
Безпечний транспорт для киян
Небезпечні маршрутки замінять сучасними та якісними автобусами
і тролейбусами

Десять місяців 
надійної роботи
За цей період міська кільцева електричка перевезла 
майже 7,5 мільйонів пасажирів

Користуватись кільцевою електрич�

кою більшість пасажирів розпочали у

перші місяці від дня її запуску і одразу

оцінили всі зручності й комфорт нового

транспорту. На маршруті діють 14 стан�

цій, завдяки яким значно спростилося

питання дістатись з віддалених районів

до центру міста. Потрапити до салону

електрички можна з зупинок: Київ�Па�

сажирський, Видубичі, Лівий берег, Дар�

ниця, Лівобережна, Троєщина, Петрівка,

Зеніт, Вишгородська, Сирець, Рубежів�

ська, Борщагівка, Київ�Волинський, Ка�

раваєві Дачі. Окрім того, деякі зупиночні

вузли перетинаються з шістьма станці�

ями метро всіх трьох ліній підземки:

“Вокзальна”, “Видубичі”, “Дарниця”,

“Лівобережна”, “Петрівка” та “Сирець”.

“Користуюсь електричкою від самого

початку, коли її відкривав голова КМДА

Олександр Попов. Раніше, аби діста�

тись на роботу з правого берега на лі�

вий, мені доводилося їхати маршруткою

та здійснювати пересадки на метро. За�

галом на дорогу витрачала 1,5 години

часу. А з відкриттям міської залізниці

проїзд став справжнім задоволенням —

за 30 хвилин дістаюся потрібного місця.

Причому вартість проїзду — 1 гривна 70

копійок, мене цілком влаштовує”,—

розповіла “Хрещатику” пасажирка Ма�

рія Боярчук.

Як запенили нас кияни, міська елек�

тричка — це не тільки зручний спосіб

дістатись з лівого брега на правий, а ще й

дуже вдалий варіант, аби об’їхати всі

транспортні затори у центрі столиці. “Я

працюю в аеропорту “Київ” в Жулянах.

Раніше доводилося їздити на роботу з

Нивок маршрутками через Шулявку. У

години “пік” там величезні затори та

висока заповненість салонів автобусів.

Коли запустили електричку, стало знач�

но комфортніше і швидше доїжджати до

роботи: сідаю на Рубежівській і вже через

10 хвилин виходжу на станції Київ�Во�

линський. Єдине, що потрібно вдоско�

налити у роботі електрички — це чітко та

голосно озвучувати назви зупинок, бо

людям важко орієнтуватись”,— зазначає

киянин Олексій Альошин.

Наразі міська електричка працює у

ранкові години з 6.00 до 10.00 та у вечір�

ні години з 16.00 до 21.00. У будні дні по�

тяги виконують 59 рейсів. Курсують

електропоїзди з інтервалом у 15�17 хв. за

годинниковою та проти годинникової

стрілки. “Графік руху поїздів розробле�

ний таким чином, щоб електричка пра�

цювала в години “пік”. Саме в цей пері�

од найбільше навантаження на транс�

портну мережу міста. Згідно обліку, від

моменту її запуску і до 1 липня поточно�

го року електричка перевезла 7,4 млн

киян. Це з урахуванням пільгових кате�

горій населення, які, до речі, складають

40 % від загальної кількості пасажи�

рів”,— розповів “Хрещатику” заступник

гендиректора КП “Київпастранс” Олек�

сандр Кальтагейсер.

Як стало відомо “Хрещатику”, у май�

бутньому планується збільшення станцій

міської електрички. Окрім існуючих, за�

працюють зупиночні пункти: Протасів

Яр, Київ�Московський, Київська Руса�

нівка, Київ�Дніпровський. “Зараз “Київ�

пастранс” спільно з Південно�Західною

залізницею, якій належать усі існуючі

станції, опрацьовує дане питання”,— до�

дав пан Кальтагейсер.

Свої побажання щодо роботи міської

залізниці пасажири висловлюють, теле�

фонуючи до Служби допомоги киянам

(15�51). За даними кол�центру, протягом

року до них надійшло 614 звернень киян

стосовно роботи електрички. “В основ�

ному питання стосуються облаштування

діючих станцій та відкриття нових (вста�

новлення пандусів на підходах до плат�

форм, ремонт сходів). Частина пропози�

цій киян стосується коригування графіку

роботи електрички та зменшення інтер�

валів руху”,— розповіла “Хрещатику”

начальник Служби допомоги киянам

(15�51) Наталія Данько.

Реагують на звернення киян і господа�

рі електрички. “Керівництво “Київпас�

трансу” та Південно�Західної залізниці

постійно здійснює об’їзди залізничної

інфраструктури та працює над удоскона�

ленням існуючих станцій, під’їздів до зу�

пинок. І можемо запевнити, що всі існу�

ючі проблемні питання ми своєчасно ви�

рішуємо”,— зазначив заступник генди�

ректора КП “Київпастранс” Олександр

Кальтагейсер

На лінії швидкісного трамвая
встановлено 
три пасажирські ліфти  
Вони передбачені для людей похило о ві та осіб з
обмеженими фізичними можливостями
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Навчальні заклади столиці
перевірять на готовність 
прийняти школярів 
Відповідно до розпорядження КМДА, з 6 до 20
серпня відб д ться місь і рейди
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Нові правила 
з перепланування в дії 

Змінити призначення приміщеннь можна лише за
з одою с сідів
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До Дня незалежності у Києві 
відкриють експозицію Музею 
шістдесятництва
Філія М зею історії міста Києва — М зей шістде-

сятництва — представить иянам свою е спозицію
вже до Дня незалежності У раїни. Я же повідом-
ляв “Хрещати ”, м зей працюватиме за адресою:
в л. Олеся Гончара, 33-А. Першими відвід вачами
стан ть члени Громадсь ої манітарної ради Ки-
єва на чолі з оловою КМДА Оле сандром Попо-
вим. Я повідомили ГУ льт ри, е спозицію
створено на основі оле ції, зібраної членами ро-
мадсь ої ор анізації “М зей шістдесятництва”, я а
на сьо одні наліч є понад 20 тисяч різноманітних
е спонатів. Серед них і надзвичайно ці аві талано-
виті твори самоб тніх х дожни ів, зраз и самвида-
в , р описи та др овані видання, численні до -
менти та ні альні фото рафії, особисті речі шіст-
десятни ів, я і відображають це непересічне явище
в раїнсь ій льт рі др ої половини ХХ ст. Серед
шістдесятни ів б ли я ст денти, та і представни-
и старшо о по оління — письменни и, х дожни и,
мистецтвознавці, меди и, на овці: Іван та Надія
Світличні, Єв ен Сверстю , Іван Драч, Алла Гор-
сь а, Василь Ст с, Василь Симонен о, Ми ола Він-
рановсь ий, Михайлина Коцюбинсь а, Дмитро
Павлич о, Людмила Семи іна, Галина Севр , Бо -
дан і Михайло Горині, Опанас Заливаха, В’ячеслав
Чорновіл та ба ато інших. Матеріали саме цих ді-
ячів шістдесятниць о о р х б д ть представлені в
е спозиції ново о М зею

На 74 одиниці збільшена кількість
вагонів у кримському напрямку
“У рзалізниця” ма симально забезпеч є потреби

пасажирів перевезеннях, зо рема найбільш за-
треб ваном римсь ом напрям . Про це повідо-
мив перший заст пни начальни а оловно о паса-
жирсь о о правління “У рзалізниці” І ор Бре с.
“У рзалізниця” в лючила до с лад поїздів рим-
сь ом напрям на 74 ва они більше, ніж мин ло-
о ро ”,— зазначив посадовець. За алом про-
довж червня-липня римсь ом напрям заліз-
ничним транспортом доставлено 2,217 млн паса-
жирів, що на 4 % більше, ніж мин ло о ро . На від-
почино залізничним транспортом перевезено
4042 ор анізовані р пи дітей — для них реалізова-
но понад 202 тис. місць. У зв’яз із підвищеним
попитом до рафі ових літніх поїздів “У рзалізни-
цею” призначено ще 3 додат ових поїзда спол -
ченням Київ — Сімферополь. З середини липня по-
чали рс вати поїзди № 294/293 Київ — Сімферо-
поль та № 231/232 Сімферополь — Київ, а з 11
серпня рс ватиме поїзд № 561/562 Київ — Сім-
ферополь

Держбанк Китаю може відкрити
своє представництво в Україні
Прем’єр-міністр Ми ола Азаров запропон вав е-

рівництв “Державно о бан розвит Китаю” роз-
лян ти можливість від риття сво о представництва в
У раїні. Про це він заявив під час з стрічі з заст пни-
ом олови правління Держбан Китаю Лі Цзипінєм.
Ми ола Азаров додав, що редитна лінія держбан
КНР с марно перевищ є річні редитні портфелі Сві-
тово о бан , ЄБРР і Європейсь о о інвестиційно о
бан . “Один ваш редитний до овір б де приблизно
рівний сім редитним портфелям цих бан ів”,— за-
значив прем’єр. Лі Цзипінь, свою чер , зазначив,
що поставить перед ерівництвом бан питання про
від риття представництва в У раїні, але для цьо о не-
обхідно отримати з од дозвільно о ор ан Китаю.
На адаємо, що держбан Китаю отовий надати
У раїні редит розмірі $3,656 млрд для реалізації
прое т із заміщення російсь о о аз раїнсь им
в іллям

Вирішувати цю проблему в Києві уже

почали. Так, починаючи з березня міся�

ця вулицями міста вже курсують новень�

кі комфортабельні автобуси та тролейбу�

си. Як зазначає голова КМДА Олександр

Попов, лише до кінця року за програмою

оновлення муніципального транспорту

на лінії вийдуть 400 нових машин.

“Якщо ми збережемо такі темпи з

придбання нової техніки, то у наступно�

му році оновимо 80 % рухомого складу

пасажирського транспорту. Я перекона�

ний, що це дозволить зняти з ліній знач�

ну кількість технічно застарілих маршру�

ток”,— зазначив Олександр Попов.

Також він висловив переконання, що

цінова політика в сфері пасажирських

перевезень, яка реалізовується міською

владою, призведе до того, що все більше

громадян обиратимуть саме муніципаль�

ний транспорт. Адже проїзд у ньому не

лише більш комфортний та безпечний, а

й дешевший.

Очільник міськадміністрації підкрес�

лив, що столична влада не має наміру

повністю витіснити приватного перевіз�

ника, але вимагатиме від підприємців

забезпечити належну якість і безпеку пе�

ревезень пасажирів. “Ми налаштовані

замінити більшість приватних маршрут�

них автобусів, на сучасні комфортабель�

ні комунальні автобуси, тролейбуси і

трамваї. Місто не ставить за мету повні�

стю витіснити приватного перевізника,

але є певні стандарти, і столичний

транспорт повинен їм відповідати. Якщо

перевізник готовий оновлювати рухо�

мий склад — ми готові надавати марш�

рути. Однак якість і безпека пасажир�

ських перевезень повинна відповідати

найвищим вимогам”,— зазначив Олек�

сандр Попов

КИЇВ ПРИЙМАТИМЕ

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 

З ПЛЯЖНОГО ФУТБОЛУ
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1639 КИЯН ЗМОЖУТЬ

ОТРИМАТИ ЖИТЛО 

ЗА ПРОГРАМОЮ "70/30" 
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Наразі по всій раїні, і в столиці зо рема, проходить місячни з
безпе и дорожньо о р х , я ий триватиме до інця серпня.
Особлива ва а приділяється безпеці пасажирсь их переве-
зень. Та , відповідно до даних, оприлюднених столичною ДАІ,
із 312 о лян тих інспе торами транспортних засобів 63 визна-
но технічно несправними. Тобто фа тично ожна п’ята мар-
шр т а, на я ій перес ваються меш анці міста, щодня потен-
ційно небезпечна для їхньо о життя та здоров’я.

У майб тньом план ється збільшення іль ості станцій місь ої еле трич и. О рім існ ючих, запрацюють з пиночні п н ти: Протасів Яр, Київ-Мос овсь ий, Київсь а Р санів а,
Київ-Дніпровсь ий

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Десять місяців том (4 жовтня 2011 ро ) місь а еле трич а,
я а охоплює ільцем весь Київ, прийняла своїх перших паса-
жирів. Новий ромадсь ий транспорт швид о наб в поп лярно-
сті серед иян. За цей період її посл ами с ористалися 7,4
млн иян. “Хрещати ” вирішив перевірити, я працює нині
еле трич а, і я им її подальший розвито бачать пасажири.
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У цьому році 1639 киян зможуть отримати 
житло за програмою “70/30”
До інця ро за місь ою про рамою “70/30” Києві зб д ють 1143
вартири. На б дівництво житла заплановано спрям вати 179,2 млн рн
(64,6 млн рн — з місь о о бюджет та 114,6 млн рн — ошти населен-
ня). Та І півріччі 2012 ро вже завершено б дівництво 7 житлових б -
дин ів, де 564 вартири зб довано за про рамою “70/30”. А до інця ро-
передбачено завершити б дівництво ще 8 житлових б дин ів, з них чо-

тири зводяться на замовлення КП “Спецжитлофонд”. Саме в цих новоб -
довах передбачено 579 вартир дост пно о житла. За ошти держбюд-
жет цьо о ро план ють поб д вати ще 496 вартир, я і меш анці міс-
та змож ть отримати, сплативши лише 70% вартості (30% — омпенс є
держава). Слід за важити, що станом на 7 серпня на вартирном облі
в столиці переб ває 101612 сімей та одино их ромадян, із них отові от-
римати житло з част овою оплатою йо о вартості за про рамою б дів-
ництва дост пно о житла близь о 19200 сімей. На адаємо, що торі за
місь ою про рамою “70/30” иянам б ло надано 1369 вартир

Навчальні заклади столиці перевірять 
на готовність прийняти школярів
У липні ожном районі Києва відб лися розширені наради та інспе -

т вання отовності за ладів освіти до майб тньо о осінньо-зимово о се-
зон . Крім то о, відповідно до розпорядження КМДА, з 6 до 20 серпня від-
б деться місь ий рейд з перевір и отовності за ладів освіти до почат
ново о 2012-2013 навчально о ро . “Звичайно, основна ва а приділяє-
ться питанням проведення ремонтних робіт, зо рема, тепленню та енер-
озбереженню. Ми пам’ятаємо мин лорічн сит ацію, тож сьо одні вжи-
ваємо всі необхідні заходи, аби юним иянам б ло тепло ш олах за
б дь-я ої по оди”, — повідомив заст пни олови КМДА Леонід Новохать-
о. Я повідомили ГУ освіти та на и КМДА, станом на почато серпня
столиці вже відремонт вали 59 дахів навчальних за ладів (61%), 23 фа-

сади (66%), 38 зовнішніх мереж (81%) та 57 вн трішніх мереж (86%). Та-
ож проведено роботи з обсл ов вання та ремонт 510 мод льних інди-
від альних теплових п н тів (82%)

Цифра дня

4 635800 
тонн, стільки перевезено у столиці комерційних вантажів грузовими
автомобілями за всіма видами сполучень у січні!червні поточного року
(з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб!підприємців) 
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Нові правила з
перепланування в дії
Змінити призначення приміщень можна лише за згодою сусідів
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Нещодавно в Києві б в
прийнятий новий порядо
проведення ре онстр цій
і переплан вань. Відповід-
но до цьо о до мента,
аби змінити цільове при-
значення приміщень в жит-
лових б дин ах (напри-
лад, переобладнати офіс
в тор ов точ ) власни
має отримати письмов
з од меш анців б дин-

— це дасть змо ни -
н ти не ативних наслід ів
від неза онно о перепла-
н вання. Про це в прямо-
м ефірі теле анал “Київ”
повідомив начальни Бюро
технічної е спертизи б ді-
вель та спор д Управління
інженерно- онс льтаційних
посл КП “Київбла о ст-
рій” Сер ій Тя ній.

