
Кращих будівельників міста привітали у мерії
З нагоди професійного свята вони отримали державні нагороди та відзнаки

Нове обличчя 
столичних дворів
У Києві одночасно асфальтують більше 60 прибудинкових територій

За словами начальника ГУ житлового

забезпечення Володимира Денисенка, на

сьогодні (відповідно до розпорядження

КМДА) визначено 185 будинків, де буде

проведений капітальний ремонт під’їздів,

а це, в свою чергу, 614 парадних. "Під час

ремонту здійснюється оновлення та фар-

бування стін, перил та дверей. Також три-

ває викладання плитки, ремонт поштових

скриньок, а також відновлення освітлен-

ня. На сьогодні роботи тривають у 101 бу-

динку, у 30 житлових будівлях вони вже

завершені",— розповів "Хрещатику" Во-

лодимир Денисенко.

Що ж до робіт з асфальтування між-

квартальних проїздів та прибудинкових

територій, то наразі, за даними, які озву-

чив пан Денисенко, роботи завершені на

33 об’єктах. В даний час повним ходом

триває асфальтування ще у 65 дворах,

всього ж приведуть до ладу прибудинко-

ві території на 226 об’єктах.

"Ми працюємо в тих дворах, які визна-

чені розпорядженням КМДА, серед них

вже по 30 асфальтування майже заверше-

но. Потужні роботи тривають на вулиці

Картвелішвілі та проспекті Леся Курбаса.

До речі, раніше визначена дата — до 15

жовтня — досить умовна, ми собі стави-

мо завдання закінчити роботи десь в лис-

топаді. Це дуже великі обсяги ремонту. За

рік ми по всьому місту виконуємо поточ-

ним і середнім ремонтом близько 500

тис. кв. м, а тут понад 500 тис. кв. м до-

рожніх покриттів буде зроблено тільки

по дворах",— зазначив генеральний ди-

ректор КК "Київавтодор" Георгій Глін-

ський.

Він також повідомив, що на викорис-

товувані при реконструкції дворів матері-

али дається гарантія не менш ніж на 5 ро-

ків, на залізобетонні вироби — 10 років.

Так, у Голосіївському районі роботи з

асфальтування прибудинкових територій

вже виконані на вул. Заболотного, 80-

116, вул. Васильківській, 27, корпус 1.

Мешканці будинків такому оновленню

дворів тільки раді. "Ремонт тут не прово-

дився вже точно десятиліття. Останніми

роками ситуація взагалі була критична.

Через ями пошкоджувалися машини, а

після дощу дійти до під’їзду було взагалі

складно, дорога перетворювалась в су-

цільну калюжу",— розповіла "Хрещати-

ку" мешканка Марина.

На оновленому покритті на велосипе-

дах та роликах із задоволенням тепер га-

сає дітвора, а мами не бояться відпускати

своїх чад розважатися. "Раніше у дворі

дитині їздити на роликах я не дозволяла,

адже по таких ямах та вибоїнах втримати

рівновагу шестирічній дівчинці важкува-

то. Доводилося їздити на Льодовий стаді-

он, де обладнано спеціальний платний

майданчик. Тепер Анюта може кататися

на улюблених роликах щодня", —

розповіла мама Олена.

Зазначимо, що наразі роботи повним

ходом тривають за адресами: вул. Забо-

лотного,74, 118, 120, 122, вул. Новопиро-

гівська,21, 27, 27\2. А нещодавно розпо-

чали на просп. 40-річчя Жовтня, 118-128,

вул. Васильківській, 49, біля корпусів 1 —
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У Деснянському пенсійному фонді
запрацювало "єдине вікно" 
Відвід вачі змож ть отрим вати онс льтативні
посл и без чер
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Відкриття нових павільйонів 
ринку "Столичний" перенесено 
на жовтень 
Про це повідомив ендире тор рин Оле сій Ч ма
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За 7 місяців столичні податківці
надали 46 тисяч телефонних
консультацій 
Найчастіше звертались с б’є ти підприємниць ої
діяльності, я і переб вають на спрощеній системі
оподат вання
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У номері

Новини
У Києві відкриють школу 
та дитячий садок
До Дня Незалежності Києві введ ть в е спл ата-

цію ще одн ш ол та дитячий садо . Та , після про-
ведення робіт з повної ре онстр ції вводиться в е с-
пл атацію середня за альноосвітня ш ола № 106, що
на в лиці Не расовсь ій, 4. Я же повідомляв "Хре-
щати ", ре онстр ція навчально о за лад б ла про-
ведена ре ордні терміни — 5 місяців. Ш ола розра-
хована на 600 чнів, має с часний а товий та два
спортивних зали. Для чнів обладнано омп’ютери-
зован бібліоте з читальним залом та 4 омп’ютер-
них абінети. Та ож для ш олярів передбачено при-
міщення для шахової та тенісної ст дії. Харч вати-
м ться діти їдальні на 200 стаціонарних місць та б -
феті. Крім то о, до Дня Незалежності найменші меш-
анці мі рорайон "Терем и — ІІ" Голосіївсь о о
район отримають ч довий подар но — дош ільний
за лад № 196 на в лиці Дмитра Л цен а, 13, я ий
розрахований на 220 місць. Та ож на фінальній стадії
ре онстр ція дитячо о дош ільно о за лад на в л.
Полярній, 5-Б в Оболонсь ом районі, я ий план єть-
ся від рити до 1 вересня

"Картку киянина" видадуть всім
учасникам програми "Турбота"
У системі "Карт а иянина" зареєстровано 9 368

заяв, бан ом "Хрещати " емітовано 6333 арто , з
я их 4131 вже отримали меш анці. Про це повідо-
мив заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о. Він
на адав, що з червня прое т "Карт а иянина" запра-
цював на повн пот жність. Б ло розпочато видач
арто першим трьом ате оріям: бать ам ба атодіт-
них родин, соціальним працівни ам та пенсіонерам й
інвалідам, я і не мають права піль ово о проїзд мет-
рополітені. Тепер до прое т дол чені всі ате орії, а
саме: бать и ба атодітних сімей (4 552 особи); пенсіо-
нери та інваліди, я і не мають права на піль овий про-
їзд в метрополітені (73 050 осіб); непрацюючі особи,
я і здійснюють до ляд за дітьми-інвалідами та отрим -
ють державн соціальн допомо (3 515 осіб); особи,
я і не мають права на пенсію та інваліди (1 533 особи);
соціальні працівни и (1 476 осіб). Усьо о Києві біль-
ше 84 тисяч осіб, що мають піль и за рах но місь о о
бюджет . Усі ці люди, о рім без оштовно о проїзд
метрополітені, мають право на отримання 25—30 %
зниж и на 52 наймен вання лі ів мережі ом нальних
апте "Фармація". "Для забезпечення най ращої ом -
ні ації иян з місь ою владою та отримання вичерпної
інформації щодо питань про рами "Карт а иянина"
працює веб-сайт info.kyivcard.com. ua. Крім то о, на
базі Call-центр встановлена система еле тронної чер-
и. Задля ма симальної зр чності, сі потенційні влас-
ни и "Карт и иянина" б д ть зареєстровані цій сис-
темі та запрош ватим ться працівни ами Call-центр
для подання заяв и та отримання арт и. Усі пояснен-
ня надають соціальні працівни и та сл жба 15-51",—
зазначив Р слан Крамарен о

Кабмін пропонує формувати 
держзамовлення на підготовку
економістів
У парламенті зареєстрований прое т за он

№ 10720, я им пропон ється форм вати держзамов-
лення на під отов фахівців для всіх сфер е ономі и
відповідності з поточними потребами рин праці.

З ідно з прое том за он , держзамовлення фор-
м ється центральними ор анами ви онавчої влади з
рах ванням середньостро ово о про ноз потреби
фахівцях і робітничих адрах на рин праці та об-

ся ів видат ів державно о бюджет на зазначені ці-
лі. Середньостро овий про ноз с ладається цен-
тральним ор аном ви онавчої влади на основі про-
позицій ор анів центральних ор анів ви онавчої вла-
ди, замовни ів та федерацій профспіло . У разі йо-
о прийняття, за он вст пає в сил 1 січня 2013

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Цими вихідними б дівельни и відзначали
своє професійне свято. Людей, я і що-
дня змінюють архіте т рне обличчя Ки-
єва та працюють над створенням зр чної
та с часної інфрастр т ри, столиці
близь о 60 тисяч. Напередодні свята
най ращих вітали Колонній залі столич-
ної мерії.

