
Киян просять утриматися від купання 
на столичних водоймах 

Школу підготовки олімпійського
резерву модернізують
За дорученням прем’єр�міністра фахівці розроблять відповідний проект 
й визначать об’єм виконання необхідних робіт

В училищі протягом багатьох років готують спортсме�

нів з олімпійських видів спорту. Зауважимо, за період

функціонування закладу тут виховали 23 олімпійських

чемпіонів, 193 чемпіонів світу та Європи, 95 заслужених

майстрів спорту та понад 2 тисячі майстрів спорту. Зараз

в училищі навчаються 570 учнів з різних куточків Укра�

їни, з них 5 майстрів спорту міжнародного класу, 61

майстер спорту, 102 кандидати в майстри спорту. Більше

100 учнів входять до складу національних збірних ко�

манд України.

Та попри такі значні досягнення працювати закладу

непросто — приміщення старі й потребують ремонту.

Зауважимо, установа була створена ще в 1966 році. Як

розповіла “Хрещатику” заслужений тренер України Зі�

наїда Горбач, зал спортивної гімнастики, в якому вона

тренує своїх вихованців, уже понад 35 років не бачив ка�

пітального ремонту. “У нас тече дах, немає кондиціоне�

рів, й дітям тут душно займатись, особливо влітку. Ще

через брак облаштованих залів хлопцям і дівчатам дово�

диться тренуватись в одному приміщенні, тож місця за�

мало,— пояснює пані Горбач.— А ще у нас старі спор�

тивні снаряди”.

Та вихованці цього закладу переконані, що ці проб�

леми не впливають на досягнення в майбутньому. “Го�

ловне, щоб людина сама прагнула чогось досягти й на�

полегливо для цього працювала — лише тоді будуть ре�

зультати й лише тоді можна підкорити олімпійські ви�

соти”,— зазначила “Хрещатику” гімнастка Тетяна Зе�

ленська.

Оглянувши приміщення “Школи підготовки олім�

пійського резерву”, Микола Азаров доручив виправи�

ти низку зазначених недоліків і створити комфортні

умови для підготовки спортсменів. “Усі недоліки необ�

хідно усунути. Я відправляю сюди спеціалістів, які

зроблять проектні пропозиції щодо покращення умов

підготовки олімпійців на цій базі. Уряд розгляне ці

пропозиції та виділить необхідне фінансування”,— за�

значив “Хрещатику” Микола Азаров.

Також прем’єр�міністр підкреслив, що у гімнастично�

му залі, де займаються легкоатлети, задуха. За його сло�

вами, звичайно, можна було б просто встановити тут

кондиціонери, але це не зовсім правильне рішення, ос�

кільки в таких приміщеннях раціональніше встановлю�

вати сучасні системи клімат�контролю.

Додамо, з 2011 року заклад уже розпочали відновлюва�

ти. Зокрема було відремонтовано навчальні аудиторії,

роздягальні та душові в гімнастичному манежі, також від�

новлено штучне покриття бігових доріжок та доріжок для

стрибків у довжину, оновлено трав’яне покриття на полі

центрального стадіону.

Оглядаючи стадіон, прем’єр�міністр поспілкувався з

двома спортсменками, які за кілька днів братимуть

участь в олімпійських змаганнях в Лондоні — Наталією

Лупою (біг на 800 м), та Анжелою Шевченко (біг на 1500

м). Глава уряду повідомив, що Кабінет Міністрів планує

збільшити розмір грошової винагороди для олімпійців.

“Уряд розгляне і прийме рішення про підвищення пре�

мій переможцям та призерам Олімпійських ігор. Розмір

наших премій буде не менший, ніж в Росії, а, можливо,

й навіть дещо вищим”,— зазначив Микола Азаров. За�

уважимо, у Росії грошова винагорода за олімпійське зо�

лото становить 123,5 тис. доларів
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Українські спортсмени здобули 
три медалі Олімпійських ігор

В а тиві вітчизняних атлетів дві бронзові та золота
на ороди
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Борги населення за ЖКП 
зменшилися на 2,7 %
У червні бор населення за спожиті житлово- ом -

нальні посл и зменшився на 2,7 %, або на 312,6 млн
рн, до 11 301,7 млн рн, повідомляє Державна сл ж-
ба статисти и. Бор за вартирн плат станом на 10
липня збільшився на 52,6 млн рн, до 2 231,8 млн рн.
Бор за опалення зменшився на 40,8 млн рн, до
5 529,8 млн рн. Бор за азопостачання зменшився
на 192 млн рн, до 1 442,1 млн рн. У червні, я і в
травні, серед ре іонів найбільша забор ованість за
опалення зафі сована в Донець ій (1 054,8 млн рн),
Дніпропетровсь ій (862,963 млн рн) і Хар івсь ій
(697,970 млн рн) областях; за азопостачання —
Дніпропетровсь ій (253,507 млн рн), Запорізь ій
(146,501 млн рн) і Хар івсь ій (147,796 млн рн) об-
ластях. Найбільша забор ованість за вартирн плат
в червні зафі сована в Донець ій (407,584 млн рн),
Дніпропетровсь ій (352,494 млн рн) областях, пові-
домляють У раїнсь і новини

Місто збільшило статутний фонд
метрополітену 
на понад 36 мільйонів гривень
Столична влада збільшила стат тний фонд ом -

нально о підприємства “Київсь ий метрополітен”
на 36,09 млн ривень — до 2,182 млрд ривень. Про
це с азано відповідном розпорядженні КМДА
№ 1281 від 24 липня. Цим розпорядженням б ли
внесені зміни до стат т підприємства. Зо рема
п н т 5.4 статті 5 “Майно і ошти” б в ви ладений
новій реда ції з відповідними змінами

Вулицю Куренівську 
реконструюють
На столичн в лицю К ренівсь че ає планова ре-
онстр ція. Ремонтні роботи б д ть ви он ватись на
ділянці від в лиці Єрма а до в лиці Бо атирсь ої в
Оболонсь ом районі. Про це с азано відповідном
розпорядженні КМДА № 1301 від 26 липня. Ним КК
“Київавтодор” визначена замовни ом ви онання ро-
біт. Їй дор чено визначити енпідрядн і енпрое тн
ор анізації, розробити прое тно- ошторисн до -
ментацію. Всі під отовчі та безпосередньо б дівельні
роботи запропоновано ви онати протя ом 2012-2013
ро ів

На Поштовій площі обмежено рух
транспорту
КК “Київавтодор” част ово обмежила р х транспор-

т на Набережном шосе від моста Метро до Бориче-
во о звоз й на Набережно-Хрещатиць ій в лиці від
Боричево о звоз до в лиці Андріївсь ої до 1 травня
2013 ро зв’яз з ре онстр цією транспортної
розв’яз и на Поштовій площі. Про це с азано відпо-
відном розпорядженні КМДА № 1322. ГУ транспорт
й зв’яз , КП “Київпастранс”, Ком нальній сл жбі пе-
ревезень дор чено за потреби внести зміни в робот
маршр тів наземно о пасажирсь о о транспорт , я і
проходять по в лицях, де б де обмежений р х

Місту повернули земельну ділянку
на вулиці Виборзькій
Господарсь ий с д міста Києва задовольнив позов

про рат ри Солом’янсь о о район столиці та по-
верн в иївсь ій ромаді земельн ділян площею
0,66 а та вартістю 12,7 млн рн на в л. Виборзь ій.
Про це повідомляє прес-сл жба столичної про ра-
т ри. Встановлено, що Київрадою 21 р дня 2006 р.
б ло надано в оренд зазначен земельн ділян
а ціонерном товариств “Конс л” на два ро и, а
2007 р.— продовжено оренд до п’яти ро ів. Оренд-
на плата за орист вання землею становила 4 % від
нормативної рошової оцін и, тобто 500 тис. рн на
рі . Проте, починаючи з 2011 ро , підприємство
припинило сплач вати орендн плат та продовж -
вало орист ватися ділян ою, не перерахов ючи за
це ошти до місь о о бюджет . За рішенням Госпо-
дарсь о о с д Києва до овір оренди розірвано

Наразі заборонено купатися у водой�

мах пляжу Райдуга (озеро Радунка), пля�

жу Тельбін (озеро Тельбін), Молодіжний,

Передмістна Слобідка, Чорторий, Дитя�

чий, Золотий, Венеція, Центральний,

Пуща�Водиця, Вербний, а також у зонах

відпочинку Троєщина, Десенка (річка

Десенка), Осокорки (біля Південного

мосту), Галерна (Корчувате) та Дніпров�

ська рив’єра (о. Жуків). За висновками

Державної санітарно�епідеміологічної

служби столиці, саме у цих водоймах

якість води не відповідає санітарним ви�

могам.

“Позавчора представники СЕС від�

відали всі зазначені водойми, де прово�

дили повторні відбори води. За попе�

редніми даними, на трьох пляжах по�

казники у нормі. На яких саме — спе�

ціалісти оголосять пізніше. На інших —

повторний відбір води ще триває. Ре�

зультати від СЕС Дніпровського райо�

ну стануть відомі завтра�післязавтра. А

загальна картина по всіх пляжах — у

понеділок. Без оприлюднення офіцій�

ної інформації від СЕС рекомендуємо

киянам і гостям міста утриматися від

купаня на одинадцяти пляжах і п’яти

зонах відпочинку”,— повідомили

“Хрещатику” в прес�службі КП

“Плесо”.

Нагадаємо, що попередньо міська

СЕС провела 315 досліджень столичних

водойм на мікробіологічні показники.

Деякі з них не відповідали вимогам.

Йдеться про виявлення лактозо�пози�

тивної палички, яка безпечна для люди�

ни, проте є показником забрудненості

води. Внаслідок чого й було видано при�

писи і постанови, за якими купання на

одинадцяти пляжах не рекомендовано.

Водночас жодної інфекційної палички

під час проведених досліджень не вияв�

лено

ЧЕРЕЗ СПЕКУ У КИЄВІ

ПОСИЛЕНО КОНТРОЛЬ 

З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 
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Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Спе отне літо сприяє розмноженню ба терій, я і жив ть воді
та впливають на її чистот . Це та звана ла тозо-позитивна па-
лич а. Надмірне розмноження цієї ба терії спричинило введен-
ня (станом на 30 липня) на одинадцяти столичних пляжах та
п’яти зонах відпочин тимчасової заборони на пання. Я
стало відомо “Хрещати ”, остаточний висново щодо я ості
столичних водойм санепідеміоло и надад ть наст пний поне-
діло . А до цьо о час иян просять триматися від онта т з
річ овою водою.

До понеділка міська СЕС має перевірити повторні проби води з 11�ти пляжів

Під час відвідин "Ш оли під отов и олімпійсь о о резерв " прем`єр-міністр У раїни Ми ола Азаров поспіл вався з спортсменами та пообіцяв збільшити вина ороди
за перемо и на Олімпіаді

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Нині спортивний світ живе подіями ХХХ літніх Олімпійсь их і ор в Лондоні. Непо ані
рез льтати по азали й раїнсь і спортсмени. Та щоб дося ти більшо о, ба ато сил
потрібно витратити на під от в олімпійця, а це д же непросто. Чи не єдине місце
столиці, де дітей от ють до професійно о спорт , — Респ блі ансь е вище чилище
фізичної льт ри (“Ш ола під отов и олімпійсь о о резерв ”). Учора прем’єр-міністр
У раїни Ми ола Азаров відвідав за лад та ознайомився з йо о роботою.
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Через спеку у Києві посилено контроль 
з пожежної безпеки
За інформацією ГУ з питань надзвичайних сит ацій КМДА, з 31 лип-

ня до 4 серпня на території столиці тримається надзвичайна (5 ла-
с ) пожежна сит ація. У зв’яз з цим столиці посилено онтроль за
станом пожежної безпе и об’є тів підвищеної небезпе и, місць масо-
во о переб вання ромадян, транспортних ом ні ацій та систем жит-
тєзабезпечення. Я вже повідомлялося, з метою запобі ання вини -
нення пожеж місті ви онано низ важливих заходів. Та , продовж
пожежонебезпечно о період серед населення постійно ведеться а і-
таційно-просвітниць а робота. Адже саме людсь ий фа тор, частіш за
все, є причиною вини нення лісових пожеж — це розпалювання ба ат-
тя, ви ористання від рито о во ню і необережне поводження при па-
лінні ци аро в лісових масивах. Тож місь а влада звертається до
меш анців столиці з проханням б ти обережними та дотрим ватися
правил безпе и.
Для оперативно о реа вання на надзвичайні сит ації ор анізовано

взаємодію місцевих ор анів ви онавчої влади, КО “Київзеленб д”, ГУ з
питань надзвичайних сит ацій КМДА, Головно о територіально о
правління МНС У раїни в місті Києві, КК “Київавтодор”, Київсь о о
обласно о правління лісово о та мисливсь о о осподарства. На а-
даємо та ож, що на території столиці обладнано 20 п н тів пожежно-
о інвентарю, облаштовано 10 пожежних веж, встановлено 96 проти-
пожежних щитів, пере рито понад 120 дорі , встановлено 53 шла ба-
ма, 980 надовбнів, 50 зна ів “Р х заборонено” (впродовж пожежоне-
безпечно о період заїзд транспортних засобів на територію лісово о
фонд лісопар ових осподарств заборонено). У ом нальних підпри-
ємствах лісопар ових осподарств створено недотор аний запас
пально-мастильних матеріалів в обсязі 10 тонн