Як зазначає пан Тягній, затвер�

джений Київрадою новий порядок

перепланування та реконструкції

приміщень вимагає згоди мешкан�

ців на проведення усіх позаплано�

ваних робіт. “Власник звертається

до мешканців з документом, де вка�

зує, що він планує зробити у своєму

приміщенні. Важливо, аби люди,

ставлячи підпис під документом,

детально ознайомлювались з тим,

що там написано, — зазначає пан

Тягній. — Адже найбільш проблем�

ним на сьогодні є питання — втру�

чання в несучі конструкції будівель,

що може призвести до негативних

наслідків”.

Для прикладу посадовець розпо�

вів про нещодавнє обстеження бу�

дівлі на вул. Ярославів Вал (власник

планував перепрофілювати підваль�

не приміщення з офісу в торговель�

ну точку з пониженням рівня підло�

ги). Було виявлено, що через влаш�

тований не за проектом двірний от�

вір виникла загроза обвалення

більш ніж 100�річного будинку. За�

уважимо, про подібні випадки гро�

мадянам потрібно негайно повідом�

ляти до РДА та до ГУ МНС Києва.

Щодо приватних будинків, то, за

словами Сергія Тягнія, до кінця 2012

року їх власники можуть ввести 

об’єкти в експлуатацію на підставі

передпроектних пропозицій, а не

проектів. “Цей порядок спрощує

введення в експлуатацію об’єктів

тим, що не вимагає попередньо роз�

робленої в установленому нормати�

вами порядку проектної документа�

ції. Тобто ви можете з передпроект�

ними пропозиціями звернутися без�

посередньо до районної адміністра�

ції і показати, які роботи ви там про�

водили і яка організація їх виконала.

Й на підставі цих документів ввести

споруду в експлуатацію”, — пояс�

нює посадовець. Якщо власник при�

ватного будинку планує реконструк�

цію будівлі з подальшою зміною не�

сучих конструкцій, то в такому ви�

падку фахівець рекомендує все ж

розробити проект, погодити його

згідно з чинним законодавством й

проводити роботи.

Що стосується популярного у місті

скління балконів, то експерт зазна�

чає, що нерідко такі роботи пов’язані

з можливими порушеннями санітар�

них та протипожежних норм, а також

із загрозою обвалення конструкцій

балконів, особливо в старих будин�

ках. Тому такі роботи вимагають про�

ведення обов’язкової експертизи і

узгодження. Те ж саме стосується і ро�

біт з утеплення фасадів

Найбільш проблемним на сьо одні є питання — втр чання в нес чі онстр ції б дівель, що може призвести до не ативних
наслід ів

Новий порядок перепланування та реконструкцій
приміщень вимагає згоди мешканців на проведення

усіх запланованих робіт

Київ прийматиме чемпіонат
Європи з пляжного футболу
Вчора у столичній мерії привітали гравців збірної команди України 
із перемогою у світовій кваліфікації
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

2012 рі став справжнім ро ом ф т-
бол в У раїні. Наша держава спіш-
но провела Євро-2012. І хоча най-
більші дося нення оловної ф тболь-
ної оманди ще поперед , арними
рез льтатами рад є національна
збірна з пляжно о ф тбол . Гравці
спішно завершили відбір овий т р-
нір чемпіонат світ , здоб вши в
Мос ві п тів на фінальні зма ання,
що пройд ть наст пно о ро на Та-
їті. Вчора трі мфаторів вітали Ко-
лонній залі КМДА, де зібралися
равці і тренерсь ий штаб націо-
нальної збірної оманди У раїни з
пляжно о ф тбол , тренери і апіта-
ни дитячих оманд-переможців та
призерів т рнір “К бо Києва з
пляжно о ф тбол -2012”.

Як розповів “Хрещатику” капітан національ�

ної збірної з пляжного футболу Віталій Сидо�

ренко, цьогорічний відбір виявився досить

складним. Адже команді довелося за дев’ять

днів провести дев’ять ігор. Тобто часу на від�

новлення після виснажливої боротьби у гравців

не було. Успіхами своєї команди пан Сидорен�

ко задоволений та переконаний, що після чем�

піонату світу ними пишатиметься вся країна.

“У всієї нашої команди є мета — стати найкра�

щими в світі. І я впевнений, що гравці зроблять

усе можливе, аби на достойному рівні представи�

ти державу на цих змаганнях. Та окрім результату,

ми намагаємося робити нашу гру видовищною,

щоб глядачі, які прийшли на стадіон чи спостері�

гають за протистоянням по телевізору, отримува�

ли задоволення від побаченого”, — зазначив Ві�

талій Сидоренко.

Відзначили успіхи команди і на найвищому рів�

ні. Так голова КМДА Олександр Попов привітав

футболістів та вручив їм відзнаки та подарунки.

“Футбол для українців — це один з найбільш

масових, видовищних та улюблених видів спор�

ту. Тож я хочу ще раз вас всіх привітати з висо�

кими результатами. Міська влада з ентузіазмом

реагує на ті ідеї, які надходять від Федерації

футболу. І ми дуже раді, що завдяки спільним

зусиллям всі вони дуже швидко реалізуються”,

— зазначив Олександр Попов.

Очільник міськадміністрації відмітив, що місто

й надалі облаштовуватиме майданчики для занять

пляжним футболом і іншими видами спорту. “Ми

отримали багато пропозицій від різноманітних

спортивних федерацій. Так, наприклад, поряд з

майданчиками, які сьогодні збудовані для пляж�

ного футболу, найближчим часом будуть створені

місця для гри у баскетбол. Я вважаю, що такі тери�

торії як Гідропарк, парк Дружби народів, Труханів

острів — це ті місця, де ми зобов’язані розвивати

саме масові види спорту. Тому вже через декілька

років ця територія буде повністю пристосована

для занять з спорту”, — додав Олександр Попов.

Наостанок Сергій Харченко, менеджер Асо�

ціації пляжного футболу України, повідомив,

що у 2013�2014 роках у Києві відбудеться чем�

піонат Європи з пляжного футболу “FIFA

Beachsocсer Kiev Cup”. Відповідний контракт

нещодавно було підписано Федерацією футбо�

лу України з FIFA

У 2013!2014 роках у Києві
відбудеться чемпіонат Європи з

пляжного футболу "FIFA Beachsocсer
Kiev Cup"

Вчора олова КМДА Оле сандр Попов привітав юних ф тболістів Колонній залі мерії
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На станції лінії швидкісного трамвая 
“Площа Перемоги” встановлено три ліфти 
для підйому пасажирів
Для створення омфортних мов перевезення пасажирів, особливо лю-

дей похило о ві та пасажирів з обмеженими фізичними можливостями,
на станції лінії швид існо о трамвая “Площа Перемо и” встановили три
ліфти-підйомни и. Я повідомили в КП “Київпастранс”, нові ліфти вироб-
ництва омпанії OTIS протя ом місяця працювали тестовом режимі.
Підйомни и оснащені омпа тною та е ономічною лебід ою, висо оточ-
ною онстр цією обмеж вача швид ості та с часною системою дистан-
ційно о онтролю роботи ліфта. Наявність висо отехноло ічної лебід и
забезпеч є до 75% е ономії еле троенер ії. Підйом здійснюється плавно
і безш мно. У ліфтах відс тнє машинне приміщення, а замість традицій-
них сталевих тя ових анатів застосов ється плос ий полі ретановий ре-
мінь, завдя и чом не потрібно ви ористов вати мастила, що дозволяє
істотно знизити не ативний вплив механізмів на нав олишнє середови-
ще. Ліфти розраховані на підйом 7 чолові (до 630 ), мають еле тронне
табло та зв ове оповіщення

Подільський район запрошує відвідати шкільні 
ярмарки
На ви онання розпорядження КМДА від 31.07.2012р.№ 1342 “Про про-

ведення ш ільних ярмар ів до ново о 2012-2013 навчально о ро ” та з
метою зр чності і дост пності для меш анців район Подільсь а РДА по-
ряд з місцями проведення ярмар ів з продаж сіль осппрод ції ор ані-
зов є точ и для тор івлі товарами для ш олярів. У Подільсь ом районі,
відповідно до рафі , та і ярмар и б д ть проводитися за адресами: 10
серпня — пр-т Правди, 5-11; 11 серпня — пр-т Мос овсь ий (біля К ре-
нівсь о о пар ); 17 серпня — пр-т Правди 5-11; 18 серпня — в л. Світ-
лиць о о, 25; 31 серпня — пр-т Правди, 5-11; 1 вересня — пр-т Мос ов-
сь ий (біля К ренівсь о о пар )

У приміщенні Київського міського центру 
ендокринології та обміну речовин замінять 
ліфтове обладнання та проведуть ремонт
Відповідне дор чення дав олова КМДА Оле сандр Попов. Про це пові-

домили ГУ охорони здоров’я КМДА. Кошти для проведення всіх необ-
хідних робіт виділить місто. За попередньою оцін ою необхідна с ма
с ладає 1,5 млн рн. Насамперед ці фінанси знадобляться на відновлен-
ня ліфтово о обладнання, п’ято о поверх б дівлі та с ттєвої ре онстр -
ції дах спор ди. Чотири поверхи орп с на сьо одні вже приведені до
лад та отові до прийом пацієнтів. Виділять із бюджет ошти і на ро-
шов допомо родині Світлани Зат ли, я а померла внаслідо травм, що
отримала через обрив абіни ліфта, я ий стався 31 липня одном з при-
міщень Київсь о о місь о о центр ендо риноло ії та обмін речовин. Та-
ож, за рішенням місь ої адміністрації, близь им за иблої б д ть омпен-
совані витрати на поховання



В центрі уваги

Ділові новини

“Хрущовки” замінять 
якісним житлом
Наст пно о ро в У раїні за-

працює амбітний прое т “100
тисяч вартир на рі ” — про ра-
ма інд стріально о б дівництва
дост пно о житла. Про це за-
явив прем’єр-міністр У раїни
Ми ола Азаров. “Ба ато завдань
б д ть виріш ватися цією про-
рамою. З одно о бо це, без-
мовно, поштовх для розвит
вн трішньо о рин і вн тріш-
ньої е ономі и. А з іншо о — ми
нарешті повинні вирішити проб-
лем нашої житлово- ом наль-
ної сфери, панельних б дин ів,
“хр щово ”, я і ні за я ими па-
раметрами не відповідають сьо-
однішнім вимо ам”,— с азав
Ми ола Азаров. Прем’єр-міністр
зазначив, що розрах н и по а-
з ють: значно дешевше поб д -
вати новий б дино і знести іс-
н ючий, я ий вичерпав свій ре-
с рс, ніж займатися “латанням”.
Про рама інд стріально о б дів-
ництва житла передбачає пере-
селення людей в більш омфор-
табельні вартири.

МОЗ вивчає можливість 
скорочення кількості аптек
Міністерство охорони здоров’я

вивчає можливість введення обме-
жень на іль ість апте , встановив-
ши норм з розрах н одна апте-
а на 5000 населення, повідомила
перший заст пни олови Держав-
ної сл жби У раїни з лі арсь их за-
собів Інна Демчен о. “Цю тем ви-
вчають. Міністерство вже навіть
пропон вало зміни до ліцензійних
мов стосовно пішохідної дост п-
ності. Це 300 м місті, 400 м
районних центрах між апте ами, і
одна апте а на 5000 населення в
містах”,— зазначила пані Демчен-
о. Е сперт та ож зазначила, що ці
пропозиції підтримав Держ омітет
із підприємництва, але забло вав
Антимонопольний омітет. “Ми
сподіваємося, що, все-та и, про-
ведемо за частю аптечних асоці-
ацій по одж вальн нарад і спіль-
ними з силлями пере онаємо Ан-
тимонопольний омітет в том , що
та і обмеження необхідно вводи-
ти”,— на олосила Інна Демчен о.
Я відомо, норма “одна апте а на
5000 населення” діє в ба атьох

раїнах, а в Данії одна апте а об-
сл ов є 17 тисяч населення, пові-
домляють У раїнсь і новини.

