
Метро на Троєщину стає реальністю
Столиця обрала компанію�консультанта з реалізації проекту будівництва
четвертої гілки Київського метрополітену

Квартири при лікарні
Столичні медики на власному прикладі показали, як будувати доступне житло.
Міська влада обіцяє підтримати ініціативу

Як розповів “Хрещатику” заступник

головного лікаря пологового будинку

№ 5 Дмитро Говсєєв, ідея зведення тако�

го житла зовсім не нова, тож керівництво

закладу просто вирішило відновити

практику, яка існувала ще декілька деся�

тиліть тому. “На жаль, на сьогодні гурто�

житків та квартир для медиків виділяєть�

ся дуже мало, і всіх охочих забезпечити

ними складно. Тому, маючи достатньо

велику площу медичного закладу, у нас

виникла ідея безпосередньо на території

побудувати будинок для своїх співробіт�

ників”,— зазначив Дмитро Говсєєв.

Таким чином на території установи за

13 місяців з’явився трьохповерховий бу�

динок на шість квартир. Будівля і раніше

знаходилася на цьому місці, тож буді�

вельники її лише реконструювали та пе�

репланували під житлові помешкання.

Свою роботу спеціалісти виконали на со�

вість та створили гідні умови для прожи�

вання медичного персоналу. Всі квартири

готові до заселення — тут проведені необ�

хідні комунікації, зроблено добротний

ремонт і навіть наявні деякі меблі. Наразі

тривають останні приготування до

відкриття. Отримати ключі від власних

безкоштовних помешкань працівники

зможуть вже найближчим часом. Та ко�

ристуватися службовим житлом вони бу�

дуть до тих пір, поки виконуватимуть свої

службові обов’язки. Наразі керівництво

установи проводить відбір щасливчиків.

Як повідомив Дмитро Говсєєв, це не

останній будівельний проект медичного

закладу. Ще один будинок для праців�

ників зводять на межі Києва та області.

Наразі він також майже готовий до засе�

лення.

Голова КМДА Олександр Попов огля�

нув відбудовані приміщення та зазна�

чив, що такі ініціативи медичних закла�

дів Києва зможуть значно покращити

ситуацію з забезпеченням житла у сто�

лиці.

“Я вже неодноразово пропонував і го�

ловним лікарям, і керівникам районних

адміністрацій вишукувати можливості та

визначати території, де можна будувати

житло для лікарів. Та, на жаль, активних

пропозицій поки що не було. Тут же ми

бачимо зовсім іншу ситуацію: власну іні�

ціативу головного лікаря та колективу —

і конкретний результат, щодо її реаліза�

ції. Питання будівництва доступного

житла для медиків ми будемо обговорю�

вати найближчим часом, і я перекона�

ний, що подібні проекти будуть реалізо�

вуватися при належній підтримці міста

та держави”,— зазначив "Хрещатику"

Олександр Попов

Юні мешканці Троєщини поїдуть 
на оздоровлення до Китаю 
Діти з Деснянсь о о район , я і постраждали
внаслідо аварії на ЧАЕС, вперше відвідають цю
раїн
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Скасовано обов'язкове проведення
тендерів для держкомпаній 

Президент Ві тор Ян ович підписав за он про
виведення державних підприємств з-під
обов'яз ової дії тендерних процед р
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Школа, що відкрита для Сходу 
та Заходу 

У імназії № 290 започат овано раїнсь о-
шотландсь ий прое т та рс "Сходознавство"
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Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Російсь а ВАТ “Федеральний центр про-
е тно о фінанс вання” ви онає під отовчі
роботи в рам ах б дівництва четвертої
лінії Київсь о о метрополітен в напрям
житлово о масив Ви рівщина-Троєщи-
на. Компанію визначено переможцем
он рсних тор ів на зал чення онс ль-
танта, щодо реалізації цьо о масштабно-
о прое т .

Міська влада зазначає, що отримала ґрунтовні та

виважені пропозиції від усіх претендентів конкурс�

них торгів (було 6 заявок). Заявки на участь у конкур�

сі подали консорціуми компаній міжнародного рівня

у галузі консалтингу, які мають досвід реалізації по�

дібних проектів у Франції, Бразилії, Російській Феде�

рації.

Проте частина пропозицій була відхилена, оскільки

не відповідала вимогам Закону України “Про здійснен�

ня державних закупівель”. Ті ж конкурсні пропозиції,

що відповідали вимогам закону, оцінювалися членами

комітету з конкурсних торгів за наступними критері�

ями: ціна, наявність досвіду на ринку, рівень кваліфіка�

ції та внесення учасника до всеукраїнських та міжна�

родних рейтингів загальновідомих рейтингових аген�

цій. По кожному із критеріїв компанії�учасники отри�

мали бальну оцінку. Таким чином, найбільш економіч�

но вигідною було визначено пропозицію ВАТ “Феде�

ральний центр проектного фінансування”, яке й набра�

ло 90 балів. Як відомо, товариство є дочірньою компа�

нією “Внєшекономбанку Росії” та має досвід з реаліза�

ції подібних проектів.

“Ми очікуємо, що переможець конкурсу надасть вис�

новки та пропозиції фінансового, юридичного та тех�

нічного характеру про засади, умови та параметри

здійснення будівництва четвертої гілки Київського мет�

рополітену в напрямку житлового масиву Вигурівщи�

на — Троєщина”,— зазначив "Хрещатику" заступник го�

лови КМДА Руслан Крамаренко.

Додамо, що згідно з контрактом, консультант має

розробити схему державно�приватного партнерства. В

документі мають бути наведені аналітичні, статистичні,

фінансові, техніко�економічні і соціально�економічні

показники, розрахунки витрат з визначенням термінів

окупності тощо.

За словами Руслана Крамаренка, така схема буде роз�

роблена в Україні вперше. “Наше завдання — створити

таку систему, яка стане прикладом відносин між при�

ватними інвесторами та державною або муніципальною

владою під час реалізації великих інфраструктурних

проектів”,— акцентував посадовець.

Він також додав, що будівництво четвертої гілки

метро за рахунок приватного капіталу буде першим

такого рівня прецедентом державно�приватного парт�

нерства. Вперше в історії України інвестор на кон�

курсній основі інвестує у такий значний проект, при

цьому сума фінансових вкладень становитиме 1,2 —

1,6 млрд дол.

“Нам вдалося переконати великих світових інвесто�

рів у тому, що щоденні транспортні потреби півмільйо�

на киян — це правильна інвестиція. Нестабільне фінан�

сування за рахунок місцевого та державного бюджету не

дає можливості в максимально швидкі терміни побуду�

вати нову гілку метро. А приватні інвестиції дають таку

можливість”,— зауважив Руслан Крамаренко
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Попри наявність різноманітних про рам з б дівництва дост п-
но о житла, іль ість охочих отримати омріяні вадратні метри
по и що в рази перевищ є темпи зведення б дівель. Самостій-
но вирішити цю проблем взялися столичном поло овом
б дин № 5 і власними силами звели б дино для сімей пра-
цівни ів мед станови. Вчора олова КМДА Оле сандр Попов
особисто ознайомився з досвідом забезпечення житлом ме-
дичних працівни ів.

Вчора олова КМДА Оле сандр Попов ознайомився з досвідом забезпечення житлом працівни ів столично о поло ово о б дин №5
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2,1 мільйона українців отримали
компенсаційні виплати 
від Ощадбанку
В У раїні за два місяці проведення омпенсацій-

них виплат близь о 2,1 млн в ладни ів Сбербан
олишньо о СРСР вже отримали омпенсацію на
за альн с м 1 млрд 962 млн рн. Про це повідо-
мив заст пни олови правління Ощадбан Антон
Тютюн. На сьо одні вже майже 3,8 млн в ладни ів
дізналися про дат і час а т алізації своїх даних, з
них близь о 3,3 млн її здійснили. “Компенсаційні
виплати проводяться за рафі ом. Кожен в ладни
приходить в бан в призначений для ньо о час і от-
рим є омпенсацію. З 1 вересня цьо о ро почне-
ться реєстрація тих в ладни ів, хто ще не проходив
реєстрацію своїх даних і омпенсаційних рах н-
ів”,— зазначив пан Тютюн

Обмеження руху транспорту 
на Поштовій площі будуть 
мінімальними
Навесні наст пно о ро на Поштовій площі за-

працює нова с часна розв’яз а, по ли ана вирішити
проблем постійних заторів центрі міста. У зв’яз
з почат ом б дівництва дорожньо о в зла, на площі
б де обмежено р х автотранспорт . Та , з 27 серп-
ня част ово пере риють р х авто на Набережном
шосе на ділянці від мост Метро до Боричево о
звоз . А вже за іль а днів план ється зв зити про-
їждж частин в районі Річ ово о порт до 15 метрів.
Та им чином для р х транспорт залишать 4 см и
(по дві в обидва напрям и) шириною 3,75 м ожна.
ГУ транспорт та зв’яз , за потреби, передбачає
внесення змін робот маршр тів наземно о паса-
жирсь о о транспорт в межах Поштової площі

Київській громаді 
повернули землю вартістю 
майже 103 млн грн
Рішенням Господарсь о о с д м. Києва задово-

лено позов про рат ри Солом’янсь о о район
столиці та поверн то иївсь ій ромаді земельн
ділян на в л. Авіа онстр тора Антонова, 2/32
за альною площею 6 а і вартістю майже 103 млн
рн, повідомляє відділ зв’яз ів зі ЗМІ столичної
про рат ри. Я відомо, Київрадою 2009 році за-
значен ділян надано в оренд приватном а ціо-
нерном товариств “Росичі” для ре онстр ції
вартал старої заб дови. Пізніше, за рішенням с -
д , товариство передало свої права на оренд ТОВ
“Росичі Інвест”. За мовами до овор орендна пла-
та за орист вання земельною ділян ою становила
3 % від нормативно- рошової оцін и. Проте ні ПАТ
“Росичі”, ні ТОВ “Росичі Інвест” оштів за оренд не
сплач вали і б дь-я их б дівельних робіт не вели

Кнур9віщун Фунтик отримав 
постійне місце проживання
Господар Ф нти а Оле Кат ов визначився, де

житиме йо о підопічний після Євро-2012. Талісман
офіційної фан-зони Києва меш атиме на Ясно о-
родсь ій стра синій фермі, що розташована на від-
стані 30 м від столиці. Учора, після завершення а-
рантин , ветеринари дозволили перевезти Ф нти а
на місце йо о подальшо о тримання. Тепер ожен
бажаючий зможе відвідати н ра-віщ на та під од -
вати йо о спеціальними ормами, а та ож зробити
фото на з ад . “Улюбленець иївсь ої фан-зони
н р Ф нти поч вається добре. Він меш ає прос-
тором вольєрі з власним д шем та орист ється
неабия ою ва ою остей ферми”,— розповів ос-
подар Ясно ородсь ої стра синої ферми Сер ій
Радчен о
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Соціальна допомога малозабезпеченим 
киянам — прямий обов’язок міської влади
У цьом році за ініціативи олови КМДА місто збільшило додат ов со-

ціальн допомо иянам (фінанс вання соціальних про рам “Т рбота.
Наз стріч иянам” і “Соціальне партнерство”). Допомо арантовано от-
римають понад 370 тисяч иян — пенсіонери, інваліди, аф анці, ба ато-
дітні сім’ї та представни и інших ате орій малозабезпечених иян. Ви-
плач ються м ніципальні надбав и вчителям, медичним працівни ам.
Про це в інтерв’ю Першом національном теле анал У раїни повідомив
олова КМДА Оле сандр Попов. “Ми чіт о роз міємо, що життя в Києві
значно дорожче, ніж в інших ре іонах та містах раїни. І в соціальном
плані б ло б справедливо, я би ияни отрим вали додат овий соціальний
захист від місцевої влади. Саме та ої політи и ми дотрим ємося. Цьо о
ро місь ом бюджеті ми передбачили більш ніж 500 мільйонів ри-
вень, аби надати додат ов допомо пенсіонерам, я і отрим ють менше
1400 ривень, вчителям, лі арям, працівни ам фізичної льт ри та спор-
т , а та ож малозахищеним иянам, тобто тим, хто потреб є нашої під-
трим и. Та а робота має стати системною, незалежною від політичної
орієнтації влади. Том ми обрали шлях — референд м. Це б де перший
місцевий референд м в Києві, і це дозволить арант вати соціальний за-
хист иянам назавжди”, — на олосив Оле сандр Попов

Цифра дня

5 709 819 000 
гривень, на таку суму виконано обсяг робіт будівельниками столиці у
січні�червні 2012 року  

За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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З 1 до 7 серпня триватиме всеукраїнський 
тиждень грудного вигодовування
За ініціативи Всесвітньої ор анізації охорони здоров’я більше, ніж 170-

ти раїнах світ , в том числі і в У раїні, з 1 до 7 серпня проводитиметь-
ся Всесвітній тиждень р дно о ви одов вання. ВООЗ та ЮНІСЕФ спіль-
но розробили лобальн страте ію з ви одов вання дітей р дно о ві ,
я а має забезпечити по ращення харч вання немовлят, їхньо о зростан-
ня і розвит , а та ож зміцнення здоров’я. Все це повинно сприяти підви-
щенню рівня виживання дітей р дно о та ранньо о ві . З 2004 ро в за-
ладах системи охорони здоров’я У раїни та Києва широ о впровадж є-
ться розширена ініціатива ВООЗ/ЮНІСЕФ “Лі арня, доброзичлива до ди-
тини”, я а передбачає, о рім питань підтрим и р дно о ви одов вання,
впровадження с часних перинатальних техноло ій родопомічних за ла-
дах. За інформацією ГУ охорони здоров’я КМДА, стат с “Лі арні, добро-
зичливої до дитини” Києві мають місь і поло ові б дин и N№ 1, 2, 3, 6
та Перинатальний центр Києва, а шерсь е відділення Київсь о о центр
репрод тивної медицини Київсь ої місь ої лінічної лі арні № 1, дитяча
полі ліні а № 1 Дарниць о о район , дитячі лінічні лі арні N№ 1, 2, 7. За-
алом в У раїні та ий стат с мають 396 за ладів охорони здоров’я

Алла Шлапак подала документи до ЦВК
Днями лідер “Соціальної справедливості”, деп тат Київради VI- о с ли-
ання Алла Шлапа подала до менти до Центральної виборчої омісії на
реєстрацію її андидатом народні деп тати У раїни в одномандатном
виборчом о р зі № 221. Я поділилася враженнями пані Шлапа , пода-
ча до ментів відб лася д же швид о і спо ійно. “Я вірю в підтрим и-
ян. Пере онана, що наше з ними рішення є абсолютно правильним. Ці
Парламентсь і вибори дають шанс иянам отримати надійне представ-
ництво за онотворчом ор ані. Для цьо о потрібно, щоб меш анці сто-
лиці об’єдналися та підтримали тих, хто спроможний відстоювати їхні
права та захищати інтереси. Я отова робити це 221-м виборчом
о р зі”,— зазначила Алла Шлапа . На адаємо, Алла Шлапа є лідером ГР
“Соціальна справедливість” та деп татом Київради V-VI с ли ань, оло-
вою постійної омісії Київради з питань манітарної політи и. За останні
шість ро ів до її ромадсь их приймалень зверн лось більше 4 тис. осіб,
при цьом 80 % с ладних питань б ли вирішені на ористь иян. Серед
найва оміших ініціатив деп тата — запровадження системи адресної ма-
теріальної допомо и пенсіонерам та ветеранам, а та ож 20-50 % м ніци-
пальних надбаво для меди ів та освітян; створення місь о о call-центр -
1551. Крім то о, завдя и її з силлям пенсіонери, ш олярі, дільничні лі арі
та патронажні сестри одержали право без оштовно о проїзд ромад-
сь ом транспорті столиці

Киян запрошують на ярмарки
Я повідомляє ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о обсл ов вання на-

селення, 3 та 4 серпня столиці проходитим ть традиційні сільсь о оспо-
дарсь і ярмар и. Зо рема п’ятницю, 3 серпня, ярмар и відб д ться за
та ими адресами: в Голосіївсь ом районі — просп. 40-річчя Жовтня, 116;
Деснянсь ом — просп. Мая овсь о о, 63/12; Дніпровсь ом — в л.
Гродненсь ій, 1/35-5; Печерсь ом — в л. Первомайсь о о та І. Мечні о-
ва; Подільсь ом — просп. Правди, 5-11; Святошинсь ом — в л. Зодчих,
62-64; Солом’янсь ом — в л. Освіти (в межах в лиць В зівсь ої та Кри-
воноса); Шевчен івсь ом — в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, в л.
Я іра, 19, в л. Пі а, 18, на розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої.
У с бот , 4 серпня, ярмар и відб д ться в Голосіївсь ом районі — в л.

