італія — 7310 гостей, а також у день

фінального матчу Іспанія�Італія — 13 475 гостей
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Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Роботи з б дівництва станцій метро “Іподром” та “Терем и”,
я і після їх від риття завершать К ренівсь о-Червоноармійсь
лінію столично о метрополітен , тривають за рафі ом. Та ,
станція “Іподром” отова на 50 %, й незабаром т т розпоч-
н ться оздоблювальні роботи. Метроб дівці запевняють, що
об’є т здад ть в е спл атацію жовтні. Та ож тривають робо-
ти з про ладання т нелів до останньої з пин и підзем и пів-
денно о напрям — станції “Терем и”.

Леонід ХОРІН: 
"Спілкування зі страховиками 
має відбуватися лише 
у письмовій формі" 
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Під Києвом хочуть створити 
свій Арлінгтон 
Національний пантеон війсь ової доблесті план ють
зб д вати за три ро и

СТОР. 2

Провісник незалежності
Перед б дівлею Київради відб лися рочистості з
на оди 22-ї річниці підняття національно о прапор
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Київ поліпшив свій 
кредитний рейтинг
Київ ще раз підтвердив стат с надійно о та пла-

тоспроможно о позичальни а. Про це заявив за-
ст пни олови КМДА Р слан Крамарен о, зазна-
чивши, що столиця масштабах раїни енер є
20 % ВВП та отрим є 50 % прямих іноземних інвес-
тицій. Він на адав, що днями міжнародне рейтин о-
ве а ентство Fitch підтвердило дов остро овий
рейтин Києва в іноземній і національній валюті на
рівні В — (про ноз рейтин — стабільний). А ент-
ство та ож підтвердило орот остро овий рейтин
Києва на рівні B і рейтин BBB+ за національною
ш алою. “Ми отримали позитивні від и щодо на-
шої бюджетної політи и — Fitch про ноз є подаль-
ше поліпшення бюджетних по азни ів Києва і очі є
дея о о зниження дефіцит в 2012-2014 ро ах. Для
міста та а оцін а є д же важливою, адже інвестори
орієнт ються на аналіти рейтин ових а ентств”,—
с азав Р слан Крамарен о. Він під реслив, що рі-
вень ви онання бюджет першом півріччі стано-
вив 90 % від планових по азни ів, що є досить хо-
рошим рез льтатом. Та , за перше півріччя 2012
ро до за ально о фонд бюджет Києва надійшло
4,5 млрд рн. Це с ладає 89,6 % від план і на 450,2
млн рн більше анало ічних надходжень мин ло о
ро . До спеціально о фонд бюджет міста на-
дійшло 702,1 млн рн, що становить 89,8 % від пла-
н на 6 місяців. До бюджет розвит надійшло
532,9 млн рн — 87,1 % від план

Вагони столичної підземки 
модернізують 
на понад мільярд гривень
Крю івсь ий ва оноб дівний завод домовився з

ГУ транспорт та зв’яз КМДА про модернізацію
ва онів КП “Київсь ий метрополітен” на с м 1,076
млрд ривень до 2014 ро . Крю івсь ий ва оноб -
дівний завод ви рав тендер на омпле сн модер-
нізацію ва онів тип “Е” та їх модифі ацію із впрова-
дженням асинхронно о тя ово о привод (95 ва о-
нів). На адаємо, що Крю івсь ий завод спільно з
омпаніями Mitsubishi й Itochu має намір модерніз -
вати близь о 200 ва онів для КП “Київсь ий метро-
політен” до інця 2013 ро , повідомляють У раїн-
сь і новини

Місто будує нові та ремонтує 
старі школи
Цієї осені в Дарниць ом районі Києва від риють

нов ш ол , ще в двох навчальних за ладах — в
Шевчен івсь ом і Святошинсь ом районах — за-
вершать ре онстр цію. Про це в прямом ефірі те-
ле анал “Київ” повідомила Віра Горюнова — на-
чальни ГУ освіти і на и КМДА. “У Дарниці це б де
нова ш ола, ми її отримаємо, можливо, в листопаді.
Вартість б дівництва — близь о 140 млн рн. Ш о-
ла зводиться швид ими темпами, з випередженням
рафі ів. Це політи а місь ої влади, що можна б д -
вати швид о, і це необхідно, я що ми оворимо про
иївсь ий стандарт освіти. Та ож ре онстр юється
ш ола № 106 Шевчен івсь ом районі, на неї з бю-
джет виділено понад 50 млн рн. Відновлюється і
ш ола № 154 в Святошинсь ом районі — вона б -
де від рита до 1 вересня”,— під реслила пані
Горюнова

“Київпастранс” закуповує 
нові трамваї
Зо рема, КП “Київпастранс” має намір за пити в

ПрАТ “Київсь ий завод еле тротранспорт ” трисе -
ційний трамвайний ва он довжиною більш я 28
метрів із част ою низь ої підло и більш я 40 %.
Відповідний тендер відб вся 18 липня, інцевий
стро ладання до овор — 16 серпня. Термін по-
став и — до 2013 ро . На адаємо, що червні
ПрАТ “Київсь ий завод еле тротранспорт ” домо-
вилося про постав “Київпастранс ” трамвайних
ва онів на 19,392 млн ривень до 2013 ро ,
повідомляють У раїнсь і новини
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Влада Києва захистить Андріївський узвіз 
від варварства забудовників
КМДА вима атиме не хильно о дотримання особливо о стат с Ан-

дріївсь о о звоз я архіте т рної пам'ят и столиці. Усі варварсь і дії
приватних стр т р, я і нес ть за роз цілісності та автентичності Ан-
дріївсь о о звоз , б д ть забло овані та ос аржені місь ою владою
правоохоронних ор анах. Крім то о, заб довни а план ють забрати
земельн ділян . За дор ченням олови КМДА Оле сандра Попова ГУ
земельних рес рсів під отовлено прое т рішення про розірвання до о-
вор оренди земельної ділян и з ПП "Мар он", я ом 2005 році Київ-
рада дозволила б д вати на Андріївсь ом звозі, 14-16 отельний ом-
пле с "Mercure Andreyevskiy Отель Киев" із за ладами ромадсь о о
харч вання та пар ін ом для автотранспорт . На адаємо, що ділян на
Андріївсь ом звозі б ло передано ПП "Мар он" в оренд на 15 ро ів
рішенням Київради від 6 жовтня 2005 ро . У травні нинішньо о ро за
ініціативи Оле сандра Попова б в створений Ор ан самоор анізації на-
селення — "В личний омітет "Андріївсь ий звіз". Тоді ж КМДА подала
на роз ляд деп татам Київради прое т змін до Стат т Києва, я і б до-
зволили надавати в лицям, що є пам'ят ами архіте т ри, особливо о
стат с . На жаль, та пропозицію Київрада не підтримала.
До речі, Київсь а е оло ічна про рат ра вже ор аніз вала перевір-
щодо проведення робіт на Зам овій орі, а саме щодо за онності

їх проведення та знесення зелених насаджень на території об'є та
природно-заповідно о фонд , повідомили "Хрещати " відділі зв'яз-
ів зі ЗМІ про рат ри міста

На підготовку до 1 вересня з міського бюджету
школам виділено понад 76 млн грн
Ще 23 млн рн навчальним за ладам виділено для під отов и до

осінньо-зимово о період . Про це в прямом ефірі теле анал "Київ"
повідомила начальни ГУ освіти і на и Віра Горюнова.
"Ми ще в березні прист пили до ви онання розпорядження олови

КМДА про під отов до ново о навчально о ро і пра тично ще тоді роз-
почали під отовчі роботи. Нині ж залишається місяць на їх за інчення. Та-
ож сьо одні вже ведеться під отов а до осінньо-зимово о період : це пе-
ревір а еле трощитових, заміна систем протипожежно о захист , ш іль-
них меблів. За важ , що о ремі ш оли за останні ро ів 10 по 2-3 рази мі-
няли свої парти, а в інших вони дов о збері аються в хорошом стані —
відремонтовані, чисті, а ратні. А ті меблі, я і иївсь і ш оли вже не ви о-
ристов ють, ми передаємо в сільсь і навчальні за лади",— розповіла Ві-
ра Горюнова. Та ож вона повідомила, що близь о 100 б дівель ш іл в лю-
чені в про рам санації і теплення фасадів, перші 15 вже мають всю про-
е тн до ментацію, і там незабаром розпочн ть роботи

Інформаційно'обчислювальні послуги 
у КП "ГІОЦ" отримують 141 ОСББ та 489 ЖБК
Лише впродовж цьо о ро обсл ов ватися в зазначеном підпри-

ємстві почали 18 нових ор анізацій. За словами дире тора КП "ГІОЦ"
Станіслава Капл нен а, все частіше ініціаторами переход на обсл о-
в вання стають не олови ОСББ та ЖБК, а саме меш анці б дин ів.
"Прозорість процес розрах н ів за спожиті посл и при цьом зростає
рази, а забор ованість житлових ор анізацій перед виробни ами о-

м нальних посл не зростає, адже одним із оловних етапів розщеп-
лення платежів населення є щоденний розподіл та надходження оштів
на рах н и виробни ів-ви онавців ом нальних посл ",— на олосив
пан Капл нен о. На адаємо, що, відповідно до онцепції розвит під-
приємства, "ГІОЦ" впровадж є місті за альномісь систем нарах -
вання і облі сплати меш анців міста за житлово- ом нальні посл и.
За важимо, що зазначене підприємство має 13-річний досвід надання
інформаційно-обчислювальних посл щодо розрах н ів за спожиті
житлово- ом нальні та інші посл и. У КП "ГІОЦ" обсл ов ються всі
житлові ор анізації ом нальної форми власності Києва, а серед житло-
вих ор анізацій не ом нальної форми власності близь о 50 %.
На адаємо, що оплат за житлово- ом нальні посл и за єдиним ра-

х н ом, я ий ви отовляється КП "ГІОЦ", можна здійснити б дь-я ій
бан івсь ій станові міста, через термінали самообсл ов вання, бан-
омати/POS-термінали, за допомо ою інтернет-бан ін , через платіж-
н систем НСМЕП, Visa/MasterCard

"Київдорсервіс" розробить схему встановлення
дорожніх знаків на ділянках вулично'шляхової
мережі міста
КП "Київдорсервіс" розробить схем встановлення дорожніх зна ів

на ділян ах в лично-шляхової мережі, мостах, еста адах та шляхопро-
водах із зазначенням точних прив'язо до місцевості і способ їхньо о
ріплення та по одить цю схем з правлінням ДАІ в місті Києві. Відпо-
відне розпорядження підписав олова КМДА Оле сандр Попов з метою
тримання автомобільних дорі та трот арів зимовий період.
Крім то о, з 1 листопада поточно о ро до 1 вітня 2013 ро КП "Ки-

ївдорсервіс" здійснить заходи з обмеження р х транспортних засобів
зимовий період, зо рема встановить на в лицях тимчасові дорожні зна и
з відповідними таблич ами. При випадінні сні шаром завтовш и 3-5 см
продовж однієї одини, а та ож період інтенсивних сні опадів, за заяв-
амиШЕУ та диспетчерів КП "Київпастранс", фахівці переми атим ть світ-
лофори на перехрестях в лиць режим ми ання жовто о ольор . Та ож
КП "Київтранспар сервіс" забезпечить систематичне прибирання та виве-
зення сні з майданчи ів для пар вання. Більше то о, під час очищення
від сні проїжджої частини в лиць столична ДАІ надаватиме допомо
ШЕУ щодо тимчасово о пере риття р х транспортних засобів

Столичні податківці виявили відомого співака,
який приховав дохід від корпоративу
Працівни и столичних ор анів подат ової сл жби систематично про-

водять аналіз інформації в інтернеті. Та , подат івці Києва виявили ві-
домо о в У раїні та за її межами співа а, я ий ще мин лом році брав
часть вист пі на одном з орпоративних вечорів, проте приховав
від оподат вання отримані доходи. Подат івці запросили зір шо -
бізнес на з стріч до подат ової інспе ції. По завершенню співбесіди
співа подав точнююч де ларацію про майновий стан та доходи за
2011 рі , в я ій заде лар вав дохід від проведення орпоративно о за-
ход на с м понад 30 тисяч ривень та сплатив понад 4,5 тисяч ри-
вень подат на доходи фізичних осіб

Цифра дня

5 350 800
гривень, таку суму становила в столиці загальна кількість субсидій,
призначених сім'ям для відшкодування витрат на оплату житлово"ко"
мунальних послуг у січні"травні 2012 року

За інформацією ГУ статистики в м. Києві
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Провісник незалежності
Перед будівлею Київради відбулися урочистості з нагоди 
22�ї річниці підняття національного прапору

Під Києвом хочуть створити
свій Арлінгтон
Національний пантеон військової 
доблесті планують збудувати 
за три роки
Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

В У раїні заплановано
створити "Національний
війсь овий пантеон" — вій-
сь ове меморіальне ладо-
вище. Звести йо о план -
ють до 2015 ро — 70-ї
річниці Перемо и Вели ій
Вітчизняній війні. Головний
омпле с б де розташова-
ний під Києвом, із філіала-
ми в ожній області.