Податківці виявили 
50 злочинів у сфері 
державних закупівель
За півро співробітни и сто-

личної подат ової міліції виявили
50 злочинів сфері державних
за півель. Про це повідомив
перший заст пни олови ДПC
Києві, начальни правління по-
дат ової міліції І ор Уси . За йо о
словами, за виявленими злочи-
нами вже відш одовано завдан
державі ш од на с м понад 57
мільйонів ривень. Та ож за цей
період сфері новітніх техноло ій
б ло ви рито 24 злочини ( хилен-
ня від оподат вання особливо
вели их розмірах), за я ими до
бюджет стя н то більше 40 міль-
йонів ривень. “За 6 місяців по-
точно о ро Києві б ло ви ри-
то 5 цехів з виробництва фальси-
фі овано о ал о олю, припинено
діяльність 6 підпільних об’є тів,
що виробляли різноманітні това-

ри народно о осподарства, із
неза онно о обі вил чено то-
варно-матеріальних цінностей на
с м більш ніж 41 мільйон ри-
вень”,— за важив І ор Уси .

Харківський метрополітен
відмовився від жетонів, 
київський — ні
КП “Хар івсь ий метрополітен”

вирішило припинити ви ористання
жетонів. Відта надалі пасажири
орист ватим ться лише без он-
та тними арт ами й паперовими
вит ами. Нові мови для оплати
проїзд почн ть діяти з 1 вересня
цьо о ро . Харь івсь ий метропо-
літен мотив вав це рішення більш
висо ою вартістю ви ористання
жетонів. Наразі їх продаж Хар о-
ві припинено. Зараз на ожном
вході метро працює один т рні ет,
я ий ще приймає жетони. Я стало
відомо “Хрещати ”, столичній
підземці подібно о нововведення
не очі ється. “У иївсь ом мет-
рополітені та их змін не б де. У
нас діють і надалі діятим ть для
оплати проїзд жетони і без он-

та тні арт и”,— повідомили
прес-сл жбі КП “Київсь ий метро-
політен”

Оформлення документів
для перевезення вантажу
морем хочуть спростити
Мінінфрастр т ри має намір

спростити оформлення до мен-
тів для перевезення вантажів
морсь им транспортом. Установа
розробила відповідний прое т на-
аз “Про внесення змін прави-
ла оформлення вантажних пере-
візних до ментів на перевезення
морсь им транспортом”. Прое -
том передбачається внесення
низ и змін чинн процед р
оформлення до ментів з метою
с орочення час , необхідно о для
оформлення вантажів. Та ож пла-
н ється зменшення наднорматив-
но о простою вантажно о авто-
транспорт в портах і забезпечен-
ня безперервності процес об-
роб и вантажів. Та им чином
прийняття й реалізація цьо о про-
е т дад ть змо оптиміз вати
транспортний процес морсь их

тор овельних портах, а та ож
створить сприятливі мови для
зростання рин ової а тивності
вітчизняних с б’є тів зовнішньо-
політичної діяльності, я і працю-
ють на рин міжнародних пере-
везень  

Трасу Київ%Харків 
відремонтують за $450 млн

У раїна зал чає Світово о
бан $450 млн на ремонт ділян-
и доро и Київ-Хар ів. Про це
йдеться повідомленні Міні-
нфрастр т ри. За даними відом-
ства, з ідно з прое том оди, за-
плановано зал чити пози Сві-
тово о бан в обсязі 450 млн до-
ларів на апітальний ремонт ав-
томобільної доро и М-03 Київ —
Хар ів (орієнтовно 108 м). “Но-
вий прое т є не лише продовжен-
ням співпраці з бан ом на мо-
вах, що є значно ви іднішими по-
рівняно з омерційними запози-
ченнями, а та ож і по азни ом
довіри та ої визнаної світі ста-
нови, я Світовий бан ”,— зазна-
чили відомстві

"Гаряча пора"
для злодіїв
У період літніх відпусток 
кількість квартирних крадіжок
зростає на 70 %
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Київ залишається в лідерах за іль істю радіжо , від-
значають міліції. Майже 80 % та их злочинів зло-
вмисни и с оюють шляхом злом серцевини двірно о
зам а. У МВС зазначають, що пра тично не існ є та их
вартир, в я і неможливо таємно прони н ти. Найбільш
надійним захистом залишаються си налізація, охоронні
та страхові до овори з відповідними омпаніями.

У період масових літніх відпусток кількість квартирних крадіжок збіль�

шується на 65�70 %. Про це повідомив старший уповноважений з особливо

важливих справ департаменту карного розшуку МВС України Іван Макси�

мчук. “Лідером щодо квартирних крадіжок був і залишається Київ — 2340

таких злочинів скоєно в цьому році. На другому місці — Донецька і Дніпро�

петровська області. Найменше крадіжок зафіксовано у Чернівецькій облас�

ті — 133”,— повідомив “Хрещатику” Іван Максимчук.

Згідно з даними МВС, за перше півріччя поточного року в Україні заре�

єстровано 11,5 тис. квартирних крадіжок, що на 300 злочинів більше, ніж за

аналогічний період минулого року. Більше 5 тисяч з цих злочинів розкрито.

Як відомо, найчастіше крадуть з квартир у людей з гарним достатком. На

контролі МВС наразі перебуває на розслідуванні 46 квартирних крадіжок,

здійснені з особливим нахабством. Йдеться про великі суми збитків та відо�

мі імена постраждалих, які у міліції не розголошують.

Говорячи про те, які фактори сприяють крадіжкам, пан Максимчук на�

самперед назвав незахищеність квартир: ненадійні двері та замки, відсут�

ність ґрат на вікнах нижніх поверхів, вікнах, що виходять до водостічних

труб, козирків під’їздів тощо. Втім, навіть дорогий дверний замок не є на�

дійним захистом від квартирних злодіїв. Зараз близько 80 % крадіжок ско�

юють саме шляхом злому серцевини замка. Надійним засобом від посягань

на майно правоохоронці вважають підключення до сигналізації і системи

контролю.

За словами Івана Максимчука, державна служба охорони прибуває на

місце злочину за 3�5 хвилин після того, як спрацювала сигналізація. Вар�

тість цієї послуги — 3 тис. грн за встановлення обладнання у квартирі,

плюс — 150 грн щомісячної абонентської плати. Хоча можна обійтися й де�

шевше — встановити гучномовець, який за потреби відлякає крадіїв.

Додамо, що навіть упійманий злодій не гарантує власнику повного по�

вернення майна. Якщо злочин розкрили через певний інтервал часу, то

шанси на вцілілу власність стають ще меншими. Для грошової компенсації

матеріальних втрат фахівці радять перестрахуватися. Як зазначили “Хреща�

тику” експерти, страхувати нерухомість потрібно не перед і не на час від�

пустки, а на постійній основі — щороку. Тоді і страховий платіж буде дешев�

шим, і підозр у шахрайстві менше.

Зазвичай договір страхування нерухомості включає в себе одразу кілька

страхових випадків: крадіжки, пожежі, затоплення. “У першу чергу клієнт

має визначити, від яких ризиків він страхує квартиру. Приберіть ризики, які

вважаєте непотрібними, або ризики, які мають дуже малу ймовірність на�

стання. Наприклад, у вашому районі ніколи не було пожеж, але часто трап�

ляються крадіжки”,— каже начальник управління андеррайтингу і пере�

страхування СК “Рітейл�Страхування” Олег Майоренко.

Фахівець також додав, що розмір страхового платежу при страхуванні за�

лежить від категорії об’єкта страхування. Це, наприклад, кількість кімнат у

квартирі, оздоблення — ремонт свіжий чи ні, його вартість. Враховується і

категорія рухомого майна — меблі, техніка. Як правило, страхові компанії

об’єднують рухоме майно в одну групу. На тариф впливає також вартість

майна.

При купівлі страхового полісу фахівці радять особливу увагу звернути на

розділи “Винятки із страхових випадків”, “Причини відмови у страховій

виплаті” і “Дії страхувальника при настанні страхового випадку”. Експерти

акцентують — важливо вчасно та оперативно повідомити про випадок стра�

ховій компанії, а зволікання — це одна з найбільш частих помилок клієнтів

і причин відмови у виплатах
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Об’єми продажів 
кондиціонерів 
зростають в рази
"Хрещатик" з’ясував, у скільки обійдеться прохолода

Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Неймовірна спе а, я а
тримається столиці
останні тижні, спон ає и-
ян до півлі техні и, що
наповнює вартири та офі-
си шт чною прохолодою, а
саме вентиляторів та он-
диціонерів. Я ствердж -
ють фахівці, цей “ аря-
чий” сезон дея і ма азини
поб тової техні и шт чно
підвищ ють ціни на ці то-
вари, адже попит на них
стрім о зростає. “Хреща-
ти ” з’яс вав, с іль и
обійдеться прохолода в
оселі цьо о літа.

Спека спонукає до купівлі

“Влітку об’єми продажів конди�

ціонерів та вентиляторів збільшую�

ться в десятки разів,— стверджує за�

ступник директора департаменту

маркетингу ТОВ “Технополіс�1”

Олександр Макаренко.— Можна

вивести таке рівняння: чим вище

піднімається ртутний стовпчик —

прямопропорційно зростають й

продажі кліматичної техніки. Вен�

тилятори та кондиціонери є сезон�

ними товарами. Їх продажі різнять�

ся лише в тому, що в кількісному по�

казнику вентиляторів продається

більше, а в грошовому еквіваленті —

кондиціонерів”.

За словами фахівця, попит на

кондиціонери має яскраво вираже�

ний сезонний характер: пік прода�

жів у теплий час і спад у холодний.

При цьому пік дилерської активно�

сті припадає на квітень�травень, а

пік споживчої активності, тобто ку�

півлі — на червень�липень.

Та все ж існує чітка різниця між

поведінкою споживачів щодо купів�

лі вентиляторів і кондиціонерів, за�

значає Андрій Коваленко, керівник

напрямку “Сезонна техніка” мережі

магазинів COMFY: “Попит на вен�

тилятори зростає саме в спекотний

період. Люди, рятуючись від спеки,

спонтанно купують їх до офісів, дач,

квартир, які не обладнані кондиціо�

нерами. І це відбувається перш за

все через їх мінімальну вартість. Що

ж стосується кондиціонерів, то ку�

півля товарів цієї категорії більш

спланована, продумана, а не спон�

танна. І це відбувається через їх чи�

малу вартість. Тобто таку техніку ку�

пують заздалегідь, в очікуванні спе�

котливого літа в період різноманіт�

них знижок. Хоча в період пікових

високих температур продажі конди�

ціонерів зростають в 4�6 разів”.

Вартість прохолоди

Як зазначає Олександр Макарен�

ко, визначальним чинником для по�

купця є ціна кондиціонера, часто

навіть на шкоду якості товару. Ско�

ріш за все, цей факт пов’язаний з

тим, що споживачу досить складно

самостійно оцінити технічний при�

стрій і якість устаткування. Тому

найбільшу перевагу покупці відда�

ють відомим брендовим маркам за

помірною ціною.

Як пояснили “Хрещатику” фахів�

ці роздрібних мереж побутової тех�

ніки, ціна на вентилятори стартує

від 49 грн. Існує три основні види

вентиляторів, які використовуються

для переміщення повітря: осьові,

відцентрові (радіальні) і діаметраль�

ні (тангенціальні). Ціни на базові

моделі вентиляторів становлять 130�

150 гривень. Більш функціональні

моделі коштують близько 500 гри�

вень. А моделі з

функцією іоніза�

ції повітря і зво�

ложення, напри�

клад, UFO, кош�

тують близько

1000�1200 грн.

Покупці ж, в се�

редньому, обира�

ють вентилятори

вартістю приблизно в 120 грн.

Щодо цінового діапазону на кон�

диціонери, то він досить різний —

від 1 500 до 10 000 гривень. Вартість

цієї техніки вже декілька сезонів за�

лишається приблизно на одному

рівні, але їх кількісні та якісні тех�

нічні характеристики збільшуються.

Середня вартість кондиціонера

складає 2 800 гривень. “В нашій ме�

режі середня вартість кондиціонеру

складає 2600�2700 гривень,— заува�

жує Андрій Коваленко.— Серед

асортименту магазину можна знай�

ти як акційні (від 1500 грн), так і

ексклюзивні новинки по 10 000 грн.

Як правило, ціна залежить від по�

тужності техніки, наявних додатко�

вих функцій й виробника”.

За словами фахівців, якщо порів�

нювати ціни на кліматичну техніку

на початок двох останніх років, то за

рік ціни на неї піднялися на 10�15 %.

Це обумовлено декількома фактора�

ми. По�перше, підвищений попит

на вентилятори та кондиціонери в

спекотне літо 2010 року. Воно спо�

нукало виробників, які, очікуючи

настільки ж стрімкого зростання

ринку і в наступному році, підвищи�

ли закупівельні ціни в 2011�му. По�

друге, збільши�

лася собівар�

тість витратних

матеріалів. Та�

кож не останню

роль у зростанні

цін зіграло і під�

вищення в ми�

нулому році за�

рплат робітни�

кам у Китаї, де в основному вироб�

ляється ця техніка.

Також не варто забувати, що кон�

диціонери відносяться до розряду то�

вару з подальшою установкою, тож

важливим для споживачів є рівень

сервісу при покупці. А саме, монтаж�

ні і пусконалагоджувальні роботи,

гарантійне та післягарантійне обслу�

говування, ремонт. Щодо вартості

встановлення кондиціонеру, то екс�

перти радять орієнтуватися на суму

від 400 гривень. Вартість установки

варіюється в залежності від моделі

кондиціонера, набору комплекту�

ючих та інших факторів. Як правило,

роздрібні мережі побутової техніки

пропонують повний комплекс по�

слуг щодо встановлення і технічного

обслуговування цієї техніки.

Кондиціонери стають 
більш функціональними 
і екологічними

“За останні роки функціональні

можливості кондиціонерів значно

розширились, адже кожен виробник

вдосконалює свою продукцію, аби

вона була більш комфортнішою,

більш сучасною, мала високий рі�

вень надійності, була заощадливою

та екологічно безпечною”,— запев�

няє Олександр Макаренко.

На думку Андрія Коваленка, в ка�

тегорії кондиціонерів важко запро�

понувати щось кардинально нове з

точки зору функціональності.