Голова КМДА Олександр Попов вручив державні на-

городи, відзнаки Кабінету Міністрів України та Почесні

грамоти КМДА 96 столичним будівельникам. "Кожен з

вас власними руками долучився до реалізації грандіоз-

них і дуже важливих для киян проектів: ви зводили мос-

ти і стадіони, будували житло, лікарні і школи. Сьогодні

ми зустрічаємося задля того, щоб відзначити всіх вас,

ваших колег і подякувати за ту професійну активну ді-

яльність, яку ви проявили, розбудовуючи місто. Остан-

нім часом ми значно поновили темпи будівництва

транспортних об’єктів, житла. Але попереду в нас ще

багато проектів, пов’язаних з розвитком столичної архі-

тектури. І вони потребують вашого професіоналізму", —

зазначив Олександр Попов.

Також голова КМДА вручив будівельникам ордени

"За заслуги" ІІІ ступеня, посвідчення звання "Заслу-

жений будівельник України", медалі "За працю і зви-

тягу" та Почесні грамоти уряду з врученням пам’ятно-

го знака. "Нині у столиці створено потужний буді-

вельний колектив. І я сподіваюсь, що в наступному

році ми спільно візьмемо ще одну вершину. Ми вже

досягли рекордних темпів будівництва, які було

здійснено за радянських часів, тепер ми маємо досяг-

ти рівня, який буде кращим за часів незалежної Укра-

їни",— зазначив Михайло Кучук, заступник голови

КМДА.

Крім того, Почесні грамоти КМДА отримали буді-

вельні колективи столиці: КП "Житлоінвестбуд-УКБ",

СТ "Інбуд", ТОВ "Укрцентрпостач", ТОВ "Київська жит-

лово-будівельна компанія", ТОВ "Укртунельбуд".

Державні нагороди та відзнаки — це, звісно, приємно,

та найбільше будівельники пишаються власними про-

ектами, втіленими у життя. "Це найкраща професія. На-

віть за часів фараонів архітектор був другою після нього

людиною у державі. Всі найкращі споруди створювали

саме архітектори",— розповів "Хрещатику" Едуард Єфі-

мов, директор із виробництва АТ "Медінвестпроект".

Фахівець сподівається, що окрім будівлі комплексу

Центр серця, яким він справді пишається, скоро у сто-

лиці виросте ще один об’єкт його гордості — нині під-

приємство працює над створенням нового корпусу

Олександрівської лікарні
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Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

У Києві набирає обертів ініційована оловою КМДА Оле сан-
дром Поповим омпле сна про рама з ре онстр ції та ремон-
т житлово о фонд , між вартальних проїздів та приб дин ових
територій. Наразі меш анці 30 б дин ів відтепер мож ть щодня
ходити облаштованими сходовими літинами, а подвір’я 33
житлових спор д тішать иян новень им асфальтом. "Хреща-
ти " проінспе т вав хід ви онання робіт з асфальт вання дво-
рів Голосіївсь ом районі.

Наразі столиці повним ходом триває асфальт вання 65 дворах, всьо о ж привед ть до лад приб дин ові території на 226 об’є тах
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Новини

Київ та Москва обмінюються досвідом 
в реформуванні галузі охорони здоров’я
Начальни ГУ охорони здоров’я Віталій Мохорєв провів робоч з -

стріч із заст пни ом начальни а правління Департамент охорони
здоров’я Мос ви Світланою Бра н. Під час перемовин сторони домо-
вилися про проведення спільно о р ло о стол за частю фахівців
медичної сфери обох столиць в рам ах Днів Мос ви, я і пройд ть
Києві 12—15 вересня. Фахівці обміняються досвідом та д м ами що-
до реформ вання ал зі охорони здоров’я: модернізації амб латорно-
полі лінічної сл жби, ор анізації роботи е стреної медичної сл жби,
моделей ор анізації др о о рівня стаціонарної допомо и, централіза-
ції лабораторних посл , вдос оналення надання медичної допомо и
хворим на серцево-с динні захворювання. Та ож мос овсь і оле и
презент ють власний досвід впровадження страхової медицини. Кр -
лий стіл відб деться 13 вересня 2012 ро за частю співробітни ів
Департамент охорони здоров’я Мос ви, ГУ охорони здоров’я Києва,
а та ож провідних російсь их та раїнсь их фахівців

Прокуратура перевірить інформацію 
щодо вирубки дерев у Святошинському лісі
Про рат рою столиці ор анізовано перевір інформації, оприлюдне-

ної ЗМІ, щодо вир б и дерев та зелених насаджень Святошинсь ом
лісі. Я повідомили "Хрещати " відділі зв’яз ів із ЗМІ про рат ри міс-
та Києва, перевір дор чено фахівцям Державної е оло ічної інспе ції
столиці, я ими б де перевірено інформацію щодо вир б и та, разі її під-
твердження, встановлено розмір завданих збит ів. За рез льтатами ін-
спе ції б де прийнято рішення відповідно до за он

За 7 місяців столичні податківці 
надали 46 тисяч телефонних консультацій
З почат ро фахівці відділ подат ових онс льтацій ДПС місті Ки-

єві надали 45 939 онс льтацій з питань оподат вання за телефоном
461-77-00. До онс льтаційно о центр найчастіше звертались с б’є ти
підприємниць ої діяльності, я і переб вають на спрощеній системі опо-
дат вання. Понад 30 % звернень стос вались змін, внесених до Подат-
ово о оде с У раїни, я і почали діяти з 1 січня 2012 ро . Зо рема ос-
новними питаннями стали: заповнення де ларацій, розподіл за р пами
спрощено о оподат вання, внесення змін до свідоцтва платни а єдино-
о подат . Майже 20 % від за ально о обся онс льтацій б ло надано
за напрямом адміністр вання подат на додан вартість. Платни и по-
дат ів ці авились заповненням подат ової на ладної, реєстрацією подат-
ових на ладних в Єдином реєстрі подат ових на ладних, заповненням
де ларацій з ПДВ, поряд ом реєстрації платни ом ПДВ

Цифра дня

417 632 000 
пасажирів перевезено міським електричним транспортом (трамвай,
тролейбус, метро) у січні — червні поточного року 
За даними ГУ статистики у місті Києві 
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День Незалежності місто 
зустріне з розмахом
Для городян підготовлено цікаву культурну програму, 
а 121 київська родина отримає омріяне житло
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Київ от ється відзначати
День прапора та 21- річ-
ницю незалежності У ра-
їни. До цих визначних дат
столична влада при от ва-
ла низ різноманітних за-
ходів, тож ожен охочий
зможе вибрати саме те,
що б де збі атися з йо о
інтересами. Подбають і
про належний ви ляд сто-
лиці У раїни до свята, а
та ож про соціальний за-
хист иян. Про під отов
міста до рочистостей
йшлося вчора під час апа-
ратної наради під ерів-
ництвом олови КМДА
Оле сандра Попова.

Урочистості розпочнуться 23

серпня, під час святкування Дня

Державного прапора, з підняття

національного стягу біля будівлі

Київради. Жовто�блакитні прапори

замайорять і у кожному районі сто�

лиці та біля всіх державних установ.

Прикрасять ними і центральну час�

тину міста. Голова КМДА Олек�

сандр Попов закликав долучитися

до святкового оформлення міста

державною символікою і киян.

"Столичні мешканці показали над�

звичайний приклад патріотизму та

єдності під час Євро�2012. І я споді�

ваюся, що вони так само виявляти�

муть любов до міста під час святку�

вання Дня Незалежності. Хотілося

б, аби у ці свята над Києвом за�

майоріли тисячі національних пра�

порів",— зазначив Олександр По�

пов.

Крім того, на киян та гостей сто�

лиці чекає насичена та цікава свят�

кова програма, що триватиме три

дні з 24 по 26 серпня включно. Цьо�

го року столична влада подбала, щоб

різноманіття заходів задовольнило

всі смаки городян. Окрім вже тради�

ційного концерту на майдані Неза�

лежності, поціновувачі класичної

музики зможуть насолодитися кон�

цертом відомих виконавців цього

жанру на Софійській площі. На

Хрещатику 24�го серпня можна буде

поласувати морозивом під час все�

українського фестивалю, а також

взяти участь у "Параді вишиванок

2012".

Для любителів активного сімей�

ного відпочинку також запланували

низку заходів. Так, 24�го та 25�го

серпня на майдані Незалежності та

Хрещатику відбудеться традиційний

фестиваль сімейно�спортивного

свята "Тато, мама, я — спортивна

сім’я" та спортивний фестиваль "Ве�

селі старти на роликах". Також, як

повідомив начальник ГУ у справах

сім’ї, молоді та спорту Володимир

Вовк, вперше на Хрещатику відбу�

деться ярмарок молодіжного інте�

лектуального капіталу. Юнаки та

дівчата матимуть змогу представити

свої інноваційні проекти, а пред�

ставники бізнесу — власні програми

навчання, стажування та праце�

влаштування фахівців.

Різноманітні святкові заходи від�

буватимуться у всіх районах столиці.

З їх переліком можна буде ознайо�

митися у наступних номерах "Хре�

щатика".