У вересні на розгляд Верховної

Ради буде винесено проект закону

"Про національні військово�меморі�

альні кладовища". Ухвалення цього

документу стане підґрунтям до ство�

рення в Україні Національного вій�

ськового меморіального кладовища

"Національний воїнський Пантеон".

До речі, 129 країн світу мають подіб�

ні меморіальні об'єкти.

"Нам необхідно створити свій

український Арлінгтон — місце гід�

ного похован�

ня для ветера�

нів ВВВ, учас�

ників війни в

А ф г а н і с т а н і ,

учасників бо�

йових дій, вій�

с ь к о в о с л у ж �

бовців�ліквіда�

торів аварії на

Ч о р н о б и л ь �

ській АЕС, військовослужбовців і

правоохоронців, які загинули під

час виконання службових обов'яз�

ків,— розповів "Хрещатику" голова

Всеукраїнського громадського ор�

ганізаційного комітету зі створення

Національного військового мемо�

ріального кладовища "Національ�

ний воїнський Пантеон", гвардії

полковник Олег Гук.— Також на

меморіальному кладовищі переза�

хоронюватимуть воїнів, які загину�

ли під час війни, рештки яких ще й

досі знаходять на місцях минулих

боїв".

Заплановано, що меморіал вклю�

чатиме в себе музейний комплекс,

де розмістять матеріали про істо�

ричні події з часів Київської Русі і

до сьогодення, а також діюче війсь�

кове кладовище. Філії пантеону за�

плановано створити в усіх облас�

них центрах держави. Головний

комплекс планують розмістити на

околиці Києва, поблизу військової

частини — неподалік селища Би�

ківня.

"Два роки тому, з ініціативи вете�

ранських і військових організацій, у

Києві було встановлено чудовий

пам'ятник легендарному україн�

ському льотчику Івану Кожедубу,

який під час війни здійснив рекорд�

ну кількість ре�

зультативних

бойових ви�

льотів,— про�

довжує Олег

Гук.— Зараз до

м о н у м е н т а

кладуть квіти

десятки іно�

земних делега�

цій, з зацікав�

ленням підходять сотні туристів. Са�

ме з такого вдалого прикладу ми бу�

демо формувати свій пантеон слави.

Наприклад, можна створити своє�

рідний військово�патріотичний ту�

ристичний маршрут, який би почи�

нався у парку Слави і включав у себе

відвідини пантеону у Биківні.

Наразі ж організаційному коміте�

ту потрібно вирішити чимало пи�

тань, пов'язаних з будівництвом об'�

єкта. А саме — визначитися з тим,

яким саме буде його зовнішній ви�

гляд. Як запевняють фахівці, ство�

рення і утримання пантеону фінан�

суватиме держава. Для цього буде

організовано державне унітарне під�

приємство, хоча, як зауважив Олег

Гук, залучатимуть й кошти благодій�

ників. Нагадаємо, що побудувати

меморіал заплановано до 2015 ро�

ку — 70�ї річниці Перемоги у Вели�

кій Вітчизняній війні

Філії пантеону заплановано
створити в усіх обласних

центрах держави. Головний
комплекс планують розміс"
тити на околиці Києва, по"
близу військової частини —
неподалік селища Биківня

Ор анізатори б дівництва хоч ть пов`язати існ ючі війсь ові пам`ятни и столиці
т ристичним маршр том з пантеоном Би івні
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Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

24 липня 1990 ро , рівно
за 13 місяців до офіційно-
о про олошення Незалеж-
ності У раїни, відповідно
до прото ольно о рішення
президії Київсь ої місь ої
ради 21- о с ли ання над
б дин ом місь ради о 19-й
одині пор ч з державним
прапором УРСР б в підня-
тий раїнсь ий національ-
ний синьо-жовтий стя .

Вчора на майданчику біля міськ�

адміністрації перший заступник го�

лови КМДА Олександр Мазурчак,

заступник Київського міського го�

лови — секретар Київради Галина

Герега, заступник голови КМДА

Леонід Новохатько, депутати Київ�

ради I�VI скликань, народні депута�

ти України, представники секретарі�

ату Київради та громадськість уро�

чисто відзначили цю важливу для

кожного українця подію.

"Минуло 22 роки від того визнач�

ного дня, коли над Київрадою був

піднятий прапор України — символ

її державності та незалежності. Тоді

своє визначне слово сказали самі

кияни, вони прийшли на Хрещатик,

щоб відстояти честь та гідність свої

країни — національний прапор. Дух

цієї історичної події живе і досі, на�

гадуючи нам про головний обо�

в'язок кожного депутата — захищати

інтереси свого міста та його меш�

канців",— зазначила "Хрещатику"

Галина Герега.

Привітав киян з цією визначною

подією і перший заступник голови

КМДА Олександр Мазурчак. "Під�

няття синьо�жовтого прапора над

будівлею мерії стало справді доле�

носною подією у створенні держави

України. Це був перший передвіс�

ник незалежності нашої країни. І

весь цей час повага до національно�

го українського прапора, вірність

йому живуть у серці кожного україн�

ця. Разом із країною в багатогранно�

му процесі змін, перетворень та

оновлення перебуває і її столиця —

наш неповторний Київ. Сьогодні

місто оновлюється, змінюється та

модернізується",— зазначив "Хре�

щатику" Олександр Мазурчак.

Приєдналися до урочистостей і

власне учасники тих подій, адже

вони до цього часу пам'ятають день

24 липня 1990 року у найменших

дрібницях. "У тих подіях було бага�

то драматизму, велика кількість

емоцій. Сьогодні, після більш як

двох десятиліть, це все сприймає�

ться майже як легенда, як сон, і

важко повірити у те, що це все від�

бувалося насправді. Але саме у той

час нас підтримало 200 тисяч киян,

очевидців цієї події, які прийшли

на Хрещатик. Це був своєрідний

рекорд, спалах, якого ніхто не очі�

кував. І приємно, що й до цього ча�

су національний прапор залишає�

ться символом України, елементом

національної ідентифікації її гро�

мадян",— розповів "Хрещатику"

Олександр Мосіюк, виконуючий

обов'язки голови Київської міської

ради у 1990 році. Саме він підняв

синьо�жовтий стяг на щоглу по�

близу будівлі міськради 22 роки то�

му

Я і 22 ро и том , національний стя майорить на що лі біля б дівлі КМДА

Олександр МОСІЮК: "У тих подіях було багато драма"
тизму, велика кількість емоцій. Сьогодні, після більш
як двох десятиліть, це все сприймається майже як ле"

генда, як сон, і важко повірити у те, що це все відбува"
лося насправді. Але саме у той час нас підтримало 200

тисяч киян, які прийшли на Хрещатик"
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Тенденції

Ділові новини

Отримати візи до ЄС стане
простіше
У раїна і ЄC підписали до овір

про внесення змін і доповнень
до оди про спрощення оформ-
лення віз для ромадян У раїни.
Про це міністр за ордонних
справ Костянтин Грищен о на-
писав на своїй сторінці в Twitter.
Пан Грищен о повідомив, що
підписана ода стос ється всіх
раїнсь их ромадян і стане

важливим ро ом до введення з
ЄС безвізово о режим для ро-
мадян У раїни. Відповідно до по-
відомлення прес-сл жби МЗС,
після наб ття чинності нововве-
день право на дов остро ові, ба-
аторазові й без оштовні візи
отримають члени ромадсь их
ор анізацій, релі ійних ромад,
представни и професійних об’-
єднань, я і бер ть часть між-
народних фор мах, онференці-
ях, про рамах міжнародно о об-
мін . Крім то о, до овір перед-
бачає введення більш прозоро о
процес отримання віз, завдя и

можливості подавати лопотан-
ня без зал чення посередни ів
(візових а ентств) прямо в по-
сольства й онс льства дер-
жав — членів ЄС. До мент та-
ож ре лює питання видачі ба-
аторазових і дов остро ових
віз — на 1 та 5 ро ів, повідомля-
ють У раїнсь і новини

Мінфін оголосив тендер 
на оцінку акцій двох банків

Міністерство фінансів о оло-
сило тендер на оцін па етів
а цій “У р азбан ” й бан “Ки-
їв”, я ими володіє держава. Про
це с азано в повідомленні Мін-
фін , оприлюдненом на веб-
порталі державних за півель.
Тендер о олошено на проведен-
ня оцін и па етів а цій вищев а-
заних бан ів, а та ож на надання
ре омендацій щодо поряд
проведення й під отов и план
продаж па етів а цій цих фі-
нансових станов, повідомляють
У раїнсь і новини.

Вдале розміщення 
єврооблігацій сприятиме
розвитку економіки

Е сперти вважають, що зрос-
тання імідж У раїни після ЧЄ-
2012 з ф тбол сприяє розмі-
щенню єврооблі ацій на 2 млрд
доларів. “Зараз і редиторів, і
інвесторів низь ий попит на по-
дібні типи облі ацій. І мова йде не
тіль и про раїнсь ий рино , а й
про рин и раїн з більш розвине-
ною е ономі ою. Напри лад, Іс-
панії нія не вдається зал чити
необхідні ошти на світовом
рин . У раїна із цим завданням
поралася. Та , це досить доро а
пози а, але не потрібно заб ва-
ти, що рівень страх вання за ри-
зи роботи в У раїні зараз стано-
вить близь о 8%. А можливість
зал чати ошти під 9,5% є на-
справді преміальною, бо хара те-
риз є правильн та ти , що виб-
рав Мінфін. Облі ації б ли ви-
ставлені, оли впала напр а на
світових рин ах, це з одно о бо-

, а з іншо о — імідж У раїни
значно по ращився на хвилі до-
ся нень Євро-2012”,— пере она-
ний ви онавчий дире тор Фонд
Блейзера Оле Устен о. До то о
ж, завдя и розміщенню єврооблі-
ацій, ряд зможе спішно по а-
сити частин бор ів своїх попе-
редни ів

“Бориспіль” 
випустить облігації 
на 1 мільярд гривень
Міжнародний аеропорт “Борис-

піль” вип стить облі ації серій I-L
на за альн с м 1 млрд ривень.
У ожній серії б де вип щено по
250 тис. облі ацій номіналом
1 тис. ривень ожна. Андеррай-
тером вип с вист пає У ре сім-
бан . Почато розміщення облі а-
цій серії I заплановано на 1 серп-
ня, серії J — на 5 вересня, серії
K — на 3 жовтня, серії L — на
7 листопада. Завершення розмі-
щення облі ацій всіх серій запла-
новано на 22 липня 2013 ро .

По ашення облі ацій серії I запла-
новано на 29—31 липня 2015 ро-
, серії J — на 2—4 березня

2016, серії K — на 28—30 верес-
ня 2016, серії L — на 3—5 травня
2017 ро . Рішення про вип с
облі ацій “Бориспіль” прийняв 14
червня, йо о по оджено в Мінін-
фрастр т ри та Мінфіні

Аграрний фонд погасив 
заборгованість 
перед аграріями
А рарний фонд заявляє про по-
ашення забор ованості перед
а раріями з виплати авансових
платежів щодо форвардних за -
півель зерна. “20 липня А рарний
фонд ціл ом по асив забор ова-
ність з виплати авансових плате-
жів перед сіль оспвиробни ами,
з я ими б ли ладені форвардні
біржові онтра ти”,— с азано в
повідомленні станови. Фонд по-
чав др ий етап форвардної про-
рами (остаточний розрах но за
зерно і йо о передач державі).

Фонд зробив остаточний розра-
х но за 32 онтра тами на с м
в 40 млн ривень, а Державний
інтервенційний фонд поповнено
на 43 тис. тонн продовольчо о
зерна ново о врожаю

Прибутки 
від інтернет'зв’язку 
зростають
У червні доходи операторів від

надання посл омп’ютерно о
зв’яз (передачі даних та Інтер-
нет ) збільшились на 0,8% порів-
няно із травнем (з 426,742 млн
рн до 430,131 млн рн), повідом-
ляє Держ омстат. Част а доходів
від інтернет-зв’яз в за альних
доходах становила 9,8%. Приб т-
и від посл з надання дост п
до Інтернет — 380,910 млн ри-
вень. У січні-червні нинішньо о
ро доходи від омп’ютерно о
зв’яз становили 2 579,847 млн
рн. На адаємо, що дост п до Ін-
тернет в У раїні надають близь-
о 400 провайдерів

Новий Митний 
кодекс в дії
Термін оформлення декларацій
скоротився, а бюджетні 
надходження зросли в рази
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Митниця та бізнес співставляють положення ново о о-
де с з реальною роботою на ордоні, і першими ре-
з льтатами задоволені обидві сторони. Зо рема знач-
но с орочено час оформлення до ментів, зведено до
мінім м митні о ляди, а надходження до бюджет по-
азали значн динамі рост .