Голосіївсь ій, 10-14; Дарниць ом — в л. Рев ць о о; Деснянсь ом —
в л. А адемі а К рчатова (в межах в лиць Мілютен а та Братиславсь ої)
та на просп. Мая овсь о о, 63/12; Дніпровсь ом — просп. Возз’єднан-
ня, 2-8; Оболонсь ом — в л. Лайоша Гавро, 1-9; Печерсь ом — в л. Ні-
мансь ій, 5-7; Подільсь ом — в л. Світлиць о о, 25; Святошинсь ом —
в л. Жол дєва, 4; Солом’янсь ом — в л. Героїв Севастополя, 42; Шев-
чен івсь ом — в л. Подвойсь о о, 2-12

Київ провів гімнасток 
на Олімпіаду
Столична влада планує активізувати роботу зі створення нового
Центру художньої гімнастики
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Учора тренери, др зі, бать и імнас-
то та ерівництво міста зібралися
на трен вальній базі раїнсь ої
оманди, аби підтримати дівчат пе-
ред найвідповідальнішим моментом
їхньом спортивном житті — ви-

ст пом на І рах XXX Олімпіади
Лондоні. Прис тні побажали спортс-
мен ам вдалих вист пів та сходжен-
ня на чемпіонсь ий п’єдестал.

Змагання з художньої гімнастики стартують 9

серпня. Збірна України прибуде до Олімпій�

ського селища заздалегідь — у неділю, щоб ос�

воїтися у нових умовах та звикнути до супер�

ницької атмосфери, яка панує між спортсмена�

ми на Іграх. Як зазначає старший тренер Націо�

нальної збірної України з художньої гімнастики

Альбіна Дерюгіна, усі дівчата у чудовій формі.

“Психологічне налаштування спортсменів пе�

ред олімпійським виступом — це тривалий про�

цес, який ми проводили протягом року. Але по�

казником найкращої моральної витримки є фі�

зична готовність на килимі. Ми щодня трену�

ємося зранку до пізнього вечора. Тому готов�

ність всіх дівчат відмінна”,— зазначила “Хре�

щатику” Альбіна Дерюгіна.

Основний секрет перемоги, за словами гім�

насток, в опануванні собою. “Ми не думаємо

про медалі, а зосереджуємося на зібраному та

якісному виступі. Наше завдання — оволодіти

хвилюваннями та показати гарний результат, а

все інше — справа суддів”,— розповіла “Хреща�

тику” гімнастка Анна Різатдінова.

Переконаний у перемозі талановитих дівчат і

голова КМДА Олександр Попов. “В Україні чу�

дова школа та традиції з художньої гімнастики,

які закладені видатними тренерами Іриною та

Альбіною Дерюгіними. Тому ми очікуємо від їх�

ніх вихованок серйозних результатів на Олім�

пійських іграх. Переконаний, що вони повер�

нуться до України з олімпійськими нагорода�

ми”,— зазначив голова КМДА.

Він також поділився планами щодо будівниц�

тва нового центру художньої гімнастики у Ки�

єві. Ймовірно, що такий заклад запрацює уже

наступного року. Адже

у 2013 році саме укра�

їнська столиця прий�

матиме Чемпіонат сві�

ту з художньої гімнас�

тики. Доки ж нова спо�

руда зводитиметься,

для українських гім�

насток будуть створені

всі необхідні умови для

тренувань у Міжнарод�

ному виставковому центрі на лівому березі. “Я

отримав доручення від уряду активізувати ро�

боту зі створення нового Центру художньої гім�

настики. І це справді дуже хороша новина, адже

такий заклад дійсно потрібний столиці. Це буде

спортивний центр,

облаштований за най�

сучаснішими техно�

логіями, який забез�

печить школу худож�

ньої гімнастики най�

кращими умовами для

підготовки нових

чемпіонок”, — наго�

лосив Олександр По�

пов.

Для присутніх дівчата показали виступи, які

вони підготували на Олімпійські ігри: з м’ячем,

стрічкою, обручем та булавами. Зазначимо, що

до Лондона вирушає вісім українських гімнас�

ток, віком від 16 до 21 року

У столиці заплановано будівництво
нового центру художньої

гімнастики. Ймовірно, що такий
заклад запрацює уже наступного

року. Адже у 2013 році українська
столиця прийматиме Чемпіонат

світу з художньої гімнастики

Ринок "Столичний" 
розширюється
У вересні тут запрацюють оптові павільйони з м’ясною, рибною,
ковбасною та молочною продукцією
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Найбільший в У раїні ртово-роз-
дрібний омпле с з продаж сіль-
сь о осподарсь ої прод ції, я ий
знаходиться на Кільцевій, продовж є
розвиватися. Рі том т т б ло вве-
дено в дію павільйон “Овочі і фр -
ти” та два майданчи и для тор івлі з
автомобілів. Наразі заверш ється
б дівництво та оздоблення ще двох
ан арів “Моло о і овбасні вироби”
та “Риба і м’ясо”, від риття я их за-
плановане на почато осені.

Термінал “Риба та м’ясо” призначений для тор�

гівлі живою, охолодженою, замороженою рибою

та морепродуктами, а також охолодженим і замо�

роженим м’ясом усіх видів. Термінал “Молоко і

ковбасні вироби” орієнтуватиметься більше на

кисломолочну продукцію та сири, а також ковба�

си від виробників. Загальна площа кожного па�

вільйону — 8 тис. кв. м, по 60 торгових місць.

Популярність ринку та комерційно вигідні умо�

ви, які запропоновані для підприємців, вже дали

перші позитивні результати. “Понад 95 % торго�

вельних майданчиків на сьогодні розкуплені. В ос�

новному дрібними та середніми бізнесменами. Від�

повідно на момент відкриття павільйонів ми при�

ємно здивуємо споживачів різноманітністю та ці�

ною продукції”, — розповів “Хрещатику” генераль�

ний директор ринку “Столичний” Олексій Чумак.

За його словами, ринок буде обладнаний кра�

щими світовими технологіями для обробки та

зберігання продукції. “Це високотемпературні та

морозильні камери низької заморозки, камери

охолоджувально�холодильні та шокової замороз�

ки. Окрім того, в кожному м’ясо�рибному торго�

вельному приміщенні встановлені дві морозильні

камери, де можна задавати температури — 180

та — 5�00 С. Поряд з ними розміщена технологіч�

на зона передпродажної підготовки продукції і

касовий бокс”,— зазначив Олексій Чумак.

В центральній частині павільйону “Риба і м’я�

со” діятимуть п’ять басейнів для живої риби та

технологічні приміщення. Термінал “Молоко і

ковбасні вироби” має довжину 198 метрів. Тут пе�

редбачено прохід для покупців у 6 метрів. По

обидві сторони розміщені торгові місця.

На другому поверсі кожного павільйону пра�

цюватимуть найсучасніші у Києві лабораторії, де

можна буде зробити комплексний аналіз продук�

тів харчування. За словами гендиректора “Сто�

личного”, зараз лабораторії готуються до серти�

фікації, і на момент відкриття терміналів діяти�

муть на повну потужність. До речі, графік роботи

павільйонів буде зорієнтований на покупців.

“Для гуртових продажів, швидше за все, відве�

дуться ранкові години, орієнтовно з 4.00 до 9.00.

Роздрібний покупець зможе здійснити покупку з

4.00 до 16.00”, — додав пан Чумак.

Цікаво, що проектування будівель відбувалося

з урахуванням потреб гуртового і роздрібного

покупця. Для перших збудовані під’їзди, зони

відстою та розвороти для транспорту. Такі ж пе�

редбачені і для роздрібних покупців. Все зробле�

но таким чином, щоб два різні потоки відвідува�

чів не заважали один одному.

Окрім того, поряд із терміналами зводиться

торгова галерея з офісно�сервісним центром за�

гальною площею 4 тис. кв. м. Ці споруди передба�

чені для проведення тренінгів, семінарів, конфе�

ренцій. Розміститься тут і побутова інфраструкту�

ра — заклади харчування, вбиральні, душові

Вже наст пно о тижня раїнсь і імнаст и по аж ть свою майстерність на спортивних майданчи ах
Олімпіади Лондоні

На оптовом рин "Столичний" запрацюють павільйони "Моло о і овбасні вироби" та "Риба і м`ясо"

Популярність ринку та комерційно
вигідні умови, які запропоновані

для підприємців, дали перші
позитивні результати — понад 95 %

торговельних майданчиків вже
розкуплені 
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Новини компаній

Ділові новини

Ціни на продукти 
харчування залишаться 
без змін

Ціни на хліб та інші прод ти
харч вання в У раїні залишаться
стабільними, незважаючи на не-
врожай. Про це заявив прем’єр-
міністр Ми ола Азаров. Він на а-
дав, що в цілом в У раїні втрати
зерна мож ть ся н ти 8 млн тонн.
“Спе лянти підвели олови, але,
незважаючи на про нози висо ої
ціни на зерно цьо о ро , ціни на
хліб, моло о, масло та інші про-
д ти харч вання в У раїні не
зрост ть, на відмін від сит ації з
неврожаєм 2003 і 2010 ро ах. У
держави є вели і запаси продо-
вольства та зерна, я ими забезпе-
ч ватиметься раїнсь ий ри-
но ”, — заявив прем’єр. Та ож
Азаров спрост вав про нози про
знецінення ривні після виборів. “В
У раїні ривня стабільна і б де ста-
більною після виборів. Ми не др -
вали і не др ємо ривні. Це за-

рож вало б розвалом раїнсь ої
е ономі и. Але, незважаючи на
с ладнощі, держава вирішить це
питання”,— запевнив він

Скасовано обов’язкове 
проведення тендерів 
для держкомпаній
Президент Ві тор Ян ович

підписав за он про виведення
державних підприємств з-під
обов’яз ової дії тендерних про-
цед р За он “Про здійснення
державних за півель”. Відповід-
но до ньо о, з Господарсь о о
оде с ви лючаються норми, за
я ими державні підприємства (я
омерційні, та і азенні) для за-
півель товарів, робіт і посл

ви ористов ють процед ри, ви-
значені за оном про держза -
півлі. Та ож ви лючені п н ти,
що відносять під чинності за он
про держза півлі ом нальні
підприємства і осподарчі това-
риства, онтрольний па ет а цій

(або част и в СФ) я о о нале-
жить державі. Безпосередньо
визначено, що до онтрольова-
них державою підприємств (я
держпідприємств, та і до а ціо-
нерних товариств) він застосов -
ватиметься тіль и разі, я що
за півлі здійснюються за дер-
жавні ошти. За он визначає
державні ошти я ошти дер-
жавно о і місцево о бюджетів,
позабюджетних державних фон-
дів, а та ож ошти редитів між-
народних фінансових ор аніза-
цій, зал чених під держ арантії.
Крім то о, збільш ється перелі
мов, я і надають право зміню-
вати мови до овор після підпи-
сання (але до почат поставо ).
У перелі в лючена по оджена
зміна вартості онтра т внаслі-
до сезонно о оливання цін на
товар або посл , зміна ціни
зв’яз зі зміною подат ових ста-
во , а та ож інде с інфляції, ва-
лютних рсів і біржових отир -
вань, я що вони ви ористов ю-

ться в онтра ті, повідомляють
У раїнсь і новини

За розроблення
та впровадження 
інноваційних технологій
уряд буде преміювати
Уряд прийняв Постанов “Про

премію Кабінет міністрів У раїни
за розроблення і впровадження
інноваційних техноло ій”. Про це
повідомляє прес-сл жба Мінос-
віти. О рім то о, затверджено
положення про премію та опис
блан а диплома ла реата
вина ороди. Премія прис дж ва-
тиметься на он рсних засадах
щоро за особливі дося нення
розробленні та впровадженні ін-
новацій виробництво та виве-
дення на рино вітчизняної про-
д ції. З метою роз ляд подання
міністерств, інших центральних
ор анів ви онавчої влади, Націо-
нальної а адемії на , Національ-
ної а адемії медичних на , На-

ціональної а адемії а рарних на-
про прис дження премії, про-

ведення он рсно о відбор ро-
біт та під отов и пропозицій про
прис дження премії б де творе-
но омітет з прис дження премії
ряд , я ий діятиме на ромад-
сь их засадах. До с лад оміте-
т входитим ть члени ряд , е-
рівни и центральних ор анів ви-
онавчої влади, на овці та про-
відні онстр тори. Витрати, по-
в’язані з виплатою премії та ви-
отовлення дипломів ла реатів,
здійснюватим ться в межах ош-
тів, передбачених держбюд-
жеті

Київ закупить 
трамваї 
у “Богдан Моторс”
КП “Київпастранс” вибрало

“Автос ладальний завод № 1”
омпанії “Бо дан Моторс” для
за півлі трамвайних ва онів на
с м 63,8 млн рн. Про це с а-

зано в повідомленні КП про а -
цепт пропозиції омпанії за під-
с м ами тендер . Зо рема “Ки-
ївпастранс” має намір за пити
в “Бо дан Моторс” 4 трисе цій-
них трамвайних ва они довжи-
ною понад 25 м із част ою низь-
о о рівня підло и (понад 75%).
На адаємо, що січні “Київпас-
транс” і орпорація “Бо дан” до-
мовилися про спільне вироб-
ництво трамваїв

Україна використала 
лише 7,5% квоти 
на імпорт вина
Станом на 1 серпня У раїна ви-
ористала 7,5% воти на імпорт
вино радно о вина, в лючаючи
вина ріплені, с сло вино радне.
Про це повідомляє прес-сл жба
Міністерства е ономічно о роз-
вит і тор івлі. Обся воти с ла-
дає 40 млн л, імпортовано
3 млн л, залишо воти відповід-
но с ладає 37 млн л

Найпопулярніші
туристичні 
трансфери
Влітку транспортні запити 
українців зросли на 30%
Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

Цьо о сезон майже половина раїнсь их т ристів по-
дорож ють залізницею, третина — автоб сом, а решта
надає перева авіаперельотам. Е сперти зазначають,
що вит и на літа и є в наявності постійно, а от із за-
лізничними проїзними до ментами трапляються пере-
бої — їх радять п вати завчасно.

У літній період запити українців з транспортної тематики, згідно зі ста�

тистикою бізнес�довідки “123”, збільшилися в порівнянні з попереднім пе�

ріодом на 30 %. Найбільш популярним видом транспорту є залізниця. “В

цьому році на тому ж рівні залишився попит стосовно автобусних переве�

зень, на 5 % збільшилася кількість подорожуючих на поїздах, а от запити з

авіаперельотів знизилися на 15 %”,— повідомив “Хрещатику” президент

компанії “Інформаційні системи 123” Олександр Серебряник.

Однак це зовсім не означає, що українці стали менше літати — просто те�

пер вони воліють бронювати квитки на літаки задовго до початку “гарячо�

го” сезону. Експерти кажуть, що це не передбачливість, а спосіб заощадити

гроші — адже купувати квитки завчасно набагато дешевше, ніж перед від�

льотом.

Найчастіше українці літають до Європи (34%). Сьогодні це просто і зао�

щадливо, завдяки лоу�кост програмам. У топі любителів європейського від�

починку в липні — Болгарія, Франція, Хорватія, Австрія, Іспанія. Крім

того, 14 % громадян зважуються на далекі подорожі. У списку найпопуляр�

ніших — Таїланд, Куба, Індія, Балі, Перу, Малайзія, Шрі�Ланка, Канада,

Китай, В’єтнам. І традиційно — Туреччина (15%) і Єгипет (8,5%).

“При виборі місця відпочинку турист орієнтується на безпеку, доступ�

ність путівки та зручність перельоту. Цьогоріч багато говорять про грузин�

ський феномен. Потік українських туристів у цю країну значно зріс”,—

прокоментувала “Хрещатику” заступник директора з туризму компанії

“Пан Юкрейн” Ольга Юденко. Додамо, що на внутрішньоукраїнські пере�

льоти припадає 11% запитів до бізнес�довідки. В топі липня: Крим, Івано�

Франківськ, Одеса, Львів.

Цікаво, що з придбанням авіаквитків проблем майже не виникає — вони

завжди є в наявності. Водночас з квитками на потяги ситуація нерівномір�

на. “Особливо помітно це було в травні�липні, з настанням серпня ситуація

вирівнюється. Не дивлячись на те, що продаж квитків починається за 45

днів, ходових квитків (головним чином, у кримському напрямку) може не

бути вже через кілька годин після відкриття попереднього продажу”,— за�

значають у “Міськдовідці”.

