
Київ та Москва обміняються 
фахівцями
Столиці домовилися про взаємодію в реформуванні медичної галузі

Ремонт "під ключ" 
набирає обертів
Щоденно кількість оновлених будинків у столиці збільшується. Міська
влада чітко контролює хід виконання робіт

Нові двері, енергозберігаючі лампи,

пофарбовані стіни, стеля, вікна й нова

плитка на підлозі — і це ще не повний

перелік того, що оновлюється в будинках

після праці ремонтно�будівельних бри�

гад. Така краса уже милує око мешканців

будинку 3�в, що на вул. Картвелішвілі —

тут усі роботи з відновлення шести під’їз�

дів завершені, залишилось лише заас�

фальтувати прибудинкову територію.

У будинку 3�а та 3�б, на цій же вули�

ці, у під’їздах повністю завершені усі

малярські роботи й бригади робітників

готуються, аби покласти плитку. “Коли

ми розпочали тут роботи, будинок був у

жахливому стані, майже розвалений,

але ми усе відновили, заштукатурили й

зашпаклювали. Стіни пофарбували в

такий колір, який вибрали самі меш�

канці”,— розповідає “Хрещатику”

Олена Корнєєва, майстер�бригадир ре�

монтної бригади.

Мешканці вісімнадцяти під’їздів на

вул. Картвелішвілі радіють довгоочіку�

ваному ремонту й приємно здивовані

якістю виконаних робіт. “Ми уже на�

віть і не сподівались, що будинок коли�

небудь відремонтують. Я особисто вже

планував продати тут квартиру та пере�

їхати в інший район, але тепер це пи�

тання само по собі відпало... Ми ціл�

ком задоволені якістю проведених ро�

біт”, — розповів “Хрещатику” Анато�

лій Годленський, мешканець будинку

3�а на вул. Картвелішвілі.

Оглянувши відремонтовані об’єкти,

Олександр Попов зазначив, що голов�

ний арбітр і суддя у питанні якості ре�

монтів під’їздів — це, безумовно, ки�

яни. “Я запитав у людей, чи вони задо�

волені якістю виконаних робіт з ремон�

ту під’їздів та прибудинкових терито�

рій, і почув ствердні відповіді. Адже ре�

монти тут востаннє виконувались 20�25

років тому. Наразі ще залишається від�

критим питання оновлення підвалів і

покрівель. Але ми вирішимо його на�

ступного року. Цей житловий фонд

давно застарів і потребує реанімації, а

це дуже великі кошти”, — зазначив

Олександр Павлович.

Окрім під’їздів, біля будинків повні�

стю відновлять асфальтне покриття на

прибудинкових територіях замінять

бортові камені й опори освітлення, та�

кож облаштують зручні парковки. До

речі, у цьому мікрорайоні ремонтують

міжквартальний проїзд до просп. Ака�

деміка Корольова, до якого виходять

виїзди близько 14 будинків. Раніше тут

були суцільні ями й вибоїни, а зараз

уже підготовлена основа для асфальту�

вання. Як запевняють підрядники, усі

роботи виконають протягом тижня, хо�

ча територія під асфальтування чима�

ла — 10 тис. кв. м.

На фінішній прямій і роботи з ре�

монту під’їздів житлових будинків на

вул. Ірпінській, 62�70, а на просп. Ака�

деміка Корольова 10�ж та 10�і вони

тільки розпочались. Також на просп.

Корольова 11/1 завершені роботи з за�

міни тепломереж.

Ознайомився голова КМДА й

процесом з асфальтування на вул. Роме�

на Роллана, між будинками № 2 та 4. Тут

поки що тривають підготовчі роботи.

“Реалізація програми тільки розпочала�

ся, ми плануємо завершити її до жовтня,

тобто до початку опалювального сезону.

Загалом оновлення відбудеться у близь�

ко 350�ти мікрорайонах, це комплексні

території, які включають три�чотири, а

подекуди й вісім будинків. Окрім ас�

фальтування та ремонту під’їздів, ми за�

мінюємо всі опори освітлення прибу�

динкових територій, ставимо енергозбе�

рігаючі лампи, одночасно влаштовуємо

освітлення під’їздів”, — підкреслив

Олександр Попов.

Як зазначив “Хрещатику” Іван Бого�

славець, заступник голови Святошин�

ської РДА з питань ЖКГ, до осені у

районі заплановано відремонтувати 

22 об’єкти. “Це восьма частина житло�

вого фонду району, і якщо ми й надалі

рухатимемось такими темпами, то за

вісім років цілком зможемо його оно�

вити”, — переконує Іван Іванович

Киянам заборонено розпалювати
вогнища у лісах 
За пор шення діють відповідні штрафи від 17 до 85
ривень
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У столиці з’являться два нових
готелі 

Восени передбачається завершення ре онстр ції
олишньо о "Лейпци " на Володимирсь ій та
б дівництво нової б дівлі отелю на б льварі
Шевчен а
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З 1 вересня уряд підвищить
стипендії студентам 

Про це заявив прем`єр-міністр У раїни Ми ола
Азаров
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У номері

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Київ заці авився системою обов’яз ово о
медично о страх вання, я нещодавно
запровадили Мос ві. Натомість росій-
сь і меди и вивчатим ть в У раїні ре-
форм вання первинної лан и медицини.

Українська та російська столиці обміняються фахів�

цями та досвідом медичної реформи. Про це учора до�

мовилися голова КМДА Олександр Попов та заступник

мера Москви з питань соціального розвитку Леонід Пе�

чатніков. Нагадаємо, головний медик російської столи�

ці із дводенним візитом прибув до України, щоб вивчи�

ти напрацювання демографічної політики та репродук�

тивної медицини Києва.

Київ та Москва наразі активно займаються рефор�

мою галузі охорони здоров’я, однак йдуть принципо�

во різними шляхами. Саме тому, на думку сторін, вза�

ємний обмін досвідом та методологіями буде корис�

ним та цікавим для обох столиць. Для успішної реалі�

зації задуму було вирішено обмінятися фахівцями.

Передусім для Києва цікавим було б детальніше діз�

натися про систему обов’язкового медичного страху�

вання, запроваджену у Москві. Натомість російські

медики вивчатимуть в Україні реформування первин�

ної ланки медицини.

“Москва дійсно має значні досягнення у реформі ме�

дичної галузі. У наших міст спільна історія і схожі проб�

леми, переконаний, що, співпрацюючи, зможемо до�

сягти значно кращих результатів. Тож ми раді нагоді об�

мінятися досвідом і налагодити ефективну комуніка�

цію”, — зазначив під час зустрічі Олександр Попов.

Зі свого боку російська делегація подякувала Олек�

сандрові Попову за співпрацю і відзначила позитивні

тенденції розвитку, які нині спостерігаються у Києві.

“Я давно не відвідував ваше чудове місто і тому дуже

приємно вражений тими змінами, які впродовж

останніх двох років відбуваються в Києві. Українська

столиця стрімко розвивається, і ми щиро радіємо ва�

шим здобуткам. Переконаний, нам є чому повчитися.

Тож ми вдячні вам за таку нагоду”, — зауважив Леонід

Печатніков.

Як відомо, 12�14 вересня у Києві відбудуться дні Мос�

кви, під час яких заплановано провести не лише куль�

турні заходи, але й спільні економічні та бізнес�форуми.

Вони покликані налагодити інвестиційну взаємодію

між двома містами, а також сприяти обміну досвідом у

різних галузях міського господарювання. Йдеться, зок�

рема, і про реформування медицини

ОЛІМПІЙСЬКІЙ
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Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У всіх районах столиці трива-
ють ремонтні роботи з реалі-
зації масштабної про рами
омпле сно о оновлення жит-
лово о фонд , приб дин ових
територій та між вартальних
проїздів. На дея их об’є тах
роботи же завершенні й
меш анці радіють обнов ам,
але більшості б дівель ро-
боти саме в розпалі. Днями
олова КМДА Оле сандр По-
пов перевірив хід ви онання
робіт на в л. Картвелішвілі, 3-
а, 3-б, 3-в та на в л. Ромена
Роллана, 2 та 4, що Свято-
шинсь ом районі, та о лян в
же відремонтовані під’їзди й
поспіл вався з меш анцями.

Днями олова КМДА Оле сандр Попов ознайомився з ходом ремонтних робіт Святошинсь ом районі столиці
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За даними НБУ, золотовалютні 
резерви держави збільшились на 2 ,6 %
Золотовалютні резерви У раїни станом на 1 серпня

поточно о ро с лали 30,079 млрд дол. Про це ві-
деозверненні повідомив дире тор департамент з
правління валютним резервом та здійснення опера-
цій на від ритом рин Національно о бан У раїни
(НБУ) Оле сандр Д бихвіст. “Обся золотовалютних
резервів становив 30 млрд 79 млн дол. США (2,6 %) в
е віваленті, тобто за місяць резерви зросли на 761
млн дол. США. Зростання відб лося переважно за ра-
х но надходження оштів на рах н и ряд від розмі-
щення п’ятирічних єврооблі ацій обся ом 2 млрд
дол.”, — заявив Д бихвіст. На адаємо, в червні золо-
товалютні резерви НБУ зменшилися на 4,7 %

Уряд скасував аптечний паспорт 
для отримання ліцензії на торгівлю
ліками
Кабінет Міністрів с ас вав необхідність подання

аптечно о паспорта в числі до ментів, що додають-
ся до заяви про видання ліцензії на оптов й роздріб-
н тор івлю лі арсь ими засобами. Про це с азано в
постанові № 699 від 1 серпня. Відповідно до поста-
нови, для отримання та ої ліцензії заявни подає в
Державн сл жб з лі арсь их засобів відомості про
наявність матеріально-технічної бази й валіфі ова-
но о персонал . При цьом Кабмін визнав та ою, що
втратила чинність, постанов № 906 від 4 жовтня
2010 ро , я ою затверджено форм паспорта ап-
течно о за лад . Я зазначають фахівці, прийняття
постанови сприятиме спрощенню процед ри ліцен-
з вання

Столичне метро вже готується 
до осінньо<зимового періоду
За словами першо о заст пни а начальни а КП

“Київсь ий метрополітен” Валерія Гаврилен а, основ-
ною відмінністю режимах роботи підзем и восени та
взим є зменшення інтервал р х між потя ами. “У
нас розроблені певні заходи з під отов и метрополіт-
ен до осінньо-зимово о період . По-перше, це зміна
рафі ів р х поїздів, а точніше їх щільнення. По-др -
е, це під отов а всіх систем мі ро лімат до роботи
під час опалювально о сезон — повітряно-теплових
завіс, опалювальних систем тощо. Це необхідно для
то о, аби станції, особливо на від ритих наземних ді-
лян ах, працювали з підтрим ою належно о рівня
температ ри”, — під реслив посадовець.

В усіх районах столиці пройдуть 
освітянські конференції з питань
впровадження нових 
держстандартів у початковій школі
Протя ом серпня поточно о ро Києві відб д ть-

ся районні онференції та місь а педа о ічна онфе-
ренція “Перший ро ш ол майб тньо о”, на я их
б де всебічно роз лядатися питання переход почат-
ової ш оли на нові Державні стандарти почат ової
за альної освіти. “Основн ва в наст пном на-
вчальном році ми приділятимемо першо ласни ам,
дітям, я і вперше прийд ть до ш оли. Новації, над за-
провадженням я их працюватим ть освітяни, спрямо-
вані на те, щоб цей ро житті дитини відб вся не ли-
ше безболісно, а й армонічно, радісно. Діти повинні
полюбити ш ол і процес навчання”, — зазначив за-
ст пни олови КМДА Леонід Новохать о. Він додав,
що саме з цією метою Києві проходить за ально-
місь а а ція “Дай р , першо ласни !”, я а передба-
чає проведення за альномісь о о о ляд - он рс на
ращ ласн імнат , і роте та і ровий майданчи
для чнів перших ласів а та ож забезпечення під о-
тов и вчителів почат ових ласів, я і розпочн ть робо-
т за новим Державним стандартом
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Мішель Платіні та посол Великобританії 
подякували Олександру Попову 
за відмінну організацію Євро"2012
“Я очільни Києва, ви віді рали с ттєв роль забезпеченні на-

лежно о проведення т рнір . Тож від імені ви онавчо о омітет
УЄФА і від себе особисто хоч подя вати вам за ор анізацію, здійс-
нен Києві для прийом матчів Євро-2012”,— йдеться листі Міше-
ля Платіні. Президент УЄФА особливо відзначив ч довий прийом
вболівальни ів, бла о стрій фан-зони та оординацію роботи ро-
мадсь о о транспорт . О рем подя Мішель Платіні висловив и-
янам за їх остинність спіл ванні з остями міста. Та ож на ім’я о-
лови КМДА Оле сандра Попова надійшов лист вдячності від Посла
Вели ої Британії в У раїні. “Хоч висловити вдячність за робот , я
ви та ваші оле и ви он вали під час під отов и та проведення Єв-
ро-2012. Я вважаю, що ви можете пишатись тим, я місто приймало
остей”,— під реслив своєм листі Лі Тернер. Посол та ож висло-
вив пере онання, що подальша розб дова інфрастр т ри Києва і
надалі стим люватиме розвито т ризм та міжнародно о бізнес
столиці

У місті стартував проект електронного запису 
до дитсадків
Йо о б де реалізовано ГУ освіти та на и за фінансової підтрим и та
співпраці з Міжнародним фондом “Відродження” і омпанією "Май-
рософт". “Введення та ої системи та створення спеціально о веб-
портал дасть можливість прозоро та швид о здійснювати видач на-
правлення для зарах вання дитини в дош ільний навчальний за-
лад”,— повідомив заст пни олови КМДА Леонід Новохать о.
Слід зазначити, що портал прое т б де містити наст пн інформа-

цію: фото рафії дитсад ів; дані про за альн іль ість місць р пах;
інформацію щодо можливості навчання для дітей з особливими потре-
бами; онта тн інформацію; наявність додат ових освітніх посл
( рт и, р пи з вивчення іноземних мов, ло і и). Очі ється, що в ра-
зі спішно о тест вання системи вересні вона запрацює для иян
вже до інця ро

Цифра дня

51 132 596 200 
гривень, на таку суму за січень�червень поточного року столичними
підприємствами сфери послуг надано послуг споживачам 
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Киянам заборонено 
розпалювати вогнища у лісах
За порушення діють відповідні штрафи від 17 до 85 гривень
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Спе отне літо вис шило
трави не лише на від ри-
тих місцевостях, а й ті-
нистих лісах. Внаслідо
чо о підвищилася ймовір-
ність вини нення пожеж
звичних для иян зонах
відпочин . З метою ни -
нення за орань столичні
пожежни и проводять
роз’яснювальні роботи з
населенням щодо правил
пожежної безпе и на від-
ритій місцевості. Днями
столичні рят вальни и
продемонстр вали “Хре-
щати ” свою повн отов-
ність до роботи з во ня-
ною стихією.