Новий Митний кодекс почав працювати з 1�го червня цього року. До на�

брання чинності документа деякі бізнес�структури заявляли, що вони бу�

дуть готові на деякий час припинити товарні поставки, поки положення ко�

дексу не почнуть насправді діяти. Однак, як бачимо, жодних колапсів на

кордоні не сталося. За словами директора департаменту митного контролю

та оформлення Сергія Сьомки, кодекс містить у собі переважно ті норми,

які лише сприятимуть  розвитку бізнесу.

“Червень та липень довели, що Митний кодекс почав працювати та ство�

рив ті умови, які від нього очікували. Ще більше буде позитиву, коли завер�

шиться процедура прийняття додаткових нормативно�правових актів”,—

підкреслив посадовець. Зазначимо, що кодексом запроваджена можливість

оформлення товарів за місцем державної реєстрації, тобто суб’єкт підпри�

ємницької діяльності тепер самостійно вибирає, виходячи з власної логіс�

тики, місце оформлення товарів. Раніше це можна було зробити виключно

на центральній митниці.

За інформацією Сергія Сьомки, більше 15% — приблизно дві тисячі су�

б’єктів — вже скористалися можливістю оформляти свої товари на будь�

якій митниці України. “Це говорить про те, що новий механізм запрацю�

вав. Можемо також констатувати, що у нас не відбулося неконтрольованих

перепотоків — ми очікували, що буде масове бажання суб’єктів перемісти�

тися ближче до кордонів, а це могло б перевантажити пункти пропуску. Але

бізнес логічно оцінив новації і продовжує працювати з внутрішніми митни�

цями”,— додав експерт.

Крім того, значно скоротилася кількість митних оглядів — до 9 % за всі�

ма напрямками переміщення. Йдеться про імпорт, експорт та транзит. За�

галом за 6 місяців цього року митниця спільно з бізнесом направили до дер�

жавного бюджету понад 61 млрд грн. Це на 12 млрд більше, ніж за аналогіч�

ний період минулого року.

Лише Київська регіональна митниця за півроку перерахувала до держ�

бюджету України близько 12 млрд грн. “Ми щомісячно перераховуємо до

бюджету приблизно 2 млрд грн. І на сьогоднішній день ми перерахували

близько 12 млрд грн за перше півріччя”,— повідомив “Хрещатику” голова

Київської регіональної митниці Дмитро Поліщук. Він також відзначив, що

за два останні місяці було складено 144 протоколи про порушення митних

правил на суму близько 5 млн грн. Відзначимо, Київська регіональна мит�

ниця торік перерахувала до держбюджету 26,76 млрд грн.

Крім того, кількість рішень про коригування митної вартості товарів мит�

ними органами України за майже два місяці дії Митного кодексу скороти�

лася в 3,5 разу — до 3 тис. 882 рішень. У червні тривалість митного оформ�

лення склала близько 1,5 години при оформленні імпорту і до 45 хвилин —

при експорті.

За словами співголови комітету з митних питань Американської торго�

вельної палати Ігоря Данькова, бізнес наразі високо оцінив новації, що сто�

суються оформлення документів у будь�якій митниці країни, попереднього

декларування (тобто отримання документів до ввезення товару на терито�

рію України) та реформування митних режимів (експорт�імпорт). “Відрад�

но, що тепер є можливість електронного декларування, консультативної

підтримки. Корисна також норма, яка визначає дії при конфліктах інтере�

сів — якщо норми закону суперечать одна одній, то рішення приймається

на користь платника податків”,— прокоментував Ігор Даньков.

Новий кодекс також спрямований на виявлення митницею контрафакт�

ної продукції, особливо тієї, що захищається законом про інтелектуальну

власність. Як зазначають на митниці, у період Євро�2012 було призупинено

декілька десятків спроб перевести в Україну продукцію, яка порушувала

права УЄФА. Додамо, що до списку “інтелектуальної власності”, за новим

кодексом, внесено також деякі сорти рослин та насіння — для аграрної дер�

жави це досить актуально

Лише Київсь а ре іональна митниця за півро перерах вала до держбюджет
У раїни близь о 12 млрд рн
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Леонід ХОРІН: 

"Спілкування із страховиками
має відбуватися лише 
у письмовій формі"
Євген ГУДЗЬ
“Хрещатик”

Леонід Хорін — енеральний дире -
тор Асоціації страх вальни ів У ра-
їни. Це неприб т ова ор анізація за-
снована в 2002 році, оловна мета
я ої — правова освіта та захист прав
споживачів страхово о рин У ра-
їни. Пан Хорін розповів “Хрещати ”
про особливості та тенденції на віт-
чизняном рин страх вання, адже
асоціація, я він очолює, знана в
У раїні я незалежний е сперт та
автор рейтин ів надійності страхових
омпаній.

Плюси та мінуси на ринку
— Який на сьогодні загальний стан страхового

ринку України?
— В Україні застраховано всього біля 10% існу�

ючих ризиків, тоді як в розвинених країнах цей по�

казник сягає 90%. Причому вказане співвідношен�

ня є незмінним протягом багатьох років. Кількість

обов’язкових видів страхування у нашій державі

досягає 43, а в розвинених країнах — не перевищує

декількох одиниць. Вітчизняний страховий ринок

є монополізованим і інформаційно закритим. З

приблизно 450 страхових компаній, зареєстрова�

них в Україні, понад 200 прописано в Києві.

— Які види страхування нині найпопулярніші?
— Популярність окремих видів страхування є

штучною, оскільки нав’язана їх обов’язковістю.

До таких відносяться: обов’язкове страхування

відповідальності водіїв (автоцивілка), обов’язко�

ве страхування пасажирів на транспорті, страху�

вання здоров’я для придбання візи при виїзді за

кордон.

— Який зв’язок між станом ринку та світовою фі�
нансовою ситуацією?

— Незначний зв’язок є. Світова фінансова кри�

за призвела до погіршення платоспроможності

клієнтів страхових компаній і їх відтоку. Свій вне�

сок зробили і банки, блокуючи депозитні заощад�

ження страховиків. До ре�

чі, останню обставину

страхові компанії часто

використовували для ви�

правдання затримок з ви�

платами, не роблячи при

цьому жодних контрзахо�

дів по відношенню до

банків, що свідчить про

штучність таких виправ�

дань.

А загалом, криза 2008

року позначилася в ос�

новному на зниженні об’ємів споживчого креди�

тування, зокрема, на кредитуванні купівлі авто�

мобілів, що давало левову частку заробітку для

страхових компаній. Зараз об’єми споживчого

кредитування поступово відновлюються.

Випадки банкрутства

— Чи можливі у нас банкрутства страхових ком�
паній?

— Так. На відміну від розвинених країн з ефек�

тивною правоохоронною і наглядовою система�

ми, у нас банкрутства часто використовуються

для обману клієнтів. Яскравим прикладом є не�

давнє банкрутство однієї з великих страхових

компаній, яка збанкрутіла за ініціативою її влас�

ників. При цьому через відсутність належного

контролю з боку держави і недосконалості самої

процедури банкрутства і ліквідації значна части�

на коштів, зібраних компанією у клієнтів, діста�

неться не їм, а ініціаторам цього банкрутства. І

таких прикладів чимало.

— Яка частка добросовісних компаній на ринку?
— Пропорції явно не на користь добросовісних

страхових компаній. Наприклад, нещодавно

МТСБУ (організація, що об’єднує страхові ком�

панії, які займаються автоцивілкою) опублікува�

ло звіт про діяльність своїх членів. З врахуванням

незначних попра�

вок виходить, що з

81 учасника цієї ор�

ганізації лише 13

страховим компані�

ям можна довіряти.

Тобто інші 68 діють

з певними пору�

шеннями. Приблиз�

но така ж статисти�

ка і по інших видах

страхування.

— Який відсоток невиплат по страхових випад�
ках?

— Повноцінної статистики по цьому показни�

ку немає. Доводиться користуватися розрізненою

інформацією. Наприклад, заборгованість україн�

ських страхових компаній перед клієнтами збіль�

шилася з 54 млн грн у 2008 році до 970 млн грн у

2009 році, тобто борги виросли майже в 20 разів.

Яскравим прикладом показника по невиплатах є

недавно виграний нами суд у однієї страхової

компанії, що намагалася ошукати клієнта на 1,2

млн грн — виплатила йому за згорілий будинок

всього 99 773,83 rpн замість 1 176 911 грн, які зо�

бов’язав її надати суд.

Вибір страхової компанії

— Як обрати добросовісну страхову компанію,
які її ознаки?

— Якщо говорити коротко, то треба проаналі�

зувати показники декількох компаній — кандида�

тів по рівню і термінам виплат за останні 2�3 ро�

ки — і вибрати ту, де ці показники найкращі для

клієнтів. Детальні рекомендації по вибору стра�

хової компанії викладені на сайті нашої організа�

ції www. insurhelp. org. ua.

— На що потрібно звернути увагу клієнту під час
спілкування із страховою компанією, складання
контракту та настанні страхового випадку?

— При укладенні угоди треба проаналізувати

його на предмет відсутності двозначностей і не�

визначеностей. Тобто потрібно оцінити, якою мі�

рою пункти договору можуть бути використані

проти клієнта. Якщо таке виявиться, вимагати

внесення відповідних змін до договору. А після

настання страхового випадку потрібно діяти від�

повідно до угоди.

Важливо пам’ятати, що спілкування із страхо�

виками має відбуватися лише у письмовій формі.

Для цього необхідно поштою направляти в стра�

хову компанію кореспонденцію з повідомленням

про вручення і з описом вкладення або доставля�

ти документи особисто і вимагати, щоб на копії

був штамп, дата, прізвище і підпис особи, яка її

прийняла.

Не можна робити жодних юридично значимих

дій з усної рекомендації страховиків. Наприклад,

ремонтувати пошкоджене авто, навіть якщо на це

отриманий усний дозвіл страхової компанії — по�

трібний лише письмовий дозвіл.

— Що робити, коли компанія відмовляється здій�
снювати виплати при настанні страхового випадку?

— По�перше, потрібно наполягати, аби від�

мова була письмовою. Лише тоді її можна ос�

каржувати. По�друге, відмова або будь�яке ін�

ше рішення мають бути аргументовані. Якщо

аргументації немає або вона сумнівна, вимагати

уточнень із посиланнями на відповідні поло�

ження нормативних актів. По�третє, якщо піс�

ля офіційного звернення в страхову компанію

пройшло більше місяця, а відповіді немає, су�

перечка може вирішуватися в судовому поряд�

ку. При цьому в позові, крім усього іншого, тре�

ба вимагати визнання випадку страховим. Ме�

тоди вирішення суперечок із страховими ком�

паніями детально описані на сайті нашої орга�

нізації

"Не можна робити жодних 
юридично значимих дій 

з усної рекомендації страховиків.
Наприклад, ремонтувати

пошкоджене авто, навіть якщо на це
отриманий усний дозвіл страхової

компанії — потрібний лише
письмовий дозвіл" 
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 25 липня 2012 року

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

У 1956 році за альноосвіт-
ню ш ол № 319, що на
Червонозоряном прос-
пе ті, з відзна ою за ін-
чив видатний раїнсь ий
ф тболіст та тренер Вале-
рій Васильович Лобанов-
сь ий. Вже четвертий рі
навчальний за лад носить
йо о ім'я. Ці аво, що,
о рім звично о навчання,
ця освітня станова дає
чням можливість опан -
вати ази певних професій:
водія, харя, дизайнера
тощо.

Школа має давнє минуле, одна із

її будівель зведена ще у 1917 році,

інша в 1956�му. В цих приміщеннях

в різні роки розміщувалися школа

№ 39, вечірня № 7 та міжшкільний

виробничий комбінат Московсько�

го району. У 2007 році на фасаді

двоповерхового приміщення було

встановлено меморіальні дошки на

честь В. М. Яремчука (директор

школи № 39 в 1956 році, а у роки

війни — командир партизанського

загону) та В. В. Лобановського. А 25

грудня 2008 року рішенням Київра�

ди навчальному закладу було при�

своєно ім'я легендарного футболіс�

та та тренера.

Виробничі професії

Тутешні школярі постійно підви�

щують свій фізичний розвиток, ні�

би наслідуючи настанови Валерія

Васильовича. В коридорах розмі�

щено столи для гри в настільний те�

ніс, і діти під час перерви залюбки

влаштовують між собою змагання.

До речі, у 2011�2012 навчальному

році вони стали переможцями з цієї

гри серед команд району.

Учні школи — особливі, в пере�

важній більшості вони приходять

сюди навчатися у 9�й чи 10 клас.

Щоб пробудити в них цікавість та

мотивацію до навчання, тут запро�

ваджено профільне викладання за

технологічним напрямком. Саме це

додає їм впевненості у завтрашньо�

му дні, готує до дорослого життя.

До речі, цей навчальний заклад іно�

ді називають школою сімейного ти�

пу, тому що всі без винятку учні по�

чувають себе тут, як в єдиній роди�

ні. А головне, вони відчувають, що

потрібні суспільству. З 10 класу

школярі поглиблено вивчають тру�

дове навчання і на сьогодні мають

можливість набути професій водія

категорії "В", оператора ПК, куха�

ря�кондитера, дизайнера одягу.