До свята оновлять і зовнішній ви�

гляд Києва. Так, планується завер�

шити роботи з облаштування 5 скве�

рів. Подбає міська влада і про те,

щоб гідно зустріли свято соціально

незахищені кияни. Як повідомила

начальник ГУ праці та соціального

захисту Тетяна Костюренко, до Дня

Незалежності близько 400 тисяч ки�

ян отримають соціальні виплати від

100 до 500 грн на загальну суму

близько 41 млн грн.

Окрім того, до Дня Незалежно�

сті 121 київська родина отримає

житло. Так, уже завершуються ро�

боти зі зведення будинку по вул.

Борщагівській, 152 на 180 квартир.

У ньому 101 квартира збудована за

програмою "70х30". Також 20 квар�

тир отримають чорнобильці у бу�

динку за адресою вул. Клавдіїв�

ська, 40. Загалом до кінця року

планується ввести в експлуатацію

ще 7 будинків, де значна частка

осель будується за програмою "До�

ступне житло"

У місті відбудеться фінал 
Української стрітбольної ліги>2012
Найсильніші оманди з різних міст раїни зійд ться 24 серпня (почато

о 10.00) вирішальном т рнірі зі стрітбол : 40 чоловічих, 16 жіночих та
16 юнаць их оманд боротим ться за звання чемпіонів в лично о бас ет-
бол самом серці столиці — на Хрещати . О рім зма ань рам ах
т рнір , та ож відб д ться вист пи фіналістів телешо "У раїна має та-
лант", оманди бас етбольних фристайлерів "Герої майданчи ів", брей -
данс шо , по азові вист пи оманди street workout, а та ож ба ато інших
спортивних а тивностей. Ор анізатори обіцяють видовищне свято, адже
і ри відб ватим ться на 10 майданчи ах одночасно. Переможці т рнірів
б д ть на ороджені б ом, медалями, пам’ятними подар н ами від
партнерів, а та ож рошовими призами. Т рнір проходить за підтрим и
КМДА

Визначено місця для передвиборної агітації
Столиця от ється до проведення майб тніх вибрів. А саме, місті ви-

значено місця для розміщення передвиборної а ітації — інформаційних
дощо , стендів та щитів біля житлових б дин ів та на приб дин ових те-
риторіях. Адже не се рет, що ожен раз під час виборчої ампанії фасади
столичних б дин ів та під’їздів, а та ож онстр ції освітлювальних опор
та о орож б дівельних майданчи ів страждають від хаотично о розміщен-
ня а ітаційних матеріалів, я і ом нальним сл жбам доводиться прибира-
ти протя ом 2—3 місяців після виборів. Цьо о раз столичні райадмініс-
трації відвели та обладнали по міст 4357 спецальних місць, де андида-
ти народні деп тати змож ть розміщ вати свої а ітаційні матеріали. Я
стало відомо "Хрещати ", Голосіївсь ом районі обладнано 493 місця
(977 дощо для об’яв та 198 інформаційних стендів), Дарниць ом —
355, Деснянсь ом — 122, Дніпровсь ом — 100 (інформаційні стен-
ди), в Оболонсь ом — 144 (інформаційні стенди), Печерсь ом — 60
(інформаційні стенди), Подільсь ом — 505 (щитів — 14, дощо — 1270,
стендів — 35 шт.) Святошинсь ом — 261, Солом’янсь ом — 129,
Шевчен івсь ом — 2198 (2108 дощо о олошень на житлових б дин ах
та 90 на приб дин овій території).
На адаємо, що цю робот столичні РДА провели відповідно до дор че-

ня КМДА від 1.08.12 № 31567 та листа Центральної виборчої омісії від
05.07.12 № 21-38-1082 щодо відведення місцевими ор анами ви онавчої
влади та ор анами місцево о самовряд вання місць людних місцях для
розміщення матеріалів передвиборної а ітації та з метою забезпечення
ви онання вимо ст. 69 За он У раїни "Про вибори народних деп татів
У раїни"

Для любителів а тивно о сімейно о відпочин до Дня Незалежності
заплан вали низ заходів
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На киян чекає квіткова казка
До Дня Незалежності на Співочому полі запрацює грандіозна 
виставка 
Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

КО "Київзеленб д" за під-
трим и олови КМДА
Оле сандра Попова від-
риє щорічн 57 місь ви-
став вітів. Ори інальні
флористичні омпозиції
можна б де побачити з 24
серпня по 9 вересня на
Співочом полі. У цей час
т т пан ватиме д х дитин-
ства та народної творчості,
адже темати ою цьо оріч-
ної вистав и обрано ра-
їнсь і народні аз и.

Організатори виставки пропону�

ють киянам та гостям міста ознайо�

митися з українським фольклором

через мову квітів. Щоб передати ре�

альність казкових героїв, працівники

районних комунальних підприємств

з утримання зелених насаджень роз�

робили макси�

мально об’ємні та

просторі компо�

зиції. Яскраві та

веселі кольори

рослин зобража�

ють відомих ще з

колиски персона�

жів — двох козли�

ків на кладці, ми�

шенят Круть та

Верть із казки

"Колосок", Коло�

бка, славного господаря городу Гар�

буза, диво�птицю із "Казки про жар�

птицю та вовка" та багатьох інших.

"Тема цьогорічної виставки —

"Мелодія Українських казок". І це не

випадково, адже саме казці нале�

жить особливе місце у духовній сфе�

рі нашого народу. Казка — джерело

знань, бо у ній зашифрований жит�

тєвий досвід наших предків, відоб�

ражаються усі ас�

пекти людського

життя, а казкові

сюжети розкри�

вають ситуації та

проблеми, які пе�

реживає в своєму

житті кожна лю�

дина",— розповів

"Хрещатику" за�

ступник началь�

ника управління

з питань органі�

зації виставок КО "Київзеленбуд"

Олег Український.

Квіти для композицій обрані най�

різноманітніші: від звичайних одно�

річних рослин, таких, як агератум,

тагетіс, бегонія, петунія, альтернате�

ра, цинерарія, колеус, до багаторіч�

них та зрізаних квітів, які спеціаль�

но були вирощенні для цієї вистав�

ки. До речі, загальна площа квітко�

вих композицій складатиме близько

2,5 тис. м кв. А для висадки вико�

ристають понад 300 тисяч квітів.

Одночасно на Співочому полі

проходитиме виставка�ярмарок де�

коративних рослин, квітів та суве�

нірних товарів — господарі та

майстри з усієї України привезуть

сюди свої вироби. Окрім того, для

відвідувачів працюватимуть кафе,

ресторани, дитячі атракціони. Бу�

дуть забезпечені у достатній кіль�

кості вбиральні. А за громадським

порядком слідкуватимуть право�

охоронці.

Працівники "Київзеленбуду" та

міська влада гостинно запрошують

киян та гостей столиці завітати у

казкову країну

Загальна площа
квіткових композицій 

на Співочому полі
складатиме близько 
2,5 тис. кв. м. А для

висадки використають
понад 300 тисяч квітів

У Деснянському пенсійному 
фонді запрацювало "єдине вікно"
Відвідувачі зможуть отримувати консультативні послуги без черг

Поки що це єдина приймальня

на базі пенсійного фонду у Києві.

Тут можна вирішити питання пен�

сійного забезпечення всіх категорій

пенсіонерів включно з інвалідами,

які постраждали внаслідок аварії на

ЧАЕС. "Система "єдиного вікна",

яка реалізована у громадській

приймальні,— це сучасна структу�

ра, яка дозволяє покращити при�

йом громадян та їх обслуговування.

Вона дозволить пришвидшити при�

йом відвідувачів та уникнути черг.

Водночас така організація роботи

зменшить бюрократію, адже людям

не доведеться ходити по різних ка�

бінетах. Вони зможуть поспілкува�

тися з фахівцем в одному примі�

щенні",— розповів "Хрещатику" на�

чальник управління пенсійного

фонду України Деснянського райо�

ну Києва Андрій Ленцов.

У просторій кімнаті працюватиме

12 фахівців, які надаватимуть всі не�

обхідні послуги мешканцям району. 

Як зазначає перший заступник

голови Деснянської РДА Вадим

Костюченко, відкриття громад�

ської приймальні для пенсіонерів

вважається третьою масштабною

подією у районі протягом цього ро�

ку. "На виконання доручення Пре�

зидента України навесні ми відкри�

ли дозвільний центр з надання ад�

міністративних послуг, у липні за�

працював дозвільний центр у

районній державній податковій

службі. І сьогодні розпочинає ді�

яльність громадська приймальня у

районному управлінні пенсійного

фонду. Це важлива подія для нашо�

го району, адже він найбільший за

кількістю населення у столиці, від�

повідно, тут зосереджено 90 тисяч

пенсіонерів. Тому ті комфортні

умови, які необхідні для якісного

обслуговування пенсіонерів, тут

враховано",— зазначив Вадим Кос�

тюченко. Він також висловив вдяч�

ність секретарю Київради Галині

Герезі. Саме завдяки її підтримці

вдалося відкрити громадську прий�

мальню. "Пані Галина забезпечила

обладнання для приймальні, ре�

монт, кондиціонування",— заува�

жив перший заступник голови Дес�

нянської РДА.