Втім, дорогі квитки (600 — 1000 грн) є завжди. Також без перешкод мож�

на купити квитки на нові потяги Експрес (Київ — Харків, Київ — Львів,

Київ — Донецьк), що курсують у зручному форматі: 4,5�6,6 години в доро�

зі. Ціна білетів при цьому коливається від 400 до 600 грн
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Фондовий ринок 
в очікуванні реформ
За підсумками першого півріччя найпопулярнішими виявилися
державні облігації

Державні цінні папери
Серед фінансових інструментів

найбільший обсяг торгів у першому

півріччі було зафіксовано з держав�

ними облігаціями — 61,04 млрд грн,

що складає 61,53 % від загального

обсягу виконаних біржових кон�

трактів. Середньозважений рівень

дохідності, за яким укладалися ці

угоди, коливався в межах 11,11% —

12,87%,(у минулому році — 8,46%

до 9,49%). Слід зазначити, що з 19

лютого 2010 року доступ до участі в

аукціонах з первинного розміщення

ОВДП мають лише 16 банків — пер�

винних дилерів. Решта бажаючих

вкласти кошти в державні цінні па�

пери купують їх на вторинному

ринку.

На думку директора Генерального

департаменту грошово�кредитної

політики НБУ Олени Щербакової,

збільшення обсягів торгів ОВДП на

вторинному ринку пов’язане зі

зростанням первинного ринку

ОВДП, а також меншим ризиком в

порівнянні з цінними паперами

приватних емітентів та привабли�

вим рівнем дохідності.

“За останніми наявними даними,

частка операцій з цінними папера�

ми, які вільно обертаються на фон�

довому ринку, не перевищує 10,96%

від його загального обороту. Пер�

шість впевнено можна віддати саме

ринку державних цінних паперів.

Так у січні — червні 2012 року Мі�

ністерством фінансів України було

розміщено ОВДП на суму 28 923,8

млн грн, 2 112,5 млн дол. США та

316,6 млн євро. А загальний обсяг

ОВДП, що перебувають в обігу, за

станом на перше липня становив

187 745,0 млн грн”,— зазначила

Олена Щербакова.

Ринок акцій
Обсяг торгів з акціями становив

15,59 млрд грн або 15,71 % від загаль�

ного обсягу виконаних біржових

контрактів організаторів торгівлі.

Аналізуючи ситуацію на вітчизняно�

му фондовому ринку, Олена Щерба�

кова також зауважила, що на сього�

дні на біржовому (організованому)

ринку України діють 10 організато�

рів торгів, найбільшим з яких є Фон�

дова біржа Першої фондової торго�

вельної системи (далі — ФБ ПФТС).

“За результатами січня — червня

поточного року індекс ФБ ПФТС, що

відображає коливання цін на акції

найбільш привабливих підприємств,

зменшився порівняно з початком ро�

ку на 172,12 пункту (з 534,43 до 362,31

пункту) або на 32,21%. Станом на

перше липня у Біржовому списку ФБ

ПФТС зазначено 1 140 цінних папе�

рів: акцій — 529, корпоративних облі�

гацій — 334, державних облігацій —

144, цінних паперів ІСІ — 113 і муні�

ципальних облігацій — 20”,— повідо�

мила фахівець.

За словами керівника відділу бір�

жових операцій ІГ “Арт Капітал”

Володимира Волкова, у першому

півріччі суттєве зниження індекса

ПФТС відбулося через зменшення

цін на акції гірничо�металургійного

комплексу: “Дані інструменти най�

більш чутливі до різкої зміни на�

строю інвесторів, а також кон’юнк�

тури на ринку металу”.

На думку аналітика, непевна ситу�

ація на європейських і азійських

фондових майданчиках мала вплив і

на український ринок: “Безумовно,

європейська криза і уповільнення

темпів зростання багатьох країн,

зокрема в ЄС і Азії, мали вплив на

вітчизняний ринок. Однак слід за�

значити, що фондовий ринок в

Україні останнім часом не досить ак�

тивно реагує на процеси, що відбу�

ваються на розвинених ринках,—

пояснює Володимир Волков.— На

жаль, істотно тисне низька ліквід�

ність вітчизняного ринку. Боргова

криза в ЄС поступово посилюється.

Але керівництво країн і ЄЦБ не за�

лишають спроби врятувати євро від

більш глибокого сповзання. Саме

тому європейських інвесторів на

українському ринку зараз небагато, а

з сусіднього до нас російського рин�

ку продовжується відтік капіталу”.

Проблеми і перспективи

За словами Олени Щербакової,

незважаючи на певне збільшення

частки операцій з цінними папера�

ми на біржовому ринку, є всі підста�

ви вважати, що вітчизняний фондо�

вий ринок залишається надзвичай�

но закритим: приблизно 89% усіх

операцій на ньому здійснюються в

так званому приватному режимі.

Крім того, дефіцит цінних паперів,

що вільно обертаються на ринку, та

операцій з ними перешкоджають

встановленню об’єктивної вартості

та дохідності вітчизняних цінних

паперів.

“Це унеможливлює активне вико�

ристання цінних паперів як пошире�

ного інструменту ліквідної застави,

звужуючи наші можливості під час

рефінансування банків та здійснен�

ня операцій на відкритому ринку. І

пояснює недостатньо високу чутли�

вість грошової маси та реальної еко�

номіки до змін відсоткових ставок.

Нівелюванню зазначених обмежень

мало б допомогти законодавче вре�

гулювання низки питань. НБУ

сприяє розвиткові ринку корпора�

тивних облігацій, зберігаючи за ни�

ми статус фінансових інструментів, з

якими він може працювати під час

здійснення рефінансування бан�

ків”,— запевнила Олена Щербакова.

Слід нагадати, що декілька тижнів

тому був прийнятий закон про депо�

зитарну систему, який кардинальним

чином міняє весь її устрій і дозволяє

інакше ставитися до розподілу ролей

на ринку цінних паперів. “Створює�

ться Центральний депозитарій, роль

якого на себе бере депозитарій НБУ.

Чи будуть позитивними дані зміни,

зараз сказати важко. Але це лише

єдине, що відбулося в законодавчому

полі на ринку цінних паперів. Тому

галузь потребує істотних реформ. Чи

будуть вони проводитися і коли це

відбудеться, невідомо”,— підсумовує

Володимир Волков

У січні – червні 2012 року
Міністерством фінансів

України було розміщено
ОВДП на суму 28 923,8

млн грн, 2 112,5 млн дол.
США та 316,6 млн євро 

Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Нещодавно Національна омісія з цінних паперів та
фондово о рин повідомила про дея і по азни и, що
хара териз вали стан рин цінних паперів впродовж
січня-червня 2012 ро . Та , обся біржових онтра тів
з цінними паперами, ладених протя ом 6 місяців ни-
нішньо о ро , в порівнянні з даними анало ічно о пе-
ріод 2011 ро зменшився на 12,4 % або на 14,04
млрд рн і становив 99,2 млрд рн. Е сперти онстат -
ють сталий інтерес інвесторів до інвестиційних фондів
та вплив зовнішньої он’юн т ри на фондовий рино .
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У 1990 році на вулиці Ревуцького з’явилася но�

ва школа. Тоді все навколо було засипане піска�

ми, а в перспективі тут лише планували побуду�

вати новий мікрорайон. Директором школи при�

значили 28�річну Поліну Іванівну Замаскіну, пе�

ред якою стояло непросте завдання — перетво�

рити звичайну будівлю в храм знань, зібрати ко�

лектив однодумців. Відкриття закладу співпало з

розвалом радянської системи, коли в серцях лю�

дей панували хаос та невпевненість у завтра�

шньому дні. Тому головним завданням усього

педагогічного колективу було надати притулок

дитячій душі. Це спонукало до новаторського

підходу у вихованні й навчанні, до пошуку нових

форм і методів, до шліфування майстерності та

професіоналізму.

Основа школи — педагоги

Ще маючи статус загальноосвітньої школи, у

навчальному закладі ввели вивчення англійської

мови з першого класу, започаткували роботу гур�

ткових об’єднань із музики, хореографії, образо�

творчого мистецтва, ліпки, карате. Це був поча�

ток до формування обличчя школи, її особливо�

го характеру.

З перших днів і по сьогодні тут працюють педа�

гоги�ентузіасти: Світлана Милоголовкіна, Юлія

Байдалова, Валентина Овдій, Світлана Івашина,

Людмила Клочко, Олег Леонтьєв, Тамара Мойсе�

єнко, Джульєта Гюльназарова, Тетяна Годорова,

Наталія Поміновська, Олена Шимко, Людмила

Орішак, Надія Шлапунова, Лариса Середа.

Особлива гордість гімназії — вчителі з півсто�

літнім педагогічним стажем — Світлана Милого�

ловкіна та Віра Вашкулат, які є взірцем не лише

для учнів, але й для своїх колег. Віра Вашкулат

упродовж багатьох років опікується дітьми�си�

ротами, проводить величезну військово�патріо�

тичну роботу. Світлана Милоголовкіна від пер�

ших днів працювала завучем молодшої школи і

сьогодні продовжує надихати своєю енергією,

ентузіазмом всіх учителів гімназії. До педагогіч�

ного колективу успішно влилися і колишні ви�

пускники школи, що обрали педагогічний фах:

Тетяна Гончар, Наталя Навишна, Марія Якимен�

ко, Галина Мариненко, Ірина Мариненко, Інна

Лисенко, Олександр Розпутній, Михайло За�

блодський.

Досвід східних та західних країн

У кінці 90�х років в школі сформувалася база

для поглибленого вивчення іноземних мов. Це

була відповідь на виклик часу. Адже Україна стала

відкритою для світу й потребувала фахівців зі

знаннями мов інших народів, їх культури, тради�

цій, звичаїв. Виникла необхідність налагодження

міжнародних партнерських зв’язків. Освітянами

закладу було започатковано Українсько�шотланд�

ський проект, особливістю якого стали поїздки

груп учнів (хлопців) у Шотландію, перебування їх

у скаутському таборі та проживання у сім’ях.

Експеримент, пошук нових ідей, творчий під�

хід до втілення їх у життя стали основою роботи

педагогічного колективу. У молодшій школі за�

початкували навчання за програмою “Росток”,

що сприяло розвитку логічного мислення дити�

ни, збагачувало її уяву про навколишній світ. А в

старшій школі була налагоджена тісна співпраця

з вищим навчальним закладом ЕКОМЕН, ви�

кладачі якого проводили заняття на базі школи.

У 2007 році навчальний заклад набув почесно�

го статусу гімназії. Окрім англійської та німець�

кої мов, гімназисти почали вивчати японську,

корейську, арабську. Учителі розробили і впрова�

дили курс “Сходознавство”, налагодили зв’язки

з Японським культурним центром. А три роки

тому побували в Японії для ознайомлення з сис�

темою освіти цієї країни.

Цікаві гуртки та участь в МАН

У гімназії працюють різноманітні гуртки. З

1990 року гуртком “Гончарики” керує таланови�

та майстриня Надія Шлапунова. Діти, працю�

ючи з глиною, виявляють свій талант до втілення

в пластиці улюблених образів і почуттів. Перемо�

жець конкурсу “Вчитель року 2003”, заслужена

вчителька України Жанна Марчук привчає дітей

до образного мислення не лише на уроках, але й

прагне розвивати творчу особистість під час за�

нять гуртка “Образотворче мистецтво”. З пер�

ших років заснування школи працює Алла Опа�

насюк, яка постійно займається пошуком нових

талантів, керує хором хлопчиків, ансамблями,

готує безліч концертів, конкурсів, виступів.

Вищою точкою науково�дослідницької роботи

в гімназії є участь учнів у Малій академії наук і

написання конкурсних робіт. Це дає змогу шко�

лярам розвинути свій інтелект у самостійній

творчій діяльності. У 2008 році учениця гімназії

Марина Святенко дослідницькою роботою

“Специфіка індивідуально�особистісного, на�

ціонального та універсального вимірів символі�

ки роману Орхана Памука “Мене називають чер�

воним” посіла Ш місце у всеукраїнському етапі

МАН.

Фестивалі та конкурси

Вчителі гімназії дотримуються простого прави�

ла — чим досконалішим буде самовизначення уч�

нів, тим кращого фахівця отримає держава. Тому

наступним етапом роботи закладу є допрофільна

підготовка учнів 7�9 класів. Для учнів 10�11 кла�

сів тут функціонують спецкурси за такими тема�

ми: “Київські адреси світової літератури” (вчи�

тель — Валентина Секіріна), “Від народної дра�

ми — до професійного театру” (вчитель — Ната�

ля Ковтун), “Стилістика української мови” (вчи�

тель — Ольга Россихіна), “Фізика твердого тіла”

(вчитель — Алла Заблодська), “Фітотерапія, або

життя без пігулок”(вчитель — Тетяна Гончар).

Крім того, у гімназії традиційно проводяться

фестивалі дитячої творчості — “Усі зірки”, кон�

курс читців поезії Тараса Шевченка, мовні та по�

етичні вечори, театральні вистави, концерти ар�

тистів філармонії, зустрічі з цікавими людьми. Все

це величезна база культури, творчості, натхнення,

формування єдиної родини гімназистів

Священне таїнство молитви
Молитва — це наше звернення до Бога. Без

неї, як без радіосигналу, не можна встановити

зв’язок. Й по милості Своїй, Господь чує нашу

молитву, якщо ми, звичайно, маємо віру. Тільки

по маловір’ю може здаватися, що Господь не до�

помагає; кожна мить нашого життя наповнена

Його піклуванням про наше спасіння. Просто

ми не вміємо співвідносити волю свою з волею

Божою: просимо волі Божої, а хочемо своєї.

Ми не повинні забувати, що ангели спонукають

нас до молитви та стоять з нами на ній, разом ра�

діючи й молячись про нас. А якщо ми недбайливі

та приймаємо гріховні помисли, то тим самим об�

ражаємо ангелів. Бо в той час, як вони стільки

подвизаються за нас, ми лінуємося просити Бога

за самих себе. А ще гірше: нехтуючи служінням

Богу та як би відвертаючись від їх Владики, ми ве�

демо уявну бесіду з нечистими бісами.(Ніл Сін.).

“Коли молишся,— сказав Христос,— не будь,

як лицеміри, які люблять в синагогах та на пе�

рехрестях, зупиняючись, молитися, щоб здати�

ся правильними перед людьми. Істинно кажу

вам, що вони вже отримують нагороду свою”,

якщо бажають, шукаючи похвали від людей, ті

не отримають милості від Бога: вони її не шука�

ють або втрачають її за своє марнославство. “Ти

ж, коли молишся, увійди до кімнати своєї, зачи�

ни двері, помолись Отцю твоєму, потай, й

Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі яв�

но” — за цю таємну смиренну молитву, так само

як й за суспільну, чинену також з чистим намі�

ром, з благоговінням, без марнославства.

Моліться не для того, щоб сповістити Бога

про свої потреби, але щоб через невпинне бла�

гання з’єднатися з Ним, змиритися перед Ним,

згадати гріхи свої, “бо знає Отець ваш, чого по�

требуєте, ще раніше прохання вашого”.

Досконала та правильна молитва є та, слова

якої доходять до свідомості та почуттів; для цьо�

го необхідна увага. Не давай думкам відхиляти�

ся вбік; повертай їх знову й знову. Той, у кого

воля та молитва не згодні з волею Божою, зу�

стріне перешкоду в своїх починаннях та буде

знову й знову потрапляти у ворожі пастки.

Молитва буде нечистою, якщо, коли молиш�

ся, осуджуєш у чомусь іншого. Молячись, слід

засуджувати тільки самого себе. Твоя молитва

без самоосуду марна, так само, як марна молит�

ва при засудженні іншого.

Бог не вимагає від стоячого на молитві, крас�

номовства та вправного складання слів, але

тільки сердечної теплоти й старанності. Най�

красномовнішою є та молитва, в якій просто,

від серця викладається нужда перед велелюб�

ним Богом (Прот. П. Соколов). Саме тому мо�

литви наші здебільшого бувають не почуті, або,

як кажуть, не доходять до Бога, тому що вони не

доходять й до нас самих,— не виходять з нашої

душі, з нашого серця (свящ. А. Щукін).

Віра є ключ до виконання молитви. Де її не�

має, там молитва безуспішна. Отже, якщо твої

молитви залишаються іноді марними, дивись,

перш за все, чи маєш ти віру? (Прот. П. Соко�

лов). А найголовніше — це просити у Бога не то�

го, чого ми бажаємо, а того, що Він бажає, тому

що це є найпевніший засіб отримати саме те, що

потрібніше нам.