Після закінчення школи підлітки

отримують разом із знаннями ква�

ліфікаційні свідоцтва, що дає мож�

ливість на пільгових умовах вступи�

ти до вищих навчальних закладів

або влаштуватися на роботу за об�

раною професією. Школярі, що

успішно освоїли професію водія,

отримують відповідні посвідчення.

Юні екскурсоводи
Особливим напрямком роботи

школи є "Музейна педагогіка". 25

грудня 2009 року до Дня школи та

з нагоди 70�річчя з дня народжен�

ня Валерія Лобановського тут бу�

ло відкрито "Музей Валерія Лоба�

новського та історії школи". Це

стало можливим завдяки ініціати�

ві тодішнього директора навчаль�

ного закладу № 319 Світлани Ко�

лесникової та великій роботі, що

була проведена педагогічним ко�

лективом.

Особливістю музею Валерія Ло�

бановського та історії школи є орі�

єнтація на рішення освітніх зав�

дань. Експонати розвивають твор�

чі і дослідницькі здібності школя�

рів, є наочними посібниками для

уроків, занять гуртка "Юні екскур�

соводи". Експозиції в музеї побу�

довані так, щоб зручно було про�

водити навчання з дітьми. Музей

розташований в одному з класів

(про це свідчить відповідна таб�

личка). Крім того, він об'єднує вже

декілька поколінь киян, які навча�

лися тут та були особисто знайомі

з видатним тренером. "Приклад

яскравого життя цієї особистості

надихає всіх, хто відвідує музей.

Непоодинокі випадки, коли від�

відувачі впізнають на пожовклих

від часу фотографіях своїх одно�

класників, родичів, вчителів", —

розповідає "Хрещатику" директор

загальноосвітньої школи № 319

Андрій Романчук.

В музеї працює пошуково�творча

лабораторія, до роботи якої залу�

чаються педагоги, учні та їх батьки.

Також музей є не тільки скарбни�

цею цінних матеріалів, сімейних

реліквій і цінностей нашого часу,

але й місцем науково�педагогічної

обробки зібраного матеріалу і ство�

рення на його основі тем для прове�

дення уроків, екскурсій.

Цій майстерності юні екскурсо�

води навчаються на заняттях гурт�

ка, де опановують матеріал, діз�

наються, як його краще подавати з

показом експонату, вчаться куль�

турі мови. Часто вони проводять

екскурсії для інших школярів. А

учениця 10�Б класу Єлизавета

Гнітковська, що презентувала

школу на ІІ міському конкурсі

юних екскурсоводів музеїв при на�

вчальних закладах міста Києва,

зайняла ІІІ місце.

Цікаво, що 6 січня 2012 року, у

день народження Валерія Лоба�

новського, в школі був проведений

день його пам'яті, а у музеї — день

відкритих дверей. Учні навчально�

го закладу мали можливість по�

спілкуватися з тими, хто особисто

знав Валерія Васильовича, а вболі�

вальники ФК "Динамо" та шану�

вальники видатного футболіста і

тренера могли познайомитися з

ексклюзивними експонатами му�

зею. Та, мабуть, найголовніше те,

що у цей день діти відчули справж�

ню гордість за школу, у якій на�

вчаються.

На думку педагогічного колек�

тиву навчального закладу, "Музей�

на педагогіка" є однією з найціка�

віших форм роботи СЗШ № 319 ім.

Валерія Лобановського. Вона

сприяє формуванню в учнів грома�

дянської позиції, вихованню пат�

ріотизму і розвитку суспільної ак�

тивності

Богородиця Троєручиця
І она Божої Матері "Троєр чиця"
прославилася й отримала свою на-
зв VIII ст., під час і оноборства, в
правління імператора Лева III.

Преп. Іоанн Дамаскін написав тоді три тракта�

ти "Проти лихо словників святих ікон". Мудрі

натхненні писання привели в лють імператора,

але так як автор їх не був візантійським підданим,

то сам імператор не міг йому нічого зробити, він

передав Дамаському халіфу підробленого листа,

за яким преподобний Іоанн (колишній міністр та

заступник) був засуджений за зраду. Святому від�

рубали кисть правої руки й повісили її на міській

площі. До вечора того ж дня св. Іоанн, випросив�

ши у халіфа відрубану кисть, доклав її до суглоба

й упав ниць перед іконою Божої Матері. Він про�

сив Владичицю зцілити руку, що писала на захист

Православ'я. Після довгої молитви св. Іоанн за�

дрімав. Уві сні він побачив ікону Божої Матері й

почув її голос, який сказав, що він видужав, але

повинен тепер невтомно трудитися зціленою ру�

кою. Коли святий прокинувся, рука його була не�

ушкоджена. В подяку за чудо св. Іоанн доклав до

ікони зроблену зі срібла руку, від чого вона й ста�

ла називатися "Троєручиця".

Прийнявши чернецтво в Лаврі преподобного

Сави Освяченого, Іоанн Дамаскін передав туди

чудотворну ікону. У XIII ст. Лавра подарувала іко�

ну на благословення святому Саві, архієпископу

Сербському. Під час навали турків християни�

серби доручили чудотворний образ піклуванню

Самій Матері Божій: вони поклали ікону на осла,

який без погонича сам прийшов на Афон й зупи�

нився перед Хілендарським монастирем. Там

свята ікона була поставлена в соборному храмі.

Під час виборів настоятеля цього монастиря Не�

бесна Владичиця благоволила Сама прийняти

настоятельство, а Її святий образ зайняв ігумен�

ське місце в храмі. З тих пір в Хілендарській оби�

телі обирається не настоятель, а тільки намісник

а ченці від чудотворної ікони "Троєручиці" отри�

мують благословення. Списки чудотворної ікони

"Троєручиці" поширилися у всіх православних

країнах. Вони прославилися багатьма знамення�

ми та зціленнями.

Іконографія образу Божої Матері 
"Троєручиця"

Отрок�Христос сидить на руках Богородиці,

правою рукою він благословляє, а лівою — три�

має сувій, рідше — книгу, що відповідає іконогра�

фічному типу Христа Пантократора (Вседержи�

теля). Як правило, Богородиця представлена в

поясному зображенні, але відомі та скорочені

оплічні варіанти (Казанська).

Відмінністю від досить близького типу Елеуси

служить взаємне ставлення матері та сина: ікона

висловлює вже не безмежну любов, тут центром

композиції є Христос, звернений до майбутнього

(глядача), Богородиця ж також зображена фрон�

тально (або з невеликим нахилом голови), вказує

рукою на Ісуса.

З догматичної точки зору основний зміст цього

образу — явище в світ "небесного царя й судії" та

поклоніння царственому немовляті

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної церкви

Голосієво 
активно готується
до Дня Незалежності
У Голосіївсь ом районі столиці а -

тивно триває під отов а до Дня Дер-
жавно о Прапора У раїни та 21-річни-
ці Незалежності У раїни, я і відзна-
чатим ться 23 та 24 серпня. Зо рема
передбачається проведення різнома-
нітних просвітниць их, льт рно-мис-
тець их та спортивних заходів за час-
тю народних оле тивів, молоді райо-
н , представни ів ромадсь их ор ані-
зацій.

22 серпня на 18.00 запланована свят ова онцертна про рама "Я
жив і співаю, бо живе і співає В раїна, бо припала в стами до дзвін-
о о тво о джерела" в Б дин льт ри "Конча-Заспа".
23 серпня відб деться рочиста церемонія підняття Державно о

Прапора У раїни біля б дівлі Голосіївсь ої РДА за частю ерівництва
район , представни ів ал зі льт ри, освіти, ГО та ОСН. В рам ах за-
ход відб деться рочисте вр чення паспортів ромадянина У раїни
най ращій молоді район .
Особлива ва а б де приділена введенню в е спл атацію об'є тів

соціально о призначення. Та , до Дня Незалежності У раїни в районі
б де від рито ДНЗ № 196 по в л. Дмитра Л цен а, 13.
Та ож б д ть завершені роботи з влашт вання нових міні-с верів в

дворах житлових б дин ів. В с верах передбачено встановлення лав
відпочин , влашт вання вітни ів, де оративних о орож, дитячих май-
данчи ів

У Деснянському районі
пройшла акція "Молодь
проти наркотиків"
У с бот в пар "Молодіжний" від-

б лася а ція "Молодь проти нар оти-
ів". Захід вже є традиційним для
Деснянсь о о район і щорічно про-
ходить до Міжнародно о дня бороть-
би з нар оти ами та їх неза онним
обі ом за підтрим и Деснянсь ої
РДА. Йо о мета — зверн ти ва
ромадсь ості до проблем вживання
нар отичних засобів та запропон ва-
ти альтернативні способи проведен-
ня вільно о час .

Під час а ції її ор анізатори — Деснянсь ий районний центр соці-
альних сл жб для сім'ї, дітей та молоді, Бла одійний фонд "Світ без
залежності", Все раїнсь ий бла одійний фонд "Мир та доброб т" —
надавали без оштовні онс льтації з питань нар озалежності, пре-
зент вали свою соціально-реабілітаційн робот щодо надання по-
сл нар озалежним та співзалежним, а та ож розповсюдж вали те-
матичні інформаційні матеріали, пропа ючи здоровий спосіб жит-
тя

Мешканців 
Шевченківського району
запрошують до створення
музею сім'ї
На території Шевчен івсь о о райо-

н створюється перший світі м зей
сім'ї та родовод . Мета створення м -
зею поля ає пропа ванні сімейних
цінностей, сприянні розвит д ховно і
фізично здорової родини, а та ож під-
вищенню визначальної ролі традицій-
ної сім'ї в житті с спільства.
Ор анізатори запрош ють всіх охо-

чих дол читися до роботи по створенню м зею, а саме: надати тим-
часове орист вання старовинні речі, що мають відношення до історії
пам'ято вашої родини (фото або фотоальбоми, весільне вбрання та
старі весільні р шни и, поб тові речі, листи чи листів и) та б дь-я ін-
формацію, що стос ється історії вашо о род (ці аві або незвичайні іс-
торії, розповіді про сімейні традиції, опії ці авих до ментів, опії
власних родоводів).
Збереження наданих речей на час е спозиції арант ється.
Отримати додат ов інформацію або надати матеріали можна Цен-

трі справах сім'ї та жіно Шевчен івсь о о район за адресою: в л.
Олени Телі и, 43. Конт. тел: 440-46-22, 440-62-49

Протягом літа 
на водоймах 
Дніпровського району
врятовано 21 людину
З почат літньо о сезон 2012 ро

рятівни ами КП "Плесо" лише в Дніп-
ровсь ом районі столиці б ло врято-
вано 21 особ , за ин ло — 9 осіб.
Том необхідно ретельно ви он вати

правила поводження на воді. На адай-
мо, що найближчі лі вально-профі-
ла тичні за лади для надання медичної
допомо и постраждалим, це: полі ліні-
а № 1 по в л. П. Запорожця, 26; ЦРП

по в л. Л начарсь о о, 5; полі ліні а № 2 по в л. Тичини, 22; лінічна
лі арня № 11 по в л. Ро озівсь ій, 6.
Районною СЕС здійснюється онтроль за ви онанням вимо За он

У раїни "Про забезпечення санітарно о та епідеміоло ічно о бла опо-
л ччя населення" на водоймищах та пляжах район .
Наразі в Дніпровсь ом районі столиці мають паспорти 6 пляжів:

"Дитячий", "Венеція", "Молодіжний", "Золотий", "Райд а", "Тельбін".
Не отримали паспорти: "Центральний", "Передмісна Слобід а".
На сьо одні є водні об’є ти, на я их з різних причин районною СЕС

не дозволено патися. Це: озера "Райд а" й "Тельбін", острів Доло-
бець ий — пляж "Молодіжний"

У прокуратурі 
Святошино 
організовано 
"гарячу лінію"
На ви онання розпорядження

Генерально о про рора У раїни
з метою отримання інформації від
фізичних та юридичних осіб про
можливі фа ти протиправних дій
та неза онно о втр чання діяль-
ність підприємств, станов, ор а-
нізацій та інших осподарюючих

с б’є тів з бо онтролюючих та правоохоронних ор анів про ра-
т рі Святошинсь о о район столиці ор анізовано телефонн " аряч
лінію".
Повідомлення про фа ти протиправних дій ор анів онтролю та пра-

воохоронних ор анів приймаються робочі дні з 9 до 18 одини, а та-
ож вихідні та свят ові дні за телефоном (044) 221-24-35

Новини районівШкола сімейного типу
В навчальному закладі імені Лобановського діти грають у теніс 
та опановують цікаві професії

У ш ільном м зеї Валерія Лобановсь о о ба ато ці авих та е с люзивних е спонатів, пов`язаних з життям та діяльністю
ле ендарно о ф тболіста та тренера

На перервах чні ш оли № 319 із задоволенням рають настільний теніс
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Про надання дозволу 

на створення органу самоорганізації 
населення "Будинковий комітет 

"Вулиця Березняківська, 16” 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 661/7998 від 12 липня 2012 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 8, 9, 11,

13, 14, 16, 17, 24 Закону України "Про органи самоорганізації населення”, рішення Київської міської ради від 26.09.02 № 10/170 "Про
органи самоорганізації населення в місті Києві”, враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації насе�
лення від 16.12.11 № 29/233�КО�19758/1, протокол конференції жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу са�
моорганізації населення від 21.07.11 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначи�
ти його назву — "Будинковий комітет "Вулиця Березняківська, 16”.