Цифра дня

3 557 500 
тисяч тонн комерційних вантажів перевезено вантажними автомобілями
в столиці за всіма видами сполучень у січні—травні 2012 року 

За інформацією ГУ статистики в м. Києві 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308 Індекс четвергового випуску 22094

Засновник — Київська міська Рада
В. о. головного редактора Євгеній ГАВЛОВСЬКИЙ

Газета заснована 7 вересня 1990 року. 
Перереєстрована в Міністерстві інформації України 10 січня 1999 року.
Свідоцтво серії КВ №3620

01034, м. Київ%34, вул. Володимирська, 51%б
Телефон для довідок 502%34%37, факс: 235%01%93
Телефони рекламного відділу: 234%21%84, 502%34%60, факс: 235%61%48
Телефон відділу розповсюдження та реалізації: 234%27%35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E%mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Редакція листується з читачами тільки на сторінках газети. Газета публікує також ті матеріали, в яких думки
авторів не збігаються з позицією редакції. При передруку посилання на “Хрещатик” обов’язкове.
Рукописи не рецензуються і не повертаються. 
Матеріали зі знаком та під рубрикою “Конфлікт” друкуються на правах реклами. 
Набір, верстка та кольороподіл: комп’ютерний центр газети “Хрещатик”. 
Віддруковано: “МЕГА+Поліграф”, м. Київ, вул. Марко Вовчок, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E=mail: info@kreschatic.kiev.ua

ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ

(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

щоденна міська газета виходить у вівторок, середу, четвер та п’ятницю

Загальний наклад 131855. Замовлення 25558

Реконструкція автопроїздів по мосту Метро
розпочнеться вже з наступного року
На міст Метро че ає апітальна ре онстр ція автопроїздів — це пе-

редбачено відповідним розпорядженням КМДА. З ідно з до ментом,
замовни ом робіт обрано КК “Київавтодор”. Їй дор чено до інця ро
розробити прое тно- ошторисн до ментацію та визначити ви онав-
ця робіт з тим, аби же наст пно о ро безпосередньо розпочати са-
м ре онстр цію. Розпорядженням та ож передбачене част ове об-
меження р х автотранспорт на час ре онстр ції мост . Б дівельна
техні а працюватиме цілодобово та займатиме половин проїзної час-
тини, др а половина залишиться від ритою для проїзд . Фінанс ва-
тиме роботи ГУ транспорт та зв’яз КМДА, я оловний розпорядни
оштів місь о о бюджет . Вартість робіт стане відомою після розроб-
и та е спертизи прое тно- ошторисної до ментації. Необхідн с м
план ють за ласти видат и бюджет -2013. Роботи розпочн ться вже
навесні наст пно о ро

Податковою міліцією Києва ліквідовано 
“конвертаційний центр” з обігом 
120 мільйонів гривень
Під час обш ів, проведених в вартирах та автомобілях осіб, при-

четних до діяльності “ онвертаційно о центр ”, подат івцями Шевчен-
івсь о о район б ло вил чено 320 тисяч ривень отів ою, печат и
та первинні б х алтерсь і до менти п’яти “фі тивних” підприємств,
п’ять но тб ів та два омп’ютери, на опич вачі інформації, на я их
збері алась до ментація, чорнова б х алтерія та перепис а із замов-
ни ами неза онних посл . Кошти, я і реально діючі підприємства пе-
рерахов вали на рах н и під онтрольних ор анізаторам “ онвертацій-
но о центр ” фірм, за винят ом 7 % за неза онні посл и, перерахо-
в вались на рах н и фізичної особи двох бан івсь их становах сто-
лиці, з я их і знімалась отів а. Наст пним етапом роботи подат ових
міліціонерів стане притя нення до відповідальності замовни ів посл
з онвертації та стя нення до бюджет держави оштів, я і та им чи-
ном б ли приховані від оподат вання

Балансоутримувачів попереджують 
про своєчасне викошування трави
Про це на олосив начальни ГУ онтролю за бла о строєм Сер ій

Садовой. Він зазначив, що балансо трим вачі повині своєчасно ви о-
ш вати трав на своїй території та вивозити сміття. Особливо це а т -
ально та спе отн пор , і це стос ється я ом нальних підпри-
ємств, та і приватних фірм. “На сьо одні ми вже с лали 7 тисяч про-
то олів на пор шни ів. Серед них я с б’є ти підприємниць ої діяль-
ності, та і ом нальні підприємства. Із 7 тисяч прото олів третина —
це нес ошена трава і невчасне вивезення сміття. Першочер ово ми
реа вали на звернення ромадян та повідомлення ЗМІ. Наразі на-
ладено близь о 30 тисяч приписів з вимо ою с н ти пор шення. Пе-
ре онаний, що через тиждень-два ми завершимо робот із ви ош -
вання трави місті”, — запевнив Сер ій Садовой. Він на адав, що від-
повідно до чинних правил із бла о строю балансо трим вач зобов’-
язаний трим вати свою територію в належном стані

Громадська рада — рік 
у активній дії
За цей короткий термін дорадчий орган КМДА 
досягнув чималих позитивних результатів
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У світі вже стало традиційним, що
ромадсь ість бере а тивн часть в
житті та розвит міста та раїни.
Подібний досвід а тивно ви ористо-
в ють й Києві. Т т більше ро то-
м б ло створено Громадсь рад
при КМДА, я а по ли ана підвищ -
вати я ість під отов и рішень з важ-
ливих питань життєдіяльності столи-
ці з рах ванням ромадсь ої д м и.
До с лад Ради війшли 222 пред-
ставни и з різних ромадсь их ор а-
нізацій міста, затверджено 29 по-
стійних омісій та творено правлін-
ня іль ості 34-х осіб. Та им чи-
ном б ла створена ор анізаційна
стр т ра, я а забезпеч є в цілом
ф н ціональність Громадсь ої ради
при КМДА.

Від часу заснування Ради у столиці минуло тро�

хи більше року. Нагадаємо, вона була створена 3

березня 2011 року на виконання постанови уряду

“Про забезпечення участі громадськості у форму�

ванні та реалізації державної політики”. Персо�

нальний склад було затверджено того ж року роз�

порядженням КМДА від 15 квітня.

Як зазначила “Хрещатику” голова Громад�

ської ради при КМДА Віра Сирота, Громадська

рада зайняла позицію сполучної ланки між ки�

янами і керівництвом міста. “Впродовж року

ми сприяли налагодженню системного діалогу

КМДА з громадськістю міста, допомагали в

підготовці рішень з важливих питань життєді�

яльності столиці з урахуванням громадської

думки чи ініційованих самими киянами, орга�

нізовували та проводили регулярні зустрічі та

консультації представників влади з громадські�

стю. Було опрацьовано та запроваджено меха�

нізм взаємодії керівництва Громадської ради і

голови КМДА. До того ж, ми не обмежувалися

опрацюванням та поданням звернень та пропо�

зицій керівництву міста, а здійснювали кон�

троль за їх розглядом та виконанням”,— зазна�

чає “Хрещатику” Віра Сирота.

Діяльність постійних комісій Громадської ради

поширюється практично на всі сфери життєді�

яльності міста, які так чи інакше зачіпають інте�

реси киян. Так, спіль�

но з Київською місь�

кою державною адмі�

ністрацією розроблена

Програма реформу�

вання органів самоор�

ганізації населення

(ОСН), яка передба�

чає збільшення повно�

важень ОСН з метою підвищення ефективності їх

роботи у столиці.

До голови КМДА Олександра Попова були на�

правлені звернення з наступними пропозиціями:

виготовити нормативні документи щодо земель�

ного відведення з уточненням меж прибудинко�

вої території; обладнати всі будинки комунальної

власності лічильниками теплової енергії, холод�

ної та гарячої води; розглянути Програму “Київ

без сиріт” на 2012�2015 роки та підтримки її ре�

алізації територіальною громадою Києва; створи�

ти при КМДА Громадську колегію з питань захис�

ту суспільної моралі та ін.

“Громадськість у Ки�

єві дуже активна, й за її

допомогою можна вирі�

шувати безліч наболілих

для столиці питань. Нам

потрібно мобілізувати

свої сили, щоб усі не�

байдужі городяни об’єд�

нались й воєдино пра�

цювали на благо Києва,— зазначає “Хрещатику”

Віра Вадимівна.— Та це лише початок, адже Рада

діє у місті лише понад рік, і ще не всі зв’язки на�

лагоджено”.

На майбутнє Віра Сирота переконана, що си�

лами громадськості у столиці можна вирішити

проблемне питання паркування авто у дворах та

зелених зонах, повну заборону продажу алко�

гольних напоїв неповнолітнім, забезпечення

киян чистою питною водою та багато іншого

Діяльність постійних комісій
Громадської ради поширюється

практично на всі сфери
життєдіяльності міста, які так чи
інакше зачіпають інтереси киян

Київ�підземний потрібно 
ремонтувати
Реконструкція каналізаційних мереж коштуватиме місту 
30 мільярдів гривень
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Майже половина аналізаційних лі-
ній столиці потреб ють пере лад и і
заміни. Про це заявляють фахівці
ПАТ “Київводо анал”. Лише за
останніх півро місті відб вся 231
провал та 48 пош оджень. Місь а
влада працює над проблемою — о-
ле тори б д ють та оновлюють на
Нив ах, Святошині та Борща івці.

Загалом 600 км міської каналізації — аморти�

зовані. “Найсвіжіша” каналізаційна аварія ста�

лася на Виборзькому колекторі менше тижня

тому. За словами директора Департаменту екс�

плуатації каналізаційного господарства ПАТ

“АК “Київводоканал” Миколи Кислого, лікві�

дація масштабних провалів може вартувати від

1�го до 10�ти млн грн. “Наголошу, що це вар�

тість лише ліквідації конкретного провалу. Ре�

конструкція лінії коштуватиме ще більше — до

одного мільярда гривень. Загалом для віднов�

лення київської каналізації потрібно 30 мільяр�

дів гривень”, — повідомив посадовець.

Додамо, що проект програми модернізації та

розвитку водопровідного та каналізаційного

господарства міста до 2020 р., розроблений ВАТ

“Київпроект” спільно з ПАТ “АК “Київводока�

нал” на замовлення ГУ комунального госпо�

дарства КМДА, наразі знаходиться на доопра�

цюванні. Орієнтовна загальна вартість заходів,

передбачених проектом програми, становить 

30 млрд грн.

Заступник гендиректора ПАТ “АК “Київво�

доканал” з технічних питань Андрій Білик на�

звав основні причини аварійного стану міських

мереж. За інформацією експерта, середній тер�

мін експлуатації каналізації перевищує 50 ро�

ків, багато з них уже непридатні для роботи. “Ті

лінії, які будувалися у 80�х — на початку 90�х

років, зроблені з дешевих матеріалів, тому зараз

на них і трапляється найбільше аварій. Крім то�

го, за останні роки значно зменшилися обсяги

водовідведення, зниження відбувається на 5

відсотків щороку. Це призвело до підвищення

концентрації забруднень стічних вод, погір�

шення стану каналізаційних мереж і споруд —

збільшення осадів в трубах та колекторах, змен�

шення швидкості руху стоків, що сприяє роз�

витку газової корозії”,— пояснив “Хрещатику”

Андрій Білик.

Експерт також додав, що низьким залишає�

ться й культура мешканців щодо користування

каналізацією. “Її використовують як альтерна�

тивний сміттєпровід, тому сюди потрапляє ба�

гато побутових і будівельних відходів, яких в

принципі не має бути. Лише протягом тижня на

Бортницькій станції аерації вилучається понад

100 кубів піску”, — повідомив пан Білик.

Міська влада намагається владнати каналіза�

ційну проблему столиці. Нагадаємо, наприкін�

ці минулого року було запущено у роботу від�

реставрований колектор насосної станції “Но�

восвятошинська”, наразі, за новими технологі�

ями, будується Південно�західний колектор.