З квітня і до початку серпня на те�

риторії столиці зафіксовано 57 заго�

рань, які пошкодили 3,5 га лісу. Про

це “Хрещатику” повідомив речник

прес�служби Головного територі�

ального управління МНС України в

місті Києві Андрій Онищенко. “У

більшості випадків причиною поже�

жі стає саме людський фактор”,—

зазначив пан Онищенко.

Останні тижні у Києві утримуєть�

ся надзвичайно висока температура,

яка значно підвищує ризик виник�

нення пожеж. Саме тому МНС�ни�

ки наполягають на тому, щоб кияни

утрималися від традиційного відпо�

чинку з вогнищем на природі та від�

мовилися від заїздів до лісу на автів�

ках. “У такий пожежонебезпечний

період п’ятого класу, який зараз ут�

римується у місті, для населення ка�

тегорично заборонено розводити

вогнища у лісах та місцях, відведе�

них для відпочинку, а також заїжд�

жати транспортним засобом на те�

риторію лісопаркових госпо�

дарств”,— пояснює “Хрещатику”

інженер охорони захисту лісу КП

“Дарницьке лісопаркове господар�

ство” В’ячеслав Дейнюк.

Щодо рятувальників, то вони

добре підготувалися до спекотної

пори, тому зараз тримають ситу�

ацію під контролем. На території

столиці обладнано 20 пунктів по�

жежного інвентарю, облаштовано

10 пожежних веж, перекрито понад

120 доріг та встановлено 53 шлагба�

ума, які блокують заїзди автомобі�

лів на територію лісопаркових гос�

подарств. “Окрім того, у нас підпи�

сано договір зі службою авіапатру�

лювання. Таким чином у вихідні дні

над столичними лісами літає гелі�

коптер, який моніторить ситуацію,

крім того, нами організоване на�

земне патрулювання. Пожежна тех�

ніка вивезена безпосередньо у ліс�

ництва — поближче до можливих

місць загорань”,— додав В’ячеслав

Дейнюк.

Окрім того, пожежники ведуть ак�

тивний діалог з відпочивальниками.

“Державна пожежна інспекція

спільно з іншими службами та пра�

цівниками лісництв у місцях масо�

вого відпочинку киян систематично

проводить рейди. Наше завдання —

донести людям інформацію про на�

слідки необережного поводження з

вогнем та про дії громадян у випадку

виникнення пожежі. Ми роздаємо

інформаційні листівки громадянам,

попереджуємо. А якщо вони злісно

порушують заборону розводити вог�

нище, тоді притягуємо їх до адмініс�

тративної відповідальності і накла�

даємо штраф від 17 до 85 гри�

вень”,— зазначив “Хрещатику” на�

чальник Деснянського РВГУ Держ�

техногенбезпеки Володимир Бед�

нарчик.

У порівнянні з минулим роком

цьогоріч пожежі вдається значно

швидше локалізовувати. Надійним

помічником для рятувальників у цій

справі стала встановлена у минуло�

му році система відеонагляду, яка

вмонтована на вишці КП “Дарниць�

ке лісопаркове господарство”. “По�

ки що це єдина у Києві вишка з ці�

лодобовим відеоспостереженням.

Вона охоплює територію у радіусі 30

км та дозволяє максимально швид�

ко виявити пожежу. Таким чином

вже через 10�15 хвилин рятувальни�

ки розпочинають гасіння вогню”,—

підсумував інженер охорони захисту

лісу В’ячеслав Дейнюк

Пожежна техні а вивезена безпосередньо лісництва – поближче до можливих місць за орань

Завдяки системі цілодобового відеонагліду,
вмонтованій на вишці у Дарницькому лісництві,
пожежники бачать усе, що відбувається в радіусі 

30�ти кілометрів, і можуть за 10—15 хвилин прибути 
для гасіння вогню

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Квартира для чемпіонки
Володарці золотої медалі Олімпійських ігор з академічного 
веслування міська влада допоможе вирішити житлове питання
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

У Лондоні повним ходом тривають
ХХХ Олімпійсь і і ри. Та , др ою
золотою медаллю поповнила с арб-
нич раїнсь их на ород націо-
нальна збірна з а адемічно о весл -
вання. Це перша в історії У раїни
медаль цьом виді спорт . Одн з
часниць переможної четвір и, иян-
Наталію Дов одь о, з трі мфом

на зма аннях світово о рівня вчора
привітав олова КМДА Оле сандр
Попов.

Юна чемпіонка Олімпіади�2012 не приховує

емоцій від перемоги. “Перед самим стартом нас

зібрав тренер і сказав: “Зараз будуть шість хви�

лин, які можуть змінити ваше життя”. Так і стало�

ся. Під час гонки якихось конкретних думок не

було, адже я вся була зосереджена лише на робо�

ті. А от після фінішу, від усвідомлення того, що

ми прийшли перші — був справжній шок. Адже

до цієї перемоги кожна з нас йшла дуже довго, че�

рез роки наполегливої праці”,— розповідає “Хре�

щатику” Наталія Довгодько.

Зупинятися на досягнутому спортсменка не

збирається. Так, уже цього тижня команда виру�

шає готуватися до чемпіонату Європи, а у пла�

нах — ще, як мінімум, одне золото Олімпіади.

З таким неймовірним результатом — першою

в історії України медаллю у академічному веслу�

ванні, привітав киянку і голова КМДА Олек�

сандр Попов. Він вручив чемпіонці пам’ятну ме�

даль “1530 років Києву”, а також пообіцяв допо�

могти і з вирішенням житлового питання, адже

сім’я Наталії уже близько 20 років стоїть на

квартирній черзі. До речі, брат дівчини також

представляв нашу державу на Олімпіаді в складі

чоловічої збірної з академічного веслування, а

батько — Віктор Довгодько є одним з віце�пре�

зидентів Федерації академічного веслування

України.

“Це вже стало доброю традицією, якщо місто

має призерів Олімпійських ігор, то ми завжди ви�

рішуємо їх квартирне питання. Адже спортсмени,

які високо піднімають прапор України, заслуго�

вують на те, щоб отримати житло. І я можу пообі�

цяти всім олімпійцям, які проживають в Києві і

привезуть медалі, що ми забезпечимо їх жит�

лом”,— зазначив Олександр Попов.

Також очільник міськадміністрації відмітив,

що перемоги таких спортсменів, як Наталія Дов�

годько, є хорошим прикладом для молоді та по�

штовхом для розвитку водних видів спорту. “На

жаль, у нас немає власного водного стадіону, але

це перспектива найближчого часу — 3�4�х років.

У Києві є унікальні природні умови, які дозво�

лять створити такий об’єкт, що може бути вико�

ристаний для проведення чемпіонатів світового

рівня. Тобто розвиток спортивної інфраструктури

в місті — це конкретна і дуже реальна перспекти�

ва в найближчі роки. Тим паче, що Україна зав�

жди мала хороший кадровий потенціал тренерів і

надзвичайно талановитих спортсменів”,— додав

Олександр Попов.

Зазначимо, що ХХХ Олімпійські ігри у Лондо�

ні стартували 27 липня. 1 серпня національна

збірна з академічного веслування у складі Анаста�

сії Коженкової, Яни Дементьєвої, Катерини Та�

расенко, Наталії Довгодько здобула для України

другу золоту медаль Олімпіади�2012

Олександр Попов також пообіцяв
допомогти з вирішенням житлового

питання олімпійській чемпіонці,
адже сім`я Наталії уже близько 

20 років стоїть на квартирній черзі 

Голова КМДА Оле сандр Попов привітав иян Наталію Дов одь о з трі мфом на зма аннях найвищо о
світово о рівня
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На вагони столичного метро чекає 
комплексна модернізація
В рам ах модернізації ва онів столично о метрополітен , я их

за інчився ре ламентований термін сл жби, план ється не тіль и
заміна о ремих в злів і а ре атів, а й ре онстр ція салон і онов-
лення зовнішньо о ви ляд . Про це в прямом ефірі теле анал “Ки-
їв” повідомив Валерій Гаврилен о, перший заст пни начальни а КП
“Київсь ий метрополітен”. “На сьо одні нас немає ва онів, вил че-
них з е спл атації за технічним станом. Одна є ті, що вже вичерпа-
ли термін е спл атації, але йо о їм продовжили після певних ре он-
стр цій і досліджень. Існ є прое т (він вже пройшов тендер) по мо-
дернізації саме тих ва онів, я і вичерп ють свій термін сл жби, він
передбачає не тіль и замін о ремих елементів, напри лад, нес чих
онстр цій зова, системи правління, тя ово о привод , а й е с-
тер’єр ва она та інтер’єр салон . Це омпле сний підхід, і після
модернізації ва они матим ть с часний ви ляд”,— під реслив поса-
довець

У Києві з’являться два нових отелі
Восени передбачається завершення ре онстр ції олишньо о оте-

лю “Лейпци ” на в лиці Володимирсь ій та б дівництва нової б дівлі
отелю на б льварі Шевчен а. Про це повідомив Ві тор Давиден о,
заст пни олови Шевчен івсь ої РДА. “Нині в районі діє 32 отелі, чи-
мало їх від рилося завдя и Євро-2012. Тіль и на в лиці Бо дана
Хмельниць о о це — “Сіті- отель” (№ 56), б ті - отель “Опера”
(№ 36), “Роял- отель” (№ 31), а незабаром від риються “Лейпци ”,
там тепер б де “Маріотт” і “Хілтон” на б льварі Шевчен а. Днями ми з
оловою район відвідали отель “Ibis”, я ий від рився трохи менше
ро том на б льварі Шевчен а. Завантаженість об’є т , я нам пові-
домили, 70-80 %, а е ономічно ви ідно працювати вже при 30% “,—
під реслив пан Давиден о

У парку Шевченка діє виставка 
трав’яних інсталяцій
Днями пар імені Тараса Шевчен а від рилась вистав а трав’яних

інсталяцій “Шедеври природи”. Протя ом тижня, відвід ючи пар , и-
яни та ості міста змож ть помил ватися незвичайними с льпт рами,
що в риті травою. Їхня основа — фі ри з проволо и, в середині я ої
знаходяться насіння та ґр нт. Живі с льпт ри з трави, я і та ож нази-
вають топіарним мистецтвом чи рін-арт (зелений-арт) — поп лярний
напрям с часно о мистецтва і ландшафтно о дизайн , що вини ли на
Близь ом Сході ще до нашої ери. На адаємо, вистав а триватиме до
13 серпня

На Подолі розкажуть про переваги ОСББ
У Подільсь ій РДА затверджено рафі з стрічей з меш анцями

район щодо роз’яснення мов та перева створення ОСББ. Зазначи-
мо, що, за рез льтатами роботи за перше півріччя поточно о ро ,
Подільсь ом районі створено 5 ОСББ за адресами: в л. Почайнин-
сь а, 70; пров. Квітневий, 6; в л. Сирець а, 96, орп. 1, 2, 4. Всі ро-
мадяни, я і бажають детальніше ознайомитися з поряд ом та мова-
ми створення ОСББ, мож ть зверн тися до онс льтативних центрів
за адресами: в л. Костянтинівсь а, 22/17, імн. 26, тел. 417-00-56,;
в л. Хорива, 36, тел. 425-21-35

Музей під відкритим небом 
у Пирогово не буде працювати 
по середам
У Національном м зеї народної архіте т ри та поб т У раїни “Пи-

ро ово” з 1 серпня цьо о ро вводиться санітарний день. Відтепер
щосереди вхід для відвід вачів б де за ритий. Усі наст пні дні тижня
за лад остинно че ає на остей. У санітарний день проводитиметь-
ся планове прибирання е спозицій та території



Новини законодавства

Ділові новини

Оголошено претендентів 
на розробку Скіфського 
родовища
Днями б ли подані дві заяв и

на часть тендері на розроб
нафто азово о С іфсь о о родо-
вища в Чорном морі. Про це по-
відомив міністр е оло ії та при-
родних рес рсів Ед ард Ста-
виць ий. На до овір про спільний
розподіл прод ції (СРП) претен-
д ють LUKOIL Overseas Ukraine, а
та ож онсорці м з ExxonMobil,
Shell, р м нсь ої Petrom (дочірнє
підприємство австрійсь ої OMV) і
державна НАК “Надра У раїни”.
Заяв и б д ть роз лян ті протя-
ом п’ятьох днів, а підс м и під-
вед ть через місяць. Перемо-
жець підпише з державою од
про розподіл прод ції стро ом
на 50 ро ів. Інвестор б де мати
право на омпенсацію витрат
ви ляді 70% прод ції. При цьом
част а держави повинна стано-
вити не менше 25% приб т ової
прод ції. За мовами он рс ,
інвестор, я ий підпише до овір,
має протя ом 10 днів заплатити

до держбюджет мінім м 2,4
млрд ривень (300 млн доларів)
премії. Кабмін називає це спеці-
альним платежем, розмір я о о є
основним ритерієм оцін и за-
яво

З 1 вересня уряд підвищить
стипендії студентам

Про це заявив прем’єр-міністр
У раїни Ми ола Азаров. “З 1 ве-
ресня стипендію підвищать. Ні-
хто не б де отрим вати менше,
ніж він отрим є”, — с азав Ми-
ола Азаров. Відповідаючи на
запитання про те, чом в липні
ст денти отримали стипендію на
200 рн менше, ніж раніше,
прем’єр-міністр с азав, що це
сталося через недбалість чинов-
ни ів Міносвіти, я і на додато
до розпоряджень ряд вип сти-
ли власні вн трішні інстр ції.
“Іноді трапляється та е явище,
оли Міністерство, на додато
до рішення ряд , виріш є ви-
п стити я ісь роз’яснення, інст-
р цію про те, я застосов вати

це рішення. У цій інстр ції, на-
при лад, с азано, що ті, хто по-
ано вчився, отримають менш
стипендію. Довелося розібрати-
ся і виправити ці відомчі інстр -
ції”, — с азав прем’єр. Він до-
дав, що чиновни и, я і за це від-
повідають, б д ть звільнені з ро-
боти

Податкова збільшила 
перерахування до бюджету

Державна подат ова сл жба
(ДПС) У раїни, за оперативними
даними, за січень-липень поточ-
но о ро перерах вала до зве-
дено о бюджет раїни 161,1
млрд рн платежів. “Це на 13,3
млрд рн більше, ніж торі . Держ-
бюджет отримав 113,1 млрд рн,
що на 5,9 млрд рн перевищ є
надходження мин ло о ро , міс-
цеві бюджети — 48,0 млрд рн,
що на 7,4 млрд рн більше, ніж
мин ло о ро ”,— відзначається
повідомленні подат ової. Та ож

на 1,1 млрд рн (4 %) зросли над-
ходження з подат на приб то

порівняно з мин лим ро ом (при
зменшенні став и подат з 25 до
21%.)