“Більшість виробників сьогодні по�

вернулися в бік “зеленого” вироб�

ництва: при виготовленні кондиціо�

нерів використовується екологічно�

безпечний фреон (хладогент). Крім

того, останнім часом набирають по�

пулярності інверторні кондиціоне�

ри, які знижують енергоспоживання

на 25�30 % в порівнянні зі звичай�

ними моделями, а також характери�

зуються низьким рівнем шуму. Як�

що говорити про технологічні осо�

бливості, то на сьогодні вже є такі

кондиціонери, якими можна керу�

вати за допомогою смартфона через

wi�fi. Наприклад, в нашій роздріб�

ній мережі такі кондиціонери пред�

ставлені від компанії Samsung. Їх

вартість становить близько 9000

гривень”,— підсумовує фахівець

За словами фахівців,
якщо порівнювати ціни 
на кліматичну техніку 

на початок двох останніх
років, то за рік ціни на неї

піднялися на 10&15 % 
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Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Спеціалізована за ально-
освітня ш ола № 329 “Ло-
ос” ім. Геор ія Гон адзе
з по либленим вивченням
іноземних мов б ла від-
рита (Дарниць ий район)
5 ро ів том і пропон є
чням-старшо ласни ам
с спільно- манітарний та
е ономічний профіль на-
вчання. В новом с часно-
м приміщенні діє ш ола
повно о дня, а та ож чис-
ленні рт и, що працю-
ють за авторсь ими про-
рамами.

Спеціалізована школа № 329

“Логос” вперше відкрила свої двері

1 вересня 2007 року.

Зараз тут налічується 56 класів, де

навчається понад 1700 учнів. Шко�

лярі з першого класу вивчають анг�

лійську мову, а з п’ятого — фран�

цузьку або німецьку. У 5�7�му — по�

глиблено займаються математи�

кою, у 9�му — економікою. А у 8�их

класах (для сприяння вибору учня�

ми напрямку подальшого профіль�

ного навчання у старшій школі)

здійснюється допрофільна підго�

товка з математики. Навчання у 10�

11�му класах школи здійснюється

за суспільно�гуманітарним та еко�

номічним профілями.

У спеціалізованій школі виклада�

ють 122 педагоги (як досвідчені вчи�

телі, так і молоді фахівці), які при�

вносять достатньо креативних ідей,

які змінюють освітянський заклад

на краще. Крім того, школярі зна�

ходяться під пильним наглядом у

шкільного лікаря�педіатра, стома�

толога, медичних сестер, логопеда,

інструкторів з плавання. У закладі

створено психологічну службу, яка

забезпечує супровід навчально�ви�

ховного процесу, організовує роботу

зі створення комфортного середо�

вища для всіх його учасників (учнів,

вчителів, батьків) та побудови гума�

ністичних відносин між ними. До

речі, одним з основних напрямків

діяльності навчального закладу є

здоровозбереження, тому постійна

турбота про здоров’я учнів є обо�

в’язковою умовою організації на�

вчально�виховної діяльності.

Новітні технології

Будівля школи є сучасним ком�

плексом, до складу якого входять

класні кімнати, навчальні лабора�

торії, майстерні, соціальний блок

художньо�естетичного циклу з

просторими студіями та приміщен�

ням для гуртків. Спортивний блок

охоплює три спортивних зали: тре�

нажерний, для занять ЛФК та тан�

цювальний. Також у школі є ба�

сейн, медичний блок з маніпуля�

ційним, оглядовим та стоматоло�

гічним кабінетами. Шкільне под�

вір’я обладнано ігровим та спор�

тивним майданчиками, для школя�

рів передбачене й футбольне поле зі

штучним сучасним покриттям.

Усі навчальні кабінети обладнані

новими меблями, телевізорами та

DVD�програвачами. У школі функ�

ціонує два комп’ютерні класи та 34

персональних комп’ютери, які об’єд�

нані в локальну мережу, крім того уч�

ні користуються 4�ма мультимедій�

ними комплексами.

Особливим досягненням на�

вчального закладу можна вважати

створення і розробку інтернет�пор�

тала кафедри іноземних мов школи

“Логос” http://ludmilaspivakov. ukoz.

ua/, де вчителі мають свої блоги та

профілі, вони діляться інформа�

цією (англійською мовою) з учнями

і колегами у ресурсних блоках. Сайт

є надзвичайно зручним насамперед

для учнів. Вони мають нагоду у

будь�який час відкрити ресурсний

блок і завантажити будь�який урок

з основного курсу англійської мови

та спецкурсів “Ділова англійська”

та “Література Великобританії та

США”, розмовні теми на залік та

підготуватися до контрольної робо�

ти.

Цікаво, що спеціалізована школа

працює в режимі повного дня. Гру�

пи подовженого дня для учнів 1�7�х

класів формуються за бажанням

батьків. Навчально�виховний про�

цес передбачає відпочинок учнів,

організацію їх дозвілля та створен�

ня умов для самостійного виконан�

ня домашніх завдань під керівниц�

твом вихователя, який надає їм

дієву кваліфіковану допомогу. Ре�

жим роботи груп продовженого дня

максимально відповідає освітнім

запитам вихованців.

Чотири напрямки 
позакласного розвитку

Школярі, які зараховані до шко�

ли повного дня, відповідно до влас�

них уподобань, інтересів та нахилів

можуть відвідувати індивідуальні,

групові та факультативні заняття, а

також гуртки будь�якого напрямку:

науково�дослідницький; художньо�

естетичний; професійно�техніч�

ний; спортивно�оздоровчий. Робо�

та гуртків будується за ексклюзив�

ними авторськими програмами. І

завдяки злагодженій роботі керів�

ників гуртків, діти досягають не�

абияких успіхів.

Окрім того, з метою створення

належних умов для самопідготовки

учнів, якісного виконання ними до�

машніх завдань у навчальному за�

кладі організована робота консуль�

таційних пунктів, де чергують вчи�

телі�предметники, які проводять

консультації з учнями 8�11�х класів.

Вихованці спеціалізованої школи

беруть активну участь у районних та

міських заходах. Вони є призерами,

переможцями численних районних

та міських олімпіад, районних та

міських робіт МАН, різноманітних

конкурсів, спортивних змагань.

Та основне завдання навчального

закладу, за словами директора спе�

ціалізованої загальноосвітньої шко�

ли № 329 Андрія Прутаса, в наданні

якісних освітніх послуг та вихованні

успішної людини, підготовленої до

самореалізації в сучасному світі, яка

адекватно реагує на зміни, що в

ньому відбуваються

"Блажені милостиві, бо вони 
помилувані будуть"
Пантелеймон — тобто всемилости-
вий. Та е ім’я за велінням Божим
здоб в святий, орот е земне життя
я о о б ло сповнене любові до
Христа й людей. Житія святих опові-
дають, що святий Пантелеймон жив
ІІІ ст. після Р. Х. Ні омідії, після

навчання почат овій язичниць ій
ш олі навчався лі арсь ом мистец-
тв , відзначався хорошими манера-
ми, б в добрий хара тером, за що
йо о любили оточ ючі.

Зустріч з престарілим пресвітером Єрмола�

єм — одним з небагатьох священномучеників,

які вціліли після спалення двох тисяч християн

у Нікомідійській церкві у 303 р., стала поворот�

ним моментом в житті святого: священик від�

крив йому життя у Христі, зокрема й стосовно

цілительства, яке може звершуватися по вірі у

Спасителя. Чудесне воскресіння хлопчика,

вкушеного єхидною, по молитві ще не твердого

у вірі Пантелеймона, і чудесне зцілення ним

сліпого в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, і не

тільки фізичне, а й духовне, бо останній увіру�

вав і хрестився, — повністю воскресили душу й

самого цілителя.

Дар зцілення йому був посланий з неба, і він

присвятив своє життя знедоленим і убогим. Зав�

жди безоплатно лікував хворих не стільки трава�

ми, скільки призиванням імені Ісуса Христа. Ні�

кому не відмовляв, відвідував ув’язнених, серед

яких було багато християн. Через заздрість інші

лікарі обмовили святого, і він був кинутий імпе�

ратором до в’язниці. Його звинувачували у ча�

родійстві, у зраді язичництву. Але мужній юнак

відстоював християнську віру й на очах імпера�

тора зцілив паралізованого хворого, над яким

даремно кликали своїх богів язичники.

У безсильній люті імператор�язичник наказав

стратити юнака. Святий прийняв мученицьку

смерть за Христа, і Господь, прославляючи Свого

угодника, і при смерті його явив багато чудес.

Святі мощі святого Пантелеймона розійшлися

християнським світом, а чесна глава його знахо�

диться у Руському Свято�Пантелеймонівському

монастирі на Афоні. Православна Церква вшано�

вує пам’ять цілителя й великомученика Панте�

леймона 9 серпня за н. ст.

У народній традиції святий Пантелеймон вва�

жається не тільки цілителем, а ще й оборонцем

від вогню. Під час пожежі навколо будови, яка

горіла, тричі обносили ікону святого Пантелей�

мона, щоб пожежа припинилась.

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної церкви

Шевченківський район активно
готується до державних свят
А саме: до відзначення Дня державно о

прапора та 21-річниці Незалежності У ра-
їни, що відб ватим ться на території райо-
н 23 та 24 серпня. Дея і заходи розпоч-
н ться вже з 18 та 19 серпня. Та о 12.00 на
Андріївсь ом звозі відб д ться свят ові
онцерти “Квіт й, У раїно — пре расна
держава” та “Я нас на У раїні” за частю

ращих х дожніх оле тивів і митців район . А 23 серпня, о 9.00, бі-
ля б дівлі Шевчен івсь ої РДА (в л. Б. Хмельниць о о, 24) пройде
рочиста церемонія підняття Державно о прапора У раїни за час-
тю олови Шевчен івсь ої РДА Сер ія Зіміна та ромадсь ості райо-
н . То о ж дня від риють апітально відреставрован ш ол № 106;
на заході б де прис тній Президент У раїни Ві тор Ян ович (в л.
Не расівсь а, 4). А пар ім. Шевчен а відб деться свят овий он-
церт, де вист плять ращі х дожні оле тиви і до вечора тривати-
м ть майстер- ласи з образотворчо о мистецтва. Гості столиці та
меш анці район змож ть поб вати в ролі майстрів з ончарництва,
вишивальниць, різбярства. Наст пно о дня (24 серпня) вихованці
народно о спортивно-танцювально о оле тив “П льс” ЦТ “Шев-
чен івець” візьм ть часть в рочистостях з на оди відзначення
21-ї річниці Незалежності У раїни на оловній площі раїни

На Оболоні пройдуть спортивні
змагання до Дня фізичної
культури та спорту
Оболонсь а РДА запрош є сіх бажаючих

на спортивні зма ання до Дня фізичної
льт ри і спорт , що відб д ться 8 верес-

ня об 11.00 (с бота) на набережній зато и
Оболонь, в л. Прирічна, 5. У про рамі зма-
ань: стрітбол, настільний теніс, ф тбол,
ле оатлетичний бі , волейбол, пере они на

човнах “Дра он”, ай ідо, весловий слалом, ре о-римсь а бороть-
ба, підняття ирі, армрестлін , перетя вання анат , арате, ім-
насти а, боротьба. У про рамі зма ань заплановані по азові вист -
пи вихованців дитячо-юнаць их спортивних ш іл і спортивних л бів
район . У рам ах заход проводитиметься вистав а дося нень
спортивних л бів, станов, ор анізацій, дитячо-юнаць их спортив-
них ш іл Оболонсь о о район . Переможці та призери зма ань б -
д ть на ороджені цінними призами

Ансамбль “Дзвінкі голоси” 
з Подолу взяв участь 
у міжнародному дитячому
фестивалі у Болгарії
Во альний ансамбль “Дзвін і олоси” л б

“Ровесни ” Подільсь о о районно о центр
соціальних сл жб для сім’ї, дітей та молоді
взяв часть ХІІІ Міжнародном дитячом
фестивалі “Сонце — Радість — Краса”, що
проходив в бол арсь ом місті Несебр. Фес-

тиваль проводився з метою сприяння розвит дитячої та молодіжної
творчості. Діти отримали приємні враження, мали можливість підви-
щити власн ви онавсь майстерність, по азали свої творчі дося нен-
ня, знайшли чимало нових др зів, відпочили на березі Чорно о моря,
познайомились з льт рою та традиціями Бол арії. О рім цьо о, вихо-
ванці л б “Романти ” посіли третє переможне місце в он рсній
частині фестивалю “Во альні р пи і солісти — ви онавці народних пі-
сень та ці авої м зи и”

На Подолі стартує конкурс творчих родин
У рам ах проведення заходів з на оди свят вання Дня Незалеж-

ності сл жба справах дітей Подільсь ої РДА запрош є дітей-сиріт
та дітей позбавлених бать івсь о о пі л вання, дітей з соціально-
реабілітаційних центрів, дітей-вихованців дитячо о б дин сімей-
но о тип та прийомні сім’ї взяти часть місь ом он рсі твор-
чих родин на тем : “У раїна — держава моя”. Спроб вати свої сили
можна наст пних номінаціями: малюно (баті , вітражі, петра ів-
а, рафі а); вишив а (стріч ою, хрести ом, ладдю, машинна ви-
шив а); інші техні и (печвор , де паж, флористи а, вироби з папе-
р , пласти а тощо); фото рафія. До часті в он рсі запрош ються
талановиті та обдаровані діти ві ом до 18 ро ів. Кон рсні роботи
приймаються до 15 серпня за адресою: м. Київ, в л. Борисо ліб-
сь а, 14, тел. 425-22-81

У Дарниці пройшов 
лицарський турнір 
з серії “Шлях Єдинорога”
З на оди Дня Хрещення Київсь ої Р сі в

Дарниць ом районі столиці в пар “Парти-
зансь ої слави” відб вся 6-й т р лицарсь о о
т рнір з серії “Шлях Єдиноро а” в рам ах по-
стійно діючо о прое т “Світ ероїв середньо-
віччя”. Від риття т рнір відб лось за під-
трим и Управління льт ри, т ризм та охо-