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної церкви

Юні мешканці Троєщини 
поїдуть на оздоровлення 
до Китаю
Діти з Деснянсь о о район , я і постраж-

дали внаслідо аварії на ЧАЕС, війд ть до
с лад деле ації з 200 раїнсь их підліт ів,
я і поїд ть на оздоровлення до Китаю за-
вдя и особистій підтримці міністра соці-
альної політи и У раїни Сер ія Ті іп а та
дося н тій домовленості між МЗС У раїни з

итайсь ою стороною. Днями відб лися ор анізаційні збори за
частю заст пни а олови Деснянсь ої РДА Юрія Титарен а, на-
чальни а районно о правління праці та соціально о захист насе-
лення Анастасії Філонен о, ерівни а поїзд и, дитячо о хір р а Оле-
а Ш алевича, дітей та їх бать ів. “Ви онання завдань, пов’язаних
з реалізацією домовленостей лав держав щодо оздоровлення
Китаї 200 раїнсь их дітей з числа постраждалих внаслідо аварії
на ЧАЕС по ладено на Все раїнсь ий бла одійний фонд ім. С н
Цінлін. Це — єдина ор анізація, я а займається питаннями оздоров-
лення іноземних дітей Китаї. Щоро фонд запрош є підліт ів з
понад 100 раїн світ до часті “Міжнародном літньом таборі
С н Цінлін”. Вперше до с лад деле ації війшли і діти з Деснян-
сь о о район ”,— повідомив Юрій Титарен о. За бажанням прийма-
ючої сторони ві дітей, я і приїжджатим ть на оздоровлення, пови-
нен б ти від 12 до 17 ро ів. Китайці бер ть на себе сі фінансові ви-
трати — харч вання, проживання, оздоровлення та вн трішнє
транспортне забезпечення для раїнсь их дітей. Під час восьми-
денно о переб вання Китаї ш олярі поб вають посольстві У ра-
їни в Китаї, з стрін ться з представни ами итайсь о о ряд , візь-
м ть часть е с рсійній про рамі в Пе іні та відвідають місто на
морсь ом збережжі Циндао

На Десенці пройде фінал чемпіонату України 
з водно.моторного спорту
4 та 5 серпня меш анці Деснянсь о о район та ості столиці змо-

ж ть спостері ати за захоплюючими зма аннями з водно-моторно-
о спорт серед дорослих та юна ів, я і пройд ть на річці Десен а
(Чорторий). У зма аннях візьм ть часть 50 е іпажів з Одеси, Ми о-
лаєва, Кірово рада, Вінниці, Хмельниць о о, Чер ас, Києва, Крим .
Зма атим ться е іпажі на човнах лас юнаць их та дорослих: мо-
точовнах — Sn350, S550, T550, с терах — O250, O350, O500, лі-
серах — Rn1000, Rn1500, Rn2000. “Ми до ладаємо ма сим м з -
силь для то о, щоб здоровий спосіб життя та заняття спортом ста-
ли невід’ємною частиною життя меш анців Деснянсь о о райо-
н ”,— зазначив перший заст пни олови Деснянсь ої РДА Вадим
Костючен о. На адаємо, що зма ання відб д ться за підтрим и
Деснянсь ої РДА, КП “Плесо”, ГУ справах сім’ї, молоді та спорт
КМДА та Київсь ої місь ої Федерації водно-моторно о спорт

В Дарниці обговорювали 
питання зі створення 
районних бізнес.центрів
Днями в Дарниць ій РДА відб вся “ р -

лий стіл” щодо вирішення пра тичних пи-
тань створення та діяльності районних біз-
нес-центрів, відповідно до меморанд м
про спільн діяльність з розвит інфра-
стр т ри підприємництва в Києві. В засі-
данні “ р ло о стол ” взяли часть заст п-
ни олови Дарниць ої РДА Лозовий В. Б.,
ерівни и правлінь та відділів район ,

представни и Державної подат ової інспе ції та Управління пенсій-
но о фонд У раїни в Дарниць ом районі, члени Координаційної
ради з питань розвит підприємництва при Дарниць ій РДА, пред-
ставни и районних бізнес-центрів та ромадсь их об’єднань. Учас-
ни и заход об оворювали питання створення мережі бізнес-цен-
трів, я і є надзвичайно важливими з точ и зор можливості отри-
мання нової інформації, демонстрації спішних моделей бізнес-цен-
трів, роз міння та заохочення до пош нових ідей, рес рсів та під-
трим и влади

На Оболоні відзначили 
кращих працівників 
торгівлі
З на оди Дня працівни ів тор івлі при-

міщенні Оболонсь ої РДА пройшло рочис-
те вр чення подя та рамот. Ви он ючий
обов’яз и олови Оболонсь ої РДА Влади-
слав Патр шев привітав працівни ів тор ів-
лі район зі святом: “Хочеться відзначити,
що в нашом районі працюють пре расні
люди, ч дові оле тиви, я им під сил вирі-

ш вати поставлені завдання щодо розвит вн трішньо о рин міс-
та та район , підтрим и вітчизняно о товаровиробни а, стим лю-
вання підприємниць ої а тивності, створення рин ових механізмів
захист прав споживачів. З на оди професійно о свята дозвольте
побажати вам впевненості ращом майб тньом , здоров’я і жит-
тєвої насна и, бла опол ччя та е ономічної стабільності”

В Голосієво відбулися 
автоперегони серії 
“Автоcпаринг.2012”
Днями на території ДП “Центральна чбо-

во-трен вальна база з овзанярсь о о
спорт “Льодовий стадіон” відб вся незви-
чайний та е стремальний спортивний за-
хід — парні автопере они в рам ах І етап
національної серії “Автоcпарин -2012”. За-
значимо, що це спортивне свято б ло ор а-

нізовано Федерацією а ротехспорт У раїни за підтрим и відділ
справах сім’ї, молоді та спорт Голосіївсь ої РДА та бла одійно о
фонд “Рідне місто моє”. Парад рочисто о від риття зма ань прой-
шов на території Голосіївсь о о пар льт ри та відпочин імені
Рильсь о о

Творчі колективи Святошина 
виступатимуть 
на Андріївському узвозі
4 та 5 серпня з 17.00 до 19.00 од. на Ан-

дріївсь ом звозі відб д ться вист пи
аматорсь их оле тивів Святошинсь о о
район . Та , 4 серпня свою творчість для
иян та остей столиці подар ють: Народ-
ний хор раїнсь ої народної пісні “Надія”
центр льт ри “Святошин” та во альний

ансамбль “Святошинсь і молодиці”. А 5 серпня онцертн про рам
проводять: Народний во альний ансамбль “Рідня” центр льт ри
“Святошин” та хор ветеранів “Джерело”. На адаємо, що, за дор -
ченням олови КМДА Оле сандра Попова, щос боти та щонеділі
протя ом червня-серпня цьо о ро на Андріївсь ом звозі прово-
дяться вист пи творчих оле тивів районів столиці та Київсь о о
а адемічно о драматично о театр на Подолі

Світлана Мило олов іна працює з малень ими ш олярами вже понад 50 ро ів та надихає своєю енер ією
та ент зіазмом сіх вчителів імназії

Новини районів

Благовіст

Школа, що відкрита 
для Сходу та Заходу
У гімназії № 290 започатковано українсько�шотландський 
проект та курс "Сходознавство"
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Ш ола № 290 з по либленим ви-
вченням іноземних мов б ла створе-
на 1990 році, а в 2007-м отрима-
ла почесний стат с імназії. За цей
недов ий час оле тив нала одив
зв’яз и з Шотландією, Японсь им
льт рним центром, а та ож розви-

ває своїх вихованців на ово-до-
слідниць і та творчі здібності.

Учні імназії № 290, о рім ан лійсь ої та німець ої, вивчають японсь , орейсь та арабсь мови
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №61 (1080)

П’ЯТНИЦЯ,
3 серпня
2012 року

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега
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Заступник міського голови — секретар Київради  Г. Герега

Про знесення та списання основних засобів, які належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради  № 693/8030 від 12 липня 2012 року
Відповідно до частини шостої статті 75, частини дев'ятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої

статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від
19.07.2005 № 816/3391 "Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва" (із змінами та доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського об�
ліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92, враховуючи клопотання під�
приємств, установ та організацій, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл підприємствам, установам та організаціям на знесення та списання основних засобів, які належать до комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва, згідно з переліком, зазначеним у додатку до цього рішення.

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

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 12.07.2012 № 693/8030

ПЕРЕЛІК
основних засобів, які належать до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, дозвіл на знесення та списання яких надається

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

№
п/п

Найменування основних засобів та їх
технічна характеристика

Дата
введення
в експлу�

атацію

Первісна
балансова
вартість,

грн.

Залишкова
балансова
вартість,

грн.

Підстава для списання

1 2 3 4 5 6

1. Комунальне підприємство "Автотранспортне підприємство Київської міської ради"

1.1. Вагон�будиночок № 1, (с. Приморське,
Килійський р�н, Одеська обл., база відпочинку
"Меліоратор")

1997 1404,00 647,62 Акт на списання основних засобів
від 07.02.2012

1.2. Вагон�будиночок № 2, (с. Приморське,
Килійський р�н. Одеська обл., база відпочинку
"Меліоратор")

1997 1404,00 647,62 Акт на списання основних засобів
від 07.02.2012

2. Комунальне підприємство по ремонту, утриманню мостів та шляхів м. Києва "Київавтошляхміст"

2.1. Міст через озеро по вул. Тальнівській в
Дарницькому районі м. Києва, довжина 37,3 м,
ширина Г�10,5+2х1,85, інв. № 0030064

1979 477062,78 164245,32 Акт огляду технічного стану
конструкцій мосту від 30.01.2012

3. Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Києва

3.1. Будинок садівника Парк Др. Народів, інв. №
0550

1988 25434,29 5569,28 Акт на списання основних засобів
від 02.11.2011 № 32

4. Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

4.1. 10 (десять) тіньових навісів дошкільного
навчального закладу № 601 по вул.
Верховинній, 17, інвентарні № 10310001/1, 
№ 10310001/2, № 10310001/3, № 10310001/4, 
№ 10310001/5, № 10310001/6, № 10310001/7, 
№ 10310001/8, № 10310001/10, № 10310001/11

1977 13000,00 0,00 Акт обстеження основних засобів
від 19.12.2011, техніко�економічне
обґрунтування необхідності
списання від 19.12.2011

5. Київська міська клінічна лікарня № 3

5.1. Частина огорожі Київської міської клінічної
лікарні № 3, протяжністю 120 п. м, інв. №
10310025

1975 19590,00 0.00 Акт на списання основних засобів
від 10.01.2012

6. Центральна районна дитяча поліклініка Оболонського району м. Києва

6.1. Тепловий лічильник, інв. № 10433334 2000 12072,00 0,00 Акт на списання основних засобів

6.2. Теплообмінник, інв. № 10438184 2001 22408,00 0,00 Акт на списання основних засобів

6.3. Модульний індивідуальний тепловий пункт,
інв. № 10430396

2002 38675,00 0,00 Акт на списання основних засобів

6.4. Модульний індивідуальний тепловий пункт,
інв. № 10600005

2005 16532,00 10050,00 Акт на списання основних засобів

6.5. Тепловий лічильник, інв. № 10430070 2005 12072,00 0,00 Акт на списання основних засобів

6.6. Мережі центрального опалення, інв. №
10612004

2001 5151,00 0,00 Акт на списання основних засобів

7. Головне управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

7.1. Будівля по вул. Річній, 4 у Шевченківському
районі м. Києва, загальною площею 
2981,3 кв. м

1951 1516322,00 214814,00 Дозвіл (ордер) №0910005 від
31.12.2008 на знесення будівлі по
вул. Річній, 4, розпорядження
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
12.06.2008 № 851

Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва єдиному претенденту та про внесення

змін до рішення Київської міської ради від 25.05.2011 № 205/5592
Рішення Київської міської ради  № 698/8035 від 12 липня 2012 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні", статей 5 та 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Положення про оренду майна тери�
торіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 № 34/6250, з метою ефективного
використання нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результа�
тами вивчення попиту на об'єкт оренди подано одну заяву, і відповідно до протоколу засідання постійної комісії Київради з питань
власності від 14.02.2012 № 109, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток 1 
до рішення Київської міської ради 

від 12.07.2012 року № 698/8035  

ПЕРЕЛІК
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду єдиному претенденту на право оренди

1. Передати в оренду нежитлові приміщення комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право оренди
згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Печерській районній в м. Києві державній адміністрації укласти в уста�
новленому порядку договір оренди нежитлових приміщень комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва згідно з пунктом 1 цього рішення.

3. Внести зміни до додатка до рішення Київської міської ради від
25.05.2011 № 205/5592 "Про затвердження переліку об'єктів комуналь�

ної власності територіальної громади міста Києва, право оренди яких
виборюється на конкурсних засадах" згідно з додатком 2 цього рішен�
ня.

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

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності та
форма фінансування

Адреса та
характеристика об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика
об'єкта оренди
та орендована
площа, кв. м

Ставка
орендної
плати

Ставка
орендної
плати без
ПДВ у грн.
за 1 кв. м

Місячна
орендна
плата без
ПДВ у
грн.

Строк,
на який
уклада�
ється
договір
оренди

1 2 3 4 5 6 7 8

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
"ЛИПКИЖИТЛОСЕРВІС"

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕ�
ЖЕНОЮ ВІДПО�
ВІДАЛЬНІСТЮ "МТВ"
Форма власності �
приватна  
Форма фінансування �
госпрозрахунок

МЕЧНИКОВА, 11
Печерський район,  
ЖБК � 5 поверховий,
Площа, кв. м � 
4193,55

ОФІС 
підвал  
Площа, кв. м �
16,1

15 % 66,61 1072,5 2 роки
364 дні

Додаток 2 
до рішення Київської міської ради

від 12.07.2012 № 698/8035

Зміни
до додатка до рішення Київської міської ради від 25.05.2011 № 205/5592 "Про

затвердження переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва,
право оренди яких виборюється на конкурсних засадах"

Виключити позицію 10 додатка до рішення, а саме:

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ "ЛИПКИЖИТЛОСЕРВІС"

10. вул. Мечникова, 11 підвал загальна площа 16,1 кв. м

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 31.03.2011
№ 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної

громади міста Києва на 2011—2012 роки"
Рішення Київської міської ради № 717/8054 від 12 липня 2012 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини шостої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", з метою забезпечення запланованих надходжень до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до додатка 1 до рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територіаль�
ної громади міста Києва на 2011—2012 роки" такі зміни:

— позиції 71, 87, 100 розділу "Перелік об'єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підляга�
ють приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом":

викласти в такій редакції

� позицію 13 розділу "Перелік об'єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають прива�
тизації шляхом викупу":

визнати такою, що втратила чинність.
2. Доповнити додаток 1 до рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територі�

альної громади міста Києва на 2011—2012 роки" переліком об'єктів згідно з додатком до цього рішення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 12 07 2012 року № 717/8054

Доповнення до додатка 1 до рішення Київської міської ради від 31.03.2011 
№ 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади 

міста Києва на 2011—2012 роки"

1. Доповнити перелік об'єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації
шляхом викупу, новими позиціями такого змісту:

2. Доповнити перелік об'єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом, новими позиціями такого змісту:

71 Нежилі приміщення м. Київ, вул. М. Закревського, 47 385,5 

87 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Ревуцького, 5, літ. "А" 145,2 

100 Нежилі приміщення м. Київ, просп. Червонозоряний, 4�а 304,00 

121 Нежилі приміщення 
Приватний нотаріус Щербина Л.І.