Розташована приймальня на дру�

гому поверсі управління пенсійного

фонду Деснянського району, за ад�

ресою вул. Каштанова, 6. Вона пра�

цюватиме з понеділка до п’ятниці з

9.00 до 18.00 (п’ятниця — скороче�

ний день). Для людей, які ще пра�

цюють і лише збираються оформля�

ти пенсію, при потребі буде органі�

зовано додаткове чергування ін�

спекторів на вихідних

Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

У Деснянсь ом районі зареєстровано 90 тисяч пенсіо-
нерів. Щоб оформити пенсію чи зробити перерах но ,
людям похило о ві доводиться одинами че ати своєї
чер и. Задля поліпшення мов обсл ов вання пенсіоне-
рів за підтрим и заст пни а Київсь о о місь о о олови
— се ретаря Київради Галини Гере и в правлінні пен-
сійно о фонд Деснянсь о о район створено ромад-
сь приймальню.



Тенденції

Ділові новини
Глава держави підписав 
угоду про зону вільної 
торгівлі СНД
Президент Ві тор Ян ович під-

писав за он про ратифі ацію о-
ди про зон вільної тор івлі СНД.
У одою визначається, що сторо-
ни не застосов ють відношенні
одна одної мита й інших е віва-
лентних йом платежів за винят-
ом перерахованих доповнен-
нях до оди вил чень. До с лад
вил чень в лючені мита на по-
став ц р в Росію, Білор сь,
Казахстан і Молдов : для раїн
Митно о союз вона б де стано-
вити 340 доларів/тонна (без
стро обмеження), для Молдо-
ви — 75 % від митної вартості до
2015 ро . Та ож Казахстан до
2015 ро збереже мито на ім-
порт раїнсь ої оріл и в розмірі
2 євро/літр, а Молдова до 2013
ро — на раїнсь ий спирт
розмірі 0,5 євро/літр. У списо
вил чень в лючене мито в розмі-
рі 50 % від митної вартості на по-
став и в У раїн ц р з Митно о
союз й Молдови. Росія збере ла
е спортне мито на природний аз

в 30 %, але із застереженням, що
для У раїни б де діяти спеціальна
форм ла. Наша держава збері ає
для себе е спортні мита на феро-
сплави, металобр хт і насіння со-
няшни а в розмірі, за ріпленом
в домовленостях із Всесвітньою
тор овельною ор анізацією. Сто-
рони зобов'язалися протя ом 6
місяців після наб ття чинності
цією одою почати пере овори
щодо під отов и о ремо о до о-
вор про транзит тр бопровідним
транспортом, повідомляють
"У раїнсь і новини"

Для створення робочих
місць обіцять податкові
спрощення
Уряд обіцяє ввести н льов

став оподат вання для інвес-
тицій створення нових робочих
місць. Про це заявив прем'єр-мі-
ністр Ми ола Азаров. З йо о
слів, Кабмін налаштований на
забезпечення режим ма си-
мально о сприяння розвит
традиційних і створенню нових
виробництв малих і середніх

містах держави. Для цьо о пла-
н ється застосов вати стим ли
прямо о й непрямо о хара тер ,
том числі впровадження н -

льової став и оподат вання для
інвестицій створення нових ро-
бочих місць

Відкриття нових павільйонів
ринку "Столичний" 
перенесено на жовтень
Оптово-роздрібний рино сіль-

сь о осподарсь ої прод ції
"Столичний" переніс введення в
е спл атацію павільйонів "Риба"
та "М'ясо" на жовтень. Я нещо-
давно повідомляв "Хрещати ",
від риття б ло заплановане на
вересень. "Перенесли від риття
на жовтень цьо о ро ",— повідо-
мив ендире тор рин Оле сій
Ч ма . З йо о слів, прое т вима-
ає значних інвестицій, я і необ-
хідно швид о о пити. Пан Ч ма
зазначив, що для цьо о площі па-
вільйонів повинні заповнюватися
прод цією динамічно й швид о,
але зараз сит ація по и залишає-
ться невизначеною

Будинки з доступним 
житлом зводитимуть 
за 60 днів
Кабмін план є почати реаліза-

цію про рами інд стріально о
б дівництва дост пно о житла в
2013 році. Про це заявив прем'-
єр-міністр Ми ола Азаров. "На
майб тній рі нас планах сто-
їть реалізація про рами інд стрі-
ально о житла", — с азав він.
Азаров зазначив, що її зміст в
том , щоб перейти на інд стрі-
альні методи зведення дост п-
но о житла й б д вати не 5 ти-
сяч, а 100 тисяч вартир на рі .
"Повинні б ти створені домоб -
дівні омбінати, я і, по с ті спра-
ви, от ватим ть б дино на міс-
ці. Збір а б де здійснюватися на
майданчи ", — с азав він. Пан
Азаров зазначив, що ці с часні
методи дозволяють звести б -
дино ма сим м за 60 днів. Зав-
дання ожної області й ожно о
міста — під от вати відповідні
майданчи и під б дівництво до-
ст пно о житла інд стріальним
методом: підвести мережі, о-
м ні ації й доро и, щоб б ді-

вельни и займалися тіль и
своєю справою, повідомляють
"У раїнсь і новини"

Кияни можуть платити 
за "комуналку", не виходячи
з дому
Система рошових пере азів —
омпанія "ГлобалМані" — серпні
ввела оплат ом нальних посл
через свої еле тронні аманці для
меш анців Києва. Компанія пові-
домляє, що в серпні підписала до-
овір з КП "Головний інформацій-
но-обчислювальний центр", що
передбачає проведення миттєвої
оплати омпосл без омісій без-
посередньо із сайт globalmoney.
ua. Кияни тепер мож ть оплач ва-
ти ом нальні посл и без омісій,
не виходячи з дом . Для цьо о їм
потрібно лише від рити собі еле -
тронний аманець платіжній сис-
темі омпанії. Аби оплатити ом -
нальні посл и, орист вач пови-
нен меню еле тронно о аманця
вибрати ноп "Ком нальні по-
сл и/ГІОЦ", ввести номер житло-
во-е спл атаційної онтори й но-

мер сво о особово о рах н а. Да-
лі система автоматично заповнює
всі необхідні дані витанції, то-
м числі розрахов є с м платеж ,
виходячи з поточних тарифів і по-
передніх оплат лієнта, повідомля-
ють "У раїнсь і новини"

Мінфін виділив Ощадбанку
3,3 млрд гривень

Міністерство фінансів за період
з 1 червня до 10 серпня виділило
державном Ощадбан 3,3 млрд
ривень для виплати омпенсацій
за в ладами Ощадбан олиш-
ньо о СРСР. "Станом на 10 серп-
ня поточно о ро Міністерством
фінансів профінансовано з дер-
жавно о бюджет , а АТ "Ощад-
бан " фа тично отримав 3,3 млрд
ривень",— зазначається в пові-
домленні міністерства. На ада-
ємо, ці ошти виділені для здійс-
нення виплат в ладни ам, відо-
мості про я их станом на 1 січня
цьо о ро б ли внесені до реєс-
тр в ладни ів Ощадбан СРСР і
я і не отримали омпенсацій про-
тя ом 2008 ро

Елітна нерухомість
Києва
За липень обсяг 
капіталовкладень у квартири
преміум�класу склав $ 6 млн
Марина ЧОРНА
"Хрещатик"

Найдорожчі столичні апартаменти, я і б ли продані
липні, ошт вали теперішньом власни $ 783 тисячі.
Адресами-лідерами за поп лярністю в се менті елітно о
житла мин ло о місяця б ли в л. Старонаводниць а та
просп. Героїв Сталін рада. Аналіти и аж ть, що п ва-
ти доро е житло з метою інвест вання неви ідно — с т-
тєво о подорожчання на цьом рин не станеться.

За інформацією аналітичного центру агентства нерухомості Park Lane, у

липні обсяг капіталовкладень в елітну нерухомість столиці (вартістю від $

300 тис.) склав $ 6 млн 130 тис. За підсумками місяця, частка преміум сег�

мента в загальній кількості угод склала 4,6 %, а в сукупному обсязі капіталі�

зації коштів, вкладених в нерухомість протягом місяця, об'єкти вищого кла�

су зайняли частку у 16,9 %.

Найдорожчим об'єктом стали багатокімнатні апартаменти у Печерському

районі на вул. Старонаводницькій, 4�в площею більше 300 кв. м. Вартість 1

кв. м тут склала $ 2610. Друге місце за вартістю серед проданих у липні об'�

єктів посіла трикімнатна квартира з авторським дизайном площею 150 кв. м

на просп. Героїв Сталінграда, 8. Вартість 1 кв. м.— $ 4 тис. На третьому міс�

ці — трикімнатна квартира по вул. Саксаганського за ціною $ 4,2 тис. за кв.