рони льт рної спадщини Дарниць ої РДА та за сприяння Дарниць ої
районної ор анізації Партії ре іонів.
Цей прое т є ні альним явищем в льт рном житті Києва. Ха-

ра терною особливістю т рнір “Шлях Єдиноро а” є поєднання
спортивних зма ань та шо -розважальних заходів, що нес ть істо-
ричне та патріотичне забарвлення нашо о с часно о життя. На від-
ритті т рнір на лядачів че ало захоплююче батальне дійство, а
саме: б рт та омандні бої лицарів. Всі бажаючі мали змо по-
стріляти з л а, арбалета, по идати списа, по ататися на оні,
одя н тися в лицарсь і лати т тешній зброярні та спроб вати се-
бе лицарсь ом двобої. Крім то о, протя ом сьо о фестивалю т т
працював середньовічний ярмаро , де відвід вачі мо ли пити ста-
родавні предмети поб т . Т рнір проходив на засадах лицарсь их
ідеалів доблесті, честі та справедливості. Воїни по азали без омп-
ромісн та чесн боротьб , а лядачі отримали незаб тні враження.
Захід за інчився свят овим дійством, а дарничани, зачаровані ат-
мосферою середньовіччя, з нетерпінням че ають йо о повернен-
ня

На Печерську організували
екскурсію для пенсіонерів 
до Водно7інформаційного
центру
Днями відб лась е с рсія для підопічних

Територіально о центр соціально о обсл о-
в вання (надання соціальних посл ) Печер-
сь о о район до Водно-інформаційно о цен-
тр — єдино о в У раїні м зею води (що
пар “Хрещатий”). Під час е с рсії люди по-

хило о ві поч ли ба ато ці авої інформації про властивості води, діз-
налися історію про створення ні ально о водно-інформаційно о цен-
тр . Вони мали можливість про лятися пар ом, о лян ти е спозицію
м зею та сфото раф ватись вели ій мильній б льбашці. Е с рсія
залишила них лише теплі та приємні спо ади

С часна б дівля спеціалізованої за альноосвітньої ш оли №329 "Ло ос" ім. Геор ія Гон адзе

Учні ш оли а тивно займаються спортом

Новини районівЗаклад якісної 
європейської освіти
Школа № 329 готує гуманітаріїв та економістів

Благовіст
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Хрещатик 8 серпня 2012 року

Центральна виборча комісія
Постанова № 155 від 6 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидата у народні депутати України, 
висунутого Політичною партією "Молодь до ВЛАДИ"

Постанова № 157 від 6 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих Українською Народною Партією,
в одномандатних виборчих округах

Постанова № 158 від 6 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидата у народні депутати України, 
висунутого Політичною партією "Інтернет партія України"

До Центральної виборчої комісії на�
дійшла заява Політичної партії "Партія
Народний порядок" разом з іншими
документами щодо реєстрації канди�
дата у народні депутати України, вису�
нутого 31 липня 2012 року на Першому
етапі чергового з’їзду цієї партії, в од�
номандатному виборчому окрузі
№ 220.

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

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

Враховуючи викладене, відповідно до
статей 9, 10, пункту 8 частини другої
статті 30, частин першої, третьої статті
52, частин першої, другої, пункту 2 час�
тини третьої статті 53, частини першої
статті 55, частини другої статті 56, час�
тини першої статті 57, частин першої,
другої, шостої, сьомої статті 59 Закону
України "Про вибори народних депута�
тів України", керуючись статтями 11—

13, пунктом 6 статті 19, частиною дру�
гою статті 27 Закону України "Про Цен�
тральну виборчу комісію", Центральна
виборча комісія 
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидата у народні
депутати України в одномандатному ви�
борчому окрузі № 220:

Древицький Андрій Юрійович, наро�
дився 25 вересня 1978 року в смт Новий
Світ Старобешівського району Донець�
кої області, громадянин України, протя�

гом останніх п’яти років проживає на те�
риторії України, освіта вища, голова По�
літичної ради Політичної партії "Партія
Народний порядок", член Політичної
партії "Партія Народний порядок", про�
живає в смт Новий Світ Старобешівсько�
го району Донецької області, судимість
відсутня, суб’єкт висування — Політична
партія "Партія Народний порядок".

2. Копію цієї постанови та посвідчен�
ня кандидата у народні депутати Укра�
їни встановленої форми видати пред�

ставнику Політичної партії "Партія На�
родний порядок".

3. Цю постанову надіслати відповід�
ному регіональному друкованому засо�
бу масової інформації для оприлюднен�
ня у триденний строк з дня її прийнят�
тя, а також оприлюднити на офіційному
веб�сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

А. МАГЕРА

До Центральної виборчої комісії на�
дійшла заява Політичної партії "Інтер�
нет партія України" разом з іншими
документами щодо реєстрації канди�
дата у народні депутати України, вису�
нутого 31 липня 2012 року на Першо�
му етапі чергового З’їзду Політичної
партії "Інтернет партія України", в од�
номандатному виборчому окрузі
№ 222.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встанови�

ла, що вони відповідають вимогам За�
кону України "Про вибори народних де�
путатів України".

Враховуючи викладене, відповідно до
статей 9, 10, пункту 8 частини другої
статті 30, частин першої, третьої статті
52, частин першої, другої, пункту 2 час�
тини третьої статті 53, частини першої
статті 55, частини другої статті 56, час�
тини першої статті 57, частин першої,
другої, шостої, сьомої статті 59 Закону
України "Про вибори народних депута�

тів України", керуючись статтями 11—
13, пунктом 6 статті 19, частиною дру�
гою статті 27 Закону України "Про Цен�
тральну виборчу комісію", Центральна
виборча комісія
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидата у народні
депутати України, висунутого Полі�
тичною партією "Інтернет партія
України", в одномандатному виборчо�
му окрузі № 222:

Агатій Вадим Іванович, народився 

2 травня 1988 року в місті Вінниці,
громадянин України, протягом остан�
ніх п’яти років проживає на території
України, освіта вища, тимчасово не
працює, член Політичної партії "Ін�
тернет партія України", проживає в
місті Вінниці, судимість відсутня, суб�
’єкт висування — Політична партія
"Інтернет партія України".

2. Копію цієї постанови та посвідчен�
ня кандидата у народні депутати Укра�
їни встановленої форми видати пред�

ставнику Політичної партії "Інтернет
партія України".

3. Цю постанову надіслати відповід�
ному регіональному друкованому засо�
бу масової інформації для оприлюднен�
ня у триденний строк з дня її прийнят�
тя, а також оприлюднити на офіційному
веб�сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

А. МАГЕРА

Постанова № 161 від 6 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидата у народні депутати України, 
висунутого Партією вільних демократів

Постанова № 162 від 6 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидата у народні депутати України, 
висунутого Політичною партією "Партія Народний порядок"

Постанова № 168 від 6 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих Партією "Солідарність жінок України",
в одномандатних виборчих округах

До Центральної виборчої комісії на�
дійшла заява Партії вільних демокра�
тів разом з іншими документами що�
до реєстрації кандидата у народні де�
путати України, висунутого 1 серпня
2012 року на X з’їзді цієї партії, в од�
номандатному виборчому окрузі
№ 212.

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

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

Враховуючи викладене, відповідно до
статей 9, 10, пункту 8 частини другої
статті 30, частин першої, третьої статті
52, частин першої, другої, пункту 2 час�
тини третьої статті 53, частини першої
статті 55, частини другої статті 56, час�
тини першої статті 57, частин першої,
другої, шостої, сьомої статті 59 Закону
України "Про вибори народних депута�

тів України", керуючись статтями 11—
13, пунктом 6 статті 19, частиною дру�
гою статті 27 Закону України "Про Цен�
тральну виборчу комісію", Центральна
виборча комісія 
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидата у народні
депутати України в одномандатному ви�
борчому окрузі № 212:

Бойко Сергій Вячеславович, наро�
дився 6 травня 1968 року в місті Києві,

громадянин України, протягом остан�
ніх п’яти років проживає на території
України, освіта вища, голова правління,
ПАТ "Сувенір", член Партії вільних де�
мократів, проживає в місті Києві, суди�
мість відсутня, суб’єкт висування —
Партія вільних демократів.

2. Копію цієї постанови та посвідчен�
ня кандидата у народні депутати Укра�
їни встановленої форми видати пред�
ставнику Партії вільних демократів.

3. Цю постанову надіслати відповід�
ному регіональному друкованому засо�
бу масової інформації для оприлюднен�
ня у триденний строк з дня її прийнят�
тя, а також оприлюднити на офіційному
веб�сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

А. МАГЕРА

До Центральної виборчої комісії на�
дійшли заяви Української Народної
Партії та інші документи щодо реєстра�
ції кандидатів у народні депутати Укра�
їни, висунутих 31 липня 2012 року на
з’їзді цієї партії, в одномандатних ви�
борчих округах.

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

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

52, частин першої, другої, пункту 2 час�
тини третьої статті 53, частини першої
статтіа55, частини другої статті 56, час�
тини першої статті 57, частин першої,
другої, шостої, сьомої статті 59 Закону
України "Про вибори народних депута�
тів України", керуючись статтями 11—
13, пунктом 6 статті 19, частиною дру�
гою статті 27 Закону України "Про Цен�
тральну виборчу комісію", Центральна
виборча комісія 
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидатів у народні
депутати України, висунутих Україн�
ською Народною Партією, в одноман�

датних виборчих округах згідно з додат�
ками 1, 2.

2. Копію цієї постанови та посвідчен�
ня відповідних кандидатів у народні де�
путати України встановленої форми ви�
дати представнику Української Народ�
ної Партії.

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

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії 

А. МАГЕРА

Додаток 2
до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 6 серпня 2012 року № 157

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати

України,зареєстрованих 
в одномандатних виборчих 
округах,утворених у межах 

міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 218
Асадчев Валерій Михайлович, наро�

дився 14 липня 1953 року в місті Києві,
громадянин України, протягом остан�
ніх п’яти років проживає на території
України, освіта вища, керівник Секре�
таріату Української Народної Партії,
член Української Народної Партії, про�
живає в місті Києві, судимість відсутня,
суб’єкт висування — Українська Народ�
на Партія.

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

До Центральної виборчої комісії на�
дійшла заява Політичної партії "Молодь
до ВЛАДИ" та інші документи щодо ре�
єстрації кандидата у народні депутати
України, висунутого 30 липня 2012 року
на І етапі чергового з’їзду цієї партії, в
одномандатному виборчому окрузі
№ 222.

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

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

Враховуючи викладене, відповідно до
статей 9, 10, пункту 8 частини другої стат�
ті 30, частин першої, третьої статті 52,
частин першої, другої, пункту 2 частини
третьої статті 53, частини першої статті
55, частини другої статті 56, частини пер�
шої статті 57, частин першої, другої, шос�
тої, сьомої статті 59 Закону України "Про
вибори народних депутатів України", ке�

руючись статтями 11—13, пунктом 6 стат�
ті 19, частиною другою статті 27 Закону
України "Про Центральну виборчу комі�
сію", Центральна виборча комісія 
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидата у народні
депутати України в одномандатному ви�
борчому окрузі № 222:

Скрипець Валентин Вікторович, на�
родився 14 серпня 1983 року в місті Ки�
єві, громадянин України, протягом

останніх п’яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, Голова Полі�
тичної партії "Молодь до ВЛАДИ", член
Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ",
проживає в місті Києві, судимість від�
сутня, суб’єкт висування — Політична
партія "Молодь до ВЛАДИ".

2. Копію цієї постанови та посвідчення
кандидата у народні депутати України
встановленої форми видати представнику
Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ".

3. Цю постанову надіслати відповід�
ному регіональному друкованому за�
собу масової інформації для оприлюд�
нення у триденний строк з дня її
прийняття, а також оприлюднити на
офіційному веб�сайті Центральної ви�
борчої комісії.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

А. МАГЕРА

До Центральної виборчої комісії на�
дійшли заяви Партії "Солідарність жі�
нок України" разом з іншими докумен�
тами щодо реєстрації кандидатів у на�
родні депутати України, висунутих 
1 серпня 2012 року на X з’їзді цієї партії,
в одномандатних виборчих округах.

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

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

Враховуючи викладене, відповідно
до статей 9, 10, пункту 8 частини дру�
гої статті 30, частин першої, третьої
статті 52, частин першої, другої,
пункту 2 частини третьої статті 53,
частини першої статті 55, частини
другої статті 56, частини першої стат�
ті 57, частин першої, другої, шостої,

сьомої статті 59 Закону України "Про
вибори народних депутатів України",
керуючись статтями 11—13, пунктом
6 статті 19, частиною другою статті 27
Закону України "Про Центральну ви�
борчу комісію", Центральна виборча
комісія 
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидатів у народні
депутати України, висунутих Партією

"Солідарність жінок України", в одно�
мандатних виборчих округах згідно з
додатками 1—3.

2. Копію цієї постанови та посвід�
чення відповідних кандидатів у народ�
ні депутати України встановленої
форми видати представнику Партії
"Солідарність жінок України".

3. Цю постанову разом з відповід�
ним додатком надіслати відповідним

регіональним друкованим засобам ма�
сової інформації для оприлюднення у
триденний строк з дня її прийняття, а
також оприлюднити на офіційному
веб�сайті Центральної виборчої комі�
сії.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

А. МАГЕРА
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Додаток 3
до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 6 серпня 2012 року № 168

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати

України, зареєстрованих 
в одномандатних виборчих 
округах, утворених у межах 

міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 220

Школьний Вячеслав Олександро�
вич, народився 17 травня 1970 року в
смт Калинівка Васильківського райо�
ну Київської області, громадянин

України, протягом останніх п’яти ро�
ків проживає на території України, ос�
віта вища, слухач, Національна акаде�
мія державного управління при Пре�
зидентові України, безпартійний,
проживає в місті Києві, судимість від�

сутня, суб’єкт висування — Партія
"Солідарність жінок України".