м. Київ, вул. Фрунзе, 121/2, літ. "А" 29.20

122 Нежилі приміщення 
ТОВ "Ост�Фарм"

м. Київ, вул. Руставелі Шота, 17, літ. "А" 46,7

123 Нежилі приміщення 
ТОВ "Ост�Фарм"

м. Київ, вул. Руставелі Шота, 15, літ. "А" 27,6

124 Нежилі приміщення 
ТОВ "Базис"

м. Київ, вул. Кіквідзе, 3, літ. "А" 76,6

125 Нежилі приміщення (павільйон №2) 
ТОВ "СЕРВІС ПРОМ КИЇВ"

м. Київ, пл. Льва Толстого (підземний
пішохідний перехід) літ. "В"

106,40

126 Машиномісце № 7 
М.Ф. Колпаков

м. Київ, вул. Московська, 46/2, літ. "А" 20,6

127 Нежилі приміщення 
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Ватмір�1"

м. Київ просп. Правди. 92, літ. "А" 28,30

13 Нежилі приміщення Благодійна організація
"Благодійний фонд Святого Миколая 2007"

м. Київ, вул. Саксаганського,
40/85, літ. "А", "А'"

227,2

71 Нежилі приміщення 

Рампа

м. Київ, вул. Закревського Миколи, 47,
літ. "А"

339,9

54,0

87 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Ревуцького, 5 А, літ. "А" 145,2

100 Нежилі приміщення м. Київ, просп. Червонозоряний, 4Ж
літ. "А"

327,9

109 Нежилі приміщення м. Київ, бульв. Українки Лесі, 20 438,0

110 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Басейна, 13 Б 108,9

111 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Володимирська, 19 114,2

112 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Володимирська, 19 А 42,3

113 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Володимирська, 48 А 69,4 

114 Нежилий будинок м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 9 А 29,6

115 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Голосіївська, 8 60,0

116 Нежилий будинок м. Київ, вул. Сирецька, 29, літ. "А" 1210,3

117 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Городецького Архітектора, 12/2/3, літ. "А" 248,6

118 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Городецького Архітектора, 9 51,3

119 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Грушевського Михайла, 4 А 50,0  

120 Нежилі приміщення м. Київ. вул. Гусовського, 4 121,2

121 Нежилі приміщення м. Київ. вул. Дарвпіа, 7 82.2

122 Нежилі приміщення 

Рампа

м. Київ, вул. Закревського Миколи, 9, літ. "А" 415,0

68,1

123 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Інститутська, 17/5 � 19, літ. "А" 35,7

124 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Кловський узвіз, 14 б 83,2

125 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Лютеранська, 3 87,4

126 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Немировича�Данченка, 1 307,0

127 Нежилий будинок м. Київ, вул. Озерна, 20 Б 28,6

128 Нежилий будинок м. Київ, вул. Озерна, 30 Б 29,8

129 Нежилі приміщення м. Київ. вул. Лумумби Патріса, 10, к. 1 206,0

130 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Лумумби Патріса, 7 179,1

131 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Поліська, 14 390,4

132 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Поліська, 14 484,48

133 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Предславинська, 12 172,3

134 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Предславинська, 38, літ. "А" 77,8

135 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Предславинська, 49, літ. "А" 85,6

136 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Рейтарська, 18 А 55,7

137 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Рибальська, 11 44,1

138 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Саксаганського, 40/85, літ. "А", "А'" 227,2

139 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Саксаганського, 40/85, літ. "А", "А'" 77,2

140 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Салютна, 4 А 78,3

141 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Смирнова�Ласточкіна, 14 249,6

142 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Червоноармійська, 82, літ. "А" 66,2

143 Нежилі приміщення м. Київ. вул. Шовковична, 7 а 58,2

144 Нежилі приміщення м. Київ. вул. Руставелі Шота. 15 32,2

145 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Руставелі Шота, 17 21,9

146 Нежилі приміщення м. Київ, пров. Бишівський, 9 223,8

147 Нежилий будинок м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 39 Д 20,4
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 3 серпня 2012 року

Про передачу основних засобів комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 113/7450 від 16 лютого 2012 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Господарського кодексу України, враховуючи звернен�

ня Головного управління капітального будівництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від
15.08.11 № 068�2165/2.2, Київського комунального виробничого підприємства "Міськпаливо" від 20.09.11 № 068/01�519, від 08.11.11
№ 056/1�130 та комунального підприємства "Дирекція реставраційно�відновлювальних робіт" від 20.09.11 № 056/1�117, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Закріпити на праві господарського відання за комунальним під�

приємством "Дирекція реставраційно�відновлювальних робіт" нежилі
приміщення площею 105,6 кв. м у будинку № 6, к.1 на вул. Набереж�
но�Луговій та основні засоби, які належать до комунальної власності
територіальної громади м. Києва та враховуються на балансі Київсько�
го комунального виробничого підприємства "Міськпаливо", згідно з до�
датком.

2. Київському комунальному виробничому підприємству "Міськпаливо"
в установленому порядку здійснити передачу основних засобів згідно з
пунктом 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про затвердження ліквідаційного балансу 
Дарницької районної у місті Києві ради

Рішення Київської міської ради № 827/7063 від 15 грудня 2011 року
Відповідно до частини першої 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" (із змінами),
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 Київської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 "Про пи�
тання організації управління районами в місті Києві" (із змінами та доповненнями), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити ліквідаційний баланс Дарницької районної у місті Києві
ради станом на 01.04.2011, складений комісією з припинення Дарниць�
кої районної у місті Києві ради, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з питань власності та постійну комісію Київради з питань бю�
джету та соціально�економічного розвитку.

Київський міський голова Л. Черновецький

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Додаток 
до рішення Київради

від 15.12.2011 № 827/7063

БАЛАНС (форма № 1)
ліквідаційний на 01.04.2011 р.

Коди

Установа  Дарницька районна у м. Києві рада                                                                                           за ЄДРПОУ 26077558

Територія Дарницький район за КОАТУУ 8036300000

Організаційно�правова форма господарювання             комунальна за КОПФУ 430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  001

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів 001

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

АКТИВ Код рядка На початок звітного
року

На кінець
звітного періоду

(року)

1 2 3 4

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи

Залишкова вартість 110

Знос 111

Первісна вартість 112

Основні засоби

Залишкова вартість 120 5 844,00

Знос 121 27 693,00

Первісна вартість 122 33 537,00

Інші необоротні матеріальні активи

Залишкова вартість 130 13 069,00

Знос 131 13 118,00

Первісна вартість 132 26 187,00

Незавершене капітальне будівництво 140

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Матеріали і продукти харчування 150

Малоцінні та швидкозношувані предмети 160 36 686,60

Інші запаси 170

Дебіторська заборгованість 180

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й
послуги

181

Розрахунки із податків та платежів 182

Розрахунки із страхування 183

Розрахунки з відшкодування завданих збитків 184

Розрахунки за спеціальними видами платежів 185

Розрахунки з підзвітними особами 186

Розрахунки за іншими операціями 187

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі майна 190

Розрахунки за окремими програмами 200

Короткострокові векселі одержані 210

Інші кошти 220

Грошові кошти в дорозі 230

Рахунки в банках 240

Рахунки загального фонду 241

Рахунки спеціального фонду 242

Рахунки в іноземній валюті 243

Інші поточні рахунки 244

Рахунки в казначействі загального фонду 250

Рахунки в казначействі спеціального фонду 260

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів,отриманих як
плата за послуги

261

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів,отриманих за
іншими джерелами власних надходжень

262

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень
спеціального фонду

263

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на
виконання програм соціально�економічного та культурного розвитку
регіонів

264

Інші рахунки в казначействі 270

Каса 280

III. ВИТРАТИ

Видатки загального фонду 290

Видатки спеціального фонду 300

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги 301

Видатки за іншими джерелами власних надходжень 302

Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду 303

Видатки за коштами, отриманими на виконання програм
соціально�економічного та культурного розвитку регіонів

304

БАЛАНС 310 55 599,60 0,00

Голова комісії з припинення Дарницької районної у місті Києві ради Вітковський С.І.

ПАСИВ Код рядка На початок звітного
року

На кінець звітного періоду (року)

1 2 3 4

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Фонд у необоротних активах 330 18 913,00

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних
предметах

340 36 686,60

Результат виконання кошторису за загальним
фондом

350

Результат виконання кошторису за
спеціальним фондом

360

Результати переоцінок 370

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов'язання 380

Короткострокові позики 390

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями

400

Короткострокові векселі видані 410

Кредиторська заборгованість 420

Розрахунки з постачальниками,
підрядниками за товари, роботи й послуги

421

Розрахунки за спеціальними видами
платежів

422

Розрахунки із податків та платежів 423

Розрахунки із страхування 424

Розрахунки із заробітної плати 425

Розрахунки зі стипендіатами 426

Розрахунки з підзвітними особами 427

Розрахунки за депозитними сумами 428

Розрахунки за іншими операціями 429

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої
передачі майна

430

Розрахунки за окремими програмами 440

III. ДОХОДИ

Доходи загального фонду 450

Доходи спеціального фонду 460

Доходи за коштами, отриманими як плата
за послуги

461

Доходи за іншими джерелами власних
надходжень

462

Доходи за іншими надходженнями
спеціального фонду

463

Доходи за коштами, отриманими на
виконання програмсоціально�економічного та
культурного розвитку регіонів

464

БАЛАНС 470 55 599,60

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ
№ з/п Назва рахунку позабалансового обліку Залишок на початок

звітного року
Надходження Вибуття Залишок на кінець

звітного періоду
(року)

сума сума сума сума

1 2 3 4 5 6

1 01 "Орендовані необоротні активи" � � � �

2 02 "Активи на відповідальному зберіганні" � � � �

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

4 05 "Гарантії та забезпечення" � � � �

5 07 "Списані активи та зобов'язання" � � � �

6 08 "Бланки суворого обліку" � � � �

7 09 "Призначення та зобов'язання" � � � �

Разом � � � �

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

№ з/п Перелік основних засобів Первісна вартість, грн. Залишкова вартість, грн.

1. Блок допоміжної служби 704 017,42 682 226,12

2. Ваги автомобільні 110 912,93 107 479,89

3. Позаплощадні водопровідні мережі 4 698,79 4 553,45

4. Внутріплощадні водопровідні мережі 25 908,59 25 106,75

5. Ворота металеві 115,00 90,04

6. Вузол розробки дров 37 778,55 36 609,33

7. Електростанція 3 786,10 3 668,84

8. Зовнішні освітлювачі території 140 330,97 136 321,53

9. Зовнішні слабоочісні мережі 3 737,74 3 622,04

10. Каналізаційні наружні мережі 6 086,60 5 898,10

11. Котел опалювальний 1 572,50 891,04

12. Майданчик для розвантажування вугілля 256 945,56 248 992,42

13. Огородження 69 693,94 67 536,72

14. Під'їзні колії 422 454,78 409 378,86

15. Підвищений шлях блочного типу 409 519,11 396 681,07

16. Побутове приміщення 131 552,79 127 481,13

17. Склад ПММ 17 068,54 16 540,22

18. Теплові мережі 111 553,40 108 100,60

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 16 лютого 2012 року № 113/7450

ПЕРЕЛІК 
основних засобів, які закріплюються на праві господарського відання 

за комунальним підприємством "Дирекція реставраційно�відновлювальних робіт"
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 3 серпня 2012 року

Перша Київська бієнале 
нагородила найкращих
Стали відомі переможці премії ARSENALE AWARDS 2012

За інформацією організаторів, Першу Київ�

ську міжнародну бієнале, що тривала в “Мис�

тецькому Арсеналі” з 24 травня по 31 липня, від�

відало близько 135 тисяч відвідувачів. “Підбива�

ючи підсумки бієнале, я з впевненістю конста�

тую, що дебют вдався. Це починання викликало

неабияку зацікавленість у найрізноманітнішої

аудиторії — від професійного середовища, пред�

ставники якого художники, куратори, критики з

усього світу, до простого глядача,— вважає засно�

вник та комісар бієнале Наталя Заболотна.— У

кожному закладений певний ген мистецтва, і ми

створили таку атмосферу, щоб він прокинувся.

Не сумніваюся, що цей перший крок вже завтра

обернеться значним проривом: з одного боку, в

плані модернізації української художньої свідо�

мості, з іншого — в сенсі його повноцінного

сприйняття на актуальній мапі світового мистец�

тва”. Пані Заболотна пообіцяла, що за два роки

обов’язково відбудеться друга бієнале. Проектом

залишився задоволений і його куратор — Девід

Елліот. “Всі мої сподівання виправдалися,— за�

явив він.— Коли починаєш робити виставку, не

завжди знаєш, що отримаєш у результаті, як бу�

дуть взаємодіяти її елементи між собою та з гля�

дачем. Тож проект, навіть з гарною ідеєю, може

не вдатися. Але в Києві я отримав навіть більше,

ніж очікував”. Куратор відзначив, що побачив в

Україні багато талановитих художників, тому й

обрав для бієнале роботи не трьох�чотирьох, а

понад двадцяти митців.

Кульмінацією та підсумковим акордом бієнале

стала церемонія вручення премії ARSENALE

AWARDS 2012. Спеціально для цього були виго�

товлені призи у вигляді білих кубів, дизайн яких

розробляла компанія Barnbrook Studio. Малюнки

на білих кубах перегукуються з логотипами

“Мистецького Арсеналу”, відображають унікаль�

ну форму будівлі та ті чотири ідеї, які були обрані

для бієнале,— невтомний дух, в ім’я порядку,

плоть, неспокійний сон. Крім того, митців�пере�

можців заохотили грошовими преміями — призо�

вий фонд становив $50 000, які надав український

меценат та колекціонер Ігор Воронов.

Лауреатом премії ARSENALE AWARDS 2012 у

номінації “За вагомий внесок у розвиток сучас�

ного мистецтва” стала британська художниця

Філліда Барлоу. Скульптор спеціалізується на ан�

тимонументальних скульптурах з дешевих друго�

сортних матеріалів, які нагадують урбанізовані

об’єкти та архітектурні форми міста. Художницю

вразив масштаб і велич Києва, тому свій проект

“Розщелина” вона створила спеціально для бі�

єнале. Він складається з трьох робіт: велика

структура, яка не має ніякого призначення, купа

утилю та 80 порожніх рекламних щитів, що сим�

волізують занепад і відродження навколишнього

світу. У номінації “Відкриття ARSENALE 2012”

перемогу отримали два українських митці. Це

Микола Малишко, який представив великі де�

рев’яні скульптури, створені за допомогою соки�

ри, що поєднують традиції різьблення з історією

радянського конструктивізму початку 20�х років

XX століття. А також Андрій Сагайдаковський,

чиї малюнки на ковдрах привертають до себе ува�

гу цікавими і навіть дидактичними ідеями, на�

приклад, хлопець, який гризе нігті або ж намагає�

ться влізти в небезпечну розетку.

Переможців ARSENALE AWARDS 2012 у номі�

нації “Вибір глядацької аудиторії” визначали самі

відвідувачі бієнале за допомогою анкетування на

виставці та он�лайн голосування. Найбільше гля�

дачів вразили роботи трьох митців. Це витвір

японки — Яйой Кусама, чия життєрадісна кімната

“Сліди майбутнього” нагадує місце помешкання

рожево�чорної божої корівки, та Чігару Шіота з

філософською роботою “Після мрії” — художниця

зобразила спогади у вигляді білих суконь, бо одяг є

другою “шкірою” людини, що висять у просторі,

наче заплутались у сітці з чорних ниток. Третім

улюбленцем глядачів став китайський митець

Сонг Донг: його робота “Мудрість бідноти” зай�

має цілу кімнату та складається з нагромадження

численних предметів побуту — вікон, табуреток,

ліжок, столів, газет, шматочків мила тощо.

Після урочистої церемонії двері “Мистецького

Арсеналу” відкрилися для всіх бажаючих відвіда�

ти “Ніч бієнале”. Нагодою востаннє побачити

виставку та гарно провести час з музикою, спіл�

куванням і сучасним мистецтвом скористалося

багато киян — черга до “Арсеналу” була чима�

ленькою. Тож з нетерпінням очікуємо, чим зди�

вує нас наступна київська бієнале за два роки

Завтра Мадонна заспіває 
на Олімпійському
Відома співачка вже прибула до столиці
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

4 серпня на НСК “Олімпій-
сь ий” відб деться дов о-
очі вана подія для всіх
шан вальни ів творчості
поп- оролеви — Мадонни.
Вона вперше вист пить в
столиці в рам ах світово о
т р на підтрим остан-
ньо о альбом MDNA.

Про різнобічні таланти Мадонни

можна розповідати годинами —

співачка випустила 12 студійних

альбомів та 17 книг, знялася в понад

20 фільмах і двічі виступила в якості

кінорежисера, розробила лінію мо�

лодіжного одягу і відкрила мережу

фітнес�клубів. І все це змогла здійс�

нити жінка, яка народилася в неве�

личкому містечку Бей�Сіті, а тепер

по праву носить титул “Королева

поп�музики”.

Світовий тур в підтримку остан�

нього альбому MDNA йде на новий

рекорд за кількістю касових зборів, і

вперше грандіозне шоу такого

масштабу побачать у Києві, адже

Мадонна відома не тільки своїми та�

лантами, але й провокаціями і яс�

кравими епатажними виступами.

Цьогорічний тур співачки вже обріс

плітками і скандалами: то зірка злег�

ка оголилася в Туреччині та Римі, то

примудрилася образити французь�

ких політиків, показавши під час

виступу в Парижі відеоряд з портре�

том лідера партії “Національний

фронт” зі свастикою на лобі, а ін�

ший концерт в Парижі і зовсім зі�

рвався через 45 хвилин після почат�

ку. Навіть цікаво, чим королева поп�

музики здивує своїх шанувальників

у Києві.