Новий каналізаційний об’єкт на Нивках плану�

ють відкрити наступного року

До с лад Громадсь ої ради при КМДА війшли 222 представни и з різних ромадсь их ор анізацій міста,
затверджено 29 постійних омісій та творено правління іль ості 34-х осіб

Орієнтовна вартість прое т про рами модернізації та розвит водопровідно о та аналізаційно о
осподарства міста до 2020 ро становить 30 млрд рн

Міська влада намагається владнати
каналізаційну проблему столиці.
Нагадаємо, наприкінці минулого

року було запущено у роботу
відреставрований колектор

насосної станції
"Новосвятошинська", наразі за

новими технологіями будується
Південно%західний колектор

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А



Тенденції

Ділові новини

Фахівців ІТ	галузі 
на 10 років звільнили 
від сплати ПДВ

Президент Ві тор Ян ович під-
писав За он № 5091-VI “Про вне-
сення змін до розділ XX “Пере-
хідні положення” Подат ово о о-
де с У раїни щодо особливос-
тей оподат вання с б’є тів ін-
д стрії про рамної прод ції”.
Про це повідомляє прес-сл жба
лави держави. Я відомо, парла-
мент хвалив цей за он 5 липня.
Ним передбачено тимчасово
(з 1 січня 2013 ро до 1 січня
2023 ро ) звільнити від подат
на додан вартість операції з пос-
тачання про рамної прод ції. До
цієї прод ції віднесені: рез льта-
ти омп’ютерно о про рам вання

ви ляді операційної системи,
системної, при ладної, розва-
жальної або навчальної омп’ю-
терної про рами (її омпонентів),
а та ож ви ляді інтернет-сайтів
або онлайн-сервісів; рипто ра-
фічні засоби захист інформації.
Та ож за оні ви лючені норми,
я і передбачають необхідність

проведення позапланових пере-
віро с б’є тів ІТ- ал зі ор анами
подат ової сл жби та одержання
відповідно о виснов Державно-
о а ентства з питань на и, інно-
вацій та інформатизації

На станції 
“Київ	Пасажирський” 
відкриють пропускний пункт
через кордон
Уряд вирішив від рити міжна-

родний проп с ний п н т через
державний ордон на залізничній
станції “Київ-Пасажирсь ий” для
міжнародних пасажирсь их пере-
везень постійно о ф н ціон ван-
ня із цілодобовим режимом ро-
боти. Про це с азано в розпоря-
дженні Кабмін № 511. На ада-
ємо, що з р дня 2010 ро б в
розпочатий е сперимент зі спро-
щено о при ордонно-митно о
оформлення поїздів № 1/2 “Ки-
їв — Мос ва”. Під час е спери-
мент раїнсь і при ордонни и і
митни и оформляли пасажирів
цих поїздів від станції “Дарниця”
до станції “Київ-Пасажирсь ий”,

не т рб ючи їх та им чином вночі
на ордоні

“Київпастранс” купить
трамвайні вагони у компанії
“Дуотранс”
КП “Київпастранс” вибрало то-

вариство з обмеженою відпові-
дальністю “Д отранс” (Дніпро-
петровсь ) для за півлі трам-
вайних ва онів на с м 58,308
млн рн. Про це с азано в пові-
домленні КП про а цепт пропози-
ції омпанії за підс м ами тенде-
ра. Зо рема “Київпастранс” має
намір за пити в “Д отранс” 4
трисе ційних трамвайних ва они
довжиною понад 25 м із част ою
низь ої підло и близь о 75%. Кін-
цевий стро ладання до ово-
р — 17 серпня. Стро постав-
и — до 2013 ро

ВВП підвищився 
на 3,0%

У вітні-червні нинішньо о ро
реальний валовий вн трішній
прод т підвищився на 3,0% по-

рівняно з анало ічним періодом
2011 ро ( постійних цінах
2007 ро ), та і дані приводить
Держстат. А я що пере лян ти
по азни и 1- о вартал 2012
ро , то з рах ванням сезонно-
о фа тор ВВП зріс на 1,9%.
Держстат протя ом ро точ-
нює по азни и реально о вало-
во о вн трішньо о прод т . На-
адаємо, січні-березні 2012 ро-
реальний валовий вн трішній

прод т збільшився на 2,0% по-
рівняно з анало ічним періодом
мин ло о ро ( постійних цінах
2007 ро ) — до 296,970 млрд
ривень ( фа тичних цінах), по-
відомляють У раїнсь і новини

Страхові компанії 
нарахували понад 
1 млрд гривень платежів
С ма нарахованих страхових

платежів в січні-травні поточно о
ро збільшилась на 8,8% та с ла-
ла 1 млрд 010 млн 951 тис. рн
проти 929 млн рн за анало ічний
період мин лом році. Про це
повідомляє прес-сл жба Мотор-

но о (транспортно о) страхово о
бюро У раїни (МТСБУ). Крім то о,
іль ість до оворів, що почали ді-
яти, зменшилася на 1,1% і дорів-
нює 3 млн 448 тис. рн. С ма від-
ш од вань становить 424 млн 929
тис. рн, що на 20% більше, ніж
мин лом році (353 млн 902 тис.
рн). Кіль ість вре льованих ви-
мо с лала 46 тис. рн, що на 11%
більше, ніж мин лом році (42
тис. рн)

Німецький банк 
викупить акції 
“Форуму”
Компанія “Смарт-холдин ” до-

мовилася з Commerzbank (Ні-
меччина) про півлю 96% а цій
бан “Фор м”. Про це с азано в
повідомленні “Смарт-холдин ”.
Зараз ода переб ває на етапі
з одження в ре ляторних ор а-
нах. У повідомленні та ож зазна-
чено, що сторони домовилися
про нероз олошення мов до о-
вор . Після завершення сіх не-
обхідних процед р півлі,
“Смарт-холдин ” план є пред-

ставити оновлен страте ію роз-
вит бан “Фор м”, повідомля-
ють У раїнсь і новини

На первинному ринку 
нерухомості ціни зросли 
на 0,45%
З 23 по 30 липня на первинном

рин нер хомості Києва середня
ціна на вартири підвищилася на
0,45%, або на $7 — до $1560 за 1
в. м. Про це свідчать дані портал
mirkvartir.ua. Ма симальна серед-
ня ціна зафі сована в Печерсь ом
районі, де становила $2612 за 1
в. м, мінімальна — Деснянсь о-
м районі, де 1 в. м ошт є
$1140. Середня ціна на одно ім-
натні вартири зменшилася на
0,45% або на $7 доларів — до
$1536 за 1 в. м, на дво імнатні
збере лася на рівні $1548 за 1 в.
м, на три імнатні зросла на 0,42%
або на $7 — до $1678 за 1 в. м. У
період з 16 по 23 липня на первин-
ном рин нер хомості Києва се-
редня ціна на вартири підвищи-
лася на 0,32% або на $5 — до
1 553 за 1 в. м

Перші результати
пільгової іпотеки
З червня банки видають 
кредити для купівлі житла 
під 3% річних
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Потенційним споживачам піль ово о редит на житло
зробили ще три пост п и: знижено розмір почат ово о
внес за вартир до 15% за мови застави; на о-
ристь лієнта змінено процед р сплати іпотечних від-
сот ів бан , розширено вибір заб довни ів.

Моніторинг кількох тижнів реалізації державної програми “Доступне

житло” засвідчив її дієвість та підвищений попит серед населення. Про це

заявляють в “Укргазбанку”, який з червня цього року видає населенню

пільгові іпотечні кредити під 3% річних.

“Йдеться про ті верстви населення, які мають право на поліпшення жит'

лових умов, хоча не в змозі брати в банках іпотеку за комерційними розцін'

ками. Наш банк, який реалізує програму по всій території України, зробив

потенційним позичальникам поступки, запровадивши більш лояльні умо'

ви оформлення та сплати пільгової іпотеки”,— пояснила “Хрещатику” за'

ступник голови правління “Укргазбанку” Олена Дмитрієва.

По'перше, замість 25% внеску за квартиру на первинному ринку та

20% — на вторинному віднині встановлюються 15%. Однак зниження пер'

шого внеску буде здійснюватися лише за умови додаткової застави. По'дру'

ге, змінена за фактом процедура сплати клієнтом іпотечних відсотків бан'

ку. “Відтепер клієнт сплачуватиме щомісяця фактично лише 3% річних.

Попри те, що кредитним договором передбачена відсоткова ставка 16% річ'

них, з’явилася можливість спрямувати компенсацію від розпорядників бю'

джетних коштів у сумі 13% безпосередньо на клієнтський рахунок протягом

того ж таки кредитного місяця”,— пояснив директор департаменту роздріб'

ного банкінгу “Укргазбанку” Антон Косторніченко.

Нагадаємо, спочатку процедура передбачала сплату позичальником бан'

ку повних 16% з подальшою компенсацію 13% держфондом. За словами

аналітиків, нові зміни захистять, насамперед, позичальника.

І остання зміна “Укргазбанку” — у програмі віднині можуть приймати

участь не лише акредитовані банком забудовники. За нових умов клієнт має

право самостійно обрати житловий комплекс. Хоча таке буде можливим

лише після отримання листа від облдержадміністрації щодо гарантій добу'

дови об’єкта інвестування.

Банкіри кажуть, що програма “Доступне житло” привела до них якісно

нових клієнтів, які раніше не мали фінансової можливості кредитуватися.

“Це вчителі, лікарі, прості працівники, які досить дисципліновані. Саме це

дало нам можливість знизити ставку за кредитом з ринкових 17,5% до 16%.

Тобто зниження відбулося на півтора відсотка, що зазвичай закладається на

ризики неповерненням позики”,— пояснила вигоду банків від державної

програми Олена Дмитрієва.

Нагадаємо, на даний момент банками профінансовано 72 кредити на су'

му майже 20 млн грн, 57 пільгових позик на “Доступне житло” видані без'

посередньо “Укргазбанком”. Найбільшу кількість іпотечних договорів

укладено у Києві, Полтавській та Сумській областях. Зокрема у Києві вже

підписано 18 пільгових кредитних угод, більше 20'ти будівель задіяні у про'

грамі, а це — 200 квартир. До вересня банкіри планують видати більше 300

позик за програмою “Доступне житло”
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Цифрові тюнери 
для ТБ користуються 
шаленим попитом
Україна розпочинає активну фазу переходу на цифрове телебачення
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Шість ро ів том У раїною
б ло підписано спеціальн
од “Женева-2006”. За її
мовами наша держава
взяла на себе зобов’язан-
ня перейти на цифрове те-
лебачення. Для цьо о б де
впроваджено зашифрова-
ний цифровий си нал
стандарт DVB-T2 ( ба а-
тьох раїнах Європи о-
рист ються застарілим
стандартом DVB-T). Прий-
няти йо о можна за допо-
мо ою приймачів (де оде-
рів) омпаній Strong і
Trimax.

16 червня 2015 всі узгоджені на

міжнародному рівні частоти для

аналогового мовлення перестануть

діяти (це стосується не тільки Укра'

їни, але й всієї Європи, де більшість

країн вже перейшла на новий фор'

мат). Формально ця дата вважається

обов’язковою щодо відключення

аналогових передавачів. Наразі ве'

лика кількість роздрібних мереж по'

бутової техніки пропонує покупцям

цифрові декодери нового зразка і,

як запевняють фахівці, вони корис'

туються неабияким попитом. “Хре'

щатик” вирішив з’ясувати, як відбу'

вається перехід України на цифрове

телемовлення.

За словами Аліни Сігди, керівни'

ка відділу зв’язків з громадськістю

компанії “Воля”, наразі тільки по'

ловина абонентів здійснили перехід

від аналогового до цифрового теле'

бачення: “Майже половина наших

абонентів користуються послугами

цифрового мовлення, в той час як

інша половина — аналоговим. Що'

правда, кількість останніх з кожним

місяцем зменшується. У Києві наша

компанія вже взагалі не пропонує

пакети з аналоговими каналами”.

Щодо дати повного переходу

України на цифрове телемовлення,

то, на думку Аліни Сігди, вона є до'

сить умовною: “Наразі в країні тро'

хи більше 30 безкоштовних україн'

ських каналів. Перехід на цифрове

телемовлення означатиме те, що ці

канали більше не будуть транслюва'

тися аналоговим сигналом. Для те'

лекомунікаційних операторів дата

переходу є досить умовною, адже ми

вже готові транслювати всі канали у

цифровому форматі. Ми будемо на'

магатися здійснити перехід всіх або'

нентів на новий формат отримання

телевізійного сигналу до червня

2015, однак зробити це в повній мірі

нам навряд чи вдасться”.

Попит на телетюнери

Варто зазначити, що перехід на

цифровий формат телемовлення ви'

кликав у мешканців Україні вели'

чезний попит на цифрові тюнери,

стверджують експерти. Керівник

бізнесу аудіо'відео “Технополісу”

Валентин Дубчак'Матусів зазначає,

що нині ринок цифрових ТВ'тюне'

рів неосяжний: “В Україні нарахо'

вується близько 15 мільйонів домо'

господарств, і в кожному з них є, як

мінімум, один телевізор. Незважа'

ючи на те, що малозабезпечені сім’ї

отримають тюнери безкоштовно

(для цього виділено суму у

350 120 000 грн), для загального об'

сягу ринку — це крапля в морі. Сьо'

годні ситуація така, що нам постій'

но доводиться збільшувати обсяги

поставок ТВ'тюнерів, бо вони роз'

літаються як гарячі пиріжки. За 2 мі'

сяці обсяги цих поставок збільши'

лися в рази. Більше того, ми очіку'

ємо подальше щорічне зростання —

чим менше часу залишатиметься до

відключення аналогового сигналу,

тим більше українців захоче їх при'

дбати”.