Випуск казначейських 
зобов’язань в іноземній 
валюті дозволено
Президент Ві тор Ян ович за-

твердив зміни в За он У раїни
“Про цінні папери і фондовий ри-
но ” щодо азначейсь их зо-
бов’язань. З ідно із змінами, я і
внесли в до мент, передбачає-
ться, що номінальна вартість аз-
начейсь их зобов’язань може б -
ти визначена в іноземній валюті.
Крім то о, продаж, виплата ро-
шово о доход і по ашення аз-
начейсь их зобов’язань У раїна
може здійснювати національній
або іноземній валюті відповідно
до мов їх розміщення і по ашен-
ня. На адаємо, що Мінфін має
намір восени вип стити новий а-
рантований інвестиційний інстр -
мент — державні азначейсь і
зобов’язання на $200 млн, пові-
домляють У раїнсь і новини

Уряд заборонив імпорт 
продукції тваринного 
походження без упаковки
Про це повідомив олова Дер-

жавної ветеринарної й фітосанітар-
ної сл жби Володимир Горжеєв.
“У раїна пішла на та ий зважений
ро , щоб надалі захистити своїх
ромадян”, — с азав він. Горжеєв
зазначив, що відповідні зміни вне-
сено до постанови № 434 від 12
травня щодо обся й поряд вво-
з ромадянами на територію
У раїни харчових прод тів для
власно о споживання. З йо о слів,
це дасть змо безпечити раїн
від нових спалахів інфе ції афри-
ансь ої ч ми свиней. Відповідне
розпорядження не стос ється про-
д ції тваринно о походження в
па овці, ос іль и та а прод ція
проходить різні ст пені оброб и

Податківці вилучили 
30 тисяч пляшок 
фальсифікованої горілки
Співробітни и Департамент

САТ ДПС У раїни м. Києві ви-

явили с лад фальсифі ованої
оріл и. Перевір а діяльності
приватно о підприємця, я ий
займався оптовою тор івлею
ал о ольними напоями, по аза-
ла, що Солом’янсь ом районі
столиці с ладсь ом примі-
щенні збері алась значна партія
прод ції, я а через мар вання
ви ли ала с мнів щодо я ості
товар . Я виявилось, мар и а -
цизно о подат б ли підробле-
ними. За рез льтатами перевір-
и подат івці вил чили понад 30
тисяч пляшо о овитої мар и
“Істина”, “Білень а” та “Приват-
на оле ція Київсь а”, а власни-
а фальсифі ат оштрафовано
на понад 643 тисячі ривень.
За алом I півріччі поточно о
ро співробітни ами ре іональ-
но о правління Департамент
САТ ДПС У раїни Києві здійс-
нено 180 перевіро с б’є тів
осподарювання, за матеріала-
ми я их виявлено 229 пор шень
за онодавства і застосовано фі-
нансових сан цій майже на
2 млн рн

Штрафи за 
вирубку лісу 
можуть зрости 
уп’ятеро
Розмір максимального 
покарання за порушення 
"зеленого" закону пропонують
підняти до 850 гривень

Штраф за неза онн вир б ліс може перевищити 800 рн — від 25 до 50
неоподат ов ваних мінім мів доходів ромадян (425 – 850 рн.)
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Нацбанк планує обмежити 
готівкові розрахунки
Граничну суму купівлі за "паперові гроші" визначать 
після детального аналізу ринку
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

За про нозами розробни ів за оно-
давчих змін, зростання без отів о-
вих розрах н ів надасть бан ам до-
дат ов лі відність, зробить редити
дост пними для населення, с оро-
тить тіньовий се тор та підвищить
ефе тивність боротьби з ор пцією.
Реформа та ож вплине на іль ість
бан оматів — їхня мережа має с т-
тєво с оротитися.

Переваги непаперових грошей
На початку липня цього року Верховна Рада

прийняла в першому читанні законопроект

№ 10656 “Про внесення змін до деяких законо�

давчих актів України (щодо функціонування пла�

тіжних систем та розвитку безготівкових розра�

хунків)”. В документі також зазначено, що НБУ

може встановити граничну суму розрахунку го�

тівкою для фізичних і юридичних осіб та для фі�

зичних осіб�підприємців.

Автори документа пояснюють, що дана нор�

ма лише передбачає таке обмеження, але кон�

кретні терміни та суми в законопроекті не про�

писані — вони будуть визначатися пізніше.

“Тобто мова не йдеться про суму, якою можуть

бути обмежені готівкові розрахунки, чи про

термін введення в дію цієї норми. Більше того,

норма, що стосується готівкової форми розра�

хунків для юридичних та фізичних осіб, фак�

тично діє з 2005 року — вона встановлена по�

становою НБУ № 32. І, в першу чергу, стосуєть�

ся юридичних осіб і підприємців, які проводять

розрахунки готівкою. Що ж до фізичних осіб —

ніхто не збирається обмежувати права пересіч�

них громадян використовувати ту чи іншу фор�

му розрахунків”, — зазначила “Хрещатику” ди�

ректор Генерального департаменту інформацій�

них технологій та платіжних систем НБУ Ната�

лія Синявська.

Експерт додала, що гранична сума розрахунку

готівкою і термін, коли ця норма може бути вве�

дена, будуть визначені лише після того, як буде

вивчена економічна ситуація в країні. “Це необ�

хідно для того, щоб введення цієї норми було

максимально комфортним для громадян. Тим

більше, що цей законопроект містить додаткові

норми щодо захисту прав споживачів”, — під�

креслила Наталія Синявська.

Банкіри, в свою чергу, акцентують — введення

обмежень буде стосуватися лише великих поку�

пок. Ніхто не заборонятиме, наприклад, купувати

продукти, одяг чи інші побутові речі за готівкові

кошти. Водночас експерти кажуть, що масовий

перехід на електронний грошообіг матиме пози�

тивні наслідки для економіки держави в цілому.

Тим більше, що великі торговельні мережі і час�

тина українських споживачів готові до цього.

Наразі, за даними НБУ, вже є позитивна тен�

денція використання платіжних карток на вітчиз�

няному ринку(кожна третя транзакція з викорис�

танням платіжної картки відбувається в торго�

вельній мережі, а ще донедавна була лише кожна

десята). Водночас, скажімо, у Німеччині тільки

15% обігових коштів за платіжними картками

припадає на банкомати, решта — це електронні

розрахунки.

В Україні великі торговельні мережі викорис�

товують безготівкову форму оплати, що стає нор�

мою. Наступний крок за маленькими магазина�

ми, де невеликий торговий обіг. Вже сьогодні во�

ни можуть безкоштовно встановити POS�термі�

нали і розпочати безготівкову роботу. Хоча екс�

перти погоджуються — до невеликих районних

центрів, а тим більше сіл, — реформа дійде не

скоро.

Електронний грошообіг здешевить 
кредити

Економісти сподіваються, що зростання безго�

тівкових розрахунків надасть банкам додаткову

ліквідність та зробить кредити більш доступними

для населення. За словами президента Україн�

ського аналітичного центру Олександра Охрімен�

ка, значна частина грошей всередині країни існує

поза банківською системою, а відтак — не пра�

цює на економіку. “В Україні в обігу знаходиться

близько 200 мільярдів гривень, і це тільки готів�

кова гривня, а ще є готівкова валюта, — її обсяг

становить близько 50�70 мільярдів доларів. Це ду�

же велика сума грошей, яка “живе” поза банками.

Коли говорять, що в країнах Західної Європи

низькі ставки за кредитами, то забувають сказати:

це відбувається тому, що там дуже мало готівки. У

порівнянні з європейськими банками, українські

просто не мають таких можливостей”, — каже

фахівець.

Таким чином, Нацбанк, який є ініціатором да�

ного законопроекту, вважає, що зростання безго�

тівкових розрахунків збільшить надходження фі�

нансових ресурсів суб’єктів національної еконо�

міки до фінансової системи держави та надасть

банкам додаткову ліквідність.

Крім того, як зазначає член Ради незалежної

асоціації банків України Віктор Лисицький,

“антиготівкова” пропозиція НБУ призведе до

скорочення тіньового сектору, зростання подат�

кових надходжень до бюджету та підвищить

ефективність боротьби з корупцією. “Хабарі

даються тільки готівкою, а при розрахунках за

карткою — гроші контролюються. Тому обме�

ження розрахунків готівкою завдасть нищівного

удару по корупції, в першу чергу, по контрабан�

ді та зарплаті в конвертах. Це також надасть

змогу скоротити факти приховування грошей”,

— вважає пан Лисицький.

Чи заплатить споживач за новації?

Автори законодавчих змін заспокоюють

споживачів — подорожчання обслуговування для

фізичних осіб, у зв’язку з готівковими обмежен�

нями, не станеться. Як відомо, за обслуговування

терміналу сплачує торговельна мережа, з картки

споживача знімається лише сума покупки. Біль�

ше того, не переводити гроші в готівку, а користу�

ватися безпосередньо пластиком або рахунком,

— заощадливіше.

Так, за зняття готівки в банкоматах інших бан�

ків (а не у банку�емітента платіжних карток) спо�

живач може сплачувати комісію, тоді як безготів�

кові розрахунки з використанням платіжних кар�

ток здійснюються без сплати комісійних. Крім то�

го, банки запроваджують для своїх клієнтів різно�

манітні бонусні програми та акції під час сплати

ними вартості товару в безготівковій формі. “Тоб�

то перехід споживачів, які використовують пла�

тіжні картки, на безготівкові платежі буде для них

безкоштовним або не вимагатиме більших витрат,

ніж вони мають зараз”, — пояснюють банкіри.

У той же час НБУ та банки зацікавлені у роз�

витку інфраструктури з обслуговування безготів�

кових платежів. Як зауважив голова комітету На�

ціональної асоціації банків України (НАБУ) з пи�

тань банківської інфраструктури та платіжних

систем Юрій Яременко, готівкова форма розра�

хунків залишається найдорожчою. “Для забезпе�

чення функціонування готівкових розрахунків

держава повинна надрукувати гроші, забезпечити

їх зберігання, захист тощо. Сьогодні банки про�

водять значну роботу з переміщення цих грошей,

збереженню їх в обігу, вилученню зношених ку�

пюр, інкасації, охорони, зберігання. Не кажучи

вже про велику кількість людей, які задіяні у цій

роботі. Врешті�решт усі витрати покладаються на

споживача. І перехід до безготівкової форми роз�

рахунків — це не примусовий захід, а нормальний

цивілізований еволюційний шлях”, — зауважує

“Хрещатику” Юрій Яременко.

Голова правління “Укрсоцбанку” Борис Ти�

монькін допускає, що запровадження граничної

суми готівкових розрахунків і поступовий перехід

на електронні платежі навіть при дрібних покуп�

ках здійснить кореляції на ринку. Йдеться не ли�

ше про культуру споживання фінансових послуг

населенням, каже експерт, а й про саму інфра�

структуру. По�перше, відпаде потреба у такій ве�

ликій кількості банкоматів, які є нині на ринку.

По�друге, можуть відбутися деякі скорочення

банківського персоналу, котре задіяне з числен�

ними затратними готівковими операціями

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Парламент має намір пере лян ти розмір штрафів за
е оло ічні злочини. Е сперти зазначають, що наразі це
досить а т ально і наводять при лад Біличансь о о ліс
Києві. Йо о місь а влада нещодавно врят вала від не-

за онно о вир б вання.

Верховна Рада України може

вп’ятеро збільшити штрафи за неза�

конну вирубку та пошкодження де�

рев. Відповідний законопроект про

внесення змін до Кодексу України

про адміністративні правопорушен�

ня (щодо посилення відповідально�

сті за правопорушення у сфері охо�

рони лісових ресурсів) зареєстрова�

ний у парламенті.

Згідно з документом, пропонує�

ться змінити адміністративне пока�

рання за незаконну вирубку, по�

шкодження дерев і чагарників,

знищення або пошкодження лісо�

вих культур, сіянців, саджанців у

лісових розсадниках і на плантаці�

ях, а також молодняка природного

походження і самосіву на площах,

призначених під лісовідновлення.

Відтак штраф за таку протиправну

діяльність може перевищити 800

грн — від 25 до 50 неоподатковува�

них мінімумів доходів громадян

(425 — 850 грн). Порушникові та�

кож можуть призначити громадські

роботи на строк від 20 до 60 годин.

Нагадаємо, зараз за такі проти�

правні дії стягується максимально

170 грн.

Якщо перераховані дії вчинить

посадова особа, то їй загрожуватиме

штраф у розмірі від 50 до 70 неопо�

датковуваних мінімумів (від 850 до

1190 грн).

Законодавчими змінами також

передбачено встановлення більшо�

го штрафу за знищення або пошко�

дження полезахисних лісових смуг,

захисних лісових насаджень вздовж

берегів річок, каналів, навколо вод�

них об’єктів, гідротехнічних споруд,

на смугах відводу автомобільних до�

ріг, залізниць та інших захисних лі�

сових насаджень.

“Посилення відповідальності за

незаконну вирубку лісу зараз є над�

звичайно актуальним для Києва.

Адже вирубка дерев цінних лісових

порід подекуди набуває загрозливих

масштабів. Наприклад, задля захис�

ту Біличанського лісу ми погодили

надання йому природоохоронного

статусу”,— зазначив “Хрещатику”

голова постійної комісії Київради з

питань екологічної політики Денис

Москаль.

У Національному екологічному

центрі України підвищення штра�

фів за знищення зелених насаджень

вважають позитивним. Водночас у

центрі наголошують на тому, що ме�

ханізм покарання за порушення має

бути функціональним. “Багато по�

рушників залишається безкарни�

ми — їх важко відстежити. Крім то�

го, інколи застосовуються схеми,

коли в документах фактично змі�

нюється цільове призначення ді�

лянки. Наприклад, на території рос�

те ліс, а юридично — ця земля при�

значена для будівництва”, — проко�

ментував “Хрещатику” представник

НЕЦУ Олександр Соколенко

З ідно із статистичною звітністю, що
надається фінансовими становами —
членами платіжних систем НБУ, станом на
1 липня поточно о ро бан ами емітовано
понад 62 млн платіжних арто . На одн
особ в У раїні припадає 1,4 арт и. За
даними НБУ, з 62,7 млн арто , що
переб вають в обі в У раїні, а тивними (за
я ими здійснювалися видат и в останні три
місяці) б ло лише трохи більше половини.
За перше півріччя нинішньо о ро обся
операцій за платіжними арт ами
збільшився в порівнянні з першим півріччям
мин ло о ро на 26,4% (до 328,3 млрд рн),
а іль ість транза цій зросла на 22,6% (до
507,8 млн шт ).

ЦІКАВО ЗНАТИ
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Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Спеціалізована ш ола
№ 129 з по либленим ви-
вченням ан лійсь ої мови
орист ється неабия ою
поп лярністю серед меш-
анців Дніпровсь о о
район . В навчальном за-
ладі збері ають народні
традиції, завдя и м зею
“Народні джерела”. Крім
то о, т т ор анізовано
правове виховання чнів:
майстер- ласи та ле ції
для старшо ласни ів про-
водять навіть рядовці,
політичні діячі, фахівці
міжнародних не рядових
ор анізацій. Місцеві ш о-
лярі приймають а тивн
часть численних он-
рсах, прое тах та відвід-
ють різноманітні рт и.