На НСК “Олімпійський” сцену

споруджують уже кілька днів. Ма�

донна подбала про здоров’я праців�

ників: поряд зі сценою працюють

кондиціонери і чергують медики.

Стійкість сцени буде підтримувати

міні�океан — в її опори заллють

27 500 літрів води.

“Олімпійський” розрахований на

понад 70 тисяч глядачів. Але на кон�

церті Мадонни людей буде вдвічі

менше — близько 35 тисяч. Частину

місць закриє сцена і техніка для

спецефектів. На футбольному полі

зможуть танцювати майже 16 тисяч

фанатів, а для захисту газону покла�

ли спеціальне покриття “терра�

тайл”. Шанувальників співачки

почнуть впускати на стадіон з 17�ї

години. З собою на концерт не мож�

на брати тварин, а парасольки і га�

баритні сумки потрібно залишити в

камері схову. Палити на концерті

теж заборонено, порушників будуть

виганяти за межі стадіону без права

повернутися. За безпекою стежити�

муть близько 250 охоронців і 600

стюардів, працювати їм доведеться в

такому ж посиленому режимі, як і

на Євро�2012.

В день концерту станцію метро

“Палац спорту” перекриють, а

станція “Олімпійська” буде працю�

вати у звичайному режимі. Щоб

після шоу всі змогли роз’їхатися, на

лінії випустять додаткову кількість

потягів.

До речі, сама зірка вже приїхала

до Києва (в ніч з четверга на п’ятни�

цю), аби встигнути підготуватися до

шоу. З нею, крім її команди, прибу�

ли її дочка Лурдес і молодий бой�

френд, французький танцівник Бра�

ги Заібат.

На розігріві в американської зірки

в Києві виступить спеціальний

гість — легенда house музики і хед�

лайнера фестивалів Sensation Себас�

тьян Інгроссо. Музикант увійшов до

списку топ�100 діджеїв (за версією

журналу Dj Magazine) і піднявся на

вершини хіт�парадів танцювальної

музики.

З Києва Мадонна не поїде без

особливого подарунка — на згадку

про Україну їй підготували виши�

ванку у вигляді чорного корсета від

українського дизайнера Олени Бу�

реніної

Премію ARSENALE AWARDS 2012 "За ва омий внесо розвито с часно о мистецтва" отримала британсь а
х дожниця Філліда Барло за рбаністичний прое т "Розщелина"

В рам ах європейсь ої частини т р MDNA співач а Мадонна вист пить зі своїм яс равим шо на НСК "Олімпійсь ий"
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Відповіді на сканворд 

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

В передостанній день Першої Київсь ої бієнале с часно о мистецтва ARSENALE
2012 відб лася церемонія вр чення премії ARSENALE AWARDS 2012. Головний
приз — “За ва омий внесо розвито с часно о мистецтва” — отримала бри-
тансь а х дожниця Філліда Барло , я а створила свою робот спеціально для
столично о “Мистець о о Арсенал ”. Від риттям бієнале стали два раїнсь их
х дожни а — Ми ола Малиш о та Андрій Са айда овсь ий, а лядаць симпа-
тію завоювали аж три роботи митців раїн Сход . Після рочистостей всі бажа-
ючі змо ли ще раз ознайомитися з е спозицією на останній “Ночі бієнале”.

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

повідомляє про повторний продаж на а ціоні за методом зниження
ціни об'є та приватизації — нежилих приміщень за альною площею

608,30 в. м на в л. Виш ородсь ій, 28/1, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 608,30 в.м.

Адреса: 04074, м. Київ, в л. Виш ородсь а, 28/1, літ. "А".

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

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення за альною площею 608,30 в.м, том числі:
№ 1 по № 11 ( р пи приміщень № 7) площею 242,50 в.м, з № 1 по № 20 ( р пи

приміщень № 9) площею 207,40 в.м, № 6 площею 31,80 в.м, № 8 площею
4,90 в.м, місця за ально о орист вання площею 121,70 в.м, що с ладає 40/100
частин від нежилих приміщень в б дин площею 1 536,30 в.м.

Ціна об'є та без ПДВ — 4 100 000 (чотири мільйони сто тисяч) ривень.
ПДВ — 820 000 (вісімсот двадцять тисяч) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 4 920 000 (чотири мільйони

дев'ятсот двадцять) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ —

492 000 (чотириста дев'яносто дві тисячі) ривень,

УМОВИ ПРОДАЖУ:

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

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

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

товарної біржі "Київсь а а ропромислова біржа" біржовий збір розмірі, що не
перевищ є 5% від ціни продаж об'є та, я ий встановлюється біржею.

4. А ціон б де проведено 27 серпня 2012 ро .

Місце проведення а ціон : 01004, м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 5, орп. 6Б,
поверх 5, товарна біржа "Київсь а а ропромислова біржа". Почато о 10.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01004, м. Київ,
в л. Червоноармійсь а, 5, орп. 6Б, поверх 5, товарна біржа "Київсь а
а ропромислова біржа", в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та
передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий
термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на
рах но № 26004300010000 ПАТ "Бан Фор м" м. Києва, Код бан 322948, од
23243248, отрим вач: Товарна біржа "Київсь а а ропромислова біржа".

7. Грошові ошти в розмірі — 492 000 ривень, що становить 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26004300010000
ПАТ "Бан Фор м" м. Києва, од бан 322948, од 23243248, отрим вач: Товарна
біржа "Київсь а а ропромислова біржа".

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

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 04074, м. Київ,
в л. Виш ородсь а, 28/1, літ. "А".

10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01004, м. Київ, в л. Чер-
воноармійсь а, 5, орп. 6Б, поверх 5, товарна біржа "Київсь а а ропромислова
біржа", тел. (044) 230-95-49, 230-96-95, тел./фа с (044) 230-95-49.

Державне підприємство з питань поводження
з відходами я вторинною сировиною

повідомляє про намір передати а оренд о реме індивід ально
визначене майно, а саме: лінію сорт вальн мобільн МСЛ-1

пот жністю 50 тис. тонн на рі .
Основні мови он рс :

1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно зі
стартовим. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць, липень 2012 ро ,
становить 28385,73 рн без рах вання ПДВ.

2. Цільове призначення — сорт вання твердих поб тових відходів.

3. Стро оренди — 5 (п'ять ро ів).

4. Переможець он рс :
- омпенс є витрати орендодавця, пов'язані з проведенням незалежної оцін и

об'є та оренди та оп блі ванням о олошень про он рс та рез льтат засобах
масової інформації;

- забезпеч є б дівництво виробничих спор д та б дівель з інженерними та
техноло ічними ом ні аціями необхідних для встановлення та е спл атації лінії
сорт вання твердих поб тових відходів;

- забезпеч є до ментальне підтвердження щодо збирання твердих поб тових
відходів в обсязі не менше 50 тис. тонн на рі для подальшої перероб и на
зазначеном сміттєсорт вальном омпле сі;

- забезпеч є отримання сміттєсорт вальним омпле сом плати за тилізацію
твердих поб тових відходів за тарифами не менше середньозважених в У раїні.

Кон рс б де проведено 28.08.2012 об 11.00 за адресою: 02090 м. Київ,
в л. Лобачевсь о о, 23В, імн. 20, заяв и часни ів приймаються до 12.00
27.08.2012.

Перелі до ментів, я і подаються претендентами для часті в он рсі:
- до менти, що посвідч ють повноваження представни а юридичної особи;
- заява про намір зяти в оренд майно, що належить до державної власності, із

зазначенням наймен вання, місцезнаходження (місця проживання) та платіжних
ре візитів заявни а;

- посвідчені нотарі сом опії становчих до ментів; опія випис и або витя з
Єдино о державно о реєстр юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

- опія паспорта (с. 1, 2, 11) для фізичної особи;
- завірен належним чином опію звіт про фінансові рез льтати претендента з

рах ванням дебіторсь ої і редиторсь ої забор ованостей за останній рі ;
- довід , видан повноваженим ор аном (ор анізацією) про те, що стосовно

претендента не пор шено справ про бан р тство;
- опія ліцензії на здійснення юридичною особою о ремо о вид діяльності

(за наявності та о о).

Святошинсь ий районний с д м. Києва (03148, м. Київ, в л. Я. Коласа,
25) ви ли ає Симонен о Олен Ми олаївн та Абре Єв ена Сер ійовича в
я ості відповідачів по цивільній справі за позовом Роз мен о С.В. до
Симонен о О.М., Абре Є.С. про визнання осіб та ими, що втратили право
орист вання житловим приміщенням на 17.09.2012 ро на 12.00.
В разі неяв и та неповідомлення с д про причини неяв и в с дове засідання

справа б де роз лядатися відс тності відповідачів за наявними справі
до азами.
С ддя І.В. П'ятнич

Печерсь ий районний в м. Києві центр соціальних сл жб
для сім'ї, дітей та молоді (м. Київ, пров. Філатова, 3/1)

о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

- оловно о спеціаліста-юрис онс льта (на час відп ст и по до ляд за дитиною до
дося нення нею 3-річно о ві );

- оловно о спеціаліста відділ соціальної роботи.
Вимо и: вища освіта (ма істр, спеціаліст) відповідно о професійно о спрям вання.
Прийом до ментів до 3 вересня 2012 ро . Додат ова інформація за тел. 529-71-94,

529-65-13.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-
Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 49), ви ли ає на 17.09.2012 ро на 10.30 відповідачів по
справі за позовом ПАТ "Альфа-Бан " до Владимирова Романа Романовича,
Владимирової Оль и Оле сіївни про стя нення забор ованості за редитним
до овором.

Відповідачі ви ли аються с дове засідання, разі неяв и відповідачів справа
роз лядатиметься за їх відс тності.

C ддя В.О. Волошин

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане відділом приватизації
житла Хар івсь ої районної державної адміністрації м. Києва та зареєстроване в БТІ
м. Києва 13.09.1993 ро № 3081 на ім'я Демідової Валентини Валеріївни та
Демідова Оле сандра Валерійовича, вважати недійсним.

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

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) 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 3 серпня 2012 року

Спортивні новини

Баскетбол. Збірна України готується до відбору
на Євробаскет�2013
Зараз оманда Май а Фрателло працює в Києві, де проходить чер-
овий збір до відбор на Євробас ет. Команд залишив захисни “Хі-
мі а” Сер ій Попов — він не пройшов відбір на своїй позиції. Проте до
збірної приєдналася четвір а равців молодіжної збірної У раїни, я а
лише два тижні том поверн лася з чемпіонат Європи Словенії.
Це — захисни и Клим Артамонов та Оле сандр Міш ла, форвард
В’ячеслав Бобров та центровий Артем П стовой. Новоспечені збірни-
и вже зовсім с оро випроб ють свої сили національній оманді,
адже 7-9 серпня раїнці візьм ть часть міжнародном товарись о-
м т рнірі в Гр зії. С перни ами вітчизняних бас етболістів Тбілісі
б д ть збірні Гр зії, Естонії та Білор сі

Футбол. Харківський “Металіст” визнано 
найкращим вітчизняним клубом
Міжнародна федерація ф тбольної історії і статисти и (IFFHS) оп б-

лі вала оновлений рейтин ращих л бів світ . З ідно оприлюднених
даних ращим серед раїнсь их л бів є хар івсь ий “Металіст”, я ий
розмістився на 29-й сходинці. Донець ий “Шахтар” та иївсь е “Дина-
мо” розташ валися на с сідніх позиціях — 68-й і 69-й відповідно. Та-
ож до рейтин потрапили: донець ий “Метал р ”, я ий посідає 207-
й рядо , полтавсь а “Ворс ла” — 215-те місце, дніпропетровсь е
“Дніпро” — 328-ме та “Карпати” — 370-те. У трійці лідерів світово о
рейтин без змін: на першом місці розташ валася аталонсь а
“Барселона”, на др ом — “Універсідад де Чилі” (Сантья о, Чилі), а на
третьом — мадридсь ий “Реал”

Олімпіада. Вісім бадмінтоністок були 
дискваліфіковані за порушення принципу 
спортивної боротьби
Два д ети з Південної Кореї і по одном з Китаю та Індонезії, я і бра-

ли часть зма аннях з бадмінтон на Олімпіаді-2012, дис валіфі ова-
ні за р в піддав и з метою отримати більш ле о о с перни а серії
плей-офф. Матч між итаян ами Юй Ян і Ван Сяолі з ореян ами Ч н
Кюн Ін і Кім Ха На вівторо , 31 липня, б в обсвистаний лядачами.
Обидві пари рали розслаблено, ос іль и вже забезпечили собі місце
в чвертьфіналі і хотіли про рати, аби ни н ти з стрічі з більш сильні-
шим д етом. Та ож Всесвітня федерація бадмінтон (BWF) провела
розслід вання відносно матч Хе Чжон Ін / Кім Мін Чжин (Корея) —
Грійся Полії / Мейліана Джа харі (Індонезія). Спортсмен и б ли звин -
вачені в недостатньом бажанні боротися за перемо в матчі. Пові-
домляється, що деле ації Індонезії та Південної Кореї вже подали апе-
ляції на рішення BWF

Температура +28°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 60 %

Температура +30°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 52 %

Температура +26°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 70 %

Прогноз погоди на 3 серпня 2012 року

ОВНИ, матеріальна сфера — то в л анічне місце, де верхово-
дить л авий (до 12 вересня), прово ючи до зловживань. Пиль-
н йте за вмістом аманця, не б дьте марнотратом, іна ше др жні
посидень и, романтичні розва и, я чорна дір а, по линатим ть
зароблені роші.

ТЕЛЬЦІ схильні до навіжених вибри ів, що є спо сою злих сил
(до 12 вересня). Візьміть емоції під залізний онтроль, не вдавай-
теся до ди тат , бажання стати вищими над людьми, вважаючи се-
бе ідеалом пра тичної особи, є наслід ом ріховної ордині, що не-
доп стимо, ос іль и штовхає на шлях д ховної де радації плюс
страждає здоров’я. Не роздра онюйте близь их та рідних жорст-
им пра матизмом, претензіями.

БЛИЗНЮКИ, тиждень наповнений сюжетами із армічно о ми-
н ло о. Я що вас т рб є майб тнє, ризе страх за матеріальне
бан р тство, не слід самостійно тя н ти тя ар проблем чи нама а-
тися о ось ош ати, ризи потрапити в паст не араздів. Тіль и
разом з домочадцями можна розв’язати той ордієвий в зол і збе-
ре ти чистою свою совість. У с р тні моменти під лючайте хист
дипломата, яс рав харизм , се с альність і жодних льтимат мів!
Правильний вибір за вас вчасно зробить партнер по роботі чи
шлюб , йом й довіряйтеся.

РАКИ, дотрим йтеся золотої середин и в бажаннях і можливос-
тях, пор шення баланс “бер -даю” неприп стимо. Я що з имось
із омпаньйонів серйозно домовилися про перспе тив співпраці,
де оптимально враховані спільні інтереси (цін ви собі знаєте!),
піднімати знов питання з метою “відірвати” собі більший шмато
не слід, с пий платить двічі.

ЛЕВИ, ера дебютів в різноманітних сферах триває. Проте не
спіт ніться! Саме одержимість матеріальним зба аченням на сл ж-
бовом місці здатна призвести до фатальних р йнацій. Утримайте-
ся від посадових зловживань, це ляте місце, де правлять балом
сили пітьми (до 12 вересня) і де слід виставити захисні д ховні
бар’єри від прово ацій.

ДІВИ, я що план єте взяти над имось шефство, попросити
про лопотання, щось серйозне пообіцяти, візьміться за либо е
вивчення всіх деталей, прорах йте по- осподарсь и — ви ідно вам
це чи ні... Втім, знайте, ористі від то о не б де: під отовити мате-
ріальний плацдарм не дасть л авий, введе в ілюзію і все може по-
летіти ш ереберть.

ТЕРЕЗИ, “с ажи, хто твій др і я с аж , хто ти” — ласить народ-
на м дрість. Др жнє оточення нині є інди аторм вашої д ховної зріло-
сті. В братсь ом оле тиві, об’єднаном спільними ідеалами, ви
здатні стати лідером, провадити власні ідеї, реаліз вати ділові плани.

СКОРПІОНИ, постарайтеся армонійно вписатися в сл жбов
ієрархію, де роз ортаються б рхливі реор анізаційні події, иплять
ділові пристрасті, с оротіть дистанцію з шефом. Кар’єрний де-
марш триває, за ладаючи матеріальне пі р нтя на майб тнє.