За великим рахунком, ще не всі

громадяни знають про перехід на

цифровий формат мовлення, інак'

ше ажіотаж був би ще більшим. Тому

роздрібні мережі будуть максималь'

но намагатися оповістити про це

своїх покупців, у тому числі за допо'

могою різних рекламних та акцій'

них пропозицій.

Однак придбання цифрового

приймача — це не єдиний спосіб

прийому цифрового сигналу. На

ринку існують моделі телевізорів

(LG, Philips, Sony), що вже мають

вбудований приймач цифрового

сигналу. Але щоб користуватися та'

ким телевізором, необхідний мо'

дуль'дешифратор сигналу. На сьо'

годні у продажу цих модулів немає,

і можливо поставлятимуть їх разом

з телевізорами, що підтримують

формат мовлення DVB'T2. Про

терміни поставок поки що не пові'

домляється.

На думку голови Цифрового комі'

тету Асоціації “Індустріальний Теле'

візійний Комітет” (ІТК), генераль'

ного директора телеканалів М1 і М2

Валентина Коваля, перехід України

на цифрове телемовлення буде

сприяти суттєвому покращенню

якості сигналу: “На відміну від сьо'

годнішньої ситуації, коли з ефіру

можна прийняти в кращому випадку

10'12 каналів, а якість їх прийому

досить суттєво відрізняється, циф'

рова наземна мережа дасть змогу

приймати 32 канали з максимально

можливою якістю. Крім того, це ка'

нали з різним наповненням, здат'

ним задовольнити будь'які запити

глядачів. До того ж, у сімей, які бу'

дуть дивитися наземне цифрове ТБ,

більше не буде ніяких регулярних

платежів, у той час як за супутнико'

вий або кабельний пакети доведеть'

ся платити абонплату. Щоправда,

наземна цифрова мережа поки що

обмежена 32'ма каналами, а кабель і

супутник можуть запропонувати

більше. Досвід багатьох європей'

ських країн показує, що кабельні та

супутникові домогосподарства по'

чинають більше дивитися наземне

цифрове ТБ, і частка такого телепе'

регляду постійно збільшується”.

Безкоштовні телетюнери 
для малозабезпечених

Термін подачі заявок на отриман'

ня безкоштовного телетюнера за'

кінчився 1 липня. Станом на кінець

червня 17 862 киян подали заявки

на отримання безкоштовних теле'

тюнерів. Про це раніше повідомля'

ла начальник ГУ праці та соціаль'

ного захисту населення КМДА Те'

тяна Костюренко. Вона зазначила,

що безкоштовні телетюнери змо'

жуть отримати, зокрема, інваліди

першої та другої груп; інваліди вій'

ни третьої групи; особи з сімей, які

мають дитину'інваліда, за умови,

що дитина проживає разом із сім'

’єю; особи з малозабезпечених сі'

мей, які отримують державну допо'

могу з урахуванням середньомісяч'

ного сукупного доходу сім’ї згідно із

Законом України “Про державну

соціальну допомогу малозабезпече'

ним сім’ям”.

Кожен телетюнер обійдеться дер'

жаві приблизно в 486 грн. Нагада'

ємо, що Законом України “Про вне'

сення змін до Закону України “Про

Державний бюджет на 2012 рік”, до'

датково виділено 100 млн грн, що

дозволить збільшити кількість гро'

мадян, які будуть забезпечені засо'

бами приймання сигналів цифрово'

го телерадіомовлення, до 885 тисяч

чоловік.

На сьогодні головними управлін'

нями праці та соціального захисту

населення облдержадміністрацій

України прийнято близько 650 ти'

сяч заяв від громадян. Доставка те'

летюнерів буде здійснюватись по'

штою по мірі надходження заяв до

органів соціального захисту та фор'

мування списків місцевими держав'

ними адміністраціями. За інформа'

цією Державного комітету телеба'

чення та радіомовлення України, за'

галом вже розіслано 105 тисяч теле'

тюнерів

За інформацією
Державного комітету

телебачення та
радіомовлення України,
загалом вже розіслано 
105 тисяч телетюнерів
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 1 серпня 2012 року

У школі № 138, що розташована

по вулиці Артема, 27, у 16 класах

сьогодні навчається 333 учні. З

школярами працюють 34 високо!

кваліфікованих творчих педагогіч!

них працівників, з них 23 вчителя

мають вищу кваліфікаційну катего!

рію, 4 — звання “старший учитель”.

Наші учні — гордість та надія

Школа пишається своїми відмін!

никами навчання. Лише за останній

рік 51 учень начального закладу став

переможцем Всеукраїнських учнів!

ських олімпіад з базових дисциплін

ІІ етапу, 4 учні — з базових дисцип!

лін ІІІ етапу. 4 школярі здобули пе!

ремогу у І етапі Конкурсу захисту

учнівських дослідницьких робіт Ма!

лої академії наук, 2 учні — ІІ етапу

конкурсу, а випускник навчального

закладу Ілля Сімутін став перемож!

цем ІІІ Всеукраїнського етапу Кон!

курсу захисту учнівських дослід!

ницьких робіт з біології. Також 9

школярів перемогли на районних

конкурсах, а 32 були нагороджені

похвальними листами за особливі

досягнення у навчанні. Таким ре!

зультатам може позаздрити будь!

який столичний навчальний заклад.

100�літній ювілей

До урочистої події — святкування

100!річчя школи, педагогічний, уч!

нівський та батьківський колекти!

ви готувалися протягом року. Зок!

рема був проведений науково!до!

слідницький проект “Історія шко!

ли — це наша історія”, який став

пізнавальним та корисним як для

дітей, так і для дорослих. В Київ!

ському міському будинку учителя

для всіх, хто вчився і працював у

цьому навчальному закладі, або ж

навчається чи працює зараз, був

проведений святковий концерт.

Як тільки ведучі привітали ви!

пускників попередніх десятиліть,

на сцену вийшли найменші учні

школи. Малюки показали колорит!

ну притчу з “чарівним горщиком”,

в який учасники вкладали зілля й

рослини, що символізували різно!

манітні ключові чесноти людства, з

них в результаті і мала сформувати!

ся морально!етична страва, що в

житті українців метафорично від!

повідає різдвяній куті — традицій!

ному національному благу. Таке

благо у доленосному сенсі діти по!

бажали усім присутнім у залі. А щоб

не заростали забудь!травою шляхи

й стежини до порогу школи, ведучі

свята відкрили скарбницю сторінок

її історії.

Глядачі з хвилюванням поринули

у минулі роки київського життя —

відкриття жіночої гімназії на почат!

ку 20 сторіччя, її буття після рево!

люційних подій 1917 року, коли

вперше починає викрешуватись на!

ціональна риса освіти в Україні.

Наступна сторінка історичного бут!

тя храму науки овіяна вогнем воєн!

них років. Друга світова війна стала

важким випробуванням для ви!

пускників школи 1941 року. Ці часи

пригадали піснями та віршами,

чорно!білими світлинами, епізода!

ми!спогадами з життя учнів після!

воєнного періоду. Далі була “піо!

нерська історія” школи, яку з нос!

тальгією пригадали випускники 60!

х, 70!х та 80!х років.

Гімн для вчителів та учнів
усіх поколінь

Під час свята у залі прозвучав

“Гімн учителя” у виконанні учнів!

ського хору, його присвятили педа!

гогам усіх поколінь, а батьківська

сторінка увінчалася “Батьківською

піснею” у виконанні заслуженої ар!

тистки України Оксани Калінчук.

Хвилюючою була й “Сторінка

пам’яті”, в якій згадали всіх керів!

ників школи під супровід світлин та

коментарі ведучих.

“Зустрічати 100!літній ювілей

приємно, зворушливо і дуже почес!

но. Не кожна людина має таке щас!

тя. Для навчального закладу це

ознака стабільності, утвердження

на освітянській ниві і лише чергова

сходинка до саморозвитку, само!

вдосконалення та успіху,— зазначи!

ла “Хрещатику” директор спеціалі!

зованої школи № 138 Оксана Ада!

менко.— Незважаючи на знаковий

ювілей, наш навчальний заклад

завжди залишається молодим, тому

що кожен його день наповнений

дзвінким дитячим сміхом, бурхли!

вою підлітковою енергією та ро!

мантикою юності”.

Оксана Володимирівна вдячна

педагогам та керівникам школи,

які самовіддано трудилися і розви!

вали цей навчальний заклад десят!

ки років, а також столичним меце!

натам за багаторічну плідну спів!

працю та шефську допомогу. До ре!

чі, під час святкування ювілею був

вперше виконаний гімн школи

№ 138. Його зустріли гучними

оплесками всі учасники та гості за!

ходу. Тож це вселяє надію у те, що у

школи попереду світле та чудове

майбутнє, принаймні у найближчі

сто років

Великий старець Серафим
Преподобний Серафим Саров!

ський, в миру Прохор, народився 19

липня 1759 року в місті Курську в

благочестивій купецькій сім’ї. Все

його життя відзначене знаменнями

милості Божої. Коли в дитинстві ма!

ти взяла його з собою на будівниц!

тво храму, він впав з дзвіниці, й Гос!

подь зберіг його неушкодженим.

Під час хвороби отрока Божа Матір

уві сні обіцяла матері зцілити його.

Незабаром поблизу їх будинку з

хресним ходом несли Курську Ко!

рінну ікону “Знамення” Пресвятої

Богородиці, мати винесла хворе ди!

тя, після цього Прохор швидко оду!

жав.

У сімнадцять років юнак вже

твердо вирішив залишити мирське

життя, й мати благословила його на

чернечий подвиг своїм мідним хрес!

том, з яким преподобний не розлу!

чався до кінця життя.

18 серпня 1786 послушник прий!

няв чернечий постриг з ім’ям Сера!

фим (“Полум’яний”) й в грудні 1787

року був посвячений у сан ієроди!

якона. Уже в той час молодий под!

вижник удостоївся при богослужін!

нях споглядати святих Ангелів та

Самого Господа нашого Ісуса Хрис!

та, що йшов по повітрю в оточенні

Небесних Сил. У 1793 році святий

Серафим був зведений в сан ієромо!

наха та поклав початок подвигу жит!

тя в пустині й відокремленої молит!

ви в лісовій келії, на березі річки Са!

ровки.

Диявол посилював брань проти

подвижника, тому преподобний по!

клав на себе подвиг столпничества.

Тисячу днів та ночей він з піднятими

руками молився на камені: “Боже,

будь милостивий мені, грішному”.

Безсилий духовно позбавити влади

подвижника, диявол наслав на пре!

подобного розбійників, які завдали

йому смертельних ран, але з’явилася

Матір Божа й втретє зцілила його.

За одужання преподобний Сера!

фим три роки трудився подвигом

безмовності. В 1810 році, після 15!

річного перебування в пустелі, від!

чинив двері в монастирській келії.

За любов до Бога, смиренність та

подвиги преподобний Серафим

сподобився духовних дарів прозор!

ливості й чудотворення.

Слово повчання, як усе своє жит!

тя, преподобний Серафим незмінно

засновував на слові Божому, творін!

нях святих отців та прикладах з їх!

нього життя, при цьому особливо

шанував святих поборників й рев!

нителів Православ’я. Багато люду

зверталося до нього, й преподобний

переконував стояти за непохитність

віри, пояснював, в чому полягає

чистота Православ’я. Багатьох роз!

кольників він переконав залишити

помилки та приєднатися до Церкви.

Повчальні слова преподобний під!

кріплював пророцтвами, зцілення!

ми та чудесами.

Преподобний Серафим опікував!

ся й керував сестрами Дівієвської

обителі. Цариця Небесна заздалегідь

сповістила подвижникові про його

кончину, й 2 січня 1833!го препо!

добний Серафим віддав душу Госпо!

ду під час уклінної молитви перед

іконою Богоматері. За молитвами

преподобного Серафима відбували!

ся численні знамення і зцілення на

його могилі. 1 серпня 1903 відбулося

прославлення угодника Божого.