Спеціалізована школа № 129 ось

уже понад 50 років розташована на

проспекті Гагаріна (до цього знахо�

дилася в двох інших приміщеннях).

Історію закладу дослідили до 1948

року, а далі дату важко вирахувати.

Та достеменно відомо, що всі ці ро�

ки освітянський заклад був україн�

ським з поглибленим вивченням

англійської мови.

Як зазначає керівництво школи,

тут навчались майбутні мери укра�

їнських міст, міністри, відомі жур�

налісти, лікарі, юристи, вчителі.

До речі, чверть теперішнього педа�

гогічного колективу складають ко�

лишні випускники, які обрали

вчительську професію. Навчаль�

ний заклад користується чималою

популярністю серед населення: то�

му до першого класу завжди прий�

мають за підсумками конкурсного

відбору. Через те 1�й та 2�й класи

спеціалізованої школи № 129 зна�

ходяться в приміщенні колишньо�

го дитсадка, де створені всі необ�

хідні умови для проведення на�

вчання, ігор та денного відпочинку

першачків.

Іноземне та своє

Хоча спеціалізація школи — анг�

лійська мова, фахові вчителі з укра�

їнської філології надають дітям

грунтовні знання з рідної мови. Ці�

каво, що у рік проголошення неза�

лежності України силами батьків�

художників у навчальному закладі

№ 129 було створено музей “На�

родні джерела”, який за роки свого

існування наповнений безцінними

експонатами українського побуту,

мистецтва, ремісництва з різних ку�

точків України. До речі, у рік 20�

річчя Незалежності України музей

капітально відреставрували, а та�

кож було організовано навчання

екскурсоводів англійською та ні�

мецькою мовами. Адже іноземці тут

досить часті гості.

Крім того, спеціалізована школа

№ 129 — учасник українсько�швей�

царського проекту “Сприяння роз�

витку освіти для демократії в Укра�

їні”, що реалізується Національ�

ною академією управління при

Президентові України та Цюріх�

ським педагогічним університетом.

В рамках цього проекту в освітян�

ському закладі побудована модель

громадянського виховання, спря�

мована на формування активної

людини. Правове виховання здій�

снюється не тільки заходами з поза�

шкільного життя та органу учнів�

ського самоврядування “Дивосвіт”,

але й вивченням спецкурсу “Освіта

для демократичного громадянства”

за підручниками видавництва Ради

Європи.

Між іншим, шкільна громада

продуктивно співпрацює і з Міжна�

родним правозахисним центром

“Ла Страда — Україна”, представ�

ництвом ЮНІСЕФ, комісією Ради

Європи, уповноваженим Президен�

та України з прав дітей. Вже тради�

ційними для спеціалізованої школи

№ 129 стали семінари з питань без�

пеки України та українців, як членів

європейської спільноти. А майстер�

класи та лекції для старшокласників

проводять та читають урядовці, по�

літичні діячі, фахівці міжнародних

неурядових організацій.

Безперечно, що спілкування з

іноземними громадянами англій�

ською для вихованців навчального

закладу є безцінною мовною прак�

тикою, а знання, набуті під час по�

дібних пізнавальних заходів, спри�

яють підвищенню у школярів обі�

знаності щодо прав дитини. В той

же час, учні дізнаються на подібних

заходах про проблеми насильства в

сім’ї, торгівлю людьми. Їх навчають

ефективним крокам попередження

онлайн�загроз і захисту в Інтернеті.

У навчальному закладі діє психоло�

гічна служба, працює соціальний

педагог. Такий досвід сприяє вихо�

ванню активної життєвої позиції

школярів, здатності змалечку бути

відповідальними за свої вчинки та

приймати демократичні рішення.

Справа до душі

Керівництву спеціалізованої

школи № 129 є чим пишатися — їх

учні�науковці є переможцями та

лауреатами міських та республікан�

ських етапів різноманітних секцій

МАН, у тому числі — колективної

учнівської роботи за проектом

“Єкооселя”. Хлопці та дівчата —

золоті, срібні та бронзові призери

світових, європейських, республі�

канських спортивних змагань з під�

водного плавання, боротьби, фут�

болу. Є серед них і юні артисти, які

відомі у столиці та далеко за її ме�

жами, наприклад, переможці Все�

українського дитячого телевізійно�

го конкурсу “Крок до зірок”, воло�

дарі Гран�прі всеукраїнських фес�

тивалів “Осіннє рандеву”, “Соло�

вейко України”, Міжнародного пі�

сенного фестивалю “Зірки Таври�

ди”. Окрім того, діти випускають

власну шкільну газету “Класні но�

вини”, також тут діє чудова коман�

да КВК “Екстрім” та зразковий хо�

ровий колектив “Елегія”.

Примітно, що кожен учень шко�

ли за бажанням може взяти участь в

різних проектах: “Євроклуб”,

“Екооселя”, “Я — киянин”. Для ді�

тей тут передбачено заняття з тан�

ців, співу, волонтерська діяльність,

заняття у ремісницьких гуртках.

Директор школи Ірина Гудзь твердо

переконана, що неталановитих ді�

тей просто не буває, а шкільний пе�

дагогічний колектив прикладає усі

зусилля для розкриття кожної осо�

бистості

З піснею в серці
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

У неділю за інчився Між-
народний он рс молодих
ви онавців поп лярної м -
зи и “Нова хвиля-2012”,
я ий запам’ятався ляда-
чам цілою низ ою неочі -
ваних подій. Та , попри
постійне лідерство перші
дні зма ань, представниця
від У раїни Маріч а Ярем-
ч після таємно о олос -
вання с ддів змістилася
на третю сходин он р-
с . Одна засм ч ватися
молода співач а не стала,
адже отримала від творчо-
о заход наба ато біль-
ше — любов п блі и, я а
прис дила їй приз ля-
даць их симпатій.

Голова КМДА Олександр Попов

привітав Марічку Яремчук з третім

місцем у такому важливому пісенно�

му конкурсі. “Я думаю, ви досягли

того, що планували. А найважливі�

ше — це приз глядацьких симпатій,

адже з визнанням людей не поспере�

чаєшся”,— зазначив Олександр По�

пов. 

Він побажав молодій співачці по�

дальших творчих успіхів та вручив їй

пам’ятну медаль до 1530�ліття Ки�

єва. А також висловив сподівання,

що Марічка братиме участь у святко�

вих заходах столиці, радуючи своїм

співом мешканців та гостей.

“У міста є великі можливості на�

давати таку підтримку, адже тут про�

ходить багато культурних заходів. Їх

проведення може співпадати з інте�

ресами Марічки як виконавиці, то�

му ми можемо об’єднати наші зу�

силля”,— додав Олександр Попов.

Сама співачка такій співпраці тіль�

ки рада і вже поділилася своїми пла�

нами на майбутнє. “Нова хвиля” —

це не крапка у моїх бажаннях пред�

ставляти Україну на міжнародних пі�

сенних конкурсах. Я буду намагатися

взяти участь в Євробаченні. Поки ж

працюватиму над збільшенням влас�

ного творчого матеріалу, створюва�

тиму свій альбом”,— повідомила

“Хрещатику” Марічка Яремчук. За�

значимо, конкурс “Нова хвиля” був

заснований у 2002 році композито�

рами Ігорем Крутим та Раймондом

Паулсом. Україна перемогла в зма�

ганні у 2009 році, коли її представля�

ла співачка Джамала. Другі місця бу�

ли у Тіни Кароль, Тетяни Ширко і

Марії Собко, третє — у Міли Нітіч

Голова КМДА Олександр Попов особисто привітав призерку 
конкурсу "Нова хвиля" Марічку Яремчук

Подолянам роз’яснили 
тонкощі іпотечного 
кредитування для отримання
доступного житла
Днями Подільсь ій РДА відб лася з стріч

з меш анцями район , я і потреб ють поліп-
шення житлових мов. Подолянам розповіли
про порядо отримання іпотечних редитів.
Участь з стрічі взяли заст пни олови По-

дільсь ої РДА Ві тор Стволов, заст пни начальни а ГУ житлово о за-
безпечення КМДА Іван Стас, заст пни ерівни а Іпотечно о центр в
Києві та Київсь ій області Віталій Лисен о, начальни Подільсь о о
відділення № 25 АБ “У р азбан ” Ірина Захожа та представни По-
дільсь о о відділення ВАТ “Державний ощадний бан У раїни”. Чер-
ови и вартирно о облі , я і бажають отримати додат ов інфор-
мацію з 3% іпотечно о редит вання, мож ть зверн тися до відділ
облі та розподіл житлової площі район за адресою: в л. Костян-
тинівсь а, 9, 2-й поверх, абінет № 205 в прийомні дні: вівторо — з
14.00 до 18.00, середа з 10.00 — 13.00 та за телефонами 417-85-49,
417-85-51

На Подолі перевірили хід виконання робіт 
з асфальтування територій 
та ремонту під’їздів

Голова Подільсь ої РДА Петро Матвієн о провів виїзн нарад що-
до перевір и я ості ви онання робіт по асфальт ванню приб дин о-
вих територій та ремонт під’їздів. У районі вже ви онані роботи по
асфальт ванню приб дин ових територій в повном обсязі по пр-т
Г. Гон адзе, в л. Фр нзе, в л. Ярославсь ій та Са айдачно о. За аль-
на площа асфальт вання — 5,2 тис. в. м. Замовни ви онання ро-
біт КК “Київавтодор”. На даний час роботи з ви онання омпле сної
про рами по ремонт та бла о строю житлово о фонд і приб дин-
ових територій вед ться по в лиці Оболонсь ій, Фр нзе та пр-ті
Свободи

Адміністративні послуги 
на Солом’янці надають 
без черг
В єдином Центрі з надання адмінпосл

Солом’янсь ої РДА працює система еле -
тронної чер и і без оштовний бездротовий
Інтернет. Про це повідомив Ми ола Я имо-
вич, заст пни олови Солом’янсь ої РДА.
“Центр розміщений в холі б дівлі адміністра-

ції, т т зосереджені робочі місця фахівців, до я их найчастіше звертаю-
ться підприємці. Перелі адмінпосл оп блі ований на сайті нашої
адміністрації. Тобто ожна людина може з офіс чи з дом дізнати-
ся, ди і з я ими до ментами їй потрібно зверн тися за відповід-
ною посл ою. Крім то о, введена еле тронна чер а — підприємець
отрим є талон з в азів ою робочо о місця потрібно о фахівця з орі-
єнтовним часом з стрічі. До то о ж, відвід вач не повинен стояти
під дверима — він може піти до їдальні випити ави, а на моніторі
відображається, я р хається чер а”,— під реслив посадовець

В Святошинському районі 
відкрито нову сервісну 
дільницю “Київенерго”
Нещодавно ПАТ “Київенер о” від рило

нов сервісн дільницю на Повітрофлот-
сь ом проспе ті, 58. Там обсл ов вати-
м ть меш анців Солом’янсь о о, Свято-
шинсь о о та Голосіївсь о о районів щодо
питань постачання еле троенер ії. За алом
на дільниці працюватиме 5 операторів, я і

пройшли спеціальне навчання. Найбільша перева а для иян її від-
ритті — це зр чне розташ вання та вдале транспортне спол чен-
ня. Крім то о, сервісна дільниця — це просторе приміщення і ом-
фортні мови для прийом иян. Щомісяця там мож ть обсл ов -
вати близь о 3,5 тис. лієнтів. Оператори отові надавати онс ль-
тації щодо піль , с бсидій і тарифів, звіряти до менти, приймати
замовлення на посл и, ладати до овори про еле тропостачання
тощо

В Голосієво піклуються 
про людей похилого віку
З метою надання допомо и одино им пен-

сіонерам, інвалідам та малозабезпеченим
меш анцям Голосієва в районі працює Тери-
торіальний центр соціально о обсл ов вання,
що надає посл и одино им ромадянам, я і
не здатні до самообсл ов вання та потреб -
ють сторонньої допомо и в домашніх мовах.
Та ож при центрі діє відділення з надання ад-
ресної нат ральної та рошової допомо и, я е

забезпеч є ромадян прод товими наборами, одя ом та вз ттям. Крім
то о, т т можна отримати без оштовні пер арсь і та шваць і посл и, а
відділенні льт рно-масових заходів дізнатись про робот рт ів за

інтересами. Та ож літні люди мають змо відвідати інотеатри, театри,
онцертні зали, вистав и. Варто зазначити, що в Територіальном цен-
трі з травня цьо о ро розпочали робот рси за навчальною про ра-
мою “Основи омп’ютерних знань”, я а розроблена з рах ванням пси-
холо ії цієї ві ової ате орії. О рім омп’ютерних, т т діють без оштовні
рси з ан лійсь ої мови, де літні люди мають змо займатися два ра-

зи на тиждень. Більш детальн інформацію можна отримати за адресою:
м. Київ, в л. Льва Толсто о, 25/2, тел. 235-00-40

На Трухановому острові 
запрацює 
“Студентська Республіка”
З на оди Дня Незалежності, за підтрим и

КМДА, Дніпровсь ом районі столиці на
Тр хановом острові відб деться місь ий мо-
лодіжний фестиваль “Ст дентсь а Респ блі-
а” (10 — 12 серпня 2012 ро ). На адаємо,
що цей захід проводиться 14-й рі поспіль.
Цьо о ро близь о 500 часни ів створять

свої ст дентсь і партії, я і не співпадатим ть із реальними. Учасни и
матим ть власн і ров валют , за они, влад , я самі обер ть, та б -
д ть реалізов вати інфрастр т рні прое ти. Під час фестивалю відб -
д ться: он рс раси “Перша леді”, “Містер Ст дресп блі а- 2012”,
м зичний он рс, ала- онцерт, дис сійний л б, дебати, ра “Ма-
фія”, пере ляд фільмів під від ритим небом, нічна т сов а, дис оте а,
спортивні он рси, вести, майстер- ласи, ярмар и. Та ож ст дент-
сь ом таборі проводитиметься е спрес-тест вання на ВІЛ. У заході
братиме часть молодь без обмежень віці. Мета заход — проведен-
ня ст дентсь ої демо ратичної ри ( рам ах розвит ромадянсь о о
с спільства), де обиратим ть ст дентсь о о мера Києва та ма істрат.
Переможці ре іонально о етап представлятим ть Київсь ий ре іон на
міжнародном фінальном етапі про рами 24 — 27 серпня під Євпато-
рією

Юна артист а, чениця 11- о лас спеціалізованої ш оли №129 Діана Мирошничен о під час ш ільно о онцерт

Та проходить навчання в почат овій ш олі, я а розміщ ється в о ремом
приміщенні

Новини районівШкола 
для успішних дітей
Навчальний заклад № 129 співпрацює з правозахисними 
та громадськими організаціями
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Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