2. Визначити, що орган самоорганізації населення "Будинковий ко�
мітет "Вулиця Березняківська, 16” діє в межах території будинку № 16
на вулиці Березняківській у Дніпровському районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від
21.07.11 на території діяльності органу самоорганізації населення "Бу�
динковий комітет "Вулиця Березняківська, 16” мешкає на законних
підставах (зареєстровано за місцем проживання) 466 жителів, у тому
числі 433 жителі, які мають право голосу станом на 21.07.11.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації насе�
лення "Будинковий комітет "Вулиця Березняківська, 16” у Дніпров�
ському районі м. Києва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцево�
го значення у межах Конституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших по�
треб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально�економічного, культурного роз�
витку території діяльності органу самоорганізації населення, інших
місцевих програм.

4. Надати органу самоорганізації населення "Будинковий комітет
"Вулиця Березняківська, 16” у межах території його діяльності такі
власні повноваження:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у
Київраді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації
актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київра�
ди та її виконавчих органів, розпоряджень Київського міського голови,
рішень, прийнятих місцевими референдумами.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів про�
грам соціально�економічного і культурного розвитку, бюджетів міста
Києва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у за�
ходах щодо охорони навколишнього природного середовища, прове�
денні робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному ста�
ні прибудинкової території, обладнанні дитячих і спортивних майдан�
чиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у за�
ходах щодо ремонту приміщень загального користування із дотриман�
ням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які меш�
кають у житловому будинку на території діяльності органу самооргані�
зації населення, житлово�комунальних послуг та за якістю проведених
у житловому будинку ремонтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та органі�
заціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно�
освітньої, спортивно�оздоровчої та виховної роботи серед населення,
розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збе�

реженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні
пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам,
сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабез�
печеним та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям�
сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити про�
позиції з цих питань до Київради.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в
здійсненні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення на�
селенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громад�
ського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки.

4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним орга�
нам у забезпеченні охорони громадського порядку.

4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які

мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації насе�
лення.

4.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з вибор�
цями, прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями.

4.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації
населення, організовувати обговорення проектів його рішень з най�
важливіших питань.

5. Орган самоорганізації населення "Будинковий комітет "Вулиця
Березняківська, 16” набуває власних повноважень після його легаліза�
ції у виконавчому органі Київради (Київській міській державній адмініс�
трації) в порядку, встановленому статтею 13 Закону України “Про ор�
гани самоорганізації населення”.

6. Органу самоорганізації населення "Будинковий комітет "Вулиця
Березняківська, 16” в місячний термін після легалізації направити до
секретаріату Київради копії таких реєстраційних документів: положен�
ня про орган самоорганізації населення, свідоцтва про реєстрацію у
виконавчому органі Київради (Київській міській державній адміністра�
ції), списку персонального складу членів органу самоорганізації насе�
лення. У разі легалізації шляхом державної реєстрації: свідоцтва про
державну реєстрацію, довідки про ідентифікаційний код (ЄДРПОУ).

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації насе�
лення "Будинковий комітет "Вулиця Березняківська, 16” у межах своїх
повноважень здійснюють Київська міська рада та виконавчий орган
Київради (Київська міська державна адміністрація).

8. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�
місію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, між�
народних зв’язків та інформаційної політики і на виконавчий орган Ки�
ївради (Київську міську державну адміністрацію).

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу 
на створення органу самоорганізації населення 

"Квартальний комітет "Дарниця —1” 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 662/7999 від 12 липня 2012 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 8, 9, 11,

13, 14, 16, 17, 24 Закону України "Про органи самоорганізації населення”, рішення Київської міської ради від 26.09.02 № 10/170 "Про
органи самоорганізації населення в місті Києві”, враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації насе�
лення від 28.05.12 № 24818, протокол конференції жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганіза�
ції населення від 20.11.11 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначи�
ти його назву — "Квартальний комітет "Дарниця — 1”.

2. Визначити, що орган самоорганізації населення "Квартальний ко�
мітет "Дарниця — 1” у Дніпровському районі м. Києва діє в межах те�
риторії таких будинків:

бульвар Праці, №№ 5, 7;
вулиця Бажова, №№ 10, 12;
вулиця Краківська, № 11;
вулиця Попудренка, №№ 22/14, 26/9.
Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від

20.11.11 на території діяльності органу самоорганізації населення
"Квартальний комітет "Дарниця — 1” мешкає на законних підставах
(зареєстровано за місцем проживання) 1134 жителі, у тому числі 931
житель, які мають право голосу станом на 20.11.11.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації насе�
лення "Квартальний комітет "Дарниця — 1” у Дніпровському районі 
м. Києва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцево�
го значення у межах Конституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших по�
треб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально�економічного, культурного роз�
витку території діяльності органу самоорганізації населення, інших
місцевих програм.

4. Надати органу самоорганізації населення "Квартальний комітет
"Дарниця — 1” у межах території його діяльності такі власні повнова�
ження:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у
Київраді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації
актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київра�
ди та її виконавчих органів, розпоряджень Київського міського голови,
рішень, прийнятих місцевими референдумами.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів програм
соціально�економічного і культурного розвитку, бюджетів міста Києва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у за�
ходах щодо охорони навколишнього природного середовища, прове�
денні робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному ста�
ні прибудинкових територій, обладнанні дитячих і спортивних майдан�
чиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у за�
ходах щодо ремонту приміщень загального користування із дотриман�
ням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які меш�
кають у житловому будинку на території діяльності органу самооргані�
зації населення, житлово�комунальних послуг та за якістю проведених
у житловому будинку ремонтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та органі�
заціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно�

освітньої, спортивно�оздоровчої та виховної роботи серед населення,
розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збе�
реженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні
пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам,
сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабез�
печеним та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям�
сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити про�
позиції з цих питань до Київради.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в
здійсненні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення на�
селенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громад�
ського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки. 

4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним орга�
нам у забезпеченні охорони громадського порядку.

4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які

мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення.
4.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з вибор�

цями, прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями.
4.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації

населення, організовувати обговорення проектів його рішень з най�
важливіших питань.

5. Орган самоорганізації населення "Квартальний комітет "Дарни�
ця — 1” набуває власних повноважень після його легалізації у виконав�
чому органі Київради (Київській міській державній адміністрації) в по�
рядку, встановленому статтею 13 Закону України “Про органи самоор�
ганізації населення”.

6. Органу самоорганізації населення "Квартальний комітет "Дарни�
ця — 1” в місячний термін після легалізації направити до секретаріату
Київради копії таких реєстраційних документів: положення про орган
самоорганізації населення, свідоцтва про реєстрацію у виконавчому
органі Київради (Київській міській державній адміністрації), списку
персонального складу членів органу самоорганізації населення. У разі
легалізації шляхом державної реєстрації: свідоцтва про державну ре�
єстрацію, довідки про ідентифікаційний код (ЄДРПОУ).

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації насе�
лення "Квартальний комітет "Дарниця — 1” у межах своїх повноважень
здійснюють Київська міська рада та виконавчий орган Київради (Київ�
ська міська державна адміністрація).

8. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�
місію Київради з питань місцевого самоврядування регіональних, між�
народних зв’язків та інформаційної політики і на виконавчий орган Ки�
ївради (Київську міську державну адміністрацію).

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін та доповнень 
до рішення Київської міської ради від 25.05.2011 № 196/5583 
“Про затвердження Програми “Освіта Києва. 2011�2015 рр.”

Рішення Київської міської ради № 671/8008 від 12 липня 2012 року
Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про освіту”,

“Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про професійно�технічну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про вищу ос�
віту”; рішення Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 “Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських
цільових програм у місті Києві”, з метою розширення умов для рівного доступу до високоякісної освіти та задоволення потреб те�
риторіальної громади міста Києва в особистісно орієнтованій, інноваційній та конкурентоспроможній освіті Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток 
до рішення Київської міської ради від 12.07.2012 р. №671/8008

Зміни та доповнення до міської цільової програми "Освіта Києва. 2011�2015 рр.",
затвердженої рішенням Київської міської ради 

від 25.05.2011 №196/5583 
"Про затвердження Програми “Освіта Києва. 2011�2015 рр."

1. Графу 3 позиції 6 розділу 1. ПАСПОРТ міської цільової програми “ОСВІТА КИЄВА. 2011�2015 рр.” перед словами “районні в місті Києві державні
адміністрації” доповнити словами “Київська міська рада”.

2. У ПІДПРОГРАМІ VI. ВИЩА ОСВІТА І НАУКА:
2.1. Після абзацу “Модернізація вищої освіти та науки у м. Києві має відбуватися з урахуванням потреб столиці у підготовці висококваліфікованих

кадрів, змін на ринку праці та оптимізації мережі ВНЗ” таблицю доповнити позицією такого змісту:

2.2. Після напряму “Вищі заклади освіти комунальної форми власності” доповнити абзацом та таблицею такого змісту:

“Напрям “Вища освіта: підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 
кадрів органів місцевого самоврядування м. Києва"

1. Внести зміни та доповнення до міської цільової програми “Освіта
Києва. 2011�2015 рр.”, затвердженої рішенням Київської міської ради від
25.05.2011 № 196/5583 “Про затвердження Програми “Освіта Києва.
2011�2015 рр." згідно з додатком.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради
“Хрещатик”. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Київради
з питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Цілі Напрям

Виконання узгодженої програми розвитку вищої освіти Академії муніципального управ�
ління м. Києва, а саме: здійснювати навчання (підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації кадрів для органів місцевого самоврядування м. Києва) студентів — відмін�
ників навчання; дітей�сиріт, напівсиріт; дітей�інвалідів; дітей з малозабезпечених та ба�
гатодітних сімей; дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; дітей, які виховуються
одинокою матір’ю (батьком). Залучення до навчання студентської молоді, схильної до
лідерства та громадсько�політичної роботи

Вища освіта: підготовка, перепідготовка та
підвищення кваліфікації кадрів органів міс�
цевого самоврядування м. Києва

№
Пріоритетні

завдання
діяльності

Заходи Термін
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтов�
ні обсяги

фінансуван�
ня 

(вартість)

Очікувані
результати

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Підготовка,
перепідго�
товка та
підвищення
кваліфікації
кадрів
органів
місцевого
самовряду�
вання м.Києва
в
Академії
муніци�
пального
управління

Забезпечувати
проведення
заходів на
підготовку, пере�
підготовку та
підвищення
кваліфікації кадрів
органів
місцевого самовряду�
вання м. Києва в
Академії
муніципального
управління в кількості 25
студентів: відмінників
навчання, дітей�сиріт,
дітей з
малозабезпечених сімей,
схильних до
громадсько�політичної
роботи

2012�
2014
рр.

Київ�
ська
міська
рада

Бюджет
м. Києва

Усього:

790,0
тис.грн.
Утому
числі:
2012 рік�
550,0
тис.грн.

2013 рік�
170,0
тис.грн.

2014 рік�
70,0
тис.грн.

Забезпечен�
ня  потреб
територіаль�
них громад
м.Києва у
кваліфікова�
них
фахівцях
завдяки
отриманню
студентами
вищої освіти в
закладі

Формування
кадрового
резерву
секретаріату
Київської
міської ради та
виконавчого
органу
Київради з
числа кращих
студентів міста

Здійснювати
діяльність
відповідно до
Положення про
конкурсний відбір
молоді м. Києва на
навчання в Академії
муніципального
управління за рахунок
міського замовлення,
затвердженого
розпорядженням КМГ
від 19.10.00 №609�МГ

2012�
2014
рр.

Постій�
на
комісія
Київради
3 питань
гуманітарної
політики

Не
потребує
фінансування

Не
потребує
фінансуван
ня

2 Створення у
столиці
науково�
освітнього,
інноваційного
середовища

Рекомендувати кращих
працівників,
які виявляють інтерес до
навчання в Академії

2012�
2014
рр.

Не
потребує
фінансування

Не
потребує
фінансуван
ня

Використання
наукового
потенціалу
вищого
навчального
закладу

3 Підвищення
кваліфікації
кадрів

Забезпечити
перепідготов�
ку та підвищення
кваліфікації фахівців

2012�
2014
рр.