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної
церкви

Відзначили кращих працівників
торгівлі
Днями за часті заст пни а олови Шевчен ів-

сь ої РДА Анатолія Ба ана відб лася свят ова з -
стріч до Дня працівни а тор овельно о обсл ов -
вання. Анатолій Оле сандрович вр чив рамоти та
подя и ращим представни ам професії. У віталь-

ном слові він відзначив, що роз міє, я відповідально нині працювати
та ій ал зі, подя вав підприємців за співпрацю, побажав і надалі,

розвиваючи свою справ , працювати для задоволення потреб спожи-
вачів. За дотримання висо их стандартів роботі — Шевчен івсь ою
РДА б ли відзначені подя ою олови держадміністрацій, я невели і
тор ові підприємства, та і масштабні за лади тор івлі та ресторанно-
о осподарства, що працюють на території район . Най ращим пра-
цівни ам вр чили віти та подар н и

На Лівобережжі детально 
проаналізували програму 
з іпотечних кредитів
У Дніпровсь ій РДА відб лася з стріч із иянами,

я і потреб ють по ращення житлових мов. У за-
ході взяли часть заст пни олови Дніпровсь ої
РДА Оль а Дейне а, заст пни начальни а ГУ жит-
лово о забезпечення КМДА Іван Стас; заст пни

ерівни а Іпотечно о центр Віталій Лисен о; начальни Дарниць о о
відділення № 51 АТ АБ “У р азбан ” Іван Кирилю , заст пни ер -
ючо о Дніпровсь о о відділення № 7989 ВАТ “Державний ощадний
бан У раїни” Людмила Я бчи . На з стрічі об оворювались поло-
ження про рами здешевлення вартості іпотечних редитів для забез-
печення дост пним житлом ромадян, я і потреб ють поліпшення
житлових мов, насамперед тих, хто переб ває на вартирном облі-
. Та их Дніпровсь ом районі на даний час наліч ється близь о

14,5 тисячі.
Під час об оворення б ли надані відповіді на питання щодо арантій

механізм про рами, перелі об’є тів, я і б д ються за про рамою
“Дост пне житло” Києві, параметри іпоте и, процед ри оформлення
відповідних до ментів, поряд визначення бан ами платоспромож-
ності позичальни а, підписання редитних до оворів, омпенсації від-
сот ової став и тощо

В Голосієво відбулася колегія 
райдержадміністрації
Днями в Голосіївсь ій РДА під олов ванням пер-

шо о заст пни а олови район Володимира Ж ова
відб лося засідання оле ії, на я ій йшлося про ви о-
нання азів, розпоряджень, дор чень Президента
У раїни, інших дире тивних до ментів, сл жбової о-
респонденції та звернень ромадян; про призначення

та надання одноразової адресної матеріальної допомо и о ремим ате о-
ріям малозахищених верств населення, зо рема інвалідам; про поточне
забезпечення життєдіяльності район .
Під час засідання б ло зазначено, що протя ом звітно о період підроз-

ділами адміністрації підля ало ви онанню 4623 дор чення. Із за альної
іль ості взятих на онтроль завдань своєчасно ви онано — 4617 дор -
чень (99,9 %). При здійсненні онтролю за ви онанням до ментів особли-
ва ва а приділялась забезпеченню своєчасно о та я існо о ви онання
завдань, визначених рішеннями Київради, розпорядженнями КМДА

До кінця місяця з’явиться 
новий сервісний центр податкової
У Голосіївсь РДА відб лася з стріч із представни ами мало о та серед-

ньо о бізнес за частю заст пни а олови РДА Володимира Циби та на-
чальни а Державної подат ової інспе ції Голосіївсь ом районі столиці
Олени Маз рової. Пані Маз рова проінформ вала прис тніх про пріори-
тетний напрямо перетворення подат ової від фіс ально о ор ан до сер-
вісної сл жби. Вона на олосила на новом рівні стос н ів між платни ами
подат ів і подат івцями та повідомила про від риття сервісно о центр ,
я е відб деться 31 серпня цьо о ро в приміщенні ДПІ Голосіївсь ом
районі. Крім то о, провідні фахівці-подат івці дали ґр нтовні відповіді на
питання, що вини ли прис тніх залі підприємців

У Дарниці обговорювали питання 
з правової освіти населення
Днями Дарниць ій РДА (в л. Кошиця, 11) відб ло-

ся засідання Київсь ої місь ої міжвідомчої оордина-
ційно-методичної ради з правової освіти населення.
Під час наради об оворювали питання: “Ор анізація
роботи міжвідомчої оординаційно-методичної ради
з правової освіти населення Дарниць о о район ”,

“Підс м и проведення в місті Києві тижня правових знань — “Діти в У ра-
їні мають права”, “Участь ЗМІ забезпеченні правової освіти населення
столиці”, “Про рез льтати проведення Києві місь о о о ляд - он рс на
ращ ор анізацію правової освіти та виховання навчальних за ладах
столиці поточном навчальном році та шляхи поп ляризації досвід
правової освіти ш олах м. Києва”. В засіданні приймали часть члени Ки-
ївсь ої місь ої міжвідомчої оординаційно-методичної ради з правової ос-
віти населення, представни и КМДА, ерівництво Дарниць ої РДА та ін-
ших районів столиці

На Печерську готуються 
до медичних оглядів школярів
Про це повідомляє сайт Печерсь ої РДА. З ідно з

на азом по Дитячій лінічній лі арні № 7 “Про ор а-
нізацію обов’яз ових медичних профіла тичних о -
лядів чнів за альноосвітніх навчальних за ладів Пе-
черсь о о район міста Києва”, щосереди призна-
чено о ремий “День ш оляра” для проведення ме-

дичних о лядів дітей Центральном дитячом полі лінічном відділенні
ДКЛ № 7

Під час свят вання 100-літньо о ювілею залі прозв чав «Гімн чителя» ви онанні чнівсь о о хор , присвячений педа о ам сіх по олінь

Новини районів

Благовіст

Школа віри, надії 
та любові
Навчальний заклад № 138 виховує та навчає дітей понад 100 років

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Спеціалізована ш ола № 138, з по либленим вивченням
предметів природничо о ци л , Шевчен івсь о о район
є одним із найстаріших за альноосвітніх навчальних за-
ладів столиці. Навесні цьо о ро місцеві освітяни від-
свят вали її 100-річчя і разом з вип с ни ами при а-
дали ба ат історію навчально о за лад .

Ось же понад 100 ро ів б дівлі на в лиці Артема, 27, спеціалізованій ш олі №138, навчають та вихов ють иївсь их
дітей
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №60 (1079)

СЕРЕДА,
1 серпня
2012 року

–≤ÿ≈ÕÕfl  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»
Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва

відомчих житлових будинків ПАТ "Укрвторчормет"
Рішення Київської міської ради  № 857/7093 від 15 грудня 2011 року 

Відповідно до статей 7, 11 Закону України "Про столицю України � місто�герой Київ" (із змінами та доповненнями) та Закону
України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", на виконання рішення Київської міської ради від
09.09.2010 № 7/4819 "Про питання організації управління районами в місті Києві" Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до комунальної власності територіальної громади міста
Києва відомчі житлові будинки та передати до сфери управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації згідно з
додатком 1 до цього рішення.

2. Прийняти до комунальної власності територіальної громади міста Києва
службове житло та передати до сфери управління Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
здійснити в установленому порядку передачу майна, зазначеного у
пунктах 1 та 2 цього рішення.

4. Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації укласти
угоду з ПАТ "Укрвторчормет" на пайове перерахування коштів у розмірі 50
відсотків від розрахункової суми витрат, необхідних для проведення
капітального ремонту будинку, відповідно до передаточно+фінансового
плану на 2012 рік.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань власності.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Додаток 1
до рішення Київської міської ради

від 15.12.2011 № 857/7093

Перелік
відомчих житлових будинків, що приймаються до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

№
п/п

Назва та
адреса
об'єкта

житлового
фонду

Підприємство, що
передає

Загальна
площа,

кв. м

Рік
побудови

Балансова вартість, грн. Кількість квартир Нежилі приміщення

Первинна Залишкова
станом на
31.07.2011

Всього У т. ч.
прива&

тизованих

Власник Підстава
на

власність

1.

2.

3.

Житловий
будинок N 77

на вул.
Горлівській

за винятком
вбудованого

нежилого
приміщення

Житловий
будинок N 21
на вул.
Урожайній

Житловий
будинок N
28&а на вул.
Тростянецькій

ПАТ
"Укрвторчормет"

ПАТ
"Укрвторчормет"

ПАТ
"Укрвторчормет"

1502,6

85,7

323,1

326,9

1965

1958

1958 

406551,69

54283,12

58543,20

136903,36

18561,93

16726,53

30

8

8 

17

6

6 

ТОВ "НВП
"Металург"

Договір
куплі&

продажу із
КПО "Втор&

чор&
мет" від
27.10.89 

№ 4 

Заступник міського голови �
секретар Київради Г. Герега

Додаток 2
до рішення Київської міської ради

від 15.12.2011 № 857/7093

Службове житло, що приймається до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва та передається до сфери управління

Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Підприємство
(організація), що

передає

Адреса будинку № квартири Загальна площа,
кв. м

№ та дата
розпорядження РДА про
закріплення квартири як

службової

Примітка

ПАТ
"Укрвторчормет"

вул. Горлівська,77 24 42,0 № 159 від 05.03.2002 Наказ ПАТ
"Укрвторчормет" від
12.08.2011 № 272 &
квартиру надано двірнику

Заступник міського голови �
секретар Київради Г. Герега

Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Оболонської районної
в місті Києві ради

Рішення Київської міської ради  № 108/7445 від 16 лютого 2012 року
Відповідно до статті 111 Цивільного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської

міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 "Про питання організації управління районами в місті Києві", враховуючи розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2010 № 787 "Про організаційно�
правові заходи, пов'язані з виконанням рішення Київради від 09.09.2010 № 7/4819 "Про питання організації управління районами
в місті Києві" (із змінами та доповненнями), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проміжний ліквідаційний баланс Оболонської
районної в місті Києві ради станом на 01.10.2011, складений комісією
з припинення Оболонської районної в місті Києві ради, згідно з
додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань власності.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Додаток 1
до рішення Київради

від 16.02.2012 № 108/7445

ПРОМІЖНИЙ ЛІКВІДАЦІЙНИЙ БАЛАНС (форма № 1)
станом на 1 жовтня 2011 року

Коди

Установа  Оболонська районна у м. Києві рада                                                                                           за ЄДРПОУ 26077589

Територія Оболонський район м. Києва                                                                                                       за КОАТУУ 8038000000

Організаційно&правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  001

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів 010116 

Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн., коп.

АКТИВ Код рядка На початок звітного
року

На кінець
звітного періоду

(року)

Знос 131 0 0

Первісна вартість 132 0 0

Незавершене капітальне будівництво 140

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Матеріали і продукти харчування 150 0 0

Малоцінні та швидкозношувані предмети 160 0 0

Інші запаси 170 0 0

Дебіторська заборгованість 180 0 0

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за

товари, роботи й послуги 181 0 0

Розрахунки із податків та платежів 182 0 0

Розрахунки із страхування 183 0 0

Розрахунки з відшкодування завданих збитків 184 0 0

Розрахунки за спеціальними видами платежів 185 0 0

Розрахунки з підзвітними особами 186 0 0

Розрахунки за іншими операціями 187 0 0

Розрахунки за операціями з внутрівідомчого постачання матеріальних
цінностей

190 0 0

Розрахунки за окремими програмами 200 0 0

Короткострокові векселі одержані 210 0 0

Інші кошти 220 0 0

Грошові кошти в дорозі 230 0 0

Рахунки в банках 240 0 0

Рахунки загального фонду 241 0 0

Рахунки спеціального фонду 242 0 0

Рахунки в іноземній валюті 243 0 0

Інші поточні рахунки 244 0 0

Рахунки в казначействі загального фонду 250 0 0

Рахунки в казначействі спеціального фонду 260 0 333937,93

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів,

отриманих як плата за послуги 261 0 0

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів,

отриманих за іншими джерелами власних

надходжень 262 0 0

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших

надходжень спеціального фонду 263 0 333937,93

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів,

отриманих на виконання програм

соціально&економічного та культурного розвитку

регіонів 264 0 0

Інші рахунки в казначействі 270 0 0

Каса 280 0 0

III. ВИТРАТИ

Видатки загального фонду 290 0 0

Видатки спеціального фонду 300 0 102062,07

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги 301 0 0

Видатки за іншими джерелами власних надходжень 302 0 0

Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду 303 0 102062,07

Видатки за коштами, отриманими на виконання

програм соціально&економічного та культурного

розвитку регіонів 304 0 0

БАЛАНС 310 0 100711747,00

АКТИВ Код рядка На початок звітного
року

На кінець
звітного періоду

(року)

1 2 3 4

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи

Залишкова вартість 110 0 0

Знос 111 0 0

Первісна вартість 112 0 0

Основні засоби

Залишкова вартість 120 0 100275747,00

Знос 121 0 0

Первісна вартість 122 0 100275747,00

Інші необоротні матеріальні активи

Залишкова вартість 130 0 0

ПАСИВ Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду (року)

1 2 3 4

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Фонд у необоротних активах 330 0 100275747,00

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних
предметах

340 0 0

Результат виконання кошторису за загальним
фондом

350 0 0

Результат виконання кошторису за
спеціальним фондом

360 0 0

Результати переоцінок 370 0 0

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов'язання 380 0 0

Короткострокові позики 390 0 0

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями

400 0 0

Короткострокові векселі видані 410 0 0

Кредиторська заборгованість 420 0 0

Розрахунки з постачальниками,
підрядниками за

товари, роботи й послуги 421 0 0

Розрахунки за спеціальними видами
платежів

422 0 0

Розрахунки із податків та платежів 423 0 0

Розрахунки із страхування 424 0 0

Розрахунки із заробітної плати 425 0 0

Розрахунки зі стипендіатами 426 0 0

Розрахунки з підзвітними особами 427 0 0

Розрахунки за депозитними сумами 428 0 0

Розрахунки за іншими операціями 429 0 0

Розрахунки за операціями з внутрівідомчого
постачання матеріальних цінностей

430 0 0

Розрахунки за окремими програмами 440 0 0
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1 2 3 4