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

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

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

Враховуючи викладене, відповідно
до статей 9, 10, пункту 8 частини дру�
гої статті 30, частини третьої статті 52,
частини другої статті 55, частини дру�
гої статті 56, частини першої статті 57,
частин першої, другої, шостої, сьомої
статті 59 Закону України "Про вибори
народних депутатів України", керу�
ючись статтями 11—13, пунктом 6
статті 19, частиною другою статті 27
Закону України "Про Центральну ви�
борчу комісію", Центральна виборча
комісія 
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидатів у народні
депутати України, які балотуються в од�
номандатних виборчих округах у поряд�
ку самовисування, згідно з додатками
1 — 25.

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

3. Цю постанову разом з відповід�
ним додатком надіслати відповідним
регіональним друкованим засобам ма�
сової інформації для оприлюднення у
триденний строк з дня її прийняття, а
також оприлюднити на офіційному
веб�сайті Центральної виборчої комі�
сії.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

А. МАГЕРА

Додаток 24
до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 6 серпня 2012 року № 170

ПЕРЕЛІК 
кандидатів у народні депутати

України, зареєстрованих 
в одномандатних виборчих 
округах, утворених у межах 

міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 212
Гребенюк Богдан Олегович, наро�

дився 22 квiтня 1977 року в місті Со�
ветська Гавань Хабаровського краю,
громадянин України, протягом
останніх п’яти років проживає на те�
риторії України, освіта вища, заступ�
ник голови, Всеукраїнська асоціація
"Інформаційна безпека та інформа�
ційні технології", член Політичної
партії "Фронт Змін", проживає в місті
Києві, судимість відсутня, самовису�
вання.

Монтян Тетяна Миколаївна, народи�
лася 29 серпня 1972 року в місті Керч
Автономної Республіки Крим, грома�
дянка України, протягом останніх п’яти
років проживає на території України,
освіта вища, адвокат, безпартійнa, про�
живає в місті Києві, судимість відсутня,
самовисування.

Чорновіл Тарас Вячеславович, наро�
дився 1 червня 1964 року в місті Львові,
громадянин України, протягом остан�
ніх п’яти років проживає на території
України, освіта вища, народний депутат
України, перший заступник Голови Ко�
мітету Верховної Ради України у закор�
донних справах, безпартійний, прожи�
ває в місті Києві, судимість відсутня, са�
мовисування.

Одномандатний виборчий округ № 213
Безпалюк Віталій Анатолійович, на�

родився 26 вересня 1979 року в місті
Києві, громадянин України, протягом
останніх п’яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, виконавчий
директор, ТОВ "Світ сучасних техноло�
гій", безпартійний, проживає в місті
Києві, судимість відсутня, самовису�
вання.

Власенко Юрій Дмитрович, народив�
ся 21 квiтня 1980 року в місті Прилуки
Чернігівської області, громадянин
України, протягом останніх п’яти років
проживає на території України, освіта
вища, помічник�консультант народно�
го депутата України, безпартійний, про�
живає в місті Києві, судимість відсутня,
самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 214
Довгий Олесь Станіславович, наро�

дився 1 листопада 1980 року в місті Ки�
єві, громадянин України, протягом
останніх п’яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, тимчасово
не працює, безпартійний, проживає в
місті Києві, судимість відсутня, самови�
сування.

Одномандатний виборчий округ № 215
Вергун Владислав Валерійович, на�

родився 6 вересня 1972 року в місті
Українка Обухівського району Київ�
ської області, громадянин України,
протягом останніх п’яти років прожи�
ває на території України, освіта вища,
керівник департаменту, адвокатське
об’єднання "Гесторс", член політичної
партії Всеукраїнське об’єднання
"Батьківщина", проживає в місті Укра�
їнка Обухівського району Київської
області, судимість відсутня, самовису�
вання.

Герега Галина Федорівна, народилася
9 серпня 1959 року в селі Глинець Яво�
рівського району Львівської області,
громадянка України, протягом останніх
п’яти років проживає на території Укра�
їни, освіта вища, заступник Київського
міського голови — секретар Київської
міської ради, безпартійнa, проживає в
місті Києві, судимість відсутня, самови�
сування.

Дядюк Олександр Володимирович,
народився 12 жовтня 1964 року в селі
Самгородок Козятинського району
Вінницької області, громадянин Укра�
їни, протягом останніх п’яти років про�

живає на території України, освіта ви�
ща, приватний підприємець, член Полі�
тичної партії "Громадянська позиція",
проживає в місті Києві, судимість від�
сутня, самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 217
Андрєєв Олександр Вікторович, на�

родився 27 червня 1974 року в місті Ки�
єві, громадянин України, протягом
останніх п’яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, директор де�
партаменту дозвільної системи, Дер�
жавна служба України з питань регуля�
торної політики та розвитку підприєм�
ництва, безпартійний, проживає в місті
Києві, судимість відсутня, самовису�
вання.

Одномандатний виборчий округ № 219
Осінчук Остап Мирославович, наро�

дився 4 серпня 1964 року в селі Нове
Село Підволочиського району Терно�
пільської області, громадянин України,
протягом останніх п’яти років прожи�
ває на території України, освіта вища,
пенсіонер, безпартійний, проживає в
місті Києві, судимість відсутня, самови�
сування.

Одномандатний виборчий округ № 220
Поміркований Леонід Олексійович,

народився 9 лютого 1969 року в місті
Києві, громадянин України, протягом
останніх п’яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, директор,
ТОВ "Українська правнича фінансова
компанія", безпартійний, проживає в
місті Києві, судимість відсутня, самови�
сування.

Одномандатний виборчий округ № 221
Коннов Сергій Володимирович, на�

родився 26 березня 1968 року в місті
Оренбурзі, Російська Федерація, гро�
мадянин України, протягом останніх
п’яти років проживає на території
України, освіта вища, адвокат, адво�
катська контора "Коннов і Созанов�
ський", член Політичної партії "Мері�
тократична партія України", проживає

в місті Києві, судимість відсутня, са�
мовисування.

Шлапак Алла Василівна, народилася
13 лютого 1976 року в місті Ананьїв
Одеської області, громадянка України,
протягом останніх п’яти років прожи�
ває на території України, освіта вища,
голова правління, громадська організа�
ція "Соціальна справедливість "СО�
ВІСТЬ", член Політичної партії "СОЦІ�
АЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ", прожи�
ває в місті Києві, судимість відсутня, са�
мовисування.

Одномандатний виборчий округ № 222
Костюшко Олег Петрович, народив�

ся 7 квiтня 1977 року в місті Києві, гро�
мадянин України, протягом останніх
п’яти років проживає на території Укра�
їни, освіта вища, генеральний дирек�
тор, ТОВ "Будматеріали — вторресур�
си", безпартійний, проживає в місті Ки�
єві, судимість відсутня, самовисування.

Шафаренко Жанна Юріївна, народи�
лася 16 квiтня 1962 року в місті Києві,
громадянка України, протягом останніх
п’яти років проживає на території Укра�
їни, освіта вища, приватний нотаріус Ки�
ївського міського нотаріального округу,
безпартійнa, проживає в місті Києві, су�
димість відсутня, самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 223
Осадчий Євгеній Сергійович, наро�

дився 16 червня 1984 року в селі Холод�
нянське Смілянського району Черкась�
кої області, громадянин України, про�
тягом останніх п’яти років проживає на
території України, освіта вища, доцент
кафедри менеджменту банківської ді�
яльності, Київський національний еко�
номічний університет імені Вадима
Гетьмана, безпартійний, проживає в
місті Києві, судимість відсутня, самови�
сування.

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Постанова № 170 від 6 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України,
які балотуються в одномандатних виборчих округах
у порядку самовисування
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Про внесення змін до складу Комісії з опрацювання питань, пов'язаних 
з видачею технічних умов щодо будівництва об'єктів містобудування

Розпорядження № 153 від 31 січня 2012 року
Відповідно до законів України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про столицю України — місто;герой Київ", "Про

місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", з метою розгляду питань, що стосуються надання техніч;
них умов на приєднання об'єктів містобудування до інженерних мереж та для здійснення державного архітектурно;будівельного
контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і пра;
вил під час виконання підготовчих і будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів:

1. Ввести до складу Комісії з опрацювання питань, пов'язаних з вида�
чею технічних умов щодо будівництва об'єктів містобудування, затвер�
дженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 28.10.2011 № 1984 "Про ство�
рення комісії з опрацювання питань, пов'язаних з видачею технічних умов
щодо будівництва об'єктів містобудування", Кучера Сергія Миколайови�

ча — начальника Інспекції державного архітектурно�будівельного контро�
лю у м. Києві.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Київської
міської державної адміністрації

Розпорядження № 158 від 31 січня 2012 року
Відповідно до статті 16 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", враховуючи заяву голови ради релігійної

громади християнської церкви Повного Євангелія "Слово Істини" у Голосіївському районі м. Києва від 29.12.2011 та протокол загаль;
них зборів членів зазначеної релігійної громади від 04.12.2011 № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Київської
міської державної адміністрації:

1.1. Від 10.07.2000 № 1113 "Про реєстрацію Статуту релігійної грома�
ди християнської церкви Повного Євангелія "Слово Істини" у Старокиїв�
ському районі м. Києва";

1.2. Від 27.10.2003 № 1988 "Про реєстрацію змін та доповнень до Ста�

туту релігійної громади християнської церкви Повного Євангелія "Слово
Істини" у Старокиївському районі м. Києва".

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації відповід�
но до розподілу обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення у засобах ма�
сової інформацїі змісту цього розпорядження.

Голова О. Попов

1.2. Підпункт 1.3 пункту 1 викласти у новій редакції:
"1.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку

виконання будівельних робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження."

1.3. Доповнити розпорядження новим підпунктом 1.5 пункту 1 такого
змісту:

"1.5. При укладанні договору підряду на виконання будівельних ро�
біт обов'язково передбачити умови щодо надання підрядником гаран�

тії якості виконаних робіт та встановити гарантії строків експлуатації
об'єкта.".

1.4. Доповнити розпорядження новим підпунктом 1.6 пункту 1 такого
змісту:

"1.6 Роботи виконати згідно з правилами благоустрою міста Києва, за�
твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051
(зі змінами та доповненнями).".

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.09.2009 № 1108

Розпорядження № 152 від 31 січня 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 ре;
конструкції вул. Сергія Струтинського, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.09.2009
№ 1108 "Про реконструкцію вул. Сергія Струтинського":

1.1. В пункті 1 слова та цифри "в 2010 році" замінити словами та циф�
рами "у 2010�2012 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. Підпункт 2.4 пункту 2 викласти у новій редакції:
"2.4. 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.".

1.4. Пункт 3 викласти у новій редакції:
"3. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
3.1. Фінансування робіт здійснити в межах та відповідно до показни�

ків, передбачених Програмою соціально�економічного розвитку м. Києва.
3.2. У встановленому порядку подати до Головного управління еконо�

міки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації інвестиційні пропозиції щодо врахування
робіт із реконструкції вулиці Сергія Струтинського до Програми соціаль�
но�економічного розвитку м. Києва на 2010 та наступні роки."

Голова О. Попов

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

від 11.01.2010 № 5
Розпорядження № 184 від 6 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 ре;
конструкції вулиці Васильківської, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни та доповнення до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
11.01.2010 № 5 "Про реконструкцію вулиці Васильківської на ділянці від
Голосіївської площі до Амурської площі":

1.1. Підпункт 1.1 пункту 1 викласти у новій редакції:
"1.1. Здійснити в 2010 — 2012 роках розробку проектно�кошторисної

документації та виконати роботи з реконструкції ^вулиці Васильківської на
ділянці від Голосіївської площі до Амурської площі.".

Про будівництво підземного пішохідного переходу 
по просп. Героїв Сталінграда біля буд. № 4 

в Оболонському районі
Розпорядження № 151 від 31 січня 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", законів України "Про автомобільні дороги", "Про здійснення державних закупівель", з метою удосконалення орга;
нізації дорожнього руху та створення безпечних умов руху пішоходів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити в 2012 році розробку проектно�кошторисної документації
та будівництво підземного пішохідного переходу по просп. Героїв Сталін�
града біля буд. № 4 в Оболонському районі.

2. Визначити комунальну корпорацію "Київавтодор" замовником вико�
нання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження.

3. Комунальній корпорації "Київавтодор":
3.1. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організа�

ції для виконання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження, на
конкурсних торгах.

3.2. Розробити та затвердити у встановленому порядку проектно�кош�
торисну документацію.

3.3. 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.

3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку
виконання будівельних робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження.

3.5. Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою міста Києва, за�
твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (зі змінами та доповненнями).

4. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у
встановленому порядку подати до Головного управління економіки та
інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення
робіт з розробки проектно�кошторисної документації та будівництва
підземного пішохідного переходу по просп. Героїв Сталінграда біля
буд. № 4 в Оболонському районі до Програми соціально�економічного
розвитку м. Києва на 2012 рік.

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

Голова О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 8 серпня 2012 року

"Обрії міст" 
вражають яскравістю
В музеї російського мистецтва триває виставка Ганни Криволап,
присвячена Києву, Гурзуфу та Стамбулу

Всього на виставці представлено

близько 30 творів живопису, присвя�

чених улюбленим містам киянки

Ганни Криволап. Художниця пра�

цює у стилі абстрактного живопису,

а емоції та відчуття передає за допо�

могою насичених кольорів. Саме

колір є провідним у творчості ху�

дожниці, як і у творчості її батька, з

яким часто порівнюють Ганну. Ана�

толій Криволап є одним з найбільш

знакових художників сучасності,

“батьком нового українського пей�

зажу”, лауреатом Шевченківської

премії та найдорожчим сучасним

українським художником.

Взявши за основу його міцну

платформу та філософію, донька

звернулася до міського середовища.

“Мені подобається, що Ганна про�

довжує сімейні традиції, колорис�

тичний напрямок символізму. Але,

якщо у Анатолія Криволапа стиль

дуже чіткий та логічний, то в Ганни

простежується жіночна легкість та

хаотичність,— розповів “Хрещати�

ку” директор Київського музею ро�

сійського мистецтва Юрій Вакулен�

ко.— Особисто мені було цікаво, що

Ганна показала символічний коло�

ристичний індивідуальний код для

кожного міста, який відчувається

крізь картини”.