–≤ÿ≈ÕÕfl  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»
Про внесення змін до міської цільової програми "Соціальне партнерство" 

на 2011—2015 роки
Рішення Київської міської ради  № 96/7433 від 16 лютого 2012 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою виконання
міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011 — 2015 роки, затвердженої рішенням Київради від 17.02.2011 № 23/5410,
та вирішення питань фінансової підтримки громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування, проведення за�
гальноміських заходів з нагоди відзначення державних свят, визначних дат Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до розділу IV міської цільової програми "Соціальне
партнерство" на 2011 — 2015 роки, затвердженої рішенням Київради від
17.02.2011 № 23/5410, в редакції рішення Київської міської ради від
19.12.2011 № 1004/7240 "Про внесення змін до рішень Київської міської
ради від 17.02.2011 № 23/5410 та від 25.05.2011 № 197/5584" (далі —

Програма), шляхом викладення його в редакції згідно з додатком до цьо!
го рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі!
сію Київради з питань гуманітарної політики.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 
до рішення Київради 

від 16.02.2012 № 96/7433

IV. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
Напрями діяльності та заходи міської цільової програми "Соціальне партнерство" 

на 2011—2015 роки

№
з/п

Назва напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Строк
вико�
нання
заходу

Виконавці Джере�
ла

фінан�
суван�

ня

Орієнтовні
обсяги
фінан�

сування
(вартість),
тис. гри�

вень, у тому
числі

Очікуваний результат

I. Надання фінан�
сової допомоги
громадським
організаціям,
діяльність яких має
соціальну
спрямованість

1. Забезпечення на кон�
курсних засадах відбору
благодійних та громад�
ських організацій, діяль�
ність яких має соціальну
спрямованість, для
надання фінансової
підтримки

2011 �
2015

Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та
праці, РДА

Бюджет
м. Києва

2. Надання часткової
фінансової підтримки
громадським
організаціям інвалідів на
оплату комунальних
послуг та оренди
приміщень

2011 �
2015

Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та
праці, РДА

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 � 555,4

1. Показник продукту
Кількість організацій: 
I етап � 41 
II етап � 93 
2. Показник якості 
Відсоток збільшення
кількості організацій
складе 2,2 %

II етап: 
2012 � 898,3 
2013 � 1795,0 
2014 � 1940,0
2015 � 1940,0

3. Надання часткової
фінансової підтримки
громадським
організаціям інвалідів на
виконання статутних
завдань тощо

2011 �
2015

Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та
праці, РДА

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 � 1514,4

1. Показник продукту
Кількість організацій: 
I етап � 60 
II етап � 155 
2. Показник ефективності
Середній розмір
допомоги на 1
організацію: 
I етап � 12,5 тис. грн. 
II етап � 13,1 тис. грн. 
3. Показник якості 
Відсоток збільшення фі�
нансової підтримки на од�
ну організацію складе 4,8 %

II етап: 
2012 � 2048,8
2013 � 2000,0
2014 � 2050,0
2015 � 2050,0

4. Надання фінансової
підтримки громадським
організаціям ветеранів
на оплату комунальних
послуг та оренди
приміщень

2011 �
2015

Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та
праці, РДА

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 � 638,1

1. Показник продукту
Кількість організацій: 
I етап � 31 
II етап � 59 
2. Показник якості 
Відсоток збільшення
організацій складе 3,5 %

II етап: 
2012 � 918,4
2013 � 1000,0
2014 � 1050,0
2015 � 1050,0

5. Надання фінансової
підтримки громадським
організаціям ветеранів
на виконання статутних
завдань тощо

2011 �
2015

Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та
праці, РДА

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 � 2814,1

1. Показник продукту
Кількість організацій: 
I етап � 46 
II етап � 66 
2. Показник ефективності
Середній розмір
допомоги на 1
організацію: 
I етап � 36,1 тис. грн. 
II етап � 364,8 тис. грн. 
3. Показник якості
Відсоток збільшення фі�
нансової підтримки на одну
організацію складе 4,7 %

II етап: 
2012 � 23250,1
2013 � 24350,0 
2014 � 24350,0 
2015 � 24350,0

6. Надання фінансової
підтримки міським
громадським органі�
заціям жінок та багато�
дітних сімей на оплату
комунальних послуг,
оренди приміщення та
на виконання статутних
завдань

2011 �
2015

Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та
праці

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 � 55,0

1. Показник продукту
Кількість організацій: 
I етап � 14 
II етап � 15 
2. Показник якості
Відсоток збільшення
кількості організацій
складе 7,1 %

II етап: 
2012 � 95,0
2013 � 107,0
2014 � 127,0
2015 � 127,0

7. Надання часткової
фінансової підтримки
благодійним
організаціям інвалідів

2011 �
2015

Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та
праці

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 � 50,0

1. Показник продукту
Кількість організацій: 
I етап � 10 
II етап � 20 
2. Показник ефективності
Середній розмір
допомоги на 1
організацію: 
I етап � 5,5 тис. грн. 
II етап � 5,7 тис. грн. 
3. Показник якості 
Відсоток збільшення фі�
нансової підтримки на одну
організацію складе 3,6 %

II етап: 
2012 � 154,0
2013 � 115,0
2014 � 115,0
2015 � 115,0

II. Надання соціаль�
них послуг та про�
ведення загально�
міських соціальних
заходів благодій�
ними та громадсь�
кими організаці�
ями, діяльність яких
має соціальну
спрямованість

1. Надання фінансової
підтримки Київському
об'єднанню Спілки
Самаритян України на
виконання заходів,
пов'язаних з наданням
соціальних послуг
окремим верствам
населення

2011 �
2015

Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та
праці

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 � 350,0

1. Показник продукту
Кількість осіб, які
потребують соціального
обслуговування: 
I етап � 12 тис. осіб 
II етап � 13 тис. осіб 
2. Показник якості 
Відсоток збільшення осіб,
охоплених соціальним
обслуговуванням, складе
8,3 %

II етап: 
2012 � 350,0
2013 � 950,0
2014 � 950,0
2015 � 950,0

2. Надання фінансової
підтримки Київській
міській та районним
організаціям Товариства
Червоного Хреста на
програми медико�
соціальної допомоги
одиноким громадянам
похилого віку та
інвалідам

2011 �
2015

Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та
праці, РДА

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 � 290,3

1. Показник продукту
Кількість осіб, які потре�
бують соціального
обслуговування: 
I етап � 49 тис. осіб 
II етап � 51 тис. осіб 
2. Показник якості 
Відсотокзбільшення
кількості осіб, охоплених
соціальним обслугову�
ванням, складе 4,1 %

II етап: 
2012 � 977,3
2013 � 720,0
2014 � 720,0
2015 � 750,0

3. Здійснення окремих
заходів соціального
спрямування іншими
благодійними
організаціями та
установами

2011 �
2015

Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та
праці, РДА

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 � 500,0

1. Показник продукту
Кількість дітей�інвалідів,
дітей�сиріт, дітей,
позбавлених батьківської
опіки, охоплених
заходами: 
I етап � 450 
II етап � 480 
2. Показник якості  
Відсоток збільшення
кількості осіб, охоплених
заходами, складає 6,6 %

II етап: 
2012 � 1254,4
2013 � 630,0
2014 � 635,0
2015 � 624,0

№
з/п

Назва напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Строк
вико�
нання
заходу

Виконавці Джере�
ла

фінан�
суван�

ня

Орієн�товні
обсяги

фінансуван�
ня (вартість),

тис. гри�
вень, 

у тому числі

Очікуваний результат

III. Проведення
загальноміських
соціальних заходів
до державних свят
та визначних дат

1. Проведення
загальноміських заходів
з нагоди Міжнародного
жіночого дня, Дня
матері, Міжнародного
дня інвалідів,
Міжнародного дня
громадян похилого віку
та інші

2011 �
2015

Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та
праці, РДА

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 � 313,0

1. Показник продукту
Кількість осіб, охоплених
заходами: 
I етап � 3900 
II етап � 4100 
2. Показник якості 
Відсоток збільшення
кількості осіб, охоплених
заходами, 5,1 %

II етап: 
2012 � 464,1
2013 � 355,0
2014 � 385,0
2015 � 405,0

Інші
джере�
ла

I етап: 
2011 � 175,0

1. Показник продукту
Кількість осіб, охоплених
заходами: 
I етап � 2450 
II етап � 2500 
2. Показник якості 
Відсоток збільшення
кількості осіб, охоплених
заходами, 2,0 %

II етап: 
2012 � 175,0
2013 � 175,0
2014 � 175,0
2015 � 175,0

2. Забезпечення увічнен�
ня Перемоги у Великій
Вітчизняній війні та под�
вигу народу � переможця
шляхом відзначення Дня
Перемоги, Дня вшану�
вання учасників бойових
дій на території інших
держав, Дня захисника
Вітчизни, Міжнародного
дня визволення в'язнів
фашистських концтабо�
рів, Дня скорботи та вша�
нування пам'яті жертв
війни в Україні, Дня по�
чатку героїчної оборони
м. Києва у 1941 році, Між�
народного дня миру, річ�
ниць визволення України
та м. Києва від фашистсь�
ких загарбників, Дня пар�
тизанської слави, ювілей�
них річниць історії нашої
держави та вшанування
пам'яті ветеранів війни тощо

2011 �
2015

Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та
праці, РДА

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 � 1475,7

1. Показник продукту 
Кількість осіб, охоплених
заходами: 
I етап � 250,0 тис. осіб 
II етап � 250,0 тис. осіб 
2. Показник ефективності
Кількість осіб, охоплених
одним заходом: 
I етап � 28,8 тис. осіб 
II етап � 28,8 тис. осіб 
3. Показник якості 
Відсоток збільшення осіб,
охоплених одним
заходом, складає 0 %

Примітка:
показник якості складає 
0 % у зв'язку з віковими
втратами ветеранів

II етап: 
2012 � 1546,0
2013 � 2200,0
2014 � 1200,0
2015 � 1200,0

Примітка:
2013 �
ювілейний,
70�річчя
визволення
м. Києва

3. Проведення соціальної
акції "Зоря надії" з відзна�
чення підприємств та ор�
ганізацій міста, мецена�
тів, які надають фінансо�
ву та іншу допомогу інва�
лідам, багатодітним
сім'ям та громадським
організаціям

2011 �
2015

Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та
праці, РДА

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 � 55,2

1. Показник продукту
Кількість осіб, охоплених
одним заходом:  
I етап� 300  
II етап � 310  
2. Показник якості  
Відсоток збільшення
кількості осіб, охоплених
заходом, 3,3 % 

II етап: 
2012 � 57,0
2013 � 75,0
2014 � 75,0
2015 � 75,0

4. Забезпечення
проведення соціальних
акцій в містах та
населених пунктах
України "Столиця �
регіонам", "Народна
дипломатія" � поза
межами України

2011 �
2015

Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та
праці

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 � ������

1. Показник продукту
Кількість осіб в середньо�
му, охоплених заходами: 
I етап � 400 
II етап � 410 
2. Показник якості 
Відсоток збільшення
кількості осіб, охоплених
заходом, 2,5 %

II етап: 
2012 � 80,0
2013 � 90,0
2014 � 90,0
2015 � 90,0

5. Забезпечення прове�
дення міжнародного
інтеграційного фести�
валю "Сонячна хвиля" із
залученням Спілки мате�
рів розумово відсталих
інвалідів міста Києва
"Сонячний промінь"

2011 �
2015

Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та
праці

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 � ������

1. Показник продукту
Кількість осіб, які беруть
участь у фестивалі: 
I етап � 200 осіб 
II етап � 225 осіб 
2. Показник якості 
Відсоток збільшення
кількості осіб, охоплених
заходом, складає 12,5 %

II етап: 
2012 � 300,0
2013 � 260,0
2014 � 260,0
2015 � 260,0

6. Забезпечення
проведення заходів для
дітей�сиріт, дітей з
малозабезпечених сімей
до Дня Святого Миколая
та новорічних свят

2011 �
2015

Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та
праці, РДА

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 � 114,9

1. Показник продукту
Кількість осіб, які беруть
участь у заході: 
I етап � 800 осіб 
II етап � 850 осіб 
2. Показник якості 
Відсоток збільшення
кількості осіб, охоплених
одним заходом, 6,3 %

II етап: 
2012 � 78,0
2013 � 90,0
2014 � 95,0
2015 � 100,0

Інші
джере�
ла

I етап: 
2011 � 25,0

1. Показник продукту
Кількість осіб, які беруть
участь у заході: 
I етап � 150 осіб 
II етап � 160 осіб 
2. Показник якості 
Відсоток збільшення
кількості осіб, охоплених
одним заходом, 6,6 %

II етап: 
2012 � 25,0
2013 � 25,0
2014 � 25,0
2015 � 25,0

IV. Надання соціаль�
них послуг устано�
вами та заклада�
ми, створеними
місцевими органа�
ми влади

1. Забезпечення
проведення заходів з
підтримки та реабілітації
жінок, які потерпають
від сімейного
насильства

2011 �
2015

Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та
праці

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 � 510,0

1. Показник продукту
Кількість ліжко�днів: 
I етап � 3800 
II етап � 4125 
2. Показник ефективності 
Середньорічні витрати на
один ліжко�день: 
I етап � 0,13 тис. грн. 
II етап � 0,14 тис. грн.

II етап: 
2012 � 545,0
2013 � 552,0
2014 � 585,0
2015 � 630,0

2. Здійснення заходів з
надання соціальних,
юридичних,
психологічних,
культурно�освітніх,
консультаційних та
інших послуг з
підтримки жінок та
сімей м. Києва

2011 �
2015

Управління у
справах
жінок, інва�
лідів, вете�
ранів війни
та праці, ГУ у
справах сім'ї,
молоді та
спорту РДА

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 � 4037,6

1. Показник продукту
Кількість послуг, які
будуть надані: 
I етап � 18500 
II етап � 19500 
2. Показник якості 
Відсоток збільшення
послуг, які надаються,
складе 5,4 %

II етап: 
2012 � 5365,1
2013 � 3688,7
2014 � 3863,7
2015 � 3990,0

Бюджет м. Києва 
(тис. грн.)

Інші джерела 
(тис. грн.)

Разом 
(тис. грн.)