III. ДОХОДИ

Доходи загального фонду 450 0 0

Доходи спеціального фонду 460 0 436000,00

Доходи за коштами, отриманими як плата
за послуги

461 0 0

Доходи за іншими джерелами власних
надходжень

462 0 0

Доходи за іншими надходженнями
спеціального фонду

463 0 436000,00

Доходи за коштами, отриманими на
виконання програм

соціально&економічного та культурного
розвитку регіонів

464 0 0

БАЛАНС 470 0 100711747,00

РОЗШИФРУВАННЯ ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

№ з/п Назва рахунку позабалансового обліку Залишок на початок
звітного року

Надходження Вибуття Залишок на кінець
звітного періоду
(року)

1 2 3 4 5 6

1 01 "Орендовані необоротні активи" & 61556762,23 & 61556762,23

2 02 "Активи на відповідальному зберіганні" & & & &

3 04 "Непередбачені активи і зобов'язання" & & & &

4 05 "Гарантії та забезпечення" & & & &

5 06 "Матеріальні цінності, закуплені шляхом
централізованого постачання"

& & & &

6 07 "Списані активи та зобов'язання" & & & &

7 08 "Бланки суворого обліку" & & & &

8 09 "Призначення та зобов'язання" & & & &

Разом & 61556762,23 & 61556762,23

Заступник міського голови �
секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови �
секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови �
секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови �
секретар Київради Г. Герега

Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві у 2012 році
Рішення Київської міської ради  № 105/7442 від 16 лютого 2012 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища", Положення про Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердже�
ного рішенням Київської міської ради від 24.09.98 № 10/111 (в редакції рішення Київської міської ради від 26.02.2010 № 18/3456),
та з метою подальшого оздоровлення довкілля, поліпшення екологічного і санітарного стану столиці Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік природоохоронних заходів у місті Києві, що фі+
нансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього
природного середовища у 2012 році, згідно з додатком.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер+
жавній адміністрації) здійснювати фінансування природоохоронних захо+
дів відповідно до переліку в установленому порядку.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер+
жавній адміністрації) внести на розгляд пленарного засідання Київради у

листопаді 2012 року звіт про виконання природоохоронних заходів у міс+
ті Києві та про освоєння коштів з Київського міського фонду охорони нав+
колишнього природного середовища.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі+
сію Київради з питань екологічної політики.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 16.02.2012 № 105/7442

Перелік 
природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться 

з Київського міського фонду охорони навколишнього 
природного середовища у 2012 році

4.4. Продовження створення експозиції (вольєрів) "Пташника" в Київському зоопарку

5. Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу

5.1. Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин, в т. ч. проектні роботи

6. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

6.1. Розробка техніко&економічного обґрунтування, проектної документації, екологічного паспорта та проведення
лабораторного контролю стану будівель ВАТ "Радикал", в т. ч. проведення першочергових та невідкладних заходів з
забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення,
знешкодження і захоронення ртутьвмісних відходів

6.2. Збір, перевезення, зберігання та подальша утилізація відпрацьованих ртутьвмісних ламп, що зберігаються в бюджетних
закладах та установах міста

6.3. Обладнання теплично&парникового господарства районних КП УЗН міста Києва газогенераторними котлами на
твердому паливі та перевід їх на індивідуальну систему опалення

6.4. Проведення лабораторного обстеження по визначенню залишкових рівнів забруднення берилієм території та корпусів
Державного науково&виробничого підприємства "Захід" (після вивезення відходів берилію з території ДНВП "Захід")

7. Наука, інформація та освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності
міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони

навколишнього природного середовища

7.1. Розробка загальноміської схеми озеленення міста Києва (передпроектні пропозиції та техніко&економічне
обґрунтування для об'єктів озеленених територій, на яких передбачено проведення невідкладних заходів) та роботи з
коригування і моніторингу існуючої Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування
зелених насаджень в центральній частині міста з урахуванням Методичних рекомендацій з розроблення місцевих
програм розвитку та збереження зелених насаджень

7.2. Розробка окремого розділу Схеми санітарної очистки міста Києва "Порядок організації збору від населення небезпечних
відходів в частині побутових (хімічні джерела струму, ртутні люмінесцентні лампи, високотехнологічне сміття та інше) та
подальшої його утилізації

7.3. Проведення екологічної експертизи

7.4. Проведення науково&технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо
пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики,
створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо

7.4.1. Створення та розповсюдження поліграфічної продукції екологічного та природоохоронного спрямування (книги,
буклети, плакати тощо)

7.4.2. Розроблення, виготовлення, розміщення в мережах або в друкованих засобах масової інформації матеріалів
презентаційного, соціального та рекламно&іміджевого характеру щодо пропаганди охорони навколишнього
природного середовища

7.4.3. Проведення науково&технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди
охорони навколишнього природного середовища

№ з/п Назва заходу

I. ЗАХОДИ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ В 2012 РОЦІ

1. Охорона та раціональне використання водних ресурсів

1.1. Обстеження та розчистка русла р. Віта у Голосіївському районі та приведення її до належного технічного стану, в т. ч.
проектні роботи

1.2. Обстеження і розчистка русла р. Либідь у Голосіївському районі та приведення її до належного технічного стану
(відкрита частина колектора від вул. Л. Толстого до вул. П. Любченка), в т. ч. проектні роботи

1.3. Обстеження та розчистка перепускного каналу з оз. Сонячне в оз. Прірва у Дарницькому районі

1.4. Улаштування сифону для скидання води з озера Вирлиця у Дарницькому районі, в т. ч. проектні роботи

1.5. Розчистка перепускних труб від оз. Алмазне у Деснянському районі

1.6. Розчистка русла р. Любка у Святошинському районі, в т. ч. проектні роботи

1.7. Розробка Схеми розміщення дебаркадерів, ремонтно&відстійних пунктів, розвитку пляжів та зон відпочинку біля води в
басейні р. Дніпро в межах м. Києва

1.8. Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на полігоні № 5, в т. ч. проектні роботи

1.9. Паспортизація малих річок і водойм м. Києва

1.10. Винесення в натуру прибережних захисних смуг водних об'єктів м. Києва, в тому числі проектні роботи, виготовлення та
встановлення водоохоронних знаків

1.11. Реконструкція дамб мулових полів №№ 1, 2 Бортницької станції аерації

1.12. Завершення будівництва очисних споруд у Голосіївському парку (каскад Оріхуватських ставків)

1.13. Обстеження та розчистка перепускних каналів (труб) верхніх та нижніх озер Опечень в Оболонському районі

1.14. Ремонт фільтраційних касет на очисних спорудах "Біличі"

1.15. Торкретування та зашпаровування швів в 4&х відстійниках 100 м/п для влаштування гідроізоляції на очисних спорудах
"Теличка" та "Харківські"

1.16 Оновлення стратегічного запасу сорбенту для ліквідації аварійних ситуацій на водних об'єктах міста

1.17. Реконструкція озер в Шулявській балці Київського зоопарку, в т. ч проектні роботи

1.18. Перенесення фекальної каналізаційної мережі Київського зоопарку за межі Шулявської балки, в т. ч. проектні роботи

2. Охорона атмосферного повітря

2.1. Оснащення міста Києва системами контролю і спостереження за викидами в атмосферне повітря

3. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

3.1. Впровадження пілотного проекту з будівництва виробничої дільниці утилізації рослинних відходів на території м. Києва
(в т. ч. проектні роботи)

3.2. Заходи з озеленення міста, в тому числі відновлення зелених насаджень на схилі території Олександрівської клінічної
лікарні і садиби Інституту фізіології імені О. О. Богомольця, Київського зоологічного парку загальнодержавного
значення, реконструкція парків та створення скверів Святошинського району міста Києва

3.3. Заходи захисту зелених насаджень від каштанової молі та інших збудників хвороб

3.4. Влаштування та відновлення поливо&зрошувальних систем для зелених насаджень м. Києва, в т. ч. проектні роботи

3.5. Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів

4. Збереження природно�заповідного фонду

4.1. Створення експозицій (вольєрів) у Шулявській балці Київського зоопарку для гірських копитних тварин та
представників української фауни, в т. ч. проектні роботи

4.2. Реконструкція та розширення експозицій (вольєрів) копитного ряду в Київському зоопарку, в т. ч. проектні роботи

4.3. Інвентаризація природних комплексів територій природно&заповідного фонду м. Києва (проекти відводу)

Про закріплення майна та зміну розміру 
статутного капіталу комунального підприємства 

електромереж зовнішнього освітлення 
міста Києва "Київміськсвітло"

Рішення Київської міської ради  № 124/7461 від 16 лютого 2012 року 
Відповідно до частини четвертої статті 78, статті 136 Господарського кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України

"Про місцеве самоврядування в Україні", абзацу п'ятого частини першої статті 29 Закону України "Про державну реєстрацію юри�
дичних осіб та фізичних осіб � підприємців", пп. 136.1.3 п. 136.1 статті 136 Податкового кодексу України, враховуючи звернення ко�
мунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськсвітло" від 11.04.2011 № 748�03/11 та кому�
нального підприємства "Київреклама" від 20.04.2011 № 196�1995/КР, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Закріпити за комунальним підприємством електромереж зовніш+
нього освітлення м. Києва "Київміськсвітло" елементи святкової ілюміна+
ції загальною вартістю 4100836,18 грн. згідно з додатком до цього рішен+
ня та вважати їх додатковим майновим внеском до статутного капіталу
підприємства.

2. Комунальному підприємству "Київреклама" протягом місяця з мо+
менту набрання чинності цим рішенням здійснити передачу на баланс ко+
мунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Киє+
ва "Київміськсвітло" елементів святкової ілюмінації, зазначених у додатку
до цього рішення, по акту приймання+передачі ОЗ+1.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер+
жавній адміністрації) забезпечити внесення відповідних змін до статуту
комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Ки+
єва "Київміськсвітло" та забезпечити їх реєстрацію в установленому по+
рядку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі+
сію Київради з питань власності.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Додаток 
до рішення Київради

від 16.02.2012 № 124/7461

Перелік
елементів святкової ілюмінації, 

які закріплюються за комунальним підприємством електромереж 
зовнішнього освітлення м. Києва 

"Київміськсвітло" на праві господарського відання

№ п/п Назва елементів ілюмінації Опори
зовнішнього

освітлення (тип,
назва), кількість

(шт.)

Рік побудови Балансова вартість, грн.

Початкова
вартість, тис. грн.

Залишкова
вартість станом на
31.12.2010, тис. грн.

1. Елемент ілюмінації на опорі KL090 & 24 шт. 2009 634608,00 465741,36

2. Елемент ілюмінації на опорі KL090 & 52 шт. 2010 1374984,00 1073517,12

3. Елемент ілюмінації на опорі PSL033 & 22 шт. 2009 3490344,00 2561577,70

Всього: 98 5499936,00 4100836,18

Про надання згоди на продовження 
публічному акціонерному товариству "Компанія "Райз" 

строку завершення будівництва об'єктів 
незавершеного будівництва

Рішення Київської міської ради  № 119/7456 від 16 лютого 2012 року

Відповідно до частини першої статті 631 Цивільного кодексу України, статті 19 Закону України "Про особливості приватизації
об'єктів незавершеного будівництва", враховуючи звернення публічного акціонерного товариства "Компанія "Райз" (лист від
17.01.2012 № 31�52) та лист Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву від 17.01.2012 № 30�03/588
щодо продовження строку завершення будівництва об'єктів незавершеного будівництва, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на продовження публічному акціонерному товариству
"Компанія "Райз" строку завершення будівництва об'єктів незавершеного
будівництва згідно з переліком, зазначеним у додатку до цього рішення.

2. Регіональному відділенню Фонду державного майна України по міс+
ту Києву укласти з публічним товариством "Компанія "Райз" додаткові
угоди про продовження строку завершення будівництва об'єктів незавер+
шеного будівництва, зазначених у пункті першому цього рішення.