Бюджет
м.Києва

Спеціалізоване
вдосконалення
освіти та
професійної
підготовки
фахівців
шляхом
поглиблення,
розширення та
оновлення
професійних
знань, умінь і
навичок на
основі
здобутого
раніше
освітньо�
кваліфікаційного
рівня та
практики

4 Вивчення
та
поширення
досвіду
роботи
органів
місцевого
самоврядуван
ня і
державного
управління
України та
інших держав

Залучення
викладачів та
студентів до
нарад, конференцій та
інших заходів з питань
місцевого
самоврядування

2012�
2014
рр.

Не
потребує
фінансування

Не
потребує
фінансуван
ня

Обмін
кращим
досвідом,
підвищення
якості надання
послуг
територіальним
громадам 
м. Києва
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 25 липня 2012 року

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 25.06.2007 № 765
Розпорядження № 135 від 30 січня 2012 року

У зв’язку зі змінами у керівництві структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), інших установ та організацій:

1. Внести зміни до складу робочої групи з питань протидії протиправ�
ному поглинанню та захопленню підприємств, затвердженого розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 25.06.2007 № 765 (у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації 17.09.2008 № 1285), виклавши його в редакції, що додаєть�
ся.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків забезпечити висвітлення в засобах масової інфор�
мації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації Пузанова О. Г. та
Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) 

від 25.06.2007 № 765 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 30. 01. 2012 № 135 

СКЛАД
робочої групи з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств

5 Залучати до
викладаць�
кої,
наукової та
методичної
роботи
спеціалістів
органів
державного
управління
та місцевого
самоврядування
вищих
закладів
освіти,
підприємств,
організацій,
установ
України та
іноземних
держав

Забезпечити
викладання
дисципліни з
питань
місцевого
самоврядування
кращими
працівниками
КМРта КМДА
та
проходження
практики
студентів АМУ
у КМР та
КМДА

2012�2014 рр. Не потребує
фінансу�
вання

Не потребує
фінансу�
вання

Планомірне
навчання
висококвалі�
фікованих
спеціалістів

Усього за
напрямом:

790,0 тис. гри.

3. Доповнити таблицю 

"Результативні показники навчальних закладів освіти м. Києва" 
в позицію ПІДПРОГРАМА VI. ВИЩА ОСВІТА І НАУКА: 

Показники 2012 2013 2014

Показники продукту:

Кількість студентів, які навчаються в Академії муніципального управління у
відповідному році

38 18 7

Кількість студентів, які повинні закінчити Академію муніципального управління у
відповідному році

20 11 7

Показники ефективності:

Витрати на одного студента 14,5 9,4 10

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

¬» ŒÕ¿¬◊»… Œ–√¿Õ  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»
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Про затвердження переліку відомостей, 

що становлять службову інформацію, у виконавчому органі 
Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)
Розпорядження № 1137 від 4 липня 2012 року

Відповідно до статті 9 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011
“Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, Інструкції про порядок обліку, зберігання і
використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893 (зі змінами), протоколу експертної комісії для розробки переліку відо�
мостей, які містять службову інформацію (від 23.05.2012 № 2):

1. Затвердити перелік відомостей, що становлять службову інформа�
цію, у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:
2.1. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від

07.12.2006 № 1747 “Про затвердження переліку відомостей, які містять
службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу “Для
службового користування”.

2.2. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації)” від 23.12.2011 № 2457 “Про вне�
сення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 07.12.2006 № 1747”.

3. Пункт 3 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) від 17.10.2011 № 1919 “Про
внесення змін до деяких розпоряджень Київської міської державної адмі�
ністрації та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)” виключити.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо�
го розпорядження в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови — керівника апарату виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) Пузанова О. Г.

Голова  О. Попов

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації)

від 4.07.2012 № 1137

Перелік
відомостей, що становлять службову інформацію, 

у виконавчому органі
Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)

1. Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, протоколи тощо, якщо вони пов’язані з розробкою напряму  діяльно�
сті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або здійсненням контрольних, наглядових функцій виконавчим
органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню
та/або прийняттю рішень.

2. Відомості про організацію та забезпечення охорони державної таємниці, режиму секретності. 
3. Списки органів управління та посадових осіб з домашніми адресами та номерами телефонів, які підлягають оповіщенню та збору в особливий пе�

ріод.
4. Відомості з питань мобілізаційної підготовки стосовно:
— заходів мобілізаційної підготовки;
— виконання законів, інших нормативно�правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації (звіти, доповіді, інші аналітичні матеріали);
— мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової

техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них;
— мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій

всіх форм власності;
— мобілізаційної підготовки та мобілізаційних планів районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій;
— мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану щодо життєзабезпечення населення в особливий період;
— внесення змін до основних показників мобілізаційного плану підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві

озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.
5. Методичні матеріали щодо порядку підготовки та внесення на розгляд проектів рішень Кабінету Міністрів України з питань уточнення (скасуван�

ня) мобілізаційних завдань, затвердження номенклатури і норм накопичення та розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву; роз�
рахунку вартості утримання на підприємствах у мирний час спеціальних формувань, які призначені для передачі до складу Збройних Сил, інших війсь�
кових формувань; розроблення документів з праці та кадрів мобілізаційного плану на особливий період міністерствами, іншими центральними та міс�
цевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями України.

6. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєпри�
пасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

7. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий пері�
од у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

8. Питання організації та порядку роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань мобілі�
заційної підготовки.

9. Відомості про земельні ділянки Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період, період мобілізації та воєнний час.  
10. Пакети прикладних програм з мобілізаційної роботи “Методики”, “Показники”, “Нормоване забезпечення”.
11. Окремі питання функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період в частині, що стосується районної в місті Києві дер�

жавної адміністрації, органу місцевого самоврядування.
12. Порядок переведення підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової тех�

ніки, спеціальних комплектуючих виробів до них, на роботу в умовах особливого періоду.
13. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК�2000 і СК�42 та зв’язки цих систем з

іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.
14. Питання безпеки державних інформаційних ресурсів.
15. Окремі відомості щодо організації та забезпечення комплексного технічного та криптографічного захисту інформації, які не відносяться до дер�

жавної таємниці.
16. Окремі питання:
— діяльності промислових підприємств із шкідливим виробництвом;
— порушення законодавства у діяльності підприємств;
— діяльності підприємств, пов’язаних з виробництвом, використанням
та утилізацією небезпечних речовин;
— стану захисних споруд цивільної оборони;
— формування державного продовольчого резерву;
— організації підготовки цивільної оборони міста Києва;
— організації підготовки та проведення комплексних навчань (тренувань) з питань цивільної оборони міського, районного та об’єктового рівня;
— організації реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки міста.
17. Окремі відомості про передумови виникнення надзвичайних ситуацій.
18. Плани дій органів управління єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характе�

ру.
19. Відомості про наявність та розміщення матеріально�технічних запасів міста.
20. Списки органів управління та посадових осіб з домашніми адресами та номерами телефонів, які мають відношення до питань цивільної оборо�

ни та техногенної безпеки об’єктів господарювання.
21. Тимчасова інструкція з перевірки оцінки стану техногенної безпеки потенційно небезпечних об’єктів господарювання.
22. Тимчасова інструкція оцінки роботи районних управлінь з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
23. Окремі питання безпеки проведення громадських заходів.
24. Відомості про антитерористичну діяльність, які не відносяться до державної таємниці.
25. Окремі питання охорони соціальних об’єктів, мостових переходів та доріг.
26. Окремі питання тепло�, енерго� та водопостачання, благоустрою.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Попов
Олександр Павлович

— голова Київської міської державної адміністрації, голова робочої групи

Крамаренко 
Руслан Михайлович

– заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступник голови робочої групи

Пузанов
Олександр Геннадійович

– заступник голови Київської міської державної адміністрації

Антонюк
Адам Сергійович

– перший заступник начальника Головного управління промислової, науково�технічної та інноваційної
політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Яковлєва
Ольга Володимирівна

– заступник начальника управління — начальник відділу опрацювання проектів актів Київради, Київсько�
го міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) юридичного управління апарату

Івасенко
Михайло Миколайович

— заступник начальника управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), секретар робочої групи

Зуйко
Олексій Вікторович

– уповноважений в особливо важливих справах головного відділу боротьби з корупцією та
організованою злочинністю Управління Служби безпеки України у м. Києві (за згодою)

Ковалко
Наталія Миколаївна

– заступник начальника управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Ки�
єві (за згодою)

Крикун
Олексій Олексійович

– начальник ГУ МВС України в м. Києві (за згодою)

Керімов
Раміз Ракіфович

– заступник начальника управління — начальник контрольно�ревізійного відділу Територіального управ�
ління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області (за згодою)

Меденцев
Максим Анатолійович

– перший заступник начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву
(за згодою)

Колтик
Оксана Тарасівна

– заступник начальника Головного управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Путій
Володимир Миколайович

– заступник начальника Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Потоцький
Сергій Олександрович

– заступник начальника управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у м. Києві (за
згодою)

Тараєнко
Тетяна Олексіївна

начальник відділу з питань фінансової політики та розвитку реального сектору економіки управління з пи�
тань регіональної та зовнішньоекономічної політики міста Головного управління економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Шмуляр
Олег Васильович 

— заступник начальника Головного управління  комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Про затвердження проекту дільниці 
Подільсько�Вигурівської лінії метрополітену в м. Києві 

від станції "Глибочицька” до станції “Райдужна” з відгалуженням 
в бік житлового масиву Вигурівщина�Троєщина 

(варіант мілкого закладення на Подолі)
Розпорядження № 134 від 30 січня 2012 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, в межах функцій місцевого органу
виконавчої влади та з метою суттєвого покращення транспортного обслуговування мешканців та гостей міста Києва:

1. Затвердити проект дільниці Подільсько�Вигурівської лінії метрополітену в м. Києві від станції ‘Тлибочицька” до станції “Райдужна” з відгалужен�
ням в бік житлового масиву Вигурівщина�Троєщина (варіант мілкого закладення на Подолі) згідно з техніко�економічними показниками позитивного
висновку комплексної державної експертизи Київської міської філії ДП "Укрдержбудекспертиза" від 31.01.2011 №11�00407�10:

Примітка: *– без врахування коштів на придбання житла в сумі 70 000,0 тис. грн з ПДВ.
2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ) та коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (з ПДВ), що пе�

редбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, здійснюється замовником будівництва на підставі обґрунтовуючих документів та
результатів їх детальної перевірки в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
20.05.2008 № 696 “Про затвердження проекту дільниці Подільсько�Вигурівської лінії метрополітену в м. Києві від станції “Глибочицька” до станції “Рай�
дужна” з відгалуженням в бік житлового масиву Вигурівщина�Троєщина”.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�
в’язків.

Голова О.Попов

Показники Од. виміру Кількість

Будівельна довжина в одноколійному обчисленні км 10,90

Експлуатаційна довжина км 7,03

Кількість станцій
в тому числі пересадочних

станція 
станція

6
2

Кількість вагонів у поїзді вагон 6

Експлуатаційна швидкість км/год. 40

Пропускна спроможність дільниці пар поїздів/год 40

Провізна спроможність дільниці тис. пас./год. 40, 80

Розрахунковий пасажирооборот станцій тис. пас./добу 300,50

Кількість робочих місць на дільниці од. 570

Кошторисна вартість у цінах 2010 року (з урахуванням ПДВ) у тому числі: тис. грн 6902949,335*

� БМР (без ПДВ)
� Пусконалагоджувальні роботи (з ПДВ)

тис. грн
тис. грн

4345046,455
43819,627

Заступник голови – керівник апарату



7

КУЛЬТУРА
Хрещатик 25 липня 2012 року

Киянам пропонують оцінити
мистецький погляд на "Місто"

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Вели і старі міста мають
не тіль и свою історію, мі-
фоло ію, але й індивід -
альн пласти малюн а
в лиць, р освітлення, не-
сподіваний рельєф. Все це
в поєднанні з архіте т р-
ними стилями створює не-
повторне обличчя міста.
Образи зна ових міст, я
Київ, Барселона, Париж,
зображ ють своїй твор-
чості х дожни и, артини
я их можна побачити в
“Триптих ”.

Як не дивно, сьогодні небагато

митців звертаються до міського

пейзажу. Пройшли часи, коли це

була улюблена тема для сотень жи�

вописців і графіків. Однак для Віри

Вайсберг і Гліба Вишеславського,

якими б різними не були їхні творчі

шляхи, зображення міста завжди

цікаве.

Звичайно, це різні бачення міст,

які продиктовані різним життєвим

досвідом, різним підходом до нату�

ри, і відрізняються стилістикою.

Але об’єднує двох авторів одна

важлива риса — вони зображують

місто і міську природу не як турис�

ти. На їх полотнах відсутній наліт

“туристичної екзотики”, “знако�

вих місць”, “ракурсів, як на листів�

ці”. Навпаки, те, що зображено,—

це погляд на місто, властивий його

мешканцю, погляд, який здатний

опустити непотрібне, узагальнити

деталі заради виділення головного,

найбільш характерного, сутнісно�

го. І як би багато міських пейзажів

та парків, які цінують городяни, ми

не бачили перед собою — Київ,

Гамбург, Барселона, Париж, Вене�

ція — ми впізнаємо кожен, оскіль�

ки його неповторне обличчя не

тільки побачене художниками, а й

“прожите” ними місяцями, а іноді

й роками: прожите і відтворене на

полотні.