м. В агентстві зазначають — висока вартість даного об'єкта обумовлена якіс�

ною обробкою з використанням природних матеріалів, оснащенням сучас�

ними технологічними системами, красивим панорамним видом, у вартість

також входить власне паркомісце.

"У липні в елітному сегменті продавалися в основному квартири. Однією

з тенденцій можна назвати часткове повернення інтересу до ранньої забудо�

ви — "сталінських" і "царських" будинків у центрі столиці. Як і раніше, по�

пулярна сучасна забудова Печерська і Оболонських Липок. Тимчасове за�

тишшя на ринку комерційних об'єктів ми пов'язуємо з традиційним від�

пускним сезоном і вже у вересні очікуємо значного пожвавлення в цій кате�

горії",— коментує "Хрещатику" генеральний директор АН Park Lane Галина

Мельникова.

З поодиноких угод, укладених в сегментах заміської і комерційної нерухо�

мості в липні, експерти агентства виділяють окремий будинок в Чапаєвці та

офісне приміщення на вул. Старонаводницькій (перший поверх житлового

будинку).

Фахівці кажуть, що дороге житло купують переважно для власного корис�

тування — як об'єкт інвестицій наразі цей сегмент невигідний. За словами

аналітика консалтингової компанії "SV Development" Сергія Костецького,

значного підвищення ціни на ринку елітної нерухомості не очікується. Вод�

ночас, як зазначає експерт, вартість помітніше зростатиме на квадратні мет�

ри середнього цінового рівня. "Покупець дорогого житла обирає насампе�

ред місце, площу і рівень самого будинку. На матеріали і техніку виконання

об'єкта увагу звертає у другу чергу. Для "елітних" покупців також важливо,

хто живе по�сусідству",— прокоментував "Хрещатику" Сергій Костецький.

Додамо, що, за даними міської бізнес�довідки "123", у липні запити на те�

му елітного житла у Києві склали 53 % від загальної кількості звернень по

нерухомості — 410 випадків. Цікаво, що покупці готові в кілька разів пере�

платити за комфорт будинку, відзначають у службі. Ціни на ринку "статус�

ної" нерухомості знаходяться в діапазоні $ 3000—20000 за "квадрат"
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Страховики шукають нові 
ніші для просування своїх
продуктів
"Хрещатик" дізнавався про тенденції ринку за перше півріччя
Олександр ХАРЬКО
"Хрещатик"

"Хрещати " продов-
ж є з'ясов вати,
я им видалося пер-
ше півріччя цьо о ро-

для різних сфер
фінансових рин ів.
Цьо о раз ми поці-
авилися страхови-
ів щодо дося нень,
перспе тив і пробле-
мати и рин страх -
вання за перших
шість місяців поточ-
но о ро , а та ож
про вплив на йо о
по азни и Євро-
2012.

Як стверджують фахівці,

ґрунтовних даних щодо

підсумків цієї сфери фінан�

сових послуг за перше пів�

річчя наразі немає. "Що

стосується нашої компанії,

то за оперативними даними

за I півріччя 2012 року було

зібрано близько 300 млн

грн страхових премій, а об�

сяг виплат становив понад

99 млн грн. За шість місяців

поточного року службами

компанії було врегульовано

понад 18 000 страхових ви�

падків, що сталися з клієн�

тами в усіх областях Укра�

їни. Ми продовжуємо про�

водити роботу з переорієн�

тації продажів на альтерна�

тивні банківському і авто�

дилерському канали прода�

жу, а саме власних та агент�

ських каналів", — коментує

"Хрещатику" заступник го�

лови правління НАСК

"Оранта" Олександр Роз�

гон.

Євро52012 не принесло
значних прибутків
страховикам

"Ми не робили велику

ставку на Євро�2012, вихо�

дячи з цього, — не очікували

прибутку, — розповідає

"Хрещатику" директор де�

партаменту методології та

андерайтингу НФСК "Доб�

робут" Роман Цибуляк.—

Доходи страховиків в сег�

менті особистого та медич�

ного страхування під час Єв�

ро�2012 суттєво не зросли,

оскільки, по�перше, в Укра�

їні відсутнє обов'язкове

страхування іноземців, а по�

друге, ті вболівальники, які

прибували в нашу державу, в

більшості своїй мали поліси

страхування, які придбали в

країні свого постійного про�

живання".

За різними оцінками фа�

хівців, страховики змогли

освоїти лише 11 млн дола�

рів, тоді як очікувалося от�

римати у вигляді страхових

премій понад мільярд гри�

вень. Тож висновки є оче�

видними. На продаж полісів

КАСКО проведення чемпіо�

нату Євро�2012 особливо не

вплинуло.

Всупереч сподіванням

українських страхових ком�

паній, тільки незначна час�

тина вболівальників приїха�

ла на фінальну частину Єв�

ро�2012 на власному авто�

транспорті. Більшість при�

бувала в міста проведення

футбольних матчів залізни�

цею чи літаками, також було

організовано багато автобус�

них турів. Тому кількість

звернень до страхових ком�

паній із проханням застра�

хувати авто іноземців була

незначною. На даний факт

вплинуло і те, що наша дер�

жава є членом системи "Зе�

лена Картка" і тому догово�

ри страхування, придбані в

країнах цієї системи, чинні і

на території України, а куль�

тура страхування європей�

ських автовласників більше

розвинута, ніж українців.

Страховики шукають 
нові ніші

"Добровільне медичне

страхування (ДМС) в остан�

ні роки показує стійку тен�

денцію до зростання. При�

чини цього очевидні — без�

коштовна медицина прак�

тично припинила своє існу�

вання,— вважає заступник

голови правління НАСК

"Оранта" Володимир Му�

шинський. — Хворі сплачу�

ють за лікування зі своєї ки�

шені. В цих умовах чимало

пацієнтів стали замислюва�

тися над тим, що вкладення

певної частини особистого

доходу в забезпечення фі�

нансової платоспроможно�

сті на випадок хвороби або

травми — справа потрібна,

корисна і вигідна".

Статистика показує, що в

середньому по ринку обсяги

страхових премій по ДМС

зростають щорічно на 15—

20 %. У першу чергу це сто�

сується корпоративного

страхування. "Деякі аналіти�

ки пояснюють це зростан�

ням цін на послуги лікуваль�

них установ і медикаменти

та вимушеним підвищенням

вартості полісів. Не можу з

цим повністю погодитися,

оскільки, наприклад, наша

компанія не підвищувала та�

рифів по ДМС, але ми за�

фіксували в I півріччі 2012

року приріст страхових пре�

мій по ДМС на 34 % в порів�

нянні з минулим роком.

Швидше, тенденцію до

зростання обсягів страхових

платежів по ДМС можна по�

яснити тим, що страхуваль�

ники стали вимагати надан�

ня все більш різноманітних,

висококласних і дорогих по�

слуг", — пояснює Володи�

мир Мушинський.

За словами фахівця, в

останні роки портрет спо�

живача послуг добровільно�

го медичного страхування

зазнав суттєвих змін. Якщо

раніше основними спожи�

вачами даного виду страху�

вання були компанії з іно�

земним капіталом, фінансо�

ві установи, для власників

яких ДМС є частиною "соці�

ального" пакета для співро�

бітників, то сьогодні серед

страхувальників є будівельні

компанії, заводи, комуналь�

ні підприємства.

Ще одна позитивна тен�

денція полягає в тому, що

угоди з медичного страху�

вання почали укладати ком�

панії середнього і малого

бізнесу. Це, безумовно, свід�

чить про те, що ідея страхо�

вої медицини завойовує все

більшу популярність. При

наданні державою належної

законодавчої, зокрема по�

даткової, підтримки страхо�

ві компанії змогли б зробити

ще більший внесок у вирі�

шення найважливішої соці�

альної проблеми, якою є

охорона здоров'я.

У зв'язку з тим, що для

введення обов'язкового ме�

дичного страхування немає

відповідних умов, добро�

вільне медстрахування буде

розвиватися, вважає Роман

Цибуляк: "Упевнений, що

зростання буде незначним,

але страхові компанії докла�

дуть зусилль, щоб це зрос�

тання відбувалося. На рин�

ку з'являються та закріп�

люються страхові пропози�

ції на зразок "Дорожнього

талісмана" і "Дорожнього

амулета" (комплексні про�

дукти за малою ціною). Ду�

маю, що добровільне ме�

дичне страхування водіїв,

пішоходів — це та ніша доб�

ровільного медичного стра�

хування, яка зараз ще не за�

повнена. Враховуючи фі�

нансове становище багатьох

страхових компаній, вони

мають повернутися до крос�

методу продажів страхових

продуктів. Супутнім для

крос�продажів видом буде

виступати саме продукт

добровільного медичного

страхування водіїв"

Статистика показує, що в середньому 
по ринку обсяги страхових премій 

по добровільному медичному страхуванню
зростають щорічно на 15—20%
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 14 серпня 2012 року

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Вже соро ро ів середня
за альноосвітня ш ола
№ 201 (Дніпровсь ий
район) приймає дітлахів
своїх остинних стінах. Ти-
сячі її вихованців прослав-
ляють свою альма-матер
не лише в нашій раїні,
але й за її межами. Серед
вип с ни ів — народні де-
п тати та артисти, поети
та х дожни и, лі арі, інже-
нери, вчителі. А теперішні
старшо ласни и мають
змо отримати допрофіль-
н під отов медичном
ласі.