Батько художниці, Анатолій Кри�

волап, також завітав на відкриття

виставки доньки. “Це несподівана

для мене роль,— зізнався він.— Ме�

не запитували, чи ми з дочкою є

конкурентами або ж співробітника�

ми, і спочатку я сказав, що і те, і ін�

ше. Втім, якщо врахувати те, що во�

на так стартує у 35 років, то я бачу в

ній більше конкурента”.

Персональна виставка в Київ�

ському музеї російського мистецтва

для самої Ганни Криволап стала зна�

ковою подією. “Я народилася у Ки�

єві, часто ходила до музею, аби по�

глянути на картини Врубеля,— роз�

повіла “Хрещатику” художниця.—

Представлені роботи створювала

протягом останніх семи років. Але

головним для мене є саме київський

цикл, йому я присвятила більшу

частину творчості. Я намагалася по�

казати, чим відрізняється це місто,

ускладнити його в пластичності

форм”.

Долаючи стереотипність розтира�

жованих образів Києва, Анна ство�

рила чудові міські пейзажі міста, з

яскравими фарбами і панорамними

видами, передаючи самобутність

древньої столиці. До речі, Стамбул

зображений нею таємничим і ви�

тонченим, який ще пам’ятає велич

Османської імперії, а в основі гур�

зуфського циклу — море, небо і гори

та відчуття тихого південного надве�

чір’я.

Насолодитися пейзажами Анни

Криволап можна до 14 серпня в Ки�

ївському музеї російського мистец�

тва

У Києві з’явився літній 
безкоштовний кінотеатр
З четверга по суботу тут показують кіно просто неба
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

В серпні в незалежном
льт рном центрі

LabCombinat, що знахо-
диться на Подолі, від рив-
ся новий літній інотеатр.
Улюблені фільми і шедев-
ри світово о інемато рафа
можна дивитися без ош-
товно і на свіжом повітрі.
“Хрещати ” дізнався, що
б д ть демонстр вати в і-
нотеатрі цьо о тижня.

У програмі кінотеатру запланова�

ний показ кращих зразків світового

та вітчизняного кінематографа, піді�

браних експертами київського Цен�

тру візуальної культури. Кожен раз,

окрім захоплюючого кіно, відвідува�

чів чекають свіже повітря, сендвічі,

гриль, напої та безкоштовний Wi�Fi.

Після перегляду вечір не закінчуєть�

ся, а потроху переходить в музику,

коктейлі і теплу атмосферу літньої

ночі.

У четвер, 9 серпня, кіноманів за�

прошують на картину “Рідке небо”

(Liquid Sky) Слави Цукерман —

один з найвідоміших культових по�

стмодерністських фільмів, що вий�

шов на світові екрани в 1983 році.

Він поєднує в собі різноманітні еле�

менти від натуралістично відвертих

картин нічного життя нью�йорк�

ських панків до наукової фантасти�

ки, чарівної казки, сатири і чорного

гумору. У картині в пародійному

стилі представлені численні міфи

епохи: рок�н�рол, наркотики, при�

бульці з космосу, фемінізм — спле�

тені воєдино в фантасмагоричному

сюжеті. Героїня фільму — сучасна

американська анти�Попелюшка —

панк, що не може знайти свого

принца серед людей. Її рятівником

виявляється безформний прибулець

з космосу, який прибув на землю в

літаючій тарілці розміром із звичай�

ну обідню тарілку і живиться ендо�

рфінами, що виділяються в люд�

ському мозку.

У п’ятницю кіномарафон продов�

жить стрічка “Клубна манія” (Party

monster) режисерів Фентона Бейлі і

Ренді Барбато. Картина заснована

на реальних подіях і розповідає про

початок і кінець кар’єри сумновідо�

мого нью�йоркського організатора

клубних вечірок Майкла Еліг. У ролі

наркозалежного “Короля Клубних

Діток” знявся Маколей Калкін.

У суботу відвідувачі зможуть по�

дивитися заборонену в радянські ча�

си картину “Приватне життя Кузя�

єва Валентина”, зняту Іллею Авер�

бахом та Ігорем Масленніковим за

трьома новелами Наталії Рязанцевої

в 1967 році.

У фільмі йдеться про хлопця, яко�

го випадково зупинили на одній з

ленінградських вулиць і запропону�

вали взяти участь у телепередачі

“Ким я хочу стати”. Головний ге�

рой — старшокласник Валентин, та�

кий собі непоказний хлопчина, не�

дотепа на прізвисько Кузя. Для

участі в передачі Валентин збрехав,

що веде особистий щоденник і був

змушений швиденько його написа�

ти. У фільмі показані тодішні ленін�

градські двори, провулки, перехожі.

Офіційною кінокритикою фільм був

названий “наклепом на радянську

молодь”, а Кузя затаврований як

“карикатура на сучасного юнака”.

Разом з цим фільмом в суботу та�

кож покажуть стрічку “Вудсток” про

знаменитий фестиваль у Вудстоку в

1969 році. У цій роботі не просто

відзняті виступи популярних вико�

навців свого часу, але і створений

унікальний портрет покоління шіст�

десятих років в Америці.

Кінотеатр працює кожний четвер,

п’ятницю і суботу з 20.00 за адресою

вул. Нижньоюрківська, 31 (станції

метро “Контрактова площа” або

“Тараса Шевченка”). Вхід безкош�

товний

У п’ятницю в інотеатрі по аж ть стріч про "Короля Кл бних Діто ", я о о зі рав Ма олей Кал ін

Кожна робота Ганни Криволап передає д х та специфі міста різь яс раві олористичні образи

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

В Київсь ом м зеї російсь о о мистецтва від рилася
вистав а Ганни Криволап “Обрії міст” — пейзажні ци -
ли, я і відображають міста Київ, Г рз ф та Стамб л,
змальовані наче з висоти пташино о польот . Д х та
хара тер ожно о з міст передані е спресією маз ів та
ольорами.
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Головно о правління ом нальної власності м. Києва про прове-
дення он рс №93-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності,
я і б д ть зал чені до проведеиня незалежної оцін и об'є тів, що
належать територіальній ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

Термін ви онання робіт та вид вартості - з ідно з Методи ою оцін и майна затвердже-
ною постановою Кабінет Міністрів У раїни від 10,12.03 № 1891.

Кон рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності б де здійснюватись відповідно до по-
ложення про он рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності, затверджено о на азом Фон-
д державно о майна У раїни 29.08.2011 p. №1270 і зареєстровано о Міністерстві юсти-
ції У раїни 19,09.2011р. за №1096/19834

Вимо ами до претендентів для часті он рсі є наявність:
відповідної валіфі ації оцінювачів стосовно оцін и об'є та, що має підтверж ва-

тися чинними валіфі аційними до ментами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в
Державном реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Поряд реєстрації фізичних осіб
(оцінювачів) Державном реєстрі оцінювачів, затверджено о на азом Фонд державно о
майна У раїни від 19,12.01 за № 2355 і зареєстровано о в Міністерстві юстиції У раїни
28.12.01 за № 1092/6283;

досвід , с б'є та оціночної діяльності проведенні оцін и майна, зо рема подібно о
майна;

перелі оцінювачів, я і б д ть зал чені до ви онання робіт з оцін и майна та, підп-
йсання звітів про оцін майна, та їх особисто о досвід проведенні оцін и подібно о
майна;

письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведен-
ня робіт з оцін и майна та підписання.звіт про оцін майна, завірені їхніми особистими
підписами, а та ож опіїї валіфі аційних до ментів оцінювачів;

До часті в он рсі мож ть б ти доп щені с б'є ти оціночної діяльності, я і діють на
підставі сертифі атів с б'є тів оціночної діяльності, виданих відповідно до За он У раїни
"Про оцін майна, майнових прав та професійн оціночн діяльність в У раїні", я ими пе-
редбачено здійснення пра тичної діяльності з оцін и майна за напрямами оцін и майна та
спеціалізаціями межах цих напрямів, що відповідають об'є т оцін и.

Учасни ам он рс необхідно подати до Головно о правління ом ніиьної
власності м.Києва он рсн до ментацію в одном запечатаном онверті, до
я о о додається лист з Мисом наданих до ментів.

Кон рсна до ментація с ладається з:
1. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):
- заява на часть в он рсі (за встановленою формою) - на ожний об'є т о ремо.
- опія становчо о до мента претендента;
- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі та я их

б де зал чено до проведення оцін и та підписання звіт про оцін майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де' додат ово зал чено претендентом до прове-

дення робіт з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їх особистими
підписами, а та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів;

- опія сертифі ата с б'є та оціночної діяльності, видано о претендент Фондом дер-
жавно о майна У раїни; - інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості
про претендента щодо йо о досвід роботи, валіфі ації та особисто о досвід роботи оці-
нювачів, я і працююті йо о штатном роз ладі та додат ово

зал чаються ним, з незалежної оцін и майна, том числі подібно о майна тощо.
2. Кон рсна пропозиція претендента подасться v запечатаном онверті і містить

пропозицію щодо вартості ви онання робіт, аль ляції витрат, пов'язаних з ви онанням
робіт, ата ож термін ви онання робіт.

Кон рс відб деться о 14.30 22.08.2012 ро в Головном правлінні ом -
нальної власності м.Києва т адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10. Телефони для
довідо .279-56-59, 279-54-73.

До менти приймаються до 13.00 15.08.2012 ро за адресою: м. Київ, в л.
Хрещати , 10, ім. 510. Телефон за ально о відділ : 279-27-19.

Державне підприємство
з питань поводження

з відходами я вторинною сировиною
повідомляє про намір передати в оренд о реме індивід ально визначе-
не майно, а саме євро онтейнери оцин овані об'ємом 1,1 ,м3 для збор
твердих поб тових відходів за альною іль істю 220 шм.

Основні мови он рс :

1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно
зі стартовим. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць, ли-
пень 2012 ро , становить 5165,60 ри без рах вання ПДВ.

2.Цільове призначення - збір твердих поб тових відходів,
3. Стро оренди - 5 (п'ять ро ів).
4.Переможець он рс омпенс є витрати орендодавця, пов'язані з
проведенням незалежної оцін и об'є та оренди та оп блі ванням о о-
лошень про он рс та рез льтат засобах масової інформації;
Кон рс б де проведено 30.08,2012 о 10.00 за адресою: 02090 м. Ки-

їв, в л. Лобачевсь о о, 23в, ім. №20, Заяв и часни ів приймаються до
12.00 29.08.2012.

Перелі до ментів, я і подаються претендентами для часті в
он рсі:

- до менти, що посвідч ють повноваження представни а юридичної
особи;

- заява про намір зяти в оренд майно, що належить до державної влас-
ності, із зазначенням наймен вання, місцезнаходження (місця прожи-
вання) та платіжних ре візитів заявни а;

- посвідчені нотарі сом опії становчих до ментів: опія випис и або
витя з Єдино о державно о реєстр юридичних осіб та фізичних осіб
- підприємців; опія паспорта (с, 1,2, 11) для фізичної особи;

- завірен належним чином опію звіт про фінансові рез льтати претен-
дента з рах ванням дебіторсь ої і редиторсь ої забор ованостей за
останній рі ;

- довід , видан повноваженим ор аном (ор анізацією) про те, що сто-
совно претендента не пор шено справ про бан р тство;

- опія ліцензії на здійснення юридичною особою о ремо о вид діяль-
ності (Зa наявності та о о).

Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє Зи лю Наталію
Михайлівн , я а б ла зареєстрована за адресою: м. Київ, в л.. Р. О іпної,
б д. 7, в. 81, про те, що 13 серпня 2012 ро о 15.00 Дніпровсь им ра-
йонним с дом м. Києва за адресою: м. Київ, в л.. Сер ієн а З, аб. 42 б -
де роз лядатися цивільна справа за позовом Козярсь о о Валерія Павло-
вича до Зи ля Наталії Михайлівни про стя нення 3% річних та інде с
інфляції.

В с дове засідання ви ли ається в я ості відповідача Зи ля Наталія
Михайлівна.

У випад неяв и в с дове засідання, справа б де роз лян та за її від-
с тності.

С ддя Я.І. Вернид бов

Управління праці та соціально о захист населення Печерсь ої районної в міс-
ті Києві державної адміністрації о олош є он рс на заміщення ва антних посад:
- оловно о спеціаліста се тора вн трішньо о фінансово о онтролю;
- оловно о спеціаліста інформаційно-аналітично о відділ .

До он рс запрош ються особи з вищою освітою та досвідом роботи. Для часті в
он рсі необхідно протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення зверн тися за адре-
сою: м. Київ, в л. Цитадельна 4/7, .19., тел, 280-69-98.

П блічне А ціонерне Товариство "Київ аз"
(ідентифі аційний од 03346331)

повідомляє про с ас вання виданих ним наст пних довіреностей:
Д-6/12 від 12.01.2012 p.; Д-43/12 від 10.05.2012 p.; Д-45/12 від 10.05.2012 р.
Д-48/12 від 10.05.2012 p.; Д-71/12 від 25.07.2012 р.