Художник і мистецтвознавець

Гліб Вишеславський народився в

Києві, навчався в Парижі та в Укра�

їнській академії мистецтв. З 2003 ро�

ку є науковим співробітником Ін�

ституту проблем сучасного мистец�

тва, пише статті по історії сучасного

мистецтва. Його роботи були пред�

ставлені на 50�й Венеціанській бі�

єнале сучасного мистецтва, а також

у галереях Боснії, Франції, Україні і

Росії. Педагог, арт�критик і худож�

ник Віра Вайсберг народилася в Ки�

єві, проте зараз живе і працює в Гам�

бурзі.

Виставка Гліба Вишеславського та

Віри Вайсберг “Місто” відкриваєть�

ся 25 липня в 18.00 в галереї “Трип�

тих АРТ” (вул. Десятинна, 13.) і три�

ватиме до 31 липня (час роботи з

11.00 до 19.00)

В столиці виступлять 
американські "перчені" рокери
На НСК "Олімпійський" відбудеться довгоочікуваний концерт 
Red Hot Chili Peppers

Шоу обіцяє бути грандіозним:

“перці” привезли до української

столиці 30 фур найкращого світово�

го і музичного устаткування. Спеці�

альну сцену, доставлену з Німеччи�

ни, на головній спортивній арені

країни споруджували 150 фахівців, а

побачити кумирів у всіх деталях до�

поможуть величезні екрани 8х6 мет�

рів.

Особливі вимоги у музикантів до

харчування — разом з ними прибув

особистий кухар, для якого органі�

затори приготували п’ять холо�

дильників і п’ять плит для приготу�

вання їжі. Готуватися до концерту

учасники гурту будуть за допомо�

гою медитації і “домашніх” репе�

тицій. У райдері вони попросили

три кімнати — meditation room

(кімната для медитацій), drum

room (“ударна”, або “барабанна”,

кімната), vocal room (кімната для

вокалу). Крім цього, необхідно бу�

ло побудувати 30 гримувальних

приміщень, призначених для під�

готовки до виступу та надати 250

рушників, щоб хлопці змогли ви�

кластися перед київською публі�

кою на всі 100 %.

Для тих, хто йде на концерт, вар�

то відзначити, що в цей день адмі�

ністрація міста планує обмежити

доступ до станцій метро “Палац

спорту” і “Олімпійська”, які, мож�

ливо, будуть перекриті для входу і

виходу людей для забезпечення

громадської безпеки. 25 липня две�

рі НСК “Олімпійський” відкри�

ваються для запуску глядачів вже з

16.00. Всі власники квитка в Фан�1

і Фан�2 зможуть пройти на свої

місця тільки з Північного входу

НСК “Олімпійський”, з боку мет�

ро “Палац спорту”. Власники

квитків в сектори і в VIP�ложі змо�

жуть пройти тільки із Західного

входу НСК “Олімпійський” (з боку

Троїцької площі).

Нагадаємо, Red Hot Chili Peppers

приїжджають до Києва в рамках

світового турне “I’m with you”,

презентуючи ювілейний десятий

альбом і, звичайно ж, улюблені хі�

ти. На розігріві у музикантів в Ки�

єві виступлять британські рок�ге�

рої Kasabian, а також інді�рокери

The Vaccines. У тих, хто прийде на

концерт, є чудова можливість на�

живо почути мегахіти “Scar Tissue”

і “Otherside”, ліричні акустичні ін�

терпретації композиції “Road

Trippin”, відчути скажену енергію

“Give It Away” або “Can’t Stop”.

Тур “I’m with You Tour” стартував у

минулому році. За цей час музи�

канти виступили в США, Канаді,

Англії, Ірландії, Італії, Іспанії,

Франції, Німеччині, Швейцарії,

Швеції, Японії, Китаї, Чилі,

Аргентині, Бразилії та інших кра�

їнах.

Концерт Red Hot Chili Peppers

нещодавно пройшов на москов�

ських “Лужниках”. Як пише росій�

ська преса, протягом усього шоу

артисти спілкувалися з публікою —

вітали і дякували тим, хто прийшов

на шоу. Фанати у свою чергу запас�

лися червоними хустками, футбол�

ками та банданами, створивши

“справжнє червоне море”. Шоу ка�

ліфорнійців супроводжувалося яс�

кравим відеорядом: на встановле�

них екранах транслювався концерт

музикантів, кадри з кліпів колекти�

ву та інші зображення.

“Red Hot Chili Peppers” були

створені в 1983 році в Каліфорнії

вокалістом Ентоні Кідісом, басис�

том Майклом Белзамі/Флі/, гіта�

ристом Хіллелом Словаком і бара�

банщиком Джеком Айронсом. За

свою кар’єру колектив записав де�

сять студійних платівок, отримав

сім премій “Греммі”. Музиканти

продали 85 млн копій альбомів, за�

робили почесне місце в тридцятці

найкращих рок�музикантів світу за

версією VH1, вершини чартів MTV,

“Billboard” та багатьох інших. Ком�

позиції “Red Hot Chili Peppers” не�

одноразово ставали саундтреками

до фільмів.

Ну а для тих, хто не зміг потра�

пити на концерт Red Hot Chili

Peppers або жадає продовження,

альтернативну вечірку влаштову�

ють в арт�клубі “44”. Композиції

RHCP виконають дві українські

кавер�групи, а продовжить вечір

дискотека з “перченими” хітами

За свою ар’єр Red Hot Chili Peppers записали десять ст дійних платіво , отримали сім премій “Греммі”, продали
85 млн опій альбомів

В алереї "Триптих" від рилася вистав а артин, оловною темою я их є місто

В галереї "Триптих" відкривається виставка Гліба Вишеславського
та Віри Вайсберг

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Red Hot Chili Peppers (“Червоні арячі острі перці”)
не потреб ють представлення — омпозиції 7- ратних
володарів м зичної премії Grammy сл хає не одне по-
оління меломанів. Сьо одні о 19-й одині на НСК
“Олімпійсь ий” фанати змож ть поч ти і побачити
своїх ероїв наживо.

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

Заява про е оло ічні наслід и ре онстр ції
Для ведення осподарства з ідно з розпорядженням адміністрації на

території проводиться Ре онстр ція цілісно о майново о омпле с
"Універсам "Київ".

Прое том передбачено ви онання вимо нормативних до ментів містоб д вання,
санітарно- і ієнічних і е оло ічних вимо , запланований омпле с заходів щодо охорони
нав олишньо о середовища, я і забезпеч ють е оло ічн безпе при ре онстр ції та
е спл атації об'є т , знесення зелених насаджень не передбачено. Прое том передбачені
необхідні пожежні заходи.

Замовни зобов'яз ється:
- Ре онстр цію та е спл атацію проводити відповідно до діючих норм;
- У період ре онстр ції та е спл атації с воро дотрим ватися техноло ічних режимів на

всіх етапах, вживати всіх заходів щодо зниження вплив на нав олишнє середовище;
- Не доп с ати відхилень від прое тної до ментації на ре онстр цію;
- Відповідно до наданих технічних мов здійснювати про ладання нових інженерних

мереж;
- Своєчасно вивозити б дівельне сміття;
- По за інченні ре онстр ції здійснити передбачений бла о стрій;

Ре онстр ція проводиться в 2 етапи: перша та др а чер а.

Термін ре онстр ції — 5 ро ів.

Печерсь а районна в місті Києві
державна адміністрація

о олош є он рс на заміщення ва антної посади:

- оловно о спеціаліста відділ б дівництва, архіте т ри та земле-
орист вання;

- оловно о спеціаліста відділ б дівництва, архіте т ри та земле-
орист вання на період відп ст и по до ляд за дитиною до дося нення
нею трирічно о ві основно о працівни а.

Вимо и: відповідна освіта, досвід роботи.

Заяви на он рс подавати протя ом 30 алендарних днів з дня
оп блі вання за адресою: в л. С ворова, 15, ім. 204, тел. 280-74-97.

Корольовсь ий районний с д м. Житомира повідомляє відповідача Кредитн
спіл "Партнерсь ий редит", що 9 жовтня 2012 ро об 11.00 в приміщенні
Корольовсь о о районно о с д м. Житомира за адресою: 10014, м. Житомир,
майдан Соборний, 1, аб. 327, відб деться сл хання цивільної справи № 2-1552/12
за позовом Долю Сер ія Анатолійовича до Кредитної спіл и "Партнерсь ий редит"
про захист прав споживача фінансових посл .

В разі неяв и в с дове засідання відповідача, повідомлено о належним чином,
с д виріш є справ на підставі наявних ній даних чи до азів (постановляє заочне
рішення).

О олошення щодо намірів про ре онстр цію б дівлі
ТОВ "Проло -93" повідомляє про наміри щодо ви онання ре онстр ції нежитлових б дівель (літ."Б", літ. "Ж")

з надб довою під офісні приміщення, по в л. І орівсь ій, 11 в Подільсь ом районі м. Києва.
План ється ви онати ре онстр цію б дин , підсилити ф ндаменти, фасади ви онати в єдином

архіте т рном стилі з б дин ом, що знаходиться поряд, по в л. І орівсь ій, 13/5.
За важення та пропозиції щодо намірів ТОВ "Проло -93" надсилати в місячний термін до Подільсь ої

районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: 04070, м. Київ, Контра това пл., 2, або за
адресою ТОВ "Проло -93": 04070, м. Київ, в л. І орівсь а / Набережно-Хрещатиць а, 13/5.

Телефон для довідо (044) 492-96-64.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва

та передані до сфери правління Святошинсь ої районної в місті Києві державної адміністрації

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 2012 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

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара теристи а Місцезнаходження
За альна

площа, в.м
Цільове ви ористання приміщення

Орендна плата,
рн

1

Управління освіти
Святошинсь ої районної
в місті Києві державної

адміністрації

в л. Я ба Коласа, 6А,
м. Київ, тел. 274-97-00

цо ольний поверх,
СЗШ №185

в л. Серпова, 20/6 441,0 діяльність сфері спорт 13,36 (за 1 в.м.)

2
1 поверх,
СЗШ №131

в л. Литвинен о-
Воль ем т, 2

52,7 для надання освітніх посл з під отов и дітей до ш оли 1,66 (за 1 один )

3
2 поверх, НВК
"Дзвіночо "

в л. Жмеринсь а, 1А 88,86 для надання освітніх посл з живопис та хорео рафії 2,99 (за 1 один )

4
1 поверх,
СЗШ №196

в л. Зодчих, 22 30,4 для надання освітніх посл 1,19 (за 1 один )

5
1 поверх,
НВК "Лілея"

в л. Ф. П шиної, 52 36,1
для надання освітніх посл з ан л. мови, ло і и,

х дожньої праці
1,31

6
2 поверх,
ДНЗ №669

в л. Жмеринсь а, 26А 20,6 для надання освітніх посл з ан л. мови, р. мови, ло і и 0,66

7
2 поверх,
ДНЗ №669

в л. Жмеринсь а, 26А 69,0 для надання освітніх посл з хорео рафії 2,21

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

м а с а с х и з м а

д а в м а р

а м і а д з е р а

а н и а щ л п

м а т ч ч і а н р і

п о е з а н т е м а

с м т а д и м

і д д е о р м

Відповіді на сканворд 



8

СПОРТ
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Спортивні новини

Бокс. В’ячеслав Узєлков переміг 
Мохамеда Белкасема
В одесь ом Палаці спорт відб лося бо серсь е шо . У оловном

поєдин вечора за тит л Інтер онтинентально о чемпіона WBO в на-
півваж ій вазі В'ячеслав Узєл ов (27-2, 16 КО) протистояв швейца-
рець алжирсь о о походження Мохамед Бел асем (20-6-1, 9 КО). Від-
б вся напр жений, он рентний бій. З сьо о б ло видно, що Бел а-
сем приїхав за перемо ою і завдав раїнцеві на рин чимало проб-
лем. Алжирець діяв а тивніше, омбінаційно і ре лярно т рб вав
Узєл ова апер отами і роз онистим правим через р . Узєл ов нама-
ався дістати непост пливо о і добре захищено о с перни а, проте ці
спроби носили епізодичний хара тер. Та тривало перші три ра нди.
Четвертий В'ячеслав провів більш вдало, а в п'ятом після двох лівих
бо ових йо о с перни б в ражений, але перемо ти йо о не вдало-
ся — прол нав он . Шостий і сьомий ра нди проходили зі змінним
спіхом, оли Бел асем отрим вав дари частіше, а Узєл ов менше,
але вони б ли більш дош льнішими. У восьмом ра нді раїнець діс-
тав с перни а пот жним даром в підборіддя. А під інець дев'ято о
вже сам осподар рин поб вав на настилі, втративши рівнова та
проп стивши при цьом дар зліва. Рефері вирішив не від ривати ра-
х но . За лючний ра нд собі в а тив записав Узєл ов, я ий з останніх
сил вирвався вперед. Після 12-ти ра ндів рах но с ддівсь их записо
б в 114-114, 116-112, 115-113 на ористь раїнця