Нині школа № 201 — це освітян�

ський заклад, де культивується пова�

га до юної особистості, її внутріш�

нього світу. Тут по�справжньому

розвивається інтелектуальна та

творча обдарованість кожного учня.

А робота з творчого розвитку дити�

ни, як відомо, вимагає нестандарт�

них програм та реалізації індивіду�

ального підходу.

Шлях до успішності — 
через творчість

Важливо відзначити, що у цьому

навчальному закладі активно діють

два цікавих проекти: експеримен�

тальний науково�педагогічний "Рос�

ток" та міжнародний музико�тера�

певтичний — "Піснезнайка". Завдя�

ки їм у школі вдало організовано

творчу діяльність учнів молодших

класів.

Ці проекти базуються на дієвому

підході до навчання та виховання

школярів. Крім того, місцеві педа�

гоги, завдяки сучасним досліджен�

ням з нейропедагогіки, проводять

навчання дітей в грі, а саме: з вико�

ристанням співу та рухової актив�

ності.

Для дошкільнят протягом на�

вчального року працює "Школа

майбутнього першокласника". Ма�

люки не тільки готуються до шкіль�

ного життя, а й співають, танцюють,

беруть участь у театральних виста�

вах. Саме елементи музики, вокалу,

арт�терапії та ігрові технології допо�

магають майбутнім першачкам

звикнути до свого навчального за�

кладу, почувати себе впевненим та

щасливими під час навчання.

Саме тому головним завданням

для кожного вчителя навчального

закладу є створення для учнів яскра�

вих та незабутніх миттєвостей успіху,

іншими словами, надати їм можли�

вість пережити радість власного до�

сягнення, усвідомити свої силу та

можливості, і головне — повірити в

себе. Для цього в школі працюють 16

різноманітних гуртків та секцій.

"Навчаючи, розвивати й виховува�

ти",— таке творче кредо місцевих

педагогів. До речі, школярі навчаль�

ного закладу з першого класу вивча�

ють англійську мову, а з 5�го — ні�

мецьку, тут також діє факультатив з

французької.

Юні медики

Починаючи з 8�го класу, в серед�

ній школі № 201 відкрито класи до�

профільної підготовки з поглибле�

ним вивченням природничих наук, а

для старших класів створено про�

фільний біолого�фізичний (медич�

ний клас).

Завдяки тісній співпраці з Київ�

ським міським медичним коледжем,

старшокласники не тільки поглиб�

лено вивчають біологію, фізику та

хімію, вони мають змогу отримати

фахову допрофесійну підготовку за

спеціальностями "Ортопедична сто�

матологія" та "Сестринська справа".

Важливо, що заняття з профільних

предметів тут проводять фахівці ви�

щої школи.

Унікальність ранньої допрофе�

сійної освіти старшокласників по�

лягає в можливості на практиці за�

кріпити все вивчене. Адже вже 36

років поспіль при Київській місь�

кій дитячій клінічній лікарні № 2

працює філіал школи № 201. Всі

пацієнти, які перебувають на дов�

готривалому лікуванні, мають змо�

гу не пропускати уроки. Вчителі

школи проводять з ними індивіду�

ально�групові заняття та позаклас�

ні заходи. Кожен учень при випис�

ці з лікарні має можливість отрима�

ти табель з поточними оцінками за

період лікування.

Учні старших класів 201�ї школи з

задоволенням відвідують заняття

гуртка "Юний медик", яким керує

головна медсестра лікарні М. І. Ав�

раменко. Завдяки цьому симбіозу

представників двох найнеобхідні�

ших галузей — освіти і медицини —

наше суспільство отримає дійсно

кваліфікованих, інтелігентних і лю�

дяних фахівців, які зі шкільних років

зможуть особисто надавати реальну

допомогу людям, що потребують лі�

кування і турботи

Святкуємо перший Спас

Початок цього свята відноситься до IX століття.

У Константинополі був звичай, за яким щорічно

14 серпня частина Животворящого Древа Хреста,

на якому був розп’ятий Ісус Христос, що зберіга�

лася в церкві в палаці візантійських імператорів,

заносилася в храм святої Софії, де відбувалося ос�

вячення води, й потім на протязі двох тижнів цю

святиню носили містом, співаючи молебні "для

відвернення хвороб". А вже 14 серпня Животворя�

ще Древо Хреста переносили назад у царські пала�

ти.

Також в цей день церквою відзначається свято

на честь Всемилостивого Спаса та Пресвятої Бо�

городиці. Ще на початку XII століття на Русі й у

Візантії одночасно відбулися схожі чудеса. До

цього періоду відноситься боротьба Візантії з ко�

чівниками�іновірцями. Під час однієї битви візан�

тійський імператор Мануїл побачив сяйво, що ви�

ходило від ікони Спасителя. Воно поширилося на

все військо, вселяючи страх в ворогів, а в право�

славних воїнів — мужність та віру в перемогу, яка

й була здобута завдяки цьому чуду. У той же рік й

в той же місяць на Русі сталося дещо подібне.

Князь Андрій Боголюбський пішов війною на ко�

чівників, які постійно мучили російські землі. Під

час битви від ікони Божої Матері виходило сяйво.

Це чудо надихнуло князя Андрія й його воїнів —

благодать Божа одночасно вселила мужність у

православних, а в язичників — малодушність.

На згадку про ці чудесні перемоги, з спільної

згоди князя Андрія та імператора Мануїла та з бла�

гословення представників вищої церковної влади,

й було встановлено свято Всемилостивому Спасу

та Пресвятій Богородиці.

Святкування на честь Всемилостивого Спаса

набагато глибше, ніж спогад про військові пере�

моги.

Це, перш за все, свято віри в безмежне милосер�

дя Боже, в те, що Бог по Своїй любові надзвичай�

но близький до людини й готовий захистити її від

всяких бід й напастей. Ця думка виявилася досить

близька віруючим серцям людей. Звідси й переко�

нання, що моральна, духовна наснага перевершує

грубу фізичну силу.

Здійснюючи святкування на честь Хреста Гос�

подня, Свята Церква підносить свої старанні мо�

литви Самому Господу про те, щоб Він силою

Хреста Свого захищав нас від всіх ворогів видимих

й невидимих на протязі нашого земного життя

Інформацію надано Синодальним
відділом Української православної церкви

В Оболонській РДА привітали
кращих будівельників
Т т відб лись рочистості з на оди профе-

сійно о свята Дня б дівельни а. Працівни ів
ал зі особисто привітав олова Оболонсь ої
РДА Василь Антонов. Він зазначив: "З давніх-
давен і донині бла ородна професія б дівель-
ни а орист ється в народі особливою пова-
ою. Ви засл жили її своїм талантом, втіленим

ч дові спор ди, я і с ладають слав Оболонсь о о район . Ба-
жаю вам міцно о здоров’я, достат і родинно о тепла". Та ож б -
дівельни ам за їх с млінн працю б ли вр чені подя и від Обо-
лонсь ої РДА та цінні подар н и

В Голосієво триває перевірка
навчальних закладів
Триває перевір а отовності навчальних за-
ладів Голосієва до почат навчально о ро .
Комісія с ладі представни ів районно о
правління освіти, правління надзвичайних си-
т ацій, відділ охорони праці, Голосіївсь о о
районно о відділ ГУ Держтехно енбезпе и Ки-
єва, територіально о правління Держ ірпром-

на ляд по Київсь ій області та Києв , СЕС Голосіївсь о о район пе-
ревіряє за альноосвітні та дош ільні навчальні за лади. Вже
проінспе товано понад 27 ш іл. Особлив ва при перевірці фахів-
ці звертають на санітарний стан їдалень та їхнє забезпечення мате-
ріальним обладнанням, а та ож отовність абінетів підвищено о ри-
зи (хімії, фізи и, спортивні зали, майстерні). За рез льтатами
о ляд всі 27 ш іл отримали дозвіл на проведення навчально-вихов-
но о процес . Перевір а інших за ладів освіти район триває

Подолян закликають 
бути обережними 
під час відпочинку
Територія Подільсь о о район займає 3,4