I етап:
2011 � 13 273,7
II етап:
2012 � 38381,5
2013 � 38977,7
2014 � 38490,7
2015 � 38706,0
Разом � 167829,6

I етап:
200,0
II етап:
200,0
200,0
200,0
200,0
1000,0

I етап:
13473,7
II етап:
38581,5
39177,7
38690,7
38906,0
168829,6

� Бюджет 
м. Києва

I етап II етап

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

13273,7 38381,5 38977,7 38490,7 38706,0

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю "ЕКО" договору
оренди земельної ділянки для реконструкції об'єкта незавершеного 

будівництва — блоку первинного обслуговування населення з подальшими
експлуатацією та обслуговуванням сучасного торговельного центру 

на вул. Оноре де Бальзака, 85 у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 185/7522 від 16 лютого 2012 року

Відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі" та враховуючи лист�звернення товариства з обмеженою відповідаль�
ністю "ЕКО" від 28.01.2011 № 33, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 5 років договір оренди земельної ділянки від 16.07.2008
№ 62!6!00493, укладений між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю "ЕКО" на вул. Оноре де Бальзака, 85 у Дес!
нянському районі м. Києва на підставі рішення Київської міської ради від
21.12.2006 № 422/479 "Про передачу товариству з обмеженою відпові!
дальністю "ЕКО" земельної ділянки для реконструкції об'єкта незаверше!
ного будівництва — блоку первинного обслуговування населення з подаль!
шими експлуатацією та обслуговуванням сучасного торговельного центру
на вул. Оноре де Бальзака, 85 у Деснянському районі м. Києва".

2. Встановити, що розмір орендної плати, визначеної в договорі орен!

ди земельної ділянки від 16.07.2008 № 62!6!00493, підлягає приведенню
у відповідність до норм законодавства.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю "ЕКО" у місячний термін
звернутися до Головного управління земельних ресурсів виконавчого ор!
гану Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням
щодо організації робіт по внесенню змін до договору оренди земельної
ділянки від 16.07.2008 № 62!6!00493.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Київський міський голова Л. Черновецький
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 7 серпня 2012 року
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Про функціонування пересувного атракціону "Київська карусель" 
та екскурсійного потягу на вулиці Хрещатик

Розпорядження № 86 від 20 січня 2012 року
Відповідно до Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ" та Порядку організації та проведення в м. Києві недер�

жавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого
характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, в межах функцій органу місцевого самовряду�
вання:

1. Підтримати ініціативу ТОВ "Атракціон!Сервіс" щодо функціонування
з 16 січня до 10 травня 2012 року пересувного атракціону "Київська кару!
сель" на вулиці Хрещатик (площа біля Пасажу), а також екскурсійного по!
тягу (в робочі дні — по тротуарній частині вулиці Хрещатик, у вихідні та
святкові дні — по проїжджій частині вулиці Хрещатик) від Майдану Неза!
лежності до Бессарабської площі.

2. Взяти до відома, що відповідальність за безпечну експлуатацію об!
ладнання та безпеку відвідувачів пересувного атракціону "Київська кару!
сель", а також екскурсійного потягу взяло на себе ТОВ "Атракціон!Сервіс".

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити
охорону громадського порядку з 16 січня до 10 травня 2012 року під час
функціонування пересувного атракціону "Київська карусель" на вулиці
Хрещатик (площа біля Пасажу), а також екскурсійного потягу (в робочі

дні — по тротуарній частині вулиці Хрещатик, у вихідні та святкові дні — по
проїжджій частині вулиці Хрещатик) від Майдану Незалежності до Бесса!
рабської площі.

4 Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити заходи безпеки під час функціонування атракціону.

5. ТОВ "Атракціон!Сервіс" забезпечити дотримання правил благоуст!
рою під час підготовки та проведення заходів на вулиці Хрещатик з
09.00 16 січня 2012 року до 24.00 10 травня 2012 року.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ!
ника голови Київської міської державної адміністрації Пузанова О. Г

Голова О. Попов

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції 
30 липня 2012 р. за № 53/970

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

Розпорядження № 1191 від 11 липня 2012 року
Відповідно до підпункту 2 пункту "а" частини 1 статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 2 час�

тини 1 статті 7 Закону України "Про житлово�комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 "Про
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово�комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від
01.08.2011 № 833 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731", з метою надання послуг
на належному рівні, для забезпечення належного санітарно�гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та
прибудинкових територій:

1. Унести зміни до Тарифів та структури тарифів на послуги з утриман!
ня будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконав!
цями цих послуг по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків
із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або після
20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпоря!
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 10.04.2012 № 579 "Про встановлення тари!
фів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та при!
будинкових територій для виконавців цих послуг", зареєстрованим в Го!
ловному управління юстиції у місті Києві 25.04.2012 за № 26/943, виклав!
ши їх в новій редакції, що додається.

2. Виключити позицію № 29 з Тарифів та структури тарифів на по!
слуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які
надаються суб'єктами господарювання по кожному будинку окремо
для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати
останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розра!

хунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київ!
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
15.12.2011 № 2380 "Про встановлення тарифів та структури тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових терито!
рій", зареєстрованим в Головному управління юстиції у місті Києві
17.02.2012 за № 9/926.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації — ке!

рівникові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ!
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак

З Додатком до розпорядження 
можна ознайомитися на веб!сайті Київської міської державної адміністрації: 

www.кievcity.gov.ua

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 07.04.2010 № 215
Розпорядження № 178 від 3 лютого 2012 року

Відповідно до пп. 1, 2 п. "а" ч. 1 ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 6, 22, 23 Закону України "Про
дорожній рух", Закону України "Про автомобільні дороги" та у зв'язку з необхідністю подовження термінів виконання робіт з бу�
дівництва провулку Червоноармійського на ділянці від вул. Горького до подовження Залізничного шосе, будівництва з'їзду з бульв.
Дружби народів до подовження Залізничного шосе, будівництва вул. Нової (від вул. Горького до Залізничного шосе), будівництва
місцевого проїзду Залізничного шосе на ділянці від з'їзду з бульв. Дружби народів на Залізничне шосе до вул. Нової та реконструк�
ції вул. Горького від вул. Нової до пров. Червоноармійського, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни та доповнення до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
07.04.2010 № 215 "Про будівництво та реконструкцію доріг у Голосіїв!
ському районі", а саме:

1.1. В пункті 1 слова та цифри "у 2010!2011 роках" замінити словами
та цифрами "у 2010!2013 роках".

1.2. Підпункт 2.3 пункту 2 викласти у новій редакції:
"2.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви!

конання будівельних робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.".
1.3. Доповнити пункт 2 розпорядження новим підпунктом 2.8 такого

змісту:
"2.8. При укладанні договору підряду на виконання будівельних робіт

обов'язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якос!
ті виконаних робіт та встановити гарантії строків експлуатації об'єкта.".

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.01.2012 № 43

Розпорядження № 88 від 23 січня 2012 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 01.12.2011 № 762/6998

"Про прийняття в дар до комунальної власності територіальної громади міста Києва часток статутного капіталу товариства з обме�
женою відповідальністю "Музей міста Києва", з метою прискорення завершення будівництва об'єкта на вул. Б. Хмельницького, 7 у
Шевченківському районі з пристосуванням під Музей історії міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь!
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.01.2012 № 43
"Про завершення будівництва об'єкта на вул. Б. Хмельницького, 7 у Шев!
ченківському районі з пристосуванням під Музей історії міста Києва", ви!
клавши підпункт 4.4 пункту 4 в наступній редакції: "4.4. Забезпечити вве!

дення об'єкта, зазначеного у пункті 1 цього розпорядження, в експлуата!
цію у 2012 році, до Дня Києва".

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників го!
лови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про реконструкцію ТМ�4 від ТЕЦ�5 на дільниці від Т. "А" (УС�1 між ТК418 
та Пав. 4ПЗ) до Т. "В" (в районі УП�36 та Н. О. № 25) по Залізничному шосе 

в Печерському районі
Розпорядження № 94 від 23 січня 2012 року

Відповідно до ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 6 Закону України "Про дорожній рух" та врахо�
вуючи звернення Релігійної громади парафії Кафедрального собору на честь воскресіння Христового в Печерському районі м. Ки�
єва Української Православної Церкви, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити проектування та реконструкцію ТМ!4 від ТЕЦ!5 на дільни!
ці від Т. "А" (УС!1 між ТК418 та Пав. 4ПЗ) до Т. "В" (в районі УП!36 та Н.
О. № 25) по Залізничному шосе в Печерському районі.

2. Замовником виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря!
дження, визначити комунальне підприємство "Дирекція реставраційно!
відновлювальних робіт".

3. Комунальному підприємству "Дирекція реставраційно!відновлю!
вальних робіт" виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь!
кої державної адміністрації):

3.1. отримати вихідні дані на проектування об'єкта,
3.2. відповідно до законодавства України в сфері державних закупівель

визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організації для
виконання робіт, зазначених в п. 1 цього розпорядження,

3.3. забезпечити розробку та затвердження проектно!кошторисної доку!
ментації на виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження,

3.4. взяти до відома, що майново!правові питання будуть вирішувати!
ся у встановленому порядку,

3.5. забезпечити дотримання вимог Правил благоустрою міста Києва,

затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (зі змінами та доповненнями),

3.6. в разі необхідності розробити та погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС Укра!
їни в м. Києві схему організації руху транспорту на період виконання робіт, 

3.7. в разі необхідності забезпечити встановлення огорожі, відповіднії
знаків, освітлення та безпечний рух пішоходів на період виконання буді!
вельних робіт.

4. Головному управлінню капітального будівництва виконавчого орга!
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в ус!
тановленому порядку подати до Головного управління економіки та ін!
вестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт,
зазначених у пункті 1 цього розпорядження, до проектів програм соці!
ально!економічного розвитку м. Києва на 2012 рік та наступні роки.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ!
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

Про встановлення меморіальних дощок у м. Києві
Розпорядження № 103 від 23 січня 2012 року

Відповідно до Положення про порядок найменування об'єктів міського підпорядкування, вшанування пам'яті видатних діячів і
подій, встановлення пам'ятних знаків у м. Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.04.04 № 206/1416, та в ме�
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити меморіальні дошки згідно з Переліком меморіальних
дощок, що встановлюються у м. Києві, який додається.

2. Взяти до відома, що витрати, пов'язані із виготовленням меморіаль!
них дощок будуть профінансовані за спонсорські кошти та кошти ініціато!
рів встановлення, що зазначені у додатку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ!
ника голови Київської міської державної адміністрації Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

З Додатком до розпорядження 
можна ознайомитися в апараті КМДА

З Додатком до розпорядження 
можна ознайомитися в апараті КМДА

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.09.2010 № 696

Розпорядження № 169 від 2 лютого 2012 року
Відповідно до статей 31, 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 22 Закону України "Про столицю

України — місто�герой Київ", враховуючи пункт 7 рішення Київської міської ради від 10.07.2003 № 638�5/798 "Про надання і вилу�
чення земельних ділянок та припинення права користування землею", з метою проведення реконструкції і прибудови театру та в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.09.2010 № 696

"Про реконструкцію споруди театрально!видовищного закладу культури
"Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра" з

його технічним переоснащенням та прибудову виробничо!репетицїйного
комплексу", а саме:

— у пункті 1 розпорядження цифри "2011!2015" замінити цифрами
"2013!2017".

— у підпункті 3.1. пункту 3 розпорядженні! цифри "31.12 2011" замі!
нити цифрами "31.12.2013".

Голова О. Попов

Про встановлення та підключення до інженерних мереж модульних туалетів
комунальної власності

Розпорядження № 170 від 2 лютого 2012 року
Відповідно до підпункту 1 пункту "а" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про ре�

гулювання містобудівної діяльності", "Про благоустрій населених пунктів", ДБН 360�92** "Містобудування. Планування і забудова
міських і сільських поселень", Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (із змінами і доповненнями), враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 31.01.2011 № 117 "Про Програму соціально�економічного розвитку м. Києва на. 2011 рік" (зі змінами
та доповненнями), з метою забезпечення екологічної безпеки, виконання санітарно�епідеміологічних норм, розширення мережі
громадських туалетів, покращення якості сервісу, забезпечення гостей і мешканців столиці України послугами громадських вбира�
лень у достатній кількості в центральній частині міста та у місцях відпочинку, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити Головне управління комунального господарства виконавчо!
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
замовником встановлення та підключення до інженерних мереж модульних
туалетів комунальної власності згідно з адресним переліком, що додається.

2. Головному управлінню комунального господарства виконавчого ор!
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

2.1. Замовити у встановленому порядку розробку паспортів прив'яз!
ки,— топографо!геодезичної основи М 1:500 та виготовлення чергового
кадастрового плану земельної ділянки у форматі А!4 М 1:2000 для вста!
новлення модульних туалетів згідно з адресним переліком, зазначеним у
пункті 1 цього розпорядження.

2.2. Забезпечити розробку проектно!кошторисної документації на
встановлення та підключення до інженерних мереж модульних туалетів
комунальної власності у встановленому порядку.

2.3. Місце встановлення модульних туалетів на території Національно!
го Києво!Печерського історико!культурного заповідника погодити з цен!
тральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщи!
ни — Міністерством культури України.

2.4. Визначити виконавця робіт з встановлення та підключення до ін!
женерних мереж модульних туалетів комунальної власності (далі — Вико!
навець) шляхом проведення конкурсних торгів у встановленому порядку.

2.5. Забезпечити виконання робіт з встановлення та підключення до ін!
женерних мереж модульних туалетів комунальної власності відповідно до
Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської місь!
кої ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

2.6. Подати до Головного управління економіки та інвестицій виконав!
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс!
трації) пропозиції щодо включення робіт, зазначених у п. 1 цього розпо!
рядження, до Програми соціально!економічного розвитку міста Києва на
2012 рік та наступні роки.

3. Виконавцю, визначеному у встановленому порядку, здійснити робо!
ти з встановлення та підключення до інженерних мереж модульних туале!
тів комунальної власності відповідно до цього розпорядження у встанов!
леному порядку.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення про висвітлення змісту цього
розпорядження в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на пер!
шого заступника голови Київської міської державної адміністрації Ма!
зурчака О. В.

Голова О. Попов

Про закриття частини провулка Феодосійського у Голосіївському районі
Розпорядження № 171 від 2 лютого 2012 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", рішення Київської міської ради від
14.07.2011 № 762/6149 "Про передачу акціонерному товариству холдинговій компанії "Київміськбуд" земельної ділянки для будів�
ництва житлових будинків з об'єктами соціально�культурного призначення та паркінгом на вул. Феодосійській (пров. Феодосій�
ський) у Голосіївському районі м. Києва", з метою проведення підготовчих робіт на цій земельній ділянці, враховуючи звернення
акціонерного товариства холдингової компанії "Київміськбуд" від 10.11.2011 № 8581/0/2�11, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Акціонерному товариству холдинговій компанії "Київміськбуд" за!
крити частину провулка Феодосійського в межах переданої для будівниц!
тва земельної ділянки за умови виконання пункту 2 цього розпорядження.

2. Акціонерному товариству холдинговій компанії "Київміськбуд":
2.1. Розробити та погодити в управлінні державної автомобільної ін!

спекції ГУ МВС України в м. Києві схему організації дорожнього руху.
2.2. Влаштувати заїзд до гаражів, що залишаються на місці, встановити від!

повідні дорожні знаки та забезпечити умови для безпечного проходу пішоходів.