Триатлон. Данило Сапунов — бронзовий призер
Кубка Європи
В Женеві (Швейцарія) пройшов етап К б а Європи з триатлон . У чо-

ловічом т рнірі раїнець Данило Сап нов фініш вав третім з рез ль-
татом 2 одини 1 хвилина 48 се нд. У раїнець пост пився 24 се нда-
ми переможцеві з Нової Зеландії Бріс Ма астер і 9 се ндами сріб-
ном призер — франц з Ра лю Шо . Сап нов б в 9-м плаванні,
5-м — вело онці і 8-м — з бі . У жіно першою стала олланд а Саріс-
са де Вріс, др ою — франц жен а Анна Тарабан, трій призерів зам -
н ла швейцар а Селіна Шерер. У раїн и в зма аннях часті не брали

Пляжний волейбол. Українські спортсмени 
найкращі на молодіжному 
чемпіонаті континенту
17-22 липня олландсь ом місті Ассен відб вався чемпіонат Євро-

пи з пляжно о волейбол серед молоді до 23 ро ів. Найсильнішими на
зма аннях виявилися раїнці Валерій Самодай та Сер ій Попов. За-
альна іль ість часни ів т рнір становила майже 100 спортсменів з
24 раїн. У раїнсь а оманда не про рала жодно о поєдин протя ом
сіх зма ань, а фіналі наші волейболісти пере рали польсь пар з
рах н ом 2:0 (23:21, 21:19)

Боротьба. Вітчизняні юніори здобули дві медалі
на європейській першості
В Катовіце (Польща) на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби

серед адетів завершилися зма ання борців ре о-римсь о о стилю.
У раїнці завоювали дві медалі — срібн та бронзов . Артем Полєтаєв
став срібним призером ва овій ате орії до 42 , а Владислав Ко-
ростельов (до 46 ) піднявся на третю сходин п'єдестал пошани

Температура +22°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 73 %

Температура +28°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 51 %

Температура +22°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 74 %

Прогноз погоди на 25 липня 2012 року

ОВНИ, тема партнерсь их взаємин є найа т альнішою. У запе -
лій боротьбі з с противни ом створюються перед мови для тим-
часово о перемир'я, побажання іншої сторони — святе. Це втішає,
ос іль и оли найде оса на амінь, лобальна життєва ціль б де
зр йнована.
ТЕЛЬЦІ, тримайте р на п льсі родинно о бла опол ччя і пос-

тарайтеся правильно ор аніз вати р тинн робот , тоді б денні за-
няття не нітитим ть, а стан ть оловним джерелом задоволення.
Живіть в зла оді з оле ами, підвищ йте свій професіоналізм і до-
с оналюйте мистецтво співпраці, що позитивно вплине на матері-
альний стат с та здоров’я.
БЛИЗНЯТА, оді ч ма вати наодинці, вас час сватання, бо-

ятися, що піднес ть арб за, не слід, нині, завдя и яс равій чарів-
ності та ні альній харизмі, ви — поза он ренцією. Освідч йтеся
в щирих поч ттях, пропон йте обранцю р та серце, сидіти в дів-
ах чи пар б ах — про авити щаслив шлюбн долю.
РАКИ, зан рюйтеся сімейний поб т: можна влашт вати ене-

ральне прибирання (і на робочом місці теж), зробити осметич-
ний ремонт в оселі, обновивши інтер’єр, чи зайнятися ландшафт-
ним дизайном на дачі, причеп ривши нав олишній простір дов о-
ла за власним сма ом.
ЛЕВИ, армічні митарства позад , зітхніть з поле шенням і роз-

правте рила насна и, настав зоряний час самоствердження, оли
можна сміливо презент вати себе соці мі та вправно натис ати
на лідерсь і важелі заради реалізації власних зад мів. А оловне,
вам вдасться найближчим часом спішно від ори вати плани на
майб тнє.
ДІВИ, збаланс йте витрати та приб т и, рошима не смітіть, але

й не е ономте, с пий платить двічі. Тр сіть аманцем, тоді пощас-
тить придбати расив добротн річ (я собі, та і в подар но ), що
принесе вам незрівнянн естетичн насолод , і в той же час б де
пра тичною в поб ті.
ТЕРЕЗИ, ви сама дос оналість, здатні заре оменд вати себе я

блис чий професіонал, надійний партнер, відмінний адміністра-
тор, ер дований співбесідни . Застос вання природних талантів
вдало пройде в сфері про рам вання, архіте т ри, посередництва,
дизайн .
СКОРПІОНИ, день армічний, сидіть тихо, ініціатив не прояв-

ляйте, хіба лише тоді, оли вас про це попросять. Втім, вирішення
ч жих проблем вас повинно не драт вати, а навпа и, рад вати,
значить ви розплатилися з бор ами, що тя н лися за вами, і тепер
двері в щасливе майб тнє від риються.
СТРІЛЬЦІ, не бійтеся стати зар чни ом слова честі, всі домо-

вленості б д ть ви онані. Офіційний онтра т необов'яз овий, я -
що ви лали полюбовн од з перевіреними порядними людь-
ми. Нині вам пощастить з посередни ами та створенням оманди
однод мців, орієнт йтеся на ділов оманд (переповнен д хов-
ними союзни ами), це ваш Божий доро ов аз. Одна аби армо-
нійно т ди вписатися, доведеться ба ато чо о змінити в собі.
КОЗОРОГИ, старт вала модернізаційна фаза (до 22 серпня),

цьо о дня тема професійно о дос оналення є найа т альнішою,
бо т т ється майб тнє ар'єри та реноме спеціаліста широ о о
профілю, нині ви і швець, і жнець, і на д ді равець. Ма симальна
самореалізація вас че ає в ролі онс льтанта, посередни а, мене-
джера, валіфі овано о се ретаря, літреда тора, ж рналіста. Для
план вання, проведення ділових з стрічей і офіційних нарад вам
ліпшо о час оді й че ати.
ВОДОЛІЇ, єднайтеся з особами шляхетними, д ховно зрілими,

Всевишній триматиме р над вами, оли б дете не наодинці, а в
союзі, з мієте ро вати в парі, розділяючи щастя і оре, радості
та печалі порівн . Жил а раціоналізм п льс є блис че, ваші роз-
рах н и виправдають себе: з вибором не промахнетесь, а потра-
пите в "десят ". День сприяє відновленню давніх домовленостей
та їх здійсненню.
РИБИ, це день психоло ічно о "перезавантаження", оли пощас-

тить вос ресн ти, я фені с із попел , але... в процесі ризи ових об-
ставин, з я ими та страшно з стрічатися, та доля зм сить ви оре-
нити заячий д х! Я що чільне місце посідають сімейні справи, віддай-
те дань шани фамільним традиціям і присл хайтеся до д мо , поба-
жань старших членів сім'ї. Обла ородьте домашню територію, це
райсь а оаза, я слід чеп рити, наповнювати бла одатним д хом.
Та велить Творець до липня 2013 р. заради сімейно о щастя

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Динамо" виявилося 
сильнішим у столичному дербі
Завдяки голу Брауна Ідейє, "біло�сині" здобули мінімальну 
перемогу над "Арсеналом"
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Київсь е дербі між "Арсе-
налом" і "Динамо" вважа-
лося оловним матчем
др о о т р раїнсь ої
Прем'єр-лі и. По-перше,
дербі саме по собі пред-
ставляє неабия ий інтерес,
а по-др е, оманди підій-
шли до цьо о протистоян-
ня вельми ці авом ста-
новищі. "Арсенал", я ом
належить битися на полях
Лі и Європи, пост пився
першом т рі донець ом
"Шахтарю" з принизливим
рах н ом 6:0. А вже на-
ст пном т рі підопічним
Леоніда К ч а треба б ло
з стрітися з іншим топ-
л бом раїни — иївсь им
"Динамо".

"Біло�сині" почали чемпіонат з

мінімальної перемоги над донець�

ким "Металургом" і, звичайно ж,

розраховували на успіх у грі з "Арсе�

налом". Перед командою Юрія

Сьоміна цього сезону поставлені

найвищі цілі, тому розбазарювати

очки киянам було не слід. Всього

трьох хвилин вистачило "Динамо"

для того, щоб відкрити рахунок в

матчі. Андрій Ярмоленко проде�

монстрував своє вміння у дриблін�

гу: зумівши відірватися від супер�

ника, виконав блискучу простріль�

ну передачу на Ідейє, і той точним

ударом головою відкрив рахунок у

грі. Після забитого м’яча динамівці

не зупинилися і далі продовжували

свої атаки. На чотирнадцятій хви�

лині Ніко Кранчар зважився на

удар метрів з двадцяти п'яти, але

постріл хорватського новачка киян

виявився не зовсім точним — і м'яч

пролетів вище воріт. До середини

першого тайму гра трохи заспоко�

їлася, після чого "Динамо" знову

почало масовані спроби подвоїти

свою перевагу. На тридцятій хвили�

ні Андрій Ярмоленко відзначився

чудовим ударом зі штрафної лінії.

Голкіпер "Арсеналу" Юрій Паньків

тільки з другої спроби зумів зафік�

сувати м’яч. А перед самою пере�

рвою сталося відразу два найнебез�

печніших моменти біля воріт "кано�

нірів". Спочатку Паньків знову ви�

ручив свою команду, відбивши удар

дебютанта "біло�синіх" Мігеля Ве�

лозу зі штрафного, а потім Ідейє

мав нагоду оформити дубль, але от�

римав по ногах від захисника Ан�

дрія Гітченка. Арбітр прийняв дуже

спірне рішення, відмовившись

призначити одинадцятиметровий.

Другий тайм продовжився з атак

підопічних Юрія Сьоміна. Спочатку

Велозу небезпечно бив з двадцяти

метрів, а потім Андрій Ярмоленко з

вигідної позиції влучив прямо в

Паньківа. А на шістдесят шостій

хвилині "Динамо" отримало ідеаль�

ний шанс для другого голу в матчі —

пенальті. Симоненко порушив пра�

вила у боротьбі проти Андрія Ярмо�

ленка у своєму штрафному майдан�

чику — постраждалий сам відпра�

вився вершити правосуддя. Але його

удар в правий нижній кут зумів від�

бити Юрій Паньків. Окрилені такою

вдачею гравці "Арсеналу" кинулися

в атаку, але вся інтрига в матчі була

невдовзі остаточно вбита. На сімде�

сят восьмій хвилині Артем Старго�

родський, який вийшов на заміну,

отримав дві жовті картки, позбавив�

ши свою команду мінімальних шан�

сів на нічийний результат. Тож у ки�

ївському дербі перемогу здобули ди�

намівці з рахунком 1:0. Після матчу

наставник переможців Юрій Сьомін

зазначив: "Нам вдалося провести

швидкий гол, і здавалося, що ми по�

винні збільшити успіх, адже у нас

були можливості для контратаку�

вальних дій. Але "Арсенал" не надав

нам простору, щільно граючи в обо�

роні. Звичайно, якби ми використа�

ли два�три хороших моменти для

взяття воріт, то це зняло б усю на�

пругу. Сьогодні окремі моменти на�

шої гри були досить вдалими, але не

забиваючи другий гол, ми весь час

змушені були діяти в умовах певної

нервозності. Тому закінчили матч,

напевно, не кращим чином. Але за�

доволені тим, що взяли три очки"

Результати 2
го туру
Прем’єр
ліги

"Кривбас" — "Чорноморець" — 1:0
"Говерла" — "Шахтар" — 1:3
"Карпати" — "Иллічивець" — 1:5
"Таврія" —"Металіст" — 0:1
"Металург" (З) — "Дніпро" — 0:4
"Волинь" — "Ворскла" — 1:0
"Арсенал" — "Динамо" — 0:1
"Металург" (Д) — "Зоря" — 1:2
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Цей день в історії 25 липня

1567 — б ло засновано місто
Кара ас, на сьо одні це столиця
Венес ели
1762— російсь а імператриця

Катерина II повеліла заселити
малообжиті райони імперії, в то-
м числі й У раїн , іноземцями
1897 — відб вся перший ф т-

больний матч Російсь ій імперії
1929 — рс проданих напере-

додні на Нью-Йор сь ій біржі 13
мільйонів а цій впав на 90 відсот-
ів, що ви ли ало пані в Нью-
Йор та інших містах світ . Цей
день війшов історію я "чорна
п'ятниця" і став почат ом е ономіч-
ної ризи — Вели ої депресії, що
охопила розвин ті західні держави
1978 — почато пра ти и

шт чно о запліднення в Ан лії:
народилася перша людина, зача-
та в рез льтаті застос вання да-
ної репрод тивної техноло ії
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Захисни иївсь о о "Динамо" Даніло Сілва
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