тис. а з населенням 185,3 тис. меш анців та
середньою щільністю 5405 чолові на 1 в.м.
Т т ф н ціон є понад 7000 об’є тів осподар-
сь ої діяльності. У межах район розташова-

но 555 а лісових масивів, річ а Дніпро та 11 озер, роз ал жена
інфрастр т ра забезпечення життєдіяльності населення. Наяв-
ність та ої іль ості лісопар ових зон та водойом привертає ва-

відпочиваючих. Подільсь ою РДА розроблено і ви он ється
омпле сний план цивільно о захист населення і територій, сис-
темно працює омісія з питань техно енно-е оло ічної безпе и та
надзвичайних сит ацій, а та ож оперативний штаб. У зв’яз із
стій ою та тривалою спе отною по одою особлива ва а приді-
ляється забезпеченню життєдіяльності населення, полив зеле-
них насаджень, дорі , трот арів, недоп щення пожеж в лісопар о-
вих осподарствах, безпечном поводженню людей біля води.
Управління з питань надзвичайних сит ацій Подільсь о о район
звертається до всіх відпочиваючих б ти обережними та обачли-
вими біля води. Не нехт вати правилами безпе и

В Святошино діє філія 
"Муніципальна лікарняна 
каса Києва"
Перспе тивним напрям ом модернізації

медично о обсл ов вання населення є
розвито системи лі арняних ас. Робота
цієї бла одійної ор анізації відрізняється від
страхової медицини і може б ти ці ава для

соціально вразливих верств населення. Адже страховій медици-
ні не ожна людина може отримати страховий поліс — для цьо о
вона повинна відповідати певним ритеріям. До м ніципальної лі-
арняної аси може вст пити ожен бажаючий, написавши заяв і
сплативши вст пний та членсь ий внесо . Бла одійна ор анізація
"М ніципальна лі арняна аса (МЛК) Києва" — це соціальний за-
хист на випадо хвороби, арантована без оштовна медична до-
помо а членам МЛК, ефе тивне обґр нтоване ви ористання ме-
ди аментів, надання я існих медичних посл . Члени МЛК разі
захворювання мож ть без оштовно проходити діа ности та от-
рим вати с часні меди аменти при лі ванні більшості пошире-
них захворювань. В Святошинсь ом районі діє філія аси, і всі
бажаючі вст пити до цієї бла одійної ор анізації після сплати
трьох щомісячних внес ів з платіжними до ментами мож ть
звертатися до представни а "М ніципальної лі арняної аси Ки-
єва" в Святошинсь ом районі (тел. 050-310-42-27)

Інвалідів забезпечать 
технічними засобами 
реабілітації
Під олов ванням першо о заст пни а

Шевчен івсь ої РДА Ві тора Давиден а від-
б лись ромадсь і сл хання на тем : "Забез-
печення вразливих ате орій населення тех-
нічними засобами реабілітації в онте сті ре-

алізації соціальних ініціатив Президента У раїни Ві тора Ян ови-
ча", де взяли часть 43 меш анці район , серед я их олови вете-
рансь их рад. Начальни районно о відділ соціальних про рам
Управління праці та соціально о захист населення Раїса Петрен-
о ознайомила прис тніх із основними положеннями поряд за-
безпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів,
дітей-інвалідів та інших о ремих ате орій населення. За новим
поряд ом інваліди б д ть забезпеч ватися засобами реабілітації
за індивід альною заяв ою. Для забезпечення своїх потреб, з ра-
х ванням медичних по азань, інвалід самостійно обирає технічний
засіб реабілітації, йо о модель та виробни а, на підставі чо о с ла-
дається ан ета. Управлінням праці та соціально о захист насе-
лення вносяться дані до централізовано о бан даних і видається
направлення на забезпечення технічними засобами реабілітації. З
привод подання заяв та перелі до ментів або отримання он-
с льтації з питань забезпечення засобами реабілітації, ромадя-
нам необхідно звертатися до районо о правління праці та соці-
ально о захист населення Шевчен івсь ої РДА (просп. Перемо и,
5, аб.12, прийомні дні: понеділо і середа з 09.00 до 18.00 та вів-
торо і четвер з 09.00 до 13.00)

Для печерян організували 
екскурсію до музею Булгакова
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 літерат рно-меморіально о
м зею Михайла Б л а ова, я ий знаходиться
за адресою: Андріївсь ий звіз, 13. Під час
е с рсії підопічні дізнались ба ато ці авих іс-

торичних фа тів з життя та творчості Б л а ова, вони мали можли-
вість по лян ти на мови, в я их жив письменни та йо о сім’я. Са-
ме в цьом домі автор пізніше "оселив" ероїв сво о роман "Дні
Т рбіних". Е с рсія справила на відв д вачів приємне враження

Новини районів

Благовіст

Заклад навчання, 
виховання та розвитку
Особливістю школи № 201 є допрофільна медична підготовка

14 серпня, в перший день Успен-
сь о о пост , Православна Цер ва
свят є походження (винесення)
Чесних Древ Животворящо о Хреста
Господня. З то о час , я Син Бо-
жий освятив Хрест Своїми страж-
даннями, в ньом стала проявляти-
ся незвичайна ч додійна сила. Саме
про це і свідчить історія сьо одні-
шньо о свята, свят вання я о о б -
ло встановлено в Константинополі
через численні хвороби, що часто
спалах вали там серпні місяці.

В навчальном за ладі працюють 16 різноманітних рт ів та се цій

Вчителі проводять навчання дітей в рі, а саме: з ви ористанням спів та р хової а тивності

Вихованці ш оли №201 а тивно займаються спортом та з задоволенням
відвід ють басейн
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Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

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

від 26.09.2011 № 1764
Розпорядження № 248 від 15 лютого 2012 року

Відповідно до підпункту 5 пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження вико

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.01.2012 № 129 “Про Програму соціально

економічного розвитку м, Києва на 2012 рік”, з метою забезпечення своєчасного здійснення робіт з реконструкції котельні на вул.
Червонопрапорній, 48 з подальшим підключенням житлових будинків на просп. Науки, 96, 98, 102 у Голосіївському районі, врахо

вуючи звернення Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.12.2011 № 085/13
268 та в межах здійснення
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 26.09.2011 № 1764 “Про
здійснення робіт з проектування та реконструкції котельні на вул. Черво�
нопрапорній, 48 з подальшим підключенням житлових будинків на просп.
Науки, 96, 98, 102 у Голосіївському районі” наступні зміни:

У підпункті 2.2 цифри “01.01.2012” замінити цифрами “01.06.2012”.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо�

го заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака
О. В.

Голова О. Попов

Про організаційно
правові заходи 
щодо ліквідації комунального підприємства 

“Ресторан “Славутич”
Разпорядження № 202 від 9 лютого 2012 року 

Відповідно до статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, 59, 60 Господарського кодексу України, пункту 30 частини пер

шої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення Київської міської ради від 06.10.2011
№ 197/6413 “Про ліквідацію комунального підприємства “Ресторан “Славутич”, у зв’язку з тим, що комунальне підприємство “Рес

торан “Славутич” фактично з грудня 2008 року не здійснює фінансово
господарську діяльність, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. Утворити комісію з ліквідації комунального підприємства “Рес�
торан “Славутич” (далі — комісія) та затвердити її склад, що додає�
ться.

2. Комісії здійснити організаційно�правові заходи щодо ліквідації кому�
нального підприємства ”Ресторан “Славутич”.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з

розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про затвердження змін та доповнень 
до Статуту комунального підприємства 

“Головний інформаційно
обчислювальний центр”
Розпорядження № 204 від 9 лютого 2012 року 

Відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України “Про місцеве самоврядування в
Україні” та “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”, рішення Київської міської ради від
30.12.2010 № 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік” (зі змінами та доповненнями), розпорядження виконавчого органу Ки

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.10.2010 № 848 “Про підпорядкування комунального підпри

ємства “Головний інформаційно
обчислювальний центр” Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської місь

кої ради (Київської міської державної адміністрації)”, з метою приведення Статуту комунального підприємства “Головний інфор

маційно
обчислювальний центр” у відповідність до вимог законодавства України, в межах функцій органу місцевого самовряду

вання:

1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту комунального підприєм�
ства “Головний інформаційно�обчислювальний центр”, затвердженого роз�
порядженням Представника Президента України у м. Києві від 21.07.1992
№ 678 (в редакції розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 25.05.2000 № 779), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Комунальному підприємству “Головний інформаційно�обчислюваль�
ний центр” в установленому порядку зареєструвати зміни та доповнення
до Статуту в органах державної реєстрації.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього распорядження

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про зміни у складі комісії по реорганізації державних підприємств
Розпорядження № 205 від 9 лютого 2012 року 

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та у зв’язку із кадровими змінами у керівному складі Голов

ного управління промислової, науково
технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):

Затвердити зміни до складу комісії по реорганізації: Державного науково
технічного підприємства “Радикал”, Київського дер

жавного науково
дослідного інституту “Комета”, Державного малого підприємства “Квант
Оптика”, Державного підприємства
Київського спеціалізованого підприємства обчислювальної техніки та інформатики, Державного науково
виробничого підприєм

ства “Термохолод”, Державного підприємства Київське спеціалізоване конструкторсько
технологічне бюро “Дніпро”, затвердже

ного розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2011
№ 1403 “Про реорганізацію державних підприємств, переданих до сфери управління Київської міської державної адміністрації”:

1. Вивести зі складу комісії:
Дудка Олександра Миколайовича — начальника Головного управління

промислової, науково�технічної та інноваційної політики виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), го�
лову комісії (ідентифікаційний номер 2249319631);

Гуріну Ганну Василівну — директора Державного підприємства Київ�
ського спеціалізованого підприємства обчислювальної техніки та інфор�
матики (ідентифікаційний номер 1746609548);

Кузьмука Валерія Валентиновича — виконуючого обов’язки директора
Державного науково�технічного підприємства “Радикал” (ідентифікацій�
ний номер 1899411610).