СТРІЛЬЦІ, прибор айте пих і не перетворюйте ради поп ляр-
ності офіс на арен для ре лами дося нень, талантів; це небезпеч-
ний зб дни для оле та підопічних. В сл жбовом оле тиві л а-
вий р тить хвостом (до 12 вересня), на нітаючи анта онізм, том
нама айтеся робити все з ма симальною професійною самовідда-
чею та по совісті, не рах ючи, чий в лад спільний пирі тр дових
здоб т ів більший.

КОЗОРОГИ, віро ідно, опиняться в полоні се с альних при-
страстей (репрод тивна потенція на ма сим мі), за я і доведеть-
ся добре “розщедритися”, джин плотсь ої насолоди вима ає пла-
ти підвищеною самовіддачею, а б дете с питися — залишитеся
наодинці розлюченими і незадоволеними.

ВОДОЛІЇ, ор анізованість, мобільність, чіт ість мислення — за-
пор а нейтралізації ритичних сит ацій, острих онфлі тів, що ін-
тенсивно шт рм ватим ть вас впродовж тижня. На поб тових
проблемах не заци люйтеся (то джерело не атив до 12 вересня),
дбайте про шлюбний союз, віддавши ермо правління партнер ,
дивіться на речі ле о і просто.

РИБИ, я що Е о з олодніло за престижем та владою, зосередь-
теся на професійних справах, там ваше творче по ли ання від
природи роз вітне, посприявши ар’єрном та матеріальном рос-
т . Втім, слід дати відчіпно о біси , що та і норовить посіяти во-
рожнеч на тлі матеріальних запитів. Я що ініціюватимете с переч-
и, нама атиметеся задавити співбесідни а абл ом авторитет ,
нав’яз ючи власні пере онанання, тим ірше

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

Друге українське золото
Олімпіади в Лондоні
Вітчизняні веслувальниці стали найкращими в академічній греблі
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Шостий день зма ань став
по-справжньом врожай-
ним для збірної У раїни на
ХХХ Олімпійсь их і рах.
Та , наш вартет с ладі
Яни Дементьєвої, Анастасії
Кожен ової, Наталі Дов-
одь о та Катерини Тара-
сен о здоб в на ороди
найвищо о ґат н зма-
аннях з а адемічної реб-
лі. Успіх своїх оле по
збірній підтримала Олена
Костевич, я а здоб ла вже
др “бронз ” Лондона-
2012. У раїн а стала тре-
тьою стрільбі з мало алі-
берно о пістолет з дис-
танції 25 м. До трі мфато-
рів приєдналася і Оль а
Харлан, я а виборола
бронзов медаль фехт -
ванні.

Першими порадували українські

веслувальниці. Наша жіноча четвір�

ка з академічної греблі у складі Яни

Дементьєвої, Анастасії Коженкової,

Наталії Довгодько й Катерини Та�

расенко ще задовго до початку зма�

гань вважалися фаворитками. І це

не дивно, адже цей квартет тричі

поспіль ставав переможцем конти�

нентальної першості (2009, 2010,

2011 рр.). Непереможними наші

дівчата залишились і у Лондоні.

Головними конкурентами укра�

їнок вважався німецький екіпаж,

який, до речі, виявився сильнішим

у півфіналі змагань, а також веслу�

вальниці з США. Втім, останній

заїзд вкотре продемонстрував, що

нашій четвірці не має рівних. Вже з

самого старту вони вийшли уперед

і лише нарощували свій темп. Пе�

реможний час українок — 6.35,93.

Другими стали німкені, а амери�

канки посіли третє місце.

Після перемоги спортсменки

поділилися своїм секретом успіху.

“Ми не боялися стартувати потуж�

но і з великим відривом. Саме так у

цьому сезоні ми й виграли усі свої

старти. Перед початком заїзду я

дівчатам сказала, що ми не віддамо

жодного гребка. Коли ми стартува�

ли, у нас було чотири серця, а на

фініші — стало одне ціле”,— цитує

Яну Дементьєву НОК України.

Іншою надією на здобуття лон�

донських нагород стала Олена Кос�

тевич. У минулу суботу вона вже

продемонструвала свій високий

професіоналізм і здобула “бронзу” у

стрільбі з пневматичного пістолета

з дистанції 10 м. Цього разу їй нале�

жало стріляти з малокаліберного

пістолета з дистанції 25 м. У фінал

українка потрапила з п’ятим показ�

ником. У четвертій серії головного

раунду змагань Олена показала чу�

дові постріли в діапазоні 10,1 —

10,8. У фіналі підопічна Ігоря Чере�

дінова набрала 203,6 бала, а в сумі з

кваліфікаційним показником —

788,6 очка. Першою фінішувала ко�

реянка Янгмі Кім — 792,4. А “сріб�

ло” дісталося Ін Чень з Китаю —

791,4.

Також цього дня порадувала на�

ша фехтувальниця Ольга Харлан.

На шляху до п’єдесталу пошани

українка просто змітала своїх су�

перниць. Спочатку Харлан впевне�

но здолала представницю Болгарії

Маргариту Чомакову (15:8), потім

не залишила шансів Сабіні Мікіній

з Азербайджану (15:10), а у 1/4 роз�

громила італійку Ірене Веккі (15:9).

Втім, у півфіналі нашій спортсмен�

ці належало зустрітися з одвічною

своєю суперницею з Росії Софією

Великою. У напруженій боротьбі за

вихід у фінал Харлан поступилася з

рахунком 15:12. А ось боротьбу за

третє місце Ольга провела непере�

вершено, здолавши опір фехту�

вальниці з США Маріель Загуніс,

яка, до речі, була прапороносцем

своєї збірної.

Тим часом український уряд підго�

тував для наших спортсменів приєм�

ний сюрприз, а саме збільшив розмі�

ри виплат преміальних призерам

Олімпійських ігор та їх тренерам.

Так, починаючи з Ігор ХХХ Олімпі�

ади чемпіонам, призерам Олімпій�

ських ігор виплачуватимуть за здобу�

те I місце — $125 тис., за II місце —

$80 тис., за III місце — $55 тис. Таку

ж суму відповідно виплачуватимуть

їх тренерам

С
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Цей день в історії 3 серпня

1775— Катерина ІІ видала ма-
ніфест, я ий офіційно лі від вав
запорізь е озацтво
1778— від рився Ла С ала, іта-

лійсь ий оперний театр Мілані
1819 — народився Гри орій

Павлович Ґалаґан, раїнсь ий
ромадсь ий діяч
1914 — перші с дна пройшли

через Панамсь ий анал
1935 — ш олах У раїни вве-

дений предмет “фіз льт ра”
1949 — У США заснована На-

ціональна бас етбольна асоці-
ація (НБА)
1952— Гельсін і від рилися XV

Олімпійсь і і ри, отрих вперше
взяли часть спортсмени з СРСР
1992 — раїнсь ий спортс-

мен Сер ій Б б а на зма аннях в
італійсь ом місті Пад ї встано-
вив світовий ре орд стриб ах з
жердиною — 6 м 12 см.
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

автор "Дюни"
піднесено
(м з.)

рослина родини
реч ових –

ви ористов ють
лінарії

ит.
імператорсь а
династія 7-10

ст.

не р-м рин
(заст.)

місто Ефіопії

Х Р Е Щ А Т И К олюча зброя

назва Греції

поет-співець
11-14 ст. Франц.

нязь
С андінавії

народність,
живе в Я тії

вчино

о р лі зниження
рельєф , зайняті

л ами

б дівля над
джерелом

переносне
житло

тварина родини
роп х

рилатий інь
(міф.)

рід сливи

Метлинсь ий,
ініціали

царство
Одіссея (міф.)

100 м2

вихованці
війсь ово онав.
за лад (18-20 ст.)

війсь о

талісман
зменшення
вазі при
плавленні

поч ття шани,
визнання
засл

холодна зброя
жіноче ім’я —

чай а

фон,
основа із мр ди

Вітчизняна жіноча четвір а здоб ла др золот медаль для У раїни
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 3 серпня 2012 року

До Центральної виборчої комісії надій�

шли заяви Комуністичної партії Украї�
ни та інші документи щодо реєстрації
кандидатів у народні депутати України,
висунутих 30 липня 2012 року на 45 з'їз�
ді цієї партії, в одномандатних виборчих
округах.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встанови�
ла, що вони відповідають вимогам За�
кону України "Про вибори народних де�
путатів України".

Враховуючи викладене, відповідно
до статей 9, 10, пункту 8 частини дру�
гої статті 30, частин першої, третьої
статті 52, частин першої, другої, пун�
кту 2 частини третьої статті 53, час�
тини першої статті 55, частини другої
статті 56, частини першої статті 57,
частин першої, другої, шостої, сьо�
мої статті 59 Закону України "Про
вибори народних депутатів України",
керуючись статтями 11 — 13, пун�
ктом 6 статті 19 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію", Цен�
тральна виборча комісія 
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидатів у народні
депутати України, висунутих Комуніс�
тичною партією України, в одномандат�
них виборчих округах згідно з додатка�
ми 1 — 27.

2. Копію цієї постанови та посвідчен�
ня відповідних кандидатів у народні де�
путати України встановленої форми ви�
дати представнику Комуністичної пар�
тії України.  

3. Цю постанову разом з відповідним
додатком надіслати відповідним регіо�
нальним друкованим засобам масової
інформації для оприлюднення у три�
денний строк з дня її прийняття, а та�
кож оприлюднити на офіційному веб�
сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної 
виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ  

Додаток 26
до постанови Центральної 

виборчої комісії
від 3 серпня  2012 року № 136

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні 

депутати України, 
зареєстрованих 

в одномандатних виборчих 
округах, утворених 

у межах міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 211
Туровська Леся Олегівна, народилася

7 квiтня 1959 року в місті Біла Церква
Київської області, громадянка України,
протягом останніх п'яти років проживає
на території України, освіта вища, го�
ловний редактор, громадсько�політич�
на газета "Коммунист Киева", член Ко�
муністичної партії України, проживає в
місті Києві, судимість відсутня, суб'єкт
висування — Комуністична партія Ук�
раїни.

Одномандатний виборчий округ № 212
Комнацький Олександр Леонідович,

народився 13 жовтня 1958 року в селі
Михайлівка Ємільчинського району
Житомирської області, громадянин
України, протягом останніх п'яти ро�
ків проживає на території України, ос�
віта вища, помічник�консультант на�
родного депутата України, член Кому�
ністичної партії України, проживає в
місті Києві, судимість відсутня,
суб'єкт висування — Комуністична
партія України.

Одномандатний виборчий округ № 213
Харчук Володимир Владиславович,

народився 24 сiчня 1980 року в місті
Жовті Води Дніпропетровської облас�
ті, громадянин України, протягом ос�
танніх п'яти років проживає на терито�
рії України, освіта вища, другий секре�

тар Деснянського районного комітету
Компартії України міста Києва, член
Комуністичної партії України, прожи�
ває в місті Києві, судимість відсутня,
суб'єкт висування — Комуністична
партія України.

Одномандатний виборчий округ № 214
Мартинов Микола Єгорович, наро�

дився 20 сiчня 1934 року в селі Вишни
Пени Белгородської області, Росія, гро�
мадянин України, протягом останніх
п'яти років проживає на території Укра�
їни, освіта вища, голова Ради Київської
міської Організації ветеранів України,
член Комуністичної партії України,
проживає в місті Києві, судимість від�
сутня, суб'єкт висування — Комуніс�
тична партія України.

Одномандатний виборчий округ № 215
Майборода Володимир Дмитрович,

народився 10 квiтня 1951 року в селі
Старий Глибів Козелецького району
Чернігівської області, громадянин Ук�
раїни, протягом останніх п'яти років
проживає на території України, освіта
середня, помічник—консультант на�
родного депутата України, член Кому�
ністичної партії України, проживає в
місті Києві, судимість відсутня,
суб'єкт висування — Комуністична
партія України.

Одномандатний виборчий округ № 216
Аксененко Сергій Іванович, наро�

дився 23 травня 1967 року в місті Ар�
циз Одеської області, громадянин
України, протягом останніх п'яти ро�
ків проживає на території України,
освіта вища, перший секретар Дар�
ницького районного комітету Ком�
партії України міста Києва, член Ко�
муністичної партії України, прожи�
ває в місті Києві, судимість відсутня,
суб'єкт висування — Комуністична
партія України.

Одномандатний виборчий округ № 217
Глуховський Олексій Станіславович,

народився 14 травня 1974 року в місті
Києві, громадянин України, протягом
останніх п'яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, науковий
співробітник, лабораторія радіологіч�
ного моніторингу Українського НДІ
СГР, член Комуністичної партії Украї�
ни, проживає в місті Києві, судимість
відсутня, суб'єкт висування — Комуніс�
тична партія України.

Одномандатний виборчий округ № 218
Мирончук Володимир Назарович,

народився 27 серпня 1955 року в селі
Волиця Славутського району Хмель�
ницької області, громадянин України,
протягом останніх п'яти років прожи�
ває на території України, освіта вища,
начальник відділу з питань майна ко�
мунальної власності, Святошинська
районна державна адміністрація, член
Комуністичної партії України, прожи�
ває в смт Коцюбинське міста Ірпінь
Київської області, судимість відсутня,
суб'єкт висування — Комуністична
партія України.

Одномандатний виборчий округ № 219
Шевченко Валентин Володимирович,

народився 8 серпня 1950 року в селі Ко�
лодисте Уманського району Черкаської
області, громадянин України, протягом
останніх п'яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, виконуючий
обов'язки заступника директора, ТОВ
"Спецмонтажприлад", член Комуніс�
тичної партії України, проживає в місті
Києві, судимість відсутня, суб'єкт вису�
вання — Комуністична партія України.

Одномандатний виборчий округ № 220
Вельгус В'ячеслав Іванович, народив�

ся 3 сiчня 1971 року в місті Києві, гро�
мадянин України, протягом останніх
п'яти років проживає на території Укра�

їни, освіта вища, керівник апарату, По�
дільська районна державна адміністра�
ція, член Комуністичної партії України,
проживає в місті Києві, судимість від�
сутня, суб'єкт висування — Комуніс�
тична партія України.

Одномандатний виборчий округ № 221
Кондратьєв Олександр Володимиро�

вич, народився 3 лютого 1960 року в
місті Кутаїсі, Грузія, громадянин Украї�
ни, протягом останніх п'яти років про�
живає на території України, освіта ви�
ща, голова правління, ГО "Печерський
фонд розвитку", член Комуністичної
партії України, проживає в місті Києві,
судимість відсутня, суб'єкт висування —
Комуністична партія України.

Одномандатний виборчий округ № 222
Булгаков Валерій Андрійович, наро�

дився 13 липня 1948 року в селі Дубівка
Таращанського району Київської облас�
ті, громадянин України, протягом ос�
танніх п'яти років проживає на терито�
рії України, освіта вища, директор, Ки�
ївський коледж будівництва, архітекту�
ри та дизайну, член Комуністичної пар�
тії України, проживає в місті Києві, су�
димість відсутня, суб'єкт висування —
Комуністична партія України.

Одномандатний виборчий округ № 223
Шаповал Ігор Володимирович, наро�

дився 21 листопада 1959 року в місті Із�
маїл Одеської області, громадянин Ук�
раїни, протягом останніх п'яти років
проживає на території України, освіта
вища, помічник—консультант народно�
го депутата України, член Комуністич�
ної партії України, проживає в місті Ки�
єві, судимість відсутня, суб'єкт висуван�
ня — Комуністична партія України.

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

Центральна виборча комісія
Постанова № 136 від 3 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих Комуністичною партією України, 
в одномандатних виборчих округах

До Центральної виборчої комісії на�
дійшли заяви Молодіжної партії Украї�
ни та інші документи щодо реєстрації
кандидатів у народні депутати України,
висунутих 30 липня 2012 року на
Дев'ятому з'їзді цієї партії, в одноман�
датних виборчих округах.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встанови�
ла, що вони відповідають вимогам За�
кону України "Про вибори народних де�
путатів України".

Враховуючи викладене, відповідно
до статей 9, 10, пункту 8 частини дру�
гої статті 30, частин першої, третьої

статті 52, частин першої, другої, пун�
кту 2 частини третьої статті 53, час�
тини першої статті 55, частини другої
статті 56, частини першої статті 57,
частин першої, другої, шостої, сьо�
мої статті 59 Закону України "Про
вибори народних депутатів України",
керуючись статтями 11 — 13, пунктом
6 статті 19 Закону України "Про Цен�
тральну виборчу комісію", Централь�
на виборча комісія 
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидатів у народ�
ні депутати України, висунутих Моло�
діжною партією України, в одноман�

датних виборчих округах згідно з до�
датками 1, 2.