3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконання робіт по!
класти на віце!президента акціонерного товариства холдингової компанії
"Київміськбуд" Козачука В. П.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ!
ників голови Київської державної адміністрації згідно з розподілом обо!
в'язків.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної 
адміністрації від 03.04.2007 № 367

Розпорядження № 172 від 2 лютого 2012 року
Відповідно до пункту 2 рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 849/7085 "Про затвердження Статуту комунального під�

приємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Центр науково�освітніх інновацій та моні�
торингу":

1. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 розпорядження Ки!
ївської міської державної адміністрації від 03.04.2007 № 367 "Про за!
твердження статуту Комунального підприємства виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) "Центр моніто!
рингу столичної освіти".

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо!
го розпорядження в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ!
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 06.08.2010 № 571
Розпорядження № 148 від 31 січня 2012 року

Відповідно до підпункту 1, пункту "а" частини 1 статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 6, 22, 23
Закону України "Про дорожній рух", Закону України "Про автомобільні дороги" та у зв'язку з необхідністю подовження термінів
виконання робіт з реконструкції металевих бар'єрних огороджень першої групи на магістральних дорогах та вулицях в місті Києві,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни та доповнення до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
06.08.2010 № 571 "Про реконструкцію металевих бар'єрних огороджень
першої групи на магістральних дорогах та вулицях в місті Києві":

1.1. Пункт 2 розпорядження доповнити новим підпунктом 2.8 у такій
редакції:

"2.8. При укладанні договору підряду на виконання будівельних робіт
обов'язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії
якості виконаних робіт та встановити гарантії строків експлуатації об'єк!
та.".

1.2. Пункт 3 розпорядження після слова "транспорту" доповнити сло!
вами "та зв'язку".

1.3. В підпункті 3.1 пункту 3 розпорядження слова та цифри "на 2011
рік" замінити словами та цифрами "на 2011 та на наступні роки".

1.4. В підпункті 3.2 пункту 3 розпорядження слова та цифри "на 2010
рік та на наступний рік" замінити словами/та цифрами "на 2010 та на на!
ступні роки".

1.5. У графі 4 додатка до розпорядження цифри "2010", "2011" замі!
нити цифрами "2012".

Голова О. Попов
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Киян заряджатимуть 
позитивом
В столиці можна побачити роботи російського 
художника�ілюстратора, лауреата "Каннських левів"

Роботи Едуарда Катихіна не за�

лишать відвідувачів байдужими —

його ілюстрації сповнені яскравих

фарб, позитивних емоцій та зобра�

жують численних персонажів ко�

міксів та мультфільмів, які нагаду�

ють героїв аніме та радянської ані�

мації. “Ілюстрації Катихіна — це

вибух кольору, бризки якого повер�

тають нас до тих днів, коли ігри бу�

ли епіцентром нашого життя”, —

так охарактеризувало роботи митця

іспанське видання мистецтва і

культури Lamono magazine.

Захоплюючись мультиплікацій�

ними героями з дитинства, Катихін

почав переносити яскравих уявних

персонажів на папір. Згодом хобі

стало не тільки професією, а й сен�

сом життя художника. “Це моя пер�

ша виставка в країні, де мене навчи�

ли дизайну. Коли я навчався в Хар�

ківському художньо�промисловому

інституті на відділенні графіки, то

найцікавішим було завдання зобра�

зити “Персонаж”. Його я намага�

юся створити до сих пір”, — розпо�

вів “Хрещатику” автор робіт на від�

критті персональної виставки.

Цікавою є й сама подача робіт:

вони зібрані у величезні альбоми

розміром 1 х 1,5 метра, які можна

гортати. “Художником я був ще з

дитинства, — розповідає Едуард Ка�

тихін. — Ілюстрації навчився малю�

вати в інституті. Але ілюстратор по�

винен вміти перейматися чужими

ідеями, а художник — максимально

проявити себе”. До свого заняття�

захоплення він залучає і друзів. На�

приклад, одна з робіт у вигляді ве�

ликого панно — витвір уяви цілої

компанії. Художник часто збирає

друзів, просить кожного щось нама�

лювати, потім сканує їх малюнки,

розфарбовує та доповнює новими

деталями. “Роботи створюються з

гарним настроєм, тож і виходять на�

стільки життєрадісними і барвисти�

ми, віддзеркалюючи душу”, — вва�

жає Едуард Катихін.

Традиційно дзеркалом душі вва�

жаються очі. Для очей відвідувачів

на виставці є не лише яскраві ма�

люнки, а й інтерактивні інсталя�

ції — кабінки з двома отворами, че�

рез які глядач спостерігає дійства,

що розгортаються всередині. Це

може бути і власне відображення, і

мультфільм, і гра на автоматі, де

події змінюються з обертом ручки.

Художник�ілюстратор Едуард

Катихін брав участь у понад 25�ти

групових міжнародних виставках

карикатури та графіки, він є пере�

можцем Міжнародного конкурсу

карикатур у Бельгії та володарем

премії “Каннські леви”. Твори Ка�

тихіна знаходяться в Московському

музеї сучасного мистецтва і в при�

ватних колекціях в Іспанії, Канаді,

Англії, Швейцарії, Данії, Німеччи�

ні, Ізраїлі та Росії. Окрім ілюстра�

цій для дитячих книг, він друкував

свої твори в численних журналах

(Le monde (Франція), Street sketch�

book (Англія), Marie Claire (Росія),

виграв у конкурсі на кращий аніма�

ційний ролик з пластиліновими лі�

терами для музичного каналу MTV.

Отримати позитивні враження та

потрапити у світ дитинства на ви�

ставці художника “Дзеркало душі”

кияни можуть до 10 серпня в гале�

реї “Щербенко Арт Центр” (Ми�

хайлівська, 22�в)

В "Бабуїні" розпочалися 
лекції про Київ
Вони знайомлять з архітектурою, мистецтвом та маловідомими 
місцями столиці

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Всіх, хто ці авиться містом, запрош ють дізнатися про
ньо о більше на ле торії “Калейдос оп” на тем “Київ:
традиційний, мистець ий та альтернативний”, я ий три-
ватиме протя ом серпня в паб-бібліотеці “Баб їн”.
“Хрещати ” поб вав на першій з стрічі, присвяченій
ландшафтам Києва.

“Калейдоскоп” — це регулярний щомісячний лекторій за участі науковців,

які спеціалізуються на мистецтві, науці чи бізнесі та діляться своїми ідеями та

баченнями зі слухачами. Лекції об’єднані у тематичні цикли. Цього місяця се�

рія виступів присвячена темі “Київ: традиційний, мистецький та альтернатив�

ний”. Лектори розповідатимуть про сучасні арт�проекти, які змінюють місто, та

майбутні архітектурні інновації.

Першу лекцію “Київський ландшафт: від природи — до культури”, що відбу�

лася 2 серпня, проводила києвознавець та екскурсовод Владислава Осьмак. Во�

на розповіла про природний ландшафт, краєвид, як основу формування осо�

бливої ментальної та культурної системи координат київської культури. У 1848

році Тарас Шевченко написав повість “Варнак” про людину, яка збиралася на�

класти на себе руки, але побачила Київ і начебто “ожила”, переродилася.

Ще на початку XX cтоліття сформувався певний візуальний образ Києва,

який виділяв його серед інших міст та згадувався в численних творах пись�

менників (М. Лєскова, М. Горького, А. Гайдара). Вони відзначали, що осо�

бливість київського міського пейзажу — це природа, майже незаймана лю�

диною. Таке враження складалося від споглядання низки пагорбів вздовж

берега. Тому трьома основними кольорами Києва з тих пір стали — золото

(куполи), блакить (небо та річки) та зелень (пагорби, сади). Любов до зеле�

ні, садів саме з Києва виніс Микола Бердяєв, який в дитинстві мешкав на

Липках.

До 1930�х років єдине, що підносилося над Подолом, — були церкви та

дзвіниці. Таким чином, коли людина дивилася вгору, вона бачила святи�

ні, які визначали її життєві домінанти. Більш того, чудові краєвиди від�

кривалися чи не з будь�якого пагорба міста. А улюбленими заняттями

киян з тих часів стали прогулянки та споглядання природи. Цікаво, що

довжина київських вулиць становила близько 900 метрів — саме такі від�

стані розділяли міські квартали і їх можна було легко здолати.

До речі, єдиним безкоштовним парком на той час була Володимирська

гірка, де завжди збиралися студенти духовної академії та міщани — поспіл�

куватися між собою та побути на природі. На жаль, сьогодні краєвиди Ки�

єва зазнали змін — найвищими його точками вже не є духовні святині з зо�

лотими куполами, а сучасні новобудови. Втім, й досі всі гості древнього

міста милуються його чудовими золото�блакитно�зеленими краєвидами.

Наступна лекція “Мистецтво та ініціатива — синергія перетворення

міського простору на прикладі проектів KievFashionPark та парків світу”

відбудеться 9 серпня о 19.30. Мистецтвознавець та куратор проектов

KievFashionPark Любава Іллєнко розповість про ідею заснування в Києві

скульптурного парку, про іноземний досвід перетворення міста та майбут�

ні плани проекту. А вже 12 серпня о 16.00 дигер та руфер, автор блогу Гене�

рал Космосу Владислав Вознюк у лекції “Urban Exploration: інша сторона

міста” поділиться цікавинками про свої пригоди під та над землею, а та�

кож розкаже про маловідомі місця Києва та столичний дигерський рух.

Перший лекторій про Київ завершиться лекціями 16 та 19 серпня про

архітектурне та веломайбутнє Києва. Вхід на лекції вільний. Кількість

місць обмежена, а тому варто зареєструватися на улюблену тему лекції за

телефоном 093 713 5008 або надіслати заявку на info@openstudy.org.ua.

Лекції проходять у паб�бібліотеці “Бабуїн” (вул. Комінтерна, 10)

Роботи Ед арда Катихіна не залишать відвід вачів байд жими – йо о ілюстрації сповнені яс равих фарб
та позитивних емоцій

Ще на почат XX cтоліття сформ вався певний віз альний образ Києва, я ий виділяв йо о серед інших міст
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Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

В “Щербен о Арт Центр” від рилася вистав а росій-
сь о о х дожни а-ілюстратора Ед арда Катихіна “Дзер-
ало д ші”. Е спонати представляють собою яс раві
ілюстрації ви ляді величезних ни , а та ож абін и з
двома отворами-”очима”, через я і можна спо лядати,
що відб вається всередині.

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

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 172,30 в.м на в л. Ярославів Вал, 28/31, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 172,30 в.м.
Адреса: 01034, м. Київ, в л, Ярославів Вал, 28/31, літ, "А"
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Кер юча дире ція" Шевчен ів-

сь ої районної місті Києві ради.
Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення за альною площею 172,30 в.м, том числі:
нежилі приміщення з № 1 по № 7 ( р пи приміщень № 45а), з № 1 по № 14 ( р -

пи приміщень № 46).
Ціна об'є та без ПДВ — 1 438 000 (один мільйон чотириста тридцять вісім тисяч)

ривень.
ПДВ — 287 600 (двісті вісімдесят сім тисяч шістсот) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 1 725 600 (один мільйон сімсот

двадцять п'ять тисяч шістсот) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ —

172 560 (сто сімдесят дві тисячі п'ятсот шістдесят) ривень.
За інформацією Головно о правління охорони льт рної спадщини б дино в

я ом розташований об'є т приватизації занесений до перелі щойно виявлених
об'є тів льт рної спадщини (за видом - архіте т ри та містоб д вання).
Умови продаж :

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 привати-

зації, 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 "У рспецрес рс" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від
ціни продаж об'є та, я ий встановлюється біржею;

3.2. забезпечити збереження щойно виявлено о об'є та льт рної спадщини від-
повідно до вимо За он У раїни "Про охорон льт рної спадщини" та ласти
охоронний до овір з Головним правлінням охорони льт рної спадщини відпо-
відно до вимо цьо о За он .

4. А ціон б де проведено 28 серпня 2012 ро . Місце проведення а ціон : 03150,
м. Київ, в л. Горь о о, 172, поверх 15, зал № 4, товарна біржа "У рспецрес рс".
Почато о 10.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ, в л. Горь о-
о, 172, поверх 15, зал № 4, товарна біржа "У рспецрес рс", в понеділо — чет-
вер з 9.00 до 18.00 од., в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00 од.,
обідня перерва з 13.00 до 14.00 од. 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 № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607,
отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

7. Грошові ошти в розмірі — 172 560 ривень, що становить 10 відсот ів від почат-
ової ціни об'є та, вносяться на рах но № 26001301729701 в АБ "Південний", од
бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб - рошові ошти,
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01034, м. Київ, в л.

Ярославів Вал, 28/31, літ. "A".
10.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ, в л, Горь о о, 172

поверх 15, зал№ 4, товарна біржа "У рспецрес рс", тел. 362-90-13, 067-868-96-20.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Харлим Ми-
ол Дмитровича цивільній справі за позовом Дочірньо о підприємства по е спл -
атації та ремонт житлово о фонд та об'є тів соціально о-поб тово о призначення
"Е ос"А ціонерно о товариства Холдин ової омпанії "Київмісь б д"до Харлим Ми-
оли Дмитровича про визнання особи та ою, шо втратила право орист вання жи-
лим приміщенням, роз ляд я ої відб деться 03 вересня 2012 ро о 12.00 в при-
міщенні Печорсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати ,
42-Л, аб, 17.

Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або не
повідомлення с д про причини неяв и, справ б де роз лян то за вашої відс тнос-
ті на підставі наявних в справі до азів.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни з оп блі ванням о олошення про ви ли
відповідач вважається повідомленим про час та місце роз ляд справи.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє Корельсь о о Єв енія Ана-
толійовича, я ий б в зареєстрований за адресою: м. Київ, в л.. Ент зіастів, 25,
в. 96, про те, що 07 серпня 2012 ро о 10.00 Дніпровсь им районним с дом м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, в л. Сер ієн а 3, аб. 42 б де роз лядатися цивільна спра-
ва за позовом Корельсь ої Ві торії Василівни до Корельсь о о Єв ена Анатолійови-
ча, про стя нення аліментів.

В с дове засідання ви ли ається в я ості відповідача Корельсь ий Єв еній Ана-
толійович.

У випад неяв и в с дове засідання, справа б де роз лян та за йо о відс тності.
С ддя Я.І. Вернид бов

Київсь а місь а державна адміністрація
повідомляє, що за рез льтатами он рс по зал ченню інвестора для здій-
снення заходів з облашт вання 45 пішохідних підземних переходів (Лот 4)
переможцем визначено ТОВ "СЕНТІС", рез льтати затверджені розпоряд-
женням Київсь ої місь ої державної адміністрації від 23.06.2012 № 1058.

У зв'яз з втратою сл жбової арт и № 4335, виданої ромадянин
Вели обританії пан Саші Ма симович 14.09.1965 ро народження
я Голові Представництва "Мар с Еванс (Київ) Лімітед", виданої до
23.09.2014, вважати недійсною.