2. Увести до складу комісії:
Кержакова Валерія Івановича — заступника начальника Головно�

го управління промислової, науково�технічної та інноваційної полі�
тики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) — начальника управління промисловості,
(ідентифікаційний номер 1843514854), призначивши його головою
комісії;

Стретовича Анатолія Михайловича (ідентифікаційний номер
1734208219).

Голова О. Попов

Про скасування розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 19.04.2011 № 573
Розпрядження від 9 лютого 2012 року № 207

Відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативно
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731 (зі змінами), з метою приведення нормативно
правових
актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до законодавства
України:

1. Скасувати розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 19.04.2011 № 573 “Про
затвердження змін та доповнень до Положення про Київський пансіонат
ветеранів праці та Положення про Київський геріатричний пансіонат”.

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

Голова О. Попов

Про затвердження змін до статутів 
комунальних підприємств “Бессарабський ринок”, 

“Володимирський ринок”, “Житній ринок”
Розпорядження від 9 лютого 2012 року № 211

Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою
приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України статутів комунальних підприємств “Бессарабський ринок”,
“Володимирський ринок”, “Житній ринок”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до статутів комунальних підприємств “Бесса�
рабський ринок”, “Володимирський ринок”, “Житній ринок”, затвер�
джених розпорядженням Київської міської державної адміністрації від
07.03.2001 року № 406 “Про перейменування державних комунальних
підприємств “Житній ринок”, “Центральний ринок”, “Володимирський
ринок”, “Бессарабський ринок” у комунальні підприємства “Житній
ринок”, “Центральний ринок”, “Володимирський ринок”, “Бессараб�
ський ринок” (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
21.01.2009 № 57), виклавши їх у нових редакціях, що додаються.

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

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

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

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

від 09.04.2010 № 238
Розпорядження № 265 від 16 лютого 2012 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, рішення Київської міської ради від
24.10.2002 № 69/229 “Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею”, з метою забезпе

чення сталого водопостачання житлового будинку для дипломатичного корпусу на вул. Тургенєвській, 46 — вул. Павлівській, 11 у
Шевченківському районі та враховуючи звернення комунального підприємства “Генеральна дирекція Київської міської ради з об

слуговування іноземних представництв” від 24.11.2011 № 29/310
1852, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.04.2010 № 238
“Про перекладання водопровідних мереж з тимчасовим частковим зай�
няттям проїзної частини та тротуарів на вул. Павлівській від вул. Тургенєв�

ської до вул. Гоголівської у Шевченківському районі", виклавши додаток
до розпорядження в новій редакції, що додається.

Голова О. Попов

Про деякі питання функціонування 
єдиної електронної бази даних тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально
культурного чи іншого призначення 
для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві

Розпорядження № 220 від 10 лютого 2012 року 
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, врахову


ючи рішення Київської міської ради від 21.05.2009 № 462/1518 “Про запровадження принципу організаційної єдності з видачі до

зволів на розміщення тимчасових споруд” (із змінами і доповненнями), з метою вирішення питань функціонування єдиної елек

тронної бази даних тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально
культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності в м. Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити адміністратором єдиної електронної бази даних тимчасо�
вих споруд торговельного, побутового, соціально�культурного чи іншого
призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві (далі
за текстом — БД ТС) Головне управління внутрішньої торгівлі та побутово�
го обслуговування населення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

2. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побутового обслугову�
вання населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) до 01.03.2012 здійснити у встановленому
порядку вдосконалення програмних засобів функціонування БД ТС та за�
безпечити її сумісність з базою даних, підключених до електромереж тим�
часових споруд, і системою електронного документообігу АК “Київенерго”.

3. Головним управлінням, управлінням, іншим структурним підрозді�
лам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), комунальним підприємствам, установам, організаціям
в межах повноважень: 

3.1. надати права користувачів БД ТС виключно в режимі перегляду
без права внесення та коригування відповідних відомостей, окрім адмі�
ністратора, зазначеного в пункті 1 цього розпорядження;

3.2. з 01.03.2012 здійснювати свою діяльність шляхом обов’язкової
участі в роботі БД ТС виключно через адміністратора, зазначеного в пунк�
ті 1 цього розпорядження;

3.3. забезпечити приведення нормативно�правових актів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
та власних нормативно�правових актів у відповідність до цього розпоря�
дження.

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

5. Контроль виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова О. Попов

Про затвердження проекту “Спорудження дільниці 
Куренівсько
Червоноармійської лінії метрополітену від станції 

“Виставковий центр” до Одеської площі у Голосіївському районі”
Розпорядження № 223 від 10 лютого 2012 року

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

1. Затвердити проект “Спорудження дільниці Куренівсько�Червоно�
армійської лінії метрополітену від станції “Виставковий центр” до Оде�
ської площі у Голосіївському районі”, рекомендований до затверджен�
ня Державним підприємством “Спеціалізована державна експертна ор�

ганізація — Центральна служба Української державної будівельної екс�
пертизи” (позитивний експертний звіт комплексної державної експер�
тизи від 20.01.2012 № 00�2183�11), з такими техніко�економічними
показниками:

№№
з/п

Показники Од. виміру Кількість

1 2 3 4

1 Будівельна довжина у двоколійному обчисленні,
у тому числі: 
� власне лінія 
� тупик (відкритий спосіб)

Км 
км 
км

2,92 
2,62 
0,30

2 Експлуатаційна довжина км 2,42

3 Кількість станцій станція 2

4 Пропускна спроможність дільниці пар поїздів 40

5 Провізна спроможність дільниці тис.пас./год.
"пік"

34,0

6 Кількість робочих місць на дільниці од. 226

7 Середня відстань між станціями км 1,21

8 Тривалість будівництва міс. 23

9 Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом
на 10.01.2012 (з ПДВ), 
у тому числі:
� будівельно�монтажні роботи (без ПДВ)
� устаткування (без ПДВ)
� пусконалагоджувальні роботи (без ПДВ) 
� інші витрати

тис. грн

тис.грн
тис.грн
тис.грн 
тис.грн

1817617,572

1279668,913
146796,375 
11695,061 

379457,223

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ) та коштів на по�
криття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (з ПДВ),
що передбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості будівниц�
тва, здійснюється замовником будівництва на підставі обґрунтовуючих
документів та результатів їх детальної перевірки в установленому поряд�
ку.

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

Голова О. Попов

Про деякі питання реконструкції 
Бортницької станції аерації

Розпорядження № 228 від 10 лютого 2012 року
Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 30 та 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

статті 22 Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ”, з метою забезпечення ефективності використання бюджет

них коштів та управління будівництвом, скорочення його строків та своєчасного введення об’єкта в експлуатацію, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1. Визначити Публічне акціонерне товариство “Акціонерна компанія
“Київводоканал” замовником проектування та реконструкції Бортницької
станції аерації на вул. Колекторній, 1�а в Дарницькому районі м. Києва.

2. На виконання п. 1 цього розпорядження:
2.1. Головному управлінню капітального будівництва виконавчого ор�

гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
установленому порядку передати Публічному акціонерному товариству
“Акціонерна компанія “Київводоканал” функції замовника об’єкта “Рекон�
струкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництва техноло�
гічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації де�
партаменту експлуатації каналізаційного господарства ВАТ “Київводока�
нал”, обсяги незавершеного будівництва на час передачі об’єкта, проект�
но�кошторисну документацію, обладнання та матеріали, які придбані для
комплектації об’єкта;

2.2. Головному управлінню комунального господарства виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
в установленому порядку передати Публічному акціонерному товари�
ству “Акціонерна компанія “Київводоканал” функції замовника об’єкта

“Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на ву�
лиці Колекторній, 1�а в Дарницькому