Адміністрація ПАТ "Київ аз"

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

В Е Р Х О Н С Е К С Т А
Р У Р К В Р О Д А

В И Д Е Л К А Р В Л
С Щ А К Р О П И В А

С Т Р А Д І В А Р І І
И Т А К А Ф І С Т

С К Р И Н Я І О Л
А А К Р А М А Я Н А

Відповіді на сканворд 

№
п/п Адреса об’є та

1. Нежилі приміщення площею 36,10 в.м — м. Київ, в л. Рейтарсь а, 17, літ. "А"

2. Нежилі приміщення площею 289,20 в.м — м. Київ, в л. П.Козинсь о о, 5, літ. "А"

3. Нежилі приміщення площею 15,00 в.м — м. Київ, в л. Костянтинівсь а, 4, літ. "А"

4. Нежилі приміщення площею 171,30 в.м — м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 46/1

5. Нежилі приміщення площею 102,0 в.м — м. Київ, в л Гри орія С овороди, 5, літ. "Б"

6. Господарча спор да за площею 42,90 в.м — м. Київ, в л. Новомостиць а, 2в, літ. "Б"

7. Господарча спор да за площею 32,00 в.м — м. Київ, в л. Наталії Ужвій, 4в, літ. "Б"

8. Нежилі приміщення площею 120,99 в.м — м. Київ, в л. Сімферопольсь а, 5/1, літ. "А"

9. Нежилий б дино площею 552,00 в.м — м. Київ, в л Боричів Ті , 1, літ. "А"

10.
Частина нежило о приміщення № 48 ( р пи приміщень №1) площею 1000,00 в.м —
м. Києв, в л Інстит тсь а, 2, літ. "А"

11.
Нежилі б дино площею 25,20 в.м — м. Київ, в л. Хрещати /Б. Хмельниць о о,
38/2, літ. "Г"

12. Нежилий б дино площею 1210,30 в.м — м. Київ, в л. Сирець а, 29, літ. "А"

13. Нежилі приміщення площею 66,20 в.м — м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 82, літ. "А"

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ,

в л. Володимирсь а, 51-а,

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

«Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Спортивні новини

Теніс. Олександр Долгополов 
переміг на турнірі 
у Вашингтоні
В столиці США Вашин тоні відб вся фінальний матч т рнір АТР

Citi Open на від ритих ортах, з призовим фондом понад $1 млн.
23-річний раїнсь ий тенісист Оле сандр Дол ополов став пере-
можцем цьо о т рнір , здоб вши вольов перемо вирішальній
з стрічі над 34-річним німцем Томмі Хаасом, що займає світово-
м рейтин 25-те місце, з рах н ом — 6:7, 6:4, 6:1. Матч тривав
понад 2 одини. Дол ополов зробив чотири брей а і один раз п с-
тив свою подач . На йо о рах н 11 ейсів при відс тності подвій-
них помило , а йо о с перни 9 раз подав навиліт і на подачі поми-
лився 11 разів. Між собою тенісисти рали вперше. Для раїнсь о-
о тенісиста це перший тит л в поточном сезоні і др ий профе-
сійній ар’єрі. За свій спіх Дол ополов отримає 500 очо в залі
рейтин АТР і $ 252,600 призових

Спорт і бізнес. Експерт: “Потрібно змінити 
законодавство”
Спорт може б ти приб т овим за мови зміни за онодавства, я е

не сприяє зал ченню позабюджетних оштів. Про це прямом
ефірі теле анал “Київ” зазначив Сер ій Доцен о, бо сер, тренер,
срібний призер Олімпійсь их і ор в Сіднеї в 2000 році. “Б дь-я ий
бізнесмен, навіть люблячий спорт, роз міє, що, я що він в ладе
роші в спорт, то йом ще треба заплатити д же ба ато подат ів.
Верховній Раді потрібно приділити вели ва цьом питанню.
Необхідно прийняти за он, привести йо о в рам и на основі світо-
во о досвід . По одьтесь, що це абсолютно неприп стимо, що ме-
ценат, допома аючи спорт та інвест ючи, напри лад, 20 ривень,
повинен ще заплатити подат ів”, — під реслив Сер ій Доцен о

Легка атлетика. Усейн Болт встановив 
олімпійський рекорд у бігу 
на 100 метрів
В Лондоні проходить олімпійсь ий т рнір з ле ої атлети и.

Серед чолові ів відб вся дов оочі ваний фінальний забі на 100
метрів. Олімпійсь е золото ви рав ямаєць Усейн Болт, встановив-
ши олімпійсь ий ре орд — 9,63 се нди. Др им фініш вав Йохан
Блей , я ий повторив свій особистий ре орд 9,75, але цьо о б ло
недостатньо для перемо и над своїм співвітчизни ом. "Бронз " за-
воював олімпійсь ий чемпіон Афін-2004 — амери анець Джастін
Гетлін з особистим ре ордом — 9,79, випередивши лише на одн
сот се нди сво о співвітчизни а Тайсона Гея — одно о з фавори-
тів зма ань

Температура +22°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 61 %

Температура +28°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 40 %

Температура +24°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 46 %

Прогноз погоди на 8 серпня 2012 року

ОВНИ, зран ви переб ватимете під впливом вчорашніх
подій, др ій половині дня ва а б де при та до вирішен-
ня фінансових питань, можливі надходження до аманця, я і
можна з ши ом і в той же час дбайливо потратити, обирай-
те добротні по п и, я і вам дов о сл житим ть, не жал й-
те рошей на подар н и близь им.
ТЕЛЬЦІ, сфо с йте основні з силля на вирішенні сімей-

них проблем, реставр йте стос н и “бать и-діти”, підлатай-
те дір и в психоло ічній а рі родини. Ви — взірець для ото-
чення, том потрібно онтролювати ожний жест, с азане
слово, зваж вати вчин и, аби збере ти власний авторитет
на недосяжній висоті.
БЛИЗНЯТА, день армічний, ваші інтереси зміщ ються в

матеріальн площин , де а тивіз ється бажання пити
щось таємно від інших. Вихід із матеріальної с р ти б де
знайдено за рах но поліпшення фінансово о стан , отри-
мання подар н а від таємно о по ровителя. Тримайте язи
на зам , є ризи вибов ати се рети, або через роззяв ва-
тість втратити роші чи неправильно оформити платіжні до-
менти.
РАКИ, бо иня любові б де вас остювати до 16 верес-

ня, наділяючи чарівністю, ом ні абельністю, се с альніс-
тю, що стане ні альним озирем всіх сферах б ття. Да-
р йте все від щиро о серця й не “ес пл ат йте”, святі др ж-
ні зи заради мер антильних інтересів, я що ви ода почне
правити балом, знайте — то спо са сил пітьми, я і пере-
творять вас на сво о донора!
ЛЕВИ, теплі др жні взаємини з начальством — відмінний

трамплін для ар’єрно о злет . Ви можете с ористатися чи-
єюсь проте цією, отримати вина ород або ви ідною поса-
дою завдя и підтримці з бо жін и, одна пильн йте, аби в
онитві за зба аченням не потрапити в рабство ріха на
професійних теренах.
ДІВИ, відпрацювання армічних бор ів чолові ами та ви-

со ими авторитетними особами розпалі. Візьміть волю в
ла , сенс щось робити по-своєм немає, я що ваші м д-

рі поради і нор ють та нав’яз ють свої — сл хайтеся, зна-
чить, та треба для вашо о ж бла а. І знайте: все, що відб -
вається дале о від дом , наповнене отр йними спо сами,
що здатне похитн ти святі ідеали.
ТЕРЕЗИ, ч жі та спільні роші — це про лята сфера, са-

ме т т до 12 вересня хазяйн ють сили зла, нама аючись вас
пересварити з поплічни ами, пор йн вати любовні взвєми-
ни. Рецепт захист простий: ні ом не заздріть, не зазіхай-
те на ч же, а задовольняйтеся тим, що заробили власними
силами.
СКОРПІОНИ, на ар’єрних теренах авральна пора, нині

матеріальна заці авленість с різь р хатиме вашими інтере-
сами при с ладанні ділових од, нала одженні партнер-
сь их мостів. Спирайтеся на посадовців чолові ів, а ось на
жіно ліпше не робити став , вони, на жаль, схильні до не-
аде ватних вчин ів і з ними сит ації б д ть роз ортатися по
непро нозованом сценарію.
СТРІЛЬЦІ, д майте не лише про висо і матерії, але й

подбайте про хліб нас щний. На совість тр діться і знайте:
лінивий робить двічі!
Діяльність, що не дає достатньо о (з особистої точ и зо-

р ) приб т , не принесе і морально о задоволення. На
сл жбі ор д ють чорні сили (до 12 вересня), спо ш ючи до
посадових зловживань, виставте захисні бар’єри, аби з о-
ле ами та роботодавцями збере ти армонійні стос н и.
КОЗОРОГІВ життя асоціюється з театральною ареною,

т т вам відведено рати роль зір и, я ою захоплюються всі,
ом ви симпатиз єте, дар єте любов. Проявляйте більше
щирості в поч ттях, адже шт чна ра створює ілюзію залеж-
ності від ваших сильних плеч, що зовсім не сприяє зміцнен-
ню взаємин, а навпа и — сп стош є їх.
ВОДОЛІЯМИ ер є пот жний сімейний інстин т, втім,

щира т рбота за близь их та рідних, лопоти за доброб т
сприйматим ться оточенням чом сь в шти и, хочеться я
ліпше, а виходить я завжди. Насправді причина оренить-
ся власних вадах, отже, постарайтеся дати собі рад , то-
ді бажання вдатися до сваволі не вини атиме.
РИБИ, остері айтеся зневажливо о ставлення до оле ,

підле лих. Я що хтось не по д ші, роздратов є — ш айте
причин в собі, вона причаїлася в емоційних підвалинах.
Відф тболювати людей, з я ими ви пов’язані зобов’язання-
ми, небезпечно, хоча для мирної співпраці є ч дові мови.
Не априз йте, ч жа д м а святе, а ось власні пере онання
дале і від дос оналості і не нав’яз йте їх силоміць!

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог
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ранок день вечір

Українські олімпійці
здобули три медалі 
Лондону�2012
Серед престижних нагород — "золото" та дві "бронзи"
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Після певно о “затишшя”
вітчизняні спортсмени зно-
в почали рад вати вболі-
вальни ів здоб тими на о-
родами. У неділю Оль а
Салад ха потрійном
стриб продемонстр вала
третій рез льтат і здоб ла
"бронз ". А вже наст пно о
дня за справ взялися чо-
лові и. Спочат І ор Раді-
вілов додав в с арбнич
збірної ще одн бронзов
медаль, ставши третім
опорном стриб , а через
іль а один Оле сій То-
рохтій виявився най ращим
важ ій атлетиці в ате о-

рії до 105 іло рамів.

Десятий змагальний день на Олім�

піаді у Лондоні став для України по�

справжньому “чоловічим”. Після 6

медалей, здобутих жінками, до спра�

ви взялися вітчизняні спортсмени.

Першу медаль лондонської Олімпі�

ади серед чоловіків здобув для Укра�

їни гімнаст Ігор Радівілов.

До фіналу наш олімпієць кваліфі�

кувався, показавши останній вось�

мий результат, тому мало хто споді�

вався побачити його на п’єдесталі по�

шани. Втім, 19�річний спортсмен

продемонстрував дійсно фантастич�

ну витримку і неабияку вправність і

цілком заслужено посів третє місце.

Свої амбіції Ігор продемонстрував ще

в першому стрибку, бездоганно при�

землившись. За що судді віддали йо�

му 9,400 бала, а з оцінкою за склад�

ність це принесло 16,400. Другий

стрибок виявився не таким вдалим

(при приземленні зробив крок), про�

те оцінки були на висоті: 9,233 пунк�

ти — за виконання і 16,233 — в сумі.

Середнє арифметичне за дві спро�

би — 16,316 очка — принесло нашому

гімнасту бронзову медаль. Обійти

українця вдалося більш досвідченим

гімнастам. Олімпійське золото здобув

Хан Сеок Ян з Південної Кореї

(16,533), “срібло” — у росіянина Де�

ниса Аблязіна (16,399).

Не менш несподіваною стала для

вітчизняних вболівальників золота

нагорода Олексія Торохтія. Коли

стало відомо, що на Олімпіаду через

травму не зможе приїхати лідер збір�

ної Артем Іванов, здавалося, що

бронза Юлії Каліни так і залишить�

ся єдиною нагородою українських

важкоатлетів. Адже Олексій Торох�

тій, хоч і демонстрував високі ре�

зультати, втім, йому бракувало пев�

ного досвіду у виступах на таких

змаганнях, але, як з’ясувалось, не

досвід головне.

За золото Олімпіади, окрім україн�

ця, боролися поляк Бартоломей

Бонк і іранець Наваб Насіршелал.

Змагання між цією трійцею перетво�

рилися у справжній трилер. Спочат�

ку польський спортсмен випередив

українця, піднявши у ривку 190 кг.

Але українець не здавався, тим біль�

ше, що Бонк у поштовху зміг підко�

рити 220 кг, а зробивши невдалу

спробу на заявлених 225 кг, вибув з

боротьби за золото. Торохтій же на

пару з іранцем взяли 222 кг з першо�

го підходу і мали по дві спроби в за�

пасі. Спочатку Наваб Насіршелал за�

являє 227 кг і підкорює цю вагу. Але

українець демонструє справжню во�

лю до перемоги і також піднімає сна�

ряд! І завдяки перевазі, здобутій у

ривку (іранський спортсмен підняв у

ривку на один кілограм менше — 184

кг проти 185 у Торохтія), українець

стає переможцем.

Іранець хотів будь�що виправити

ситуацію і заявив на останню спро�

бу — 229 кг. Але ця вага йому не під�

корилася і, таким чином, “золото”

Олімпіади здобув наш Олексій То�

рохтій. Після нагородження укра�

їнець зізнався: “У 2008 році я взагалі

хотів залишити спорт. Але завдяки

підтримці спортивного клубу та фе�

дерації залишився і почав рухатись

вперед, — цитує тріумфатора офіцій�

ний сайт НОК України.— На цих

Олімпійських іграх йшла важка бо�

ротьба. Але я все витримав і просто

робив свою справу”
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Цей день в історії 8 серпня

1834 — народився Осип-Юрій
Федь ович, раїнсь ий пись-
менни
1937— народився Дастін Гоф-

фман, амери ансь ий іноа тор
1948 — народилась Світлана

Савиць а, льотчи - осмонавт
СРСР
1949 — Страсб рзі відб ла-

ся перша сесія Ради Європи
1966 — У Китайсь ій народній

респ бліці о олошено про поча-
то “ льт рної революції”
1974 — президент США Рі-

чард Ні сон пішов відстав че-
рез Вотер ейтсь ий с андал
1981— народився Роджер Фе-

дерер, швейцарсь ий тенісист
1986 — народилась Катерина

Бондарен о, раїнсь а тенісист а
2008 — під приводом захист

російсь их ромадян в Південній
Осетії Росія напала на Гр зію
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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