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

М А Х А О Н С Е К С Т А

А Р У Л А Д А Т О Р

С Т Е Л Ь М А Х Р У Н И

К У Щ Г Е Н Е З И С К

А М А Н А Т М А П А

Р А Т А Ф П О Н Ч О

А К И Н О П И С Е

Д К А Б А Л І С Т И К А

Відповіді на сканворд 

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
22094

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

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

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

Шахи. У 8�му турі чемпіонату України було
встановлено абсолютний рекорд
У Києві в приміщенні “Президент отель” продовж ються баталії на

шахівницях в рам ах 81- о чемпіонат У раїни. У 8-м т рі першості
б ло зафі совано своєрідний ре орд — сі 6 партій завершилися ре-
з льтативно без єдино о нічийно о рез льтат . Рез льтати 8- о т р :
Сер ій Федорч — Захар Єфімен о — 1:0; Андрій Воло итін — Юрій
К з бов — 1:0; Оле сандр Арещен о — Оле сандр Моісеєн о — 1:0;
Юрій Вов — Павло Ельянов — 1:0; Оле сандр З бов — Р слан Поно-
марьов — 0:1; Антон Коробов — Єв ен Мірошничен о — 1:0. Після
восьмо о т р перше місце ділять Андрій Воло ітін та Антон Коро-
бов — росмейстерів по шість очо

Теніс. Серена Уїльямс та Енді Маррей — 
олімпійські чемпіони Лондону
Цими вихідними завершився тенісний т рнір ХХХ Олімпійсь их і ор.

У чоловічом розряді на найвищ сходин п’єдестал пошани підняв-
ся британсь ий спортсмен Енді Маррей. У фіналі шотландець роз ро-
мив перш ра ет світ Роджера Федерера з Швейцарії — 3:0 (6:2;
6:1; 6:4). Матч тривав близь о двох один. За рах но своїх а тивних
дій переможець ви рав 27 очо і доп стив 17 невим шених помило ,
натомість Федерера 24 віннерсів і 31 невим шена помил а. Тепер в
особистом протистоянні з Роджером Маррей вийшов вперед — 9:8.
За свій спіх, рім звання олімпійсь о о чемпіона, він отримає 750
очо в залі рейтин АТР, а Федерер — 450. “Бронз ” чоловічом
т рнірі здоб в іспанець Х ан Мартін Дель Потро, я ий матчі за тре-
тє місце пере рав серба Нова а Джо овича — 2:0 (7:5; 6:4). Тим ча-
сом визначилися володарі олімпійсь их на ород і серед жіно . Та , зо-
лото Олімпіади здоб ла амери ан а Серена Уїльямс, я а не залишила
шансів російсь ій тенісистці Марії Шараповій — 2:0 (6:0; 6:1). Третьою
стала Ві торія Азарен о з Білор сії, я а перемо ла інш росіян —
Марію Кирилен о з рах н ом 2:0 (6:3; 6:4)

Хокей. Олександра Савицького 
призначено старшим тренером юніорської
збірної України з хокею
Офіційний сайт Федерації хо ею У раїни повідомив, що новим стар-

шим тренером юніорсь ої збірної У раїни з хо ею призначений Оле -
сандр Савиць ий. За словами енерально о се ретаря ФХУ Сер ія Ко-
валя, Федерація роз лядала ще три андидат ри — І оря Архипен о
(ДЮСШ “Крижин а”), Андрія Савчен а (ДЮСШ “Со іл”) та Валерія
Стрєл ова (херсонсь а ДЮСШ). “Ми с онцентр вали свою ва на
тих тренерах, я і добре орієнт ються ві овій ате орії равців 1995-
1996 ро ів народження. Ми хотіли дати шанс проявити себе всім тре-
нерам, я і мають відношення до під отов и равців тит льно о ві ”,—
зазначив президент Федерації Анатолій Брезвін. На адаємо, що юні-
орсь а збірна У раїни зі рає на чемпіонаті світ в р пі В першо о ди-
візіон вітні наст пно о ро в польсь ом місті Тихі. С перни ами
наших хо еїстів б д ть ровесни и з Японії, Казахстан , Австрії, Поль-
щі та Кореї

Температура +28°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 53 %

Температура +35°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 31 %

Температура +26°С

Атм. тиск 7462 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 54 %

Прогноз погоди на 7 серпня 2012 року

ОВНИ, на з хвалості дале о не заїдете, прибор айте запальний
норов, онфронтація в партнерстві несе р йнівні тенденції, поводь-
теся та товно, тоді день перетвориться на свято, подар вавши
вам творче натхнення, любовні перемо и і олосальн впевненість
власних силах.
ТЕЛЬЦІ, події дня мають причинно-наслід овий зв’язо , проте

вам пощастить позб тися давніх армічнихї бор ів, спішно роз-
платитися за мин лі промахи, і на д ші засяє свято, а родинна ат-
мосфера наповниться флюїдами радості і бла одаті.
БЛИЗНЯТА, не присі йтеся зран до оханих та дітей, адже

бідолахи не винні, насправді причина то о зла риється зовсім в ін-
шом , пере оріть і заб дьте про свар . Вечір присвятіть поси-
день ам з др зями, влашт йте інтитмне побачення, нанесіть візит
в ості, свіжі враження б д ть впливати на вас, я еле сир вічної
молодості. Сміливо заявляйте с різь про себе, пра ніть до п бліч-
ності, ви яс рава впливова особистіть, що є об’є том симпатій і
взірцем для ба атьох людей!
У РАКІВ день трі мфів, ви розриватиметеся між сім’єю та робо-

тою і з задоволенням з’яс єте, що до ладені раніше з силля б ли
не марними, а принесли славні плоди. Отримавши за онн вина-
ород за відмінно ви онан робот , менше звертайте ва и на
заздрісн рити оле , мерщій робіть важливі по п и, позб вай-
теся забор ованостей. Я що надійд ть ви ідні ділові пропозиції, і -
нор вати їх не слід!
ЛЕВИ, почивати на лаврах мин лих дося неь ні оли, очі ється

щасливий збі обставин на любовних, фінансових, творчих шляхах,
що в отре додасть вам олосально о оптимізм і віри власні си-
ли. Особиста харизма палає, наділяючи можливостями продемон-
стр вати з найви іднішо о бо свої природні таланти та ділові
здоб т и. Дерзайте, час працює на вас!
У ДІВ до 23 серпня б ття проходить під “ армічний а омпане-

мент”, створюючи вдалі шанси для розплати з бор ами, спо ти
провин, пере свідомлення доп щених раніше помило , позбав-
лення від ілюзій. Вашою зброєю нині є сміливе, реативне мислен-
ня, під аз ючи ні альний вихід із б дь-я ої с р ти. На любовном
фронті теж все ч дово, лібідо заш алює, оловне — не с питися
на поч ття, лас , роші: е вівалент самовіддачі в спільн любовн
азн з оханим має б ти рівноцінним.
ТЕРЕЗИ, оді тримати себе в ас етичних р авицях, можете

розслабитися і влашт вати розважальний феєрвер олі побра-
тимів, паралельно с ріпивши др жні зи. Проте знайте: орел м сі
не товариш, розрахов вати можна лише на прихильність осіб, до
я их ви д ховно доросли, на вищий стат с не претенд йте.
СКОРПІОНИ, я що вчора не пасли задніх, а м жньо, з азартом

боролися за місце під сонцем, сьо одні вас похвалять, відмітять,
заохотять. Особливо ар’єристів, митців, ре ламних менеджерів,
що проявили неабия і ділові навич и. А шеф б де від вас просто
захваті! Головне — зви н ти до ролі відб вайли, а жовтні розпра-
вите рила.
СТРІЛЬЦІ, проблемам, що нітять д ш , с ажіть еть! Тоді на

змін переживанням завітає яс раве натхнення, спон аючи на
різноманітні подви и і, перед сім, на любовном фронті. П блічні
т сов и — ч довий шанс для знайомств, я е “за рож є” з ле ої ін-
триж и перерости в серйозні стос н и. Юні чада та ож порад ють.
КОЗОРОГИ, ви по и що в тотальній залежності від оточення.

Я що причиною сваро з родиною є роз ардіяш в оселі, візьміть
ініціатив в р и і влашт йте енеральне прибирання та наведіть
лад в домашніх пенатах. Тоді й на д ші стане сонячно. Ода пиль-
н йте, аби це не наш одило роботі; професійне дос оналення,
реалізація ар’єрних зад мів — це святе, іна ше роз ніваєте долю.
ВОДОЛІЇ, партнерсь а ідилія, до я ої пра н ли, не міраж, а ре-

альність. Єднайтеся, ви дві вольові незалежні половин и одно о
ціло о, здатні разом ори переверн ти, оловне чіт о розподілити
обов’яз и і не пресин вати один одно о. Свобода волевиявлен-
ня — ось девіз щасливо о союз . День сприяє освідченню в по-
ч ттях, я им би не б в зміст слів, ви б дете расномовні і пере-
онливі.
РИБИ, не заци люйтеся на дбайливості, можете смітити роши-

ма заради себе любих, задовольняти заба ан и чи розщедрювати-
ся на подар н и для близь их. Головне — не зробити фатальн
дір в сімейном бюджеті! Р шайте в похід за по п ами, час об-
новити по моді ардероб, придбати стильні а сес ари, я що до
вподоби роз ішні престижні речі — п йте, вони стан ть шасли-
вим атриб том вашо о б ття. А поб тові дрібнич и поче ають

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

"Динамо" продовжує 
перемагати
В українській Прем’єр�лізі відбулися матчі четвертого туру
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Київсь е “Динамо” про-
довжило свою переможн
серію в рам ах вітчизня-
но о чемпіонат . У напр -
женом матчі проти ри-
ворізь о о “Кривбас ”
підопічні Юрія Сьоміна з -
міли дотисн ти с перни а
і мінімально перемо ли з
рах н ом 1:0. Єдиний ол
цьом протистоянні на

рах н Андрія Ярмолен-
а, я ий відзначився за 4
хвилини до інця з стрічі.
Інший столичний л б
“Арсенал” вже омпен-
сований арбітром час
спромі ся зрівняти рах -
но поєдин з “Дніп-
ром”. Матч завершився
нічию — 1:1.

Поєдинок у Кривому Розі, де

місцевий “Кривбас” зустрічався зі

столичним “Динамо”, обіцяв бути

дуже напруженим. Підопічні Олега

Тарана завжди вважалися незруч!

ним суперником для грандів віт!

чизняної першості. Не став виклю!

ченням і цей матч. Першим, що

впало в очі усім прихильникам

футболу, — незвичний стартовий

склад київського клубу. Тренер

“Динамо” випустив на поле мало

не всіх новачків цього міжсезоння.

Так, за віце!чемпіона мали змогу

дебютувати орендований у італій!

ського “Мілану” захисник Тайє

Тайво, півзахисник німецької “Гер!

ти” Раффаель та аргентинський

форвард “Вільяреалу” (Іспанія)

Марко Рубен. Перш за все, ці зміни

пов’язані зі щільним графіком “бі!

ло!синіх”, адже їм доводиться бо!

ротися, як!то кажуть, на “два

фронти” — у чемпіонаті та Лізі

Чемпіонів. Тому на цю гру київ!

ський клуб вийшов у дещо експе!

риментальному складі.

Сам матч був небагатим на гострі

моменти. У першому таймі нагод

для взяття воріт ані у “Кривбасу”,

ані у “Динамо” практично не було.

Команди не поспішали переходити

в атаку, подовгу розігруючи м’яча у

центрі поля. Єдиний гострий епі!

зод, який можна було б виділити,

трапився на 19!й хвилині, коли

Олег Гусєв гарматним ударом на!

магався послати шкіряну кулю у

сітку воріт, але голкіпер криворож!

ців був на місці. За відсутності ре!

зультату Юрій Сьомін на другий

тайм випустив на поле Андрія Яр!

моленка та Артема Мілевського.

Ці заміни одразу ж пожвавили

гру киян. Поволі “біло!сині” по!

чали переходити у масований на!

ступ. Втім, взяття воріт вболіваль!

никам довелося чекати майже

увесь другий тайм. Лише на 86!й

хвилині “динамівці” зуміли орга!

нізувати гольову атаку. Як це не

дивно, але саме гравці, які вийшли

на заміну, принесли столичному

клубу перемогу. Артем Мілевський

чудовим пасом вивів Ярмоленка

на ударну позицію, і Андрій уда!

ром в один дотик вразив ціль.

Після матчу Юрій Сьомін так про!

коментував гру своїх підопічних:

“Напевно, це був найскладніший

матч для нас. Багато емоцій і сил

ми витратили з “Фейєнордом”,

зробили багато замін. У другому

таймі пішов відкритий футбол,

нам потрібно було ризикувати.

Випустили всіх нападників, які бу!

ли в заявці. Крім того, нам, в

якійсь мірі, всміхнулася удача”.

А ось інший київський клуб —

“Арсенал” — на домашній арені зу!

мів перервати переможну серію

дніпропетровського “Дніпра”. На

60!й хвилині гості зуміли вийти

уперед. Захисник “канонірів” Во!

лодимир Аржанов необачно зіграв

рукою у своєму штрафному май!

данчику, і суддя назначив пенальті.

Вирок точним ударом реалізував

Матеус. Втім, перемогу “Дніпро”

не втримав. Уже у компенсований

час нападник “Арсеналу” Олек!

сандр Кобахідзе вийшов на зустріч

з воротарем і не залишив тому жод!

них шансів. У підсумку бойова ні!

чия 1:1
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Цей день в історії 7 серпня

1819 — народився Пантелей-
мон К ліш, раїнсь ий письмен-
ни
1880 — народився Володимир

Винничен о, раїнсь ий пись-
менни та державний діяч
1918 — У раїнсь а Держава й

Область Війсь а Донсь о о під-
писали до овір про ордони
1932 — СРСР запроваджено

"За он про п'ять олос ів"
1947 — народилась Софія Ро-

тар , ле ендарна співач а, на-
родна артист а СРСР, У раїни
1960 — Фідель Кастро о оло-

сив про націоналізацію всіх аме-
ри ансь их підприємств на К бі
1970 — Проведено перший
омп'ютерний шаховий т рнір
1982 — народилась Яна Клоч-
ова, ба аторазова олімпійсь а
чемпіон а з плавання, ерой У -
раїни
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Рез льтати матчів
4- о т р Прем’єр-лі и:

“Кривбас”—“Динамо” — 0:1

“Говерла”—“Зоря” — 0:1

“Карпати”—“Таврія” — 2:0

“Метал р ” (З)—“Іллічівець” — 0:3

“Ворс ла”—“Чорноморець” — 0:1

“Арсенал”—“Дніпро” — 1:1

“Метал р ” (Д)—“Металіст” — 2:2

ДОВІДКА "ХРЕЩАТИКА

Матч між иївсь им "Арсеналом" та дніпропетровсь им "Дніпром" завершився
бойовою нічиєю 1:1