3. Взяти до відома, що рішенням Київради від 12.07.2007 № 1157/1818

"Про надання згоди закритому акціонерному товариству компанії "Райз"
на продовження строку завершення будівництва об'єктів незавершеного
будівництва" продовжувався строк завершення будівництва до
27.08.2011.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі+
сію Київради з питань власності.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Додаток 
до рішення Київради

від 16.02.2012 № 119/7456

Перелік
об'єктів незавершеного будівництва, 

по яких продовжується строк завершення будівництва

№ п/п Назва об'єкта незавершеного
будівництва, адреса

№ договору купівлі�продажу, 
дата укладання

Строк завершення
будівництва

1. Лікарня на 400 ліжок, смт Бортничі, вул.
Світла

№ 504 від 27.08.97 27.08.2015

2. Спецгараж на 50 автомобілів, м. Київ, вул.
Ахтирська, 5 & 17

№ 503 від 27.08.97 27.08.2015
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 1 cерпня 2012 року

Киян знайомлять 
з українським народним 
одягом XIX століття

Одяг часів Шевченка
Власне, на малюнках Тараса Шевченка, котрі

він зробив в Києві у будинку Житницького, де

зараз знаходиться музей, відображені мешканці

та гості Києва у народному одязі. “Коли ми чи#

таємо поезії Тараса Шевченка або ж його росій#

ські повісті, то знаходимо багато описів україн#

ського одягу. Шевченко любив народний стилі#

зований одяг, він сам одягав свиту, вишиті со#

рочки, кожух,— розповідає “Хрещатику” завід#

увач філіалу музею Надія Орлова.— У нас збе#

рігся одяг Шевченка, в якому він мандрував

Україною — полотняна сорочка та костюм. До

речі, українці у Петербурзі також вдягали стилі#

зований одяг. На виставці ми представили пе#

реважно вбрання з Київщини”.

Цікаві зразки українського народного одягу

кінця XVIII#початку XX століть взяті з фондової

колекції Будинку#музею Тараса Шевченка, яку

збирали всім колективом установи з часів його

заснування, багато речей подаровано

доброчинцями. В ті часи одяг поділявся на по#

всякденний — це переважно сорочки, обрядо#

вий та святковий — розшиті сорочки з плахта#

ми, поясами, а з 1870#х років з’являються керсе#

ти із сатину, оброблені оксамитом. Дівчата в

звичайні дні носили стрічки, а на свята — вінки.

Жіноче вбрання

Окрасою жіночого вбрання, звісно, була “ме#

режана, вишивана” сорочка. На виставці пред#

ставлені сорочки з Київщини, Житомирщини,

Черкащини, Волині, щедро декоровані вишив#

кою — червоно#чорною і білим по білому, ство#

рені різними техніками вишивки та мережки.

Зокрема тут є сорочка, яка належала дружині

першого ректора Київського університету Ма#

рії Максимович з чорно#жовтою хрестиковою

вишивкою на пишних рукавах та пазушку, що

вдягалася до спідниці. Такий одяг в другій по#

ловині XIX століття носили передусім пред#

ставниці української інтелігенції.

Поверх сорочки на Лівобережній Україні

одягали керсет — плечовий одяг із крамної тка#

нини, зазвичай, з кишенями. На виставці є кер#

сети, оздоблені плисом, простьобані і декоро#

вані барвистою вишивкою. Міщанки часто но#

сили “кохти” — короткий плечовий одяг, подіб#

ний до керсетки, але з рукавами. А юпки —

верхній плечовий одяг, коротший від свити, по#

вторював крій керсета — були і “баєвими з пер#

чиком”, і сукняними. На Київщині, зокрема,

носили сатинові простьобані юпки, прикраше#

ні різнокольоровим орнаментом. Такий верхній

одяг як свити носили і жінки, і чоловіки. На ви#

ставці представлена біла валяна свита#куцина,

яку вдягала на весілля наречена.

Характерним елементом святкового костюма

на Наддніпрянщині протягом усього XIX сто#

ліття була плахта — дуже давній вид поясного

(стегнового) одягу. На неї йшло близько 4 мет#

рів саморобного вовняного картатого полотна

найвищої якості. На виставці представлена

плахта кінця ХVІІІ — початку ХІХ століть, до#

повнена традиційним тканим поясом. Крім то#

го, тут можна побачити і спідницю з фабрично#

го крамного полотна, і елегантно вишиті фар#

тушки. Доповнюють експозицію качалка і ру#

бель, за допомогою яких в ті часи прасували

одяг.

Цікаво ілюструють зразки народного вбрання

копії робіт сучасника Тараса Шевченка, україн#

ського етнографа французького походження

Домініка П’єра де ля Фліза — на виставці є йо#

го акварелі із альбому “Етнографічні описи се#

лян Київської губернії...”, що змальовують об#

ряд сватання.

Рушники, що рятували

А перед кімнатою з одягом можна побачити

численні рушники, що також зберігалися в

скринях разом з одягом і були неодмінним ат#

рибутом будь#якої домівки. “Рушники викону#

вали різну функцію: декоративну, утилітарну,

сакральну”,— розповідає старший науковий

співробітник музею Ольга Карпенко. Серед них

є унікальний вибійчаний рушник середини XIX

століття, візерунки на якому наносилися фар#

бою на льняній олії. Схожі рушники робили ще

за часів Київської Русі. “Колосальну енергети#

ку має рушник обиденний, або поминальний,—

продовжує Ольга Карпенко.— Його вишивали

через сумну нагоду, коли була епідемія, мор,

війна чи стихійне лихо. Тоді жінки сходилися

до однієї господи і шили всю ніч мовчки, вкла#

даючи всі свої почуття в вишивку, тому цей

рушник був рятівником”.

Крім того, на виставці можна побачити руш#

ники#божники, якими прикрашали образи у

сакральній частині хати, на покуті, і які ще в

дохристиянські часи виконували роль ікони;

плечовий рушник, яким перев’язувалися свати

або підперезували наречену, чернецький виши#

вали в монастирях, були ще рушник#витирач,

рушник до хлібу. Їх часто вишивали за давніми

зразками, тому вони зберегли старовинну сим#

воліку.

Зазначимо, що виставка триває у літератур#

ному Будинку#музею Тараса Шевченка до

жовтня за адресою: провулок Тараса Шевченка,

8#а

Вистав а неначе переносить відвід вачів XIX століття, знайомлячи з то очасним одя ом, поб том, р шни ами
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Відповіді на сканворд 

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

У Б дин -м зеї Тараса Шевчен а триває вистав а “Лежала сороч а ма-
миній с рині”. Відвід вачі мають можливість порин ти в ті часи, оли жив
та творив Тарас Шевчен о, та побачити вбрання, я е тоді носили в У раїні:
сороч и, плахти, юп и, охти, ерсети тощо. Та ож на виставці представле-
ні р шни и, що б ли неодмінним атриб том ожної раїнсь ої домів и.
Я би б ла можливість потрапити в Київ XIX століття, то в о о, певно, впав
би олоритний одя то о час , а саме: народне вбрання міщан з місь их
о олиць та численних прочан із різних ре іонів У раїни, я і приїжджали
в лонитися иївсь им святиням.
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До столиці 
приїжджає 
львівський 
фестиваль 
короткометражок
Кияни зможуть переглянути
стрічки переможців Wiz�Art�2012
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

2 серпня інотеатрі “Кінопанорама” відб д ться з -
стрічі з режисерами Вінсентом М ном (Франція) та Фе-
лі сом Дюф р-Лапер’єром (Канада), а та ож по аз
фільмів-переможців 5- о Міжнародно о фестивалю о-
рот ометражних фільмів “Wiz-Art”, що проходив
Львові з 26 по 29 липня.

Мистецька формація “Wiz#Art” у Львові існує з 2008 року і вже п’ятий рік

проводить Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів. В формації

об’єдналися люди, які люблять кіно і протягом року організовують тема#

тичні кінопокази, майстер#класи, вечірки, а раз на рік — масштабний кіно#

фестиваль. Для киян, які не змогли приїхати до Львова, “Wiz#Art” влашто#

вує перегляд найкращих стрічок та спілкування з іноземними режисерами.

У четвер о 17.00 в Малому залі “Кінопанорами” пройде зустріч з митцем

та режисером Феліксом Дюфур#Лапер’єром. Фелікс займається абстракт#

ним відео, в якому зображує різні структури, їх поверхні та форми. Його ро#

боти — це експериментальна анімація, що створюється за допомогою тех#

нічних і візуальних прийомів багатьма способами (малювання, друк, скану#

вання). На презентації Фелікса відбудеться показ 6#ти стрічок, після чого

усі бажаючі зможуть поспілкуватись із відеомитцем та дізнатись більше про

його роботи. А о 18.30 його змінить французький колега Вінсент Мун, який

з 2009 року подорожував світом. Режисер знімає музичні уподобання різних

культур та поколінь: від етнічних пісень до сучасних діалогів із містом та

стилем життя мегаполісів. Під час свого майстер#класу “Номадичне кіно та

нові технології” режисер розтлумачить, як, подорожуючи, створювати кіно

і яким чином можна здійснювати зйомки, не витрачаючи багато грошей. В

Україні Вінсент відзняв Карпати, з нетерпінням очікує на зустріч із Києвом

та Одесою і планує продовжити зйомки в Криму.

З 20#ї години вечора у Великому залі “Кінопанорами” кіномани зможуть

переглянути фільми#переможці 5#го Wiz#ArtТy — це 7 найкращих коротко#

метражок за вибором журі та глядачів цьогорічного фестивалю. Зокрема

Гран#прі від журі отримала картина Шарлотти Міллер зі Швеції “Грибок”,

де з тонким почуттям гумору показано через акторську гру виняткове розу#

міння людських вад. Також у програмі короткометражки з Бразилії, Фран#

ції, Німеччини, Іспанії, Італії, Фінляндії та Швейцарії

Його різноманіття представлено в Будинку�музеї Тараса Шевченка

Управління житлово- ом нально о осподарства Печерсь ої районної
в місті Києві державної адміністрації

о олош є он рс на заміщення ва антної посади начальни а відділ з питань
переплан вання житлових приміщень.

Вимо и: вища освіта, стаж роботи.
Звертатися за адресою: м. Київ, в л. Мос овсь а, 37/2, імн.11, тел. 254-50-35.

Втрачений додато до диплом серія ТВ № 869964, виданий 29.06.1989р.
ЛОДНДМІ на ім'я Фед лової Ірини Віталіївни, вважати недійсним.

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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

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   

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

№
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 за
1 в.м, рн

1 Ком нальне підприємство
"Дире ція з тримання та
обсл ов вання житлово о
фонд Святошинсь о о

район м. Києва"
м. Київ, в л. Симирен а, 17,

тел. 393-23-43

нежитлова б дівля в л. Львівсь а, 51, літ. "Б" 15,0 для розміщення майстерні по ремонт одя 35,55

2
частина нежитлової

б дівлі
в л. Жмеринсь а, 10, літ. "Б" 103,0

для розміщення афе, я е не здійснює
продаж товарів піда цизної р пи

19,38

3
1 поверх нежитлової

б дівлі
в л. Прил жна, 6 23,0 для надання нотаріальних посл 100,01

О олошення орендодавця — Інстит т фізіоло ії ім. О.О. Бо омольця НАН У раїни про намір передати в оренд державне майно,
щодо я их надійшли заяви

Заяви про оренд ожно о із зазначених об’є тів приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: 01024, м Київ,
в л. Бо омольця, 4, імн. № 125. Додат ова інформація за тел. (044) 256-25-58.
У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

№
п/п

Назва ор ан
правління

Балансо трим вач
(назва, юридична адреса, телефон)

Дані про об'є ти, щодо я их надійшли заяви про оренд

Наймен вання та
місцезнаходження об'є та

оренди

Реєстровий
номер
майна

За альна
площа,
в.м

Вартість майна
за незалежною
оцін ою, рн

Ма симально
можливий

стро оренди

Мета ви о-
ристання

Інші
мови

1
Національна а аде-
мія на У раїни

Інстит т фізіоло ії ім. О.О. Бо омольця:
01024, м. Київ, в л. Бо омольця, 4,

тел. (044) 256-24-00

Кімната №3 на 1-м поверсі
лабораторно-виробничо о орп с

(ОКП)
10303 6,0 6 350,00 До 31.12.2015 офіс
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2
Національна а аде-
мія на У раїни

Інстит т фізіоло ії ім. О.О. Бо омольця:
01024, м. Київ, в л. Бо омольця, 4

Паливнорозподільна олон а ПРК
(заводсь і №№ 460, 471) — 2 од.

10405146
10405147

15 820,00 До 31.12.2014
оренда

обладнання

3
Національна а аде-
мія на У раїни

Інстит т фізіоло ії ім. О.О. Бо омольця:
01024, м. Київ, в л. Бо омольця, 4

Ба для збері ання паливно-
мастильних матеріалів — 2 од.