2. Копію цієї постанови та посвідчен�
ня відповідних кандидатів у народні де�
путати України встановленої форми ви�
дати представнику Молодіжної партії
України.

3. Цю постанову разом з відповід�
ним додатком надіслати відповідним
регіональним друкованим засобам
масової інформації для оприлюднен�
ня у триденний строк з дня її прий�
няття, а також оприлюднити на офі�
ційному веб�сайті Центральної ви�
борчої комісії.

Голова Центральної 
виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ

Додаток 2
до постанови Центральної 

виборчої комісії
від 3 серпня 2012 року № 138

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати 

України, зареєстрованих 
в одномандатних виборчих 
округах,утворених у межах 

міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 220
Федорченко Ганна Григорівна, народи�

лася 10 квiтня 1978 року в місті Христинів�
ка Черкаської області, громадянка Украї�
ни, протягом останніх п'яти років прожи�
ває на території України, освіта вища,
представник в Україні, ТОВ "Тавазі ЛТД"
(Грузія), член Молодіжної партії України,
проживає в місті Києві, судимість відсут�
ня, суб'єкт висування — Молодіжна пар�
тія України.

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

Постанова № 138 від 3 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих Молодіжною партією України,
в одномандатних виборчих округах

До Центральної виборчої комісії на�
дійшли заяви Політичної партії "Народ�
на ініціатива" та інші документи щодо
реєстрації кандидатів у народні депута�
ти України, висунутих 30 липня 2012
року на Першому з'їзді цієї партії, в од�
номандатних виборчих округах.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встано�
вила, що вони відповідають вимогам
Закону України "Про вибори народ�
них депутатів України".

Враховуючи викладене, відповідно
до статей 9, 10, пункту 8 частини другої
статті 30, частин першої, третьої статті

52, частин першої, другої, пункту 2
частини третьої статті 53, частини пер�
шої статті 55, частини другої статті 56,
частини першої статті 57, частин пер�
шої, другої, шостої, сьомої статті 59 За�
кону України "Про вибори народних
депутатів України", керуючись стаття�
ми 11 — 13, пунктом 6 статті 19 Закону
України 

"Про Центральну виборчу комісію",
Центральна виборча комісія 
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидатів у народні
депутати України, висунутих Політич�
ною партією "Народна ініціатива", в од�

номандатних виборчих округах згідно з
додатками 1, 2.

2. Копію цієї постанови та посвідчен�
ня відповідних кандидатів у народні де�
путати України встановленої форми ви�
дати представнику Політичної партії
"Народна ініціатива".  

3. Цю постанову разом з відповід�
ним додатком надіслати відповідним
регіональним друкованим засобам
масової інформації для оприлюднен�
ня у триденний строк з дня її прий�
няття, а також оприлюднити на офі�
ційному веб—сайті Центральної ви�
борчої комісії.

Голова Центральної 
виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ

Додаток 2
до постанови Центральної 

виборчої комісії
від 3 серпня 2012 року № 139

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати 

України, зареєстрованих 
в одномандатних виборчих округах,

утворених у межах 
міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 220
Балабан Іван Костянтинович, наро�

дився 29 серпня 1972 року в селі Старог�
натівка Тельманівського району До�
нецької області, громадянин України,
протягом останніх п'яти років проживає
на території України, освіта вища, Пре�
зидент, Федерація греко—римської бо�
ротьби в місті Києві, безпартійний,
проживає в місті Києві, судимість від�
сутня, суб'єкт висування — Політична
партія "Народна ініціатива".

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

Постанова № 139 від 3 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих Політичною партією "Народна ініціатива",
в одномандатних виборчих округах

До Центральної виборчої комісії на�
дійшли заяви політичної партії Єдиний
Центр та інші документи щодо реєстра�
ції кандидатів у народні депутати Украї�
ни, висунутих 31 липня 2012 року на ІХ

з'їзді цієї партії, в одномандатних ви�
борчих округах.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встанови�
ла, що вони відповідають вимогам За�

кону України "Про вибори народних де�
путатів України".

Враховуючи викладене, відповідно до
статей 9, 10, пункту 8 частини другої
статті 30, частин першої, третьої статті

52, частин першої, другої, пункту 2 час�
тини третьої статті 53, частини першої
статті 55, частини другої статті 56, час�
тини першої статті 57, частин першої,
другої, шостої, сьомої статті 59 Закону

України "Про вибори народних депута�
тів України", керуючись статтями 11 —
13, пунктом 6 статті 19 Закону України
"Про Центральну виборчу комісію",
Центральна виборча комісія  

Постанова № 140 від 3 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України,
висунутих політичною партією Єдиний Центр,
в одномандатних виборчих округах
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 3 серпня 2012 року

п о с т а н о в л я є:
1. Зареєструвати кандидатів у народні

депутати України, висунутих політич�
ною партією Єдиний Центр, в одноман�
датних виборчих округах згідно з додат�
ками 1— 6.

2. Копію цієї постанови та посвідчен�
ня відповідних кандидатів у народні де�
путати України встановленої форми ви�

дати представнику політичної партії
Єдиний Центр.

3. Цю постанову разом із відповідним
додатком надіслати відповідним регіо�
нальним друкованим засобам масової
інформації для оприлюднення у три�
денний строк з дня її прийняття, а та�
кож оприлюднити на офіційному веб—
сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної 
виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ

Додаток 6
до постанови Центральної 

виборчої комісії
від 3 серпня 2012 року № 140

ПЕРЕЛІК

кандидатів у народні депутати 
України, зареєстрованих в 

одномандатних виборчих округах,
утворених у межах міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 217
Карасьов Вадим Юрійович, народив�

ся 18 травня 1956 року в місті Корости�
шів Житомирської області, громадянин
України, протягом останніх п'яти років

проживає на території України, освіта
вища, Лідер політичної партії Єдиний
Центр, член політичної партії Єдиний
Центр, проживає в місті Харкові, суди�
мість відсутня, суб'єкт висування — по�
літична партія Єдиний Центр.

Секретар
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Постанова № 142 від 3 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих Партією "Соціалістична Україна",
в одномандатних виборчих округах

До Центральної виборчої комісії на�
дійшли заяви Партії "Соціалістична Ук�
раїна" та інші документи щодо реєстра�
ції кандидатів у народні депутати Украї�
ни, висунутих 31 липня 2012 року на V
з'їзді цієї партії, в одномандатних ви�
борчих округах.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встанови�
ла, що вони відповідають вимогам За�
кону України "Про вибори народних де�
путатів України".

Враховуючи викладене, відповідно
до статей 9, 10, пункту 8 частини дру�
гої статті 30, частин першої, третьої

статті 52, частин першої, другої, пун�
кту 2 частини третьої статті 53, час�
тини першої статті 55, частини другої
статті 56, частини першої статті 57,
частин першої, другої, шостої, сьо�
мої статті 59 Закону України "Про
вибори народних депутатів України",
керуючись статтями 11 — 13, пунктом
6 статті 19 Закону України "Про Цен�
тральну виборчу комісію", Централь�
на виборча комісія 
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидатів у народні
депутати України, висунутих Партією
"Соціалістична Україна", в одномандат�

них виборчих округах згідно з додатка�
ми 1, 2.

2. Копію цієї постанови та посвідчен�
ня відповідних кандидатів у народні де�
путати України встановленої форми ви�
дати представнику Партії "Соціалістич�
на Україна".

3. Цю постанову разом з відповід�
ним додатком надіслати відповідним
регіональним друкованим засобам
масової інформації для оприлюднен�
ня у триденний строк з дня її прий�
няття, а також оприлюднити на офі�
ційному веб�сайті Центральної ви�
борчої комісії.

Голова Центральної 
виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ

Додаток 2
до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 3 серпня 2012 року № 142 

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні 

депутати України,
зареєстрованих в одномандатних

виборчих округах,
утворених у межах міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 214
Самойленко Анна Василівна, народи�

лася 26 червня 1984 року в місті Києві,
громадянка України, протягом останніх
п'яти років проживає на території Украї�
ни, освіта вища, голова, адвокатське
об'єднання "Національна правова пала�
та", член Партії "Соціалістична Україна",
проживає в місті Києві, судимість відсут�
ня, суб'єкт висування — Партія "Соціа�
лістична Україна".

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

Постанова № 147 від 3 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
які балотуються в одномандатних виборчих округах 
у порядку самовисування

До Центральної виборчої комісії на�
дійшли заяви громадян України про са�
мовисування та інші документи для ре�
єстрації їх кандидатами у народні депу�
тати України в одномандатних вибор�
чих округах.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встанови�
ла, що вони відповідають вимогам За�
кону України "Про вибори народних де�
путатів України".

Враховуючи викладене, відповідно до
статей 9, 10, пункту 8 частини другої
статті 30, частини третьої статті 52, час�
тини другої статті 55, частини другої
статті 56, частини першої статті 57, час�
тин першої, другої, шостої, сьомої стат�
ті 59 Закону України "Про вибори на�
родних депутатів України", керуючись
статтями  11 — 13, пунктом 6 статті 19
Закону України "Про Центральну ви�
борчу комісію", Центральна виборча
комісія 
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидатів у народ�
ні депутати України, які балотуються в
одномандатних виборчих округах у по�
рядку самовисування, згідно з додатка�
ми 1 — 27.

2. Витяг із цієї постанови та посвід�
чення встановленої форми видати від�
повідним кандидатам у народні депута�
ти України.

3. Цю постанову разом з відповід�
ним додатком надіслати відповідним
регіональним друкованим засобам
масової інформації для оприлюднен�
ня у триденний строк з дня її прий�
няття, а також оприлюднити на офі�
ційному веб—сайті Центральної ви�
борчої комісії.

Голова Центральної 
виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ

Додаток 26
до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 3 серпня 2012 року № 147

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати 

України,
зареєстрованих в одномандатних

виборчих округах,
утворених у межах міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 212
Большаков Григорій Юрійович,

народився 15 квiтня 1964 року в селі
Полтавка Кустанайської області Ка�
захстану, громадянин України, про�
тягом останніх п'яти років проживає
на території України, освіта вища,
настоятель, парафія святих апосто�
лів Петра та Павла Української Пра�
вославної Церкви Київського Патрі�
архату, безпартійний, проживає в
місті Києві, судимість відсутня, са�
мовисування.

Федів Іван Іванович, народився 22
червня 1974 року в місті Києві, грома�
дянин України, протягом останніх
п'яти років проживає на території Укра�
їни, освіта вища, заступник голови
правління, ПАТ "Комерційний Індус�
тріальний банк", безпартійний, прожи�
ває в місті Києві, судимість відсутня,
самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 213
Биструшкін Ярослав Олександрович,

народився 18 березня 1977 року в місті
Києві, громадянин України, протягом
останніх п'яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, старший
викладач, Національна державна акаде�
мія керівних кадрів культури і мистецтв,
безпартійний, проживає в місті Києві,
судимість відсутня, самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 214
Юрченко Олександр Іванович, наро�

дився 1 жовтня 1959 року в місті Києві,
громадянин України, протягом остан�
ніх п'яти років проживає на території
України, освіта вища, голова, адвокат�
ське об'єднання "Легіс", член Народної
Партії, проживає в місті Києві, суди�
мість відсутня, самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 216
Андрощук Сергій Борисович, наро�

дився 1 травня 1968 року в місті Козя�
тин Вінницької області, громадянин
України, протягом останніх п'яти років
проживає на території України, освіта
вища, приватний підприємець, безпар�
тійний, проживає в місті Сімферополі
Автономної  Республіки Крим, суди�
мість відсутня, самовисування.

Новожилов Борис Валерійович, на�
родився 7 серпня 1963 року в місті Ки�
єві, громадянин України, протягом ос�
танніх п'яти років проживає на терито�
рії України, освіта вища, викладач, Ки�
ївський національний університет
культури і мистецтв, Національний пе�
дагогічний університет ім. М.П.Драго�
манова, безпартійний, проживає в міс�
ті Києві, судимість відсутня, самовису�
вання.

Одномандатний виборчий округ № 217
Вільдман Ігор Лазаревич, народився

31 серпня 1961 року в місті Києві, гро�
мадянин України, протягом останніх
п'яти років проживає на території Укра�
їни, освіта вища, заступник Міністра
екології та природних ресурсів України,
безпартійний, проживає в місті Києві,
судимість відсутня, самовисування.

Гуреєв Василь Миколайович, народив�
ся 22 квiтня 1952 року в хуторі Литвинів�
ка Ростовської області Росії, громадянин
України, протягом останніх п'яти років
проживає на території України, освіта
вища, народний депутат України, член
Партії регіонів, проживає в місті Києві,
судимість відсутня, самовисування.

Дерпак Віталій Михайлович, наро�
дився 25 червня 1974 року в місті Іва�
но—Франківську, громадянин України,
протягом останніх п'яти років проживає
на території України, освіта вища, ди�
ректор, ТОВ "Обслуговуюча контора",
безпартійний, проживає в місті Києві,
судимість відсутня, самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 218
Парцхаладзе Лев Ревазович, народив�

ся 26 жовтня 1971 року в місті Тбілісі
Грузії, громадянин України, протягом
останніх п'яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, голова Ради
директорів, Конфедерація будівельни�
ків України, безпартійний, проживає в
місті Києві, судимість відсутня, самови�
сування.

Одномандатний виборчий округ № 219
Волошин  Андрій Віталійович, на�

родився 13 вересня 1986 року в місті
Гадяч Полтавської області, громадя�
нин України, протягом останніх п'яти
років проживає на території України,
освіта вища, спеціаліст з інтернет—
маркетингу, компанія "Коло Глобал",
безпартійний, проживає в місті Києві,
судимість відсутня, самовисування.

Пабат Олександр Вікторович, наро�
дився 22 березня 1974 року в місті Пол�
таві, громадянин України, протягом ос�
танніх п'яти років проживає на терито�
рії України, освіта вища, асистент ка�
федри менеджменту, Національний уні�
верситет біоресурсів і природокористу�
вання України, безпартійний, проживає
в місті Києві, судимість відсутня, само�
висування.

Савченко Віталій Анатолійович, на�
родився 28 квiтня 1971 року в місті Киє�
ві, громадянин України, протягом ос�
танніх п'яти років проживає на терито�
рії України, освіта вища, директор з ви�
робництва, Березнянський цегельний
завод, безпартійний, проживає в місті
Києві, судимість відсутня, самовису�
вання.

Хабібуллін Вадим Монев'ярович, на�
родився 2 сiчня 1975 року в місті Пот�
сдам Німеччини, громадянин України,
протягом останніх п'яти років проживає
на території України, освіта вища, голо�
ва, адвокатське об'єднання "Київська
обласна колегія адвокатів", член Партії
регіонів, проживає в місті Києві, суди�
мість відсутня, самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 221
Балашов Геннадій Вікторович, наро�

дився 20 лютого 1961 року в місті Дніп�
ропетровську, громадянин України,
протягом останніх п'яти років проживає
на території України, освіта вища, при�
ватний підприємець, безпартійний,
проживає в місті Києві, судимість від�
сутня, самовисування.

Гончар Микола Вікторович, народив�
ся 12 серпня 1950 року в селі Чемер Олі�
шевського району Чернігівської облас�
ті, громадянин України, протягом ос�
танніх п'яти років проживає на терито�
рії України, освіта вища, голова нагля�
дової ради, ТОВ "Атлантіс�Телеком",
безпартійний, проживає в місті Києві,
судимість відсутня, самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 223
Гладчук Вадим Федорович, народився

9 лютого 1975 року в місті Києві, грома�
дянин України, протягом останніх п'яти
років проживає на території України,
освіта вища, редактор, газета "Молодіж�
ні Хроніки", інтернет�видання "Спро�
тив", член Політичної партії "Партія
Народний порядок", проживає в місті
Києві, судимість відсутня, самовису�
вання.

Панченко Сергій Федорович, наро�
дився 31 липня 1963 року в місті Біла
Церква Київської області, громадянин
України, протягом останніх п'яти років
проживає на території України, освіта
вища, приватний підприємець, безпар�
тійний, проживає в місті Києві, суди�
мість відсутня, самовисування.

Пилипишин Віктор Петрович, наро�
дився 6 квiтня 1961 року в селі Равське
Нестерівського району Львівської об�
ласті, громадянин України, протягом
останніх п'яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, почесний
голова, громадська організація "Кияни
передусім!", безпартійний, проживає в
місті Києві, судимість відсутня, самови�
сування.

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

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)

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