10405148
10405149

22 500,00 До 31.12.2014
оренда

обладнання

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
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СПОРТ
Хрещатик 1 серпня 2012 року

Спортивні новини

Київ спортивний. Пляжні футболісти 
з Гідропарку поїдуть на Кубок світу
Завдя и створенню с часної розвиненої інфрастр т ри пляжно-
о ф тбол столичном Гідропар збірна У раїни посіла почесне
третє місце відбір овом т рнірі і в наст пном році поїде на К -
бо світ , я ий відб деться на Гаїті. Про це повідомив Володимир
Вов , начальни ГУ справах сім’ї, молоді та спорт КМДА. “Ми
взяли на себе зобов’язання створити пре расн спортивн та
пляжн зон відпочин в Гідропар . І він вже став справжнім
спортивним містом — там 4 професійних поля з пляжно о ф тбол ,
є трен вальні поля та одне з синтетичним по риттям. Рівень роз-
вит інфрастр т ри схвалила і всесвітня федерація пляжно о
ф тбол . А напередодні аїтянсь о о К б а світ в рам ах свят -
вання Дня Києва в наст пном році нас в місті відб деться етап
К б а Європи з пляжно о ф тбол . Цей т рнір проходив вже в цьо-
м році в Гідропар , і ми на ньом перемо ли, подолавши д же
серйозні оманди Голландії та Порт алії”,— під реслив він. Воло-
димир Вов та ож повідомив, що, завдя и фінансовій підтримці
міста, в цьом році відновлено жіноч бас етбольн оманд “Ди-
намо”, і вона вже зайняла перше місце чемпіонаті У раїні

Бокс. Роберт Герреро став чемпіоном світу
за версією WBC
29-річний амери ансь ий бо сер Роберт Герреро (30 перемо —

1 нічия — 1 пораз а, 18КО) після майже півторарічної відс тності в
рин здоб в перемо над т рець им спортсменом Сельдж ом
Айдином (23 перемо и — 1 пораз а, 17КО) і завоював тит л тимча-
сово о чемпіона світ за версією WBC середній вазі. За підс м-
ами 12-ра ндово о протистояння с дді одно олосно віддали пе-
ремо амери анцю: 117:111, 116:112, 116:112. Та им чином Ро-
берт Герреро дося феноменально о рез льтат , ставши чемпіо-
ном світ вже четвертій ва овій ате орії

Теніс. Українські юніори вдало виступили 
на європейських чемпіонатах
У швейцарсь ом місті Клостерсі завершилася європейсь а пер-

шість з теніс серед юніорів до 18 ро ів. У цьом т рнірі У раїн
представляли чотири спортсмени, серед я их Юрій Кривой та Ма-
рат Дев’ятеров вибороли бронзов медаль парних зма аннях.
Тим часом Пілсені (Чехія) та ож завершився чемпіонат Європи
серед юна ів до 14 ро ів. Я і на т рнірі Клостерсі, У раїн пред-
ставляли чотири спортсмени, троє з я их стали призерами. Ната-
лія Фрідман стала чемпіон ою в індивід альном залі , а д ет Вла-
дислав Ч ма та Денис Кло завоювали бронзові на ороди. За а-
лом на обох зма аннях вист пило 128 молодих тенісистів з 24 ра-
їн онтинент

Температура +25°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 64 %

Температура +31°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 33 %

Температура +26°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 59 %

Прогноз погоди на 1 серпня 2012 року

ОВНИ, ваш настрій залежатиме від то о, я ви провели попе-
редній день, я що зробили промах, десь помилилися, не марн й-
те час , а постарайтеся терміново внести всі необхідні поправ и. І
хоча с н ти вн трішній дис омфорт через дратівливість б де важ-
о, ледарювати не слід, зосередьтеся на вирішенні он ретних
завдань.

ТЕЛЬЦІ, я тримати завойовані життєві позиції, зміцнити свою
влад та авторитет — ось на альне завдання, що потреб є термі-
ново о ви онання. Постарайтеся підтвердити на пра тиці та до-
вести оточенню, що ви пробивна особа, омпетентний фахівець,
володієте висо ими діловими навич ами.

БЛИЗНЯТА, я що ви опинилися на фінансовій мілині, бідолаш-
ний аманець еть сх д, не ображайтеся на рошовий “е ре ор”,
шо відл чив вас від сво о живлення, терпіть і не зд майте брати в
бор на по п и чи витребень и, затя ніть пас и і дотрим йтеся
жорст о о режим е ономії, пороз ош єте пізніше...

РАКИ, прийміть обставини та ими, я ими вони є, аде ватно ре-
а йте на принципові позиції оточення (партнерів по роботі, шлю-
б ), пробити т залізобетонн стін вам не по силі. Я що напере-
додні доп стили промах і зіпс вали взаємини з персоною, в я ій
особливо заці авлені, не пирайтеся в своїх помил ах, раще доб-
ровільно їх визнайте і по айтеся.

ЛЕВИ, оли ризе с мління, щось таємне незриме підточ є зсе-
редини, не давайте йом волю — наш одите здоров’ю. Сьо одні
ви солдат тр дово о фронт , я ом слід воювати за місце під ар’-
єрним сонцем, добросовісно ви он ючи взяті на себе обов’яз и.

ДІВИ, пра тицизм і реалізм нині ч дово живаються вашій д -
ші з ретельно онтрольованими творчими поривами. Правильно
ор аніз йте свій день, все детально розплан йте, тоді прод тив-
но попрацюєте і з насолодою відпочинете.

ТЕРЕЗИ, дім і робота — два доленосні бере и, між я ими вам
доведеться лавір вати, поєдн ючи ар’єрні пристрасті з домашнім
пра матизмом.
Ви онання р тинних справ з переб ванням в звичній обстанов-

ці б де в радість, не заб дьте навести лад в оселі, поприбирайте
на робочом місці і неодмінно приділіть ва родині, бать ам, ді-
тям. Від др жньо о оле тив не відбивайтеся, т т ви атаман, вер-
ховодьте м дро, і все вас с ладеться я най раще!

СКОРПІОНИ, люблена професія, де ви реаліз єтеся, творче
по ли ання від природи є бла ословенним! Навчайтеся, ризіть
раніт на и, натомість слід віддати перева орисним знанням,
я і можна застос вати на пра тиці.
Важливо своєчасно отрим вати потрібн інформацію, правиль-

но систематиз вати б дь-я і відомості. Міняти давні плани чи на-
міри протипо азано — ризи єте підвести інших людей або ство-
рити додат ові тр днощі собі, не добившись при цьом істотно о
поліпшення сит ації.

СТРІЛЬЦІ, все, що донині цінилося найбільше, б ло ідеалом,
відходить в неб ття, ваш світо ляд еволюціон є динамічним тем-
пом, зерна м дрості інтенсивно проростають (до 22 серпня), парт-
нерсь а а ра наповнена Божим д хом, недр и проявляють мило-
стивість. Цьо о дня слід мислити в пра тичном лючі, це береже
від принадливих спо с та т манних перспе тив, ви в отре впев-
нитеся, що не все можна пити за роші.

КОЗОРОГИ, нині ви сам собі пан, живіть, я заманеться, я що
хочете б ти здоровими, ба атими і оханими, і нор вати д шевні
пориви та фізіоло ічні позивні протипо азано. Все, що прод є
ендорфін щастя, вам сьо одні дозволяється! Головне – ні з им не
посваритися, енер ія онфлі тів є вампіром! Ува а озоро ам-по-
садовцям, від ваших сл жбових рішень залежать долі людей, не
робіть нічо о зопал !

ВОДОЛІЇ, з роллю в’язня обставин доведеться змиритися, день
наповнений армічними сюжетами із мин ло о, що триматим ть вас
за фатальними ратами. Пірніть лопоти і не б нт йте, бо захворі-
єте чи занапастите д ш , смиренність, жертовність вас при расить
і від риє шлях світле завтра. Все, що не відб вається, є на бла о.

РИБИ, поняття др жби, попри д ховн єдність з побратимами,
для вас ще й наб ває пра матично о забарвлення. Слід зосереди-
тися на пра тичних темах, ори інальність нині вітається, але осно-
ва б дь-я о о рішення — це здоровий л зд. Навіть авантюри ма-
ють б ти завчасно прод мані.

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Українські спортсмени 
здобули три медалі 
Олімпійських ігор
В активі вітчизняних атлетів дві бронзові та золота нагороди
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В Лондоні продовж ються зма ання
ХХХ Олімпіади. Після трьох і рових
днів наші спортсмени вибороли три
медалі. У неділю дебютн на ород
для У раїни здоб ла Олена Косте-
вич, я а, за підс м ами фінал
стрільби з пневматично о пістолета,
піднялася на третю сходин п’єдес-
тал пошани. А наст пно о дня
с арбнич а вітчизняної збірної по-
повнилася ще двома медалями: Яна
Шемя іна стала олімпійсь ою чемпі-
он ою в індивід альном т рнірі з
фехт вання на шпа ах, а Юлія Калі-
на виборола бронзов на ород
зма аннях з важ ої атлети и ва о-
вій ате орії до 58 .

У неділю одна з найголовніших вітчизняних на�

дій на медалі лондонської Олімпіади Олена Косте�

вич виправдала усі сподівання українських вболі�

вальників. Олімпійська чемпіонка Афін з кульової

стрільби вкотре продемонструвала свій високий

клас і у підсумку посіла третє місце.

Вже, починаючи із кваліфікаційних виступів,

стало зрозуміло, що за золото Лондона�2012 змага�

тимуться три спортсменки: китаянка Венцзюнь Гуо,

француженка Селін Гобервіль та наша Олена Кос�

тевич. Фінал став справжньою окрасою змагань. Ін�

трига тривала аж до останнього пострілу, після яко�

го стало зрозуміло, що олімпійською чемпіонкою

буде спортсменка з Китаю. А ось Селіні Гобервіль та

Олені Костевич, які набрали однакову кількість ба�

лів, довелося розігрувати срібну та бронзову медалі

у додатковій перестрілці. У своєрідному фіналі за

друге місце вдаліше відстрілялася саме францужен�

ка — підсумковий рахунок 10,6�9,7 на користь Го�

бервіль.

Втім, Олена Костевич зовсім не засмутилася тако�

му результату. “Для перемоги необхідно було проде�

монструвати всі внутрішні резерви організму, а також

заручитися посмішкою долі. Боротьба в фіналі Лон�

дона�2012 була запеклішою, аніж вісім років тому в

Афінах. У перестрілці з француженкою я припусти�

лася прикрої помилки — зійшла з місця, тому й по�

ступилася їй срібною нагородою. Та попереду ще

один старт в олімпійському турнірі — малокалібер�

ний пістолет. Тому там сподіваюся показати кращий

результат”,— зазначила українська спортсменка.

А вже наступного дня до бронзової нагороди

Олени Костевич наші спортсмени додали ще дві

медалі, одна з яких найвищого ґатунку. Так, Яна

Шемякіна несподівано для всіх стала олімпійською

чемпіонкою. Українка не припиняла дивувати про�

тягом всіх змагань. В 1/16 фіналу вона здолала чем�

піонку світу�2009 в особистому заліку росіянку Лю�

бов Шутову (15:12), в 1/8 — багаторазову володарку

золотих нагород світових і європейських першостей

в складі збірної Румунії, срібну медалістку Олімпі�

ади�2008 Ану�Марію Бранцу (14:13), а в 1/4 — чем�

піонку Європи 2012 року румунку Симону Герман

(15:14). Здавалося, що у півфіналі переможну ходу

Яни Шемякіної припинить перший номер світово�

го рейтингу Юджей Сун з Китаю, проте в українки

були інші плани щодо такого перебігу подій, і у на�

пруженій боротьбі вона мінімально перемогла су�

перницю з рахунком 14:13. У фіналі опоненткою

українки стала німкеня Брітта Хайдеман. Доля зо�

лотих нагород вирішилася на додатковій хвилині,

де Яна буквально вирвала перемогу з рахунком 9:8.

Також вдалим для збірної України став розіграш

комплекту нагород у жіночих змаганнях з важкої ат�

летики у ваговій категорії до 58 кг. Юлія Каліна за�

воювала для України бронзову медаль, піднявши в

двоєборстві 235 кг — 106 кг у ривку і 129 кг у по�

штовху. Лише один кілограм відокремив Юлію від

срібної нагороди. Разом з тим українка не тільки за�

воювала медаль, а й встановила особистий абсо�

лютний рекорд. Золото ж змагань завоювала кита�

янка Лі Сюеінь з великою перевагою над суперни�

цями, встановивши новий олімпійський рекорд —

за сумою двох вправ піднявши 246 кг. Срібна наго�

рода дісталась Пімсірі Сірікаєв з Таїланду (236 кг)
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Цей день в історії 1 серпня

1498 — мореплавець Христо-
фор Кол мб від рив Південн
Амери
1578 — почалося дослідження

ар тичної Канади
1774 — ан лійсь ий чений

Джозеф Прістлі вперше одержав
чистий исень
1793— У Франції запровадже-

но метричн систем міри і ва и,
що стала основою для єдиної
світової системи
1924 — У Б енос-Айресі (Ар-
ентина) засновано раїнсь е
товариство “Просвіта”
1932 — народився Лю Мон-

таньє, франц зь ий вір соло ,
ла реат Нобелівсь ої премії з фі-
зіоло ії і медицини 2008 ро
1939 — в СРСР засновано на-
ород — золот зір Героя Ра-
дянсь о о Союз
1941— вип щено перший джип
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Перше олімпійсь е золото здоб ла раїн а Яна
Шемя іна

У фіналі опонент ою раїн и стала нім еня Брітта Хайдеман. Доля золотих на ород вирішилася
на додат овій хвилині, де Яна Шемя іна б вально вирвала перемо з рах н ом 9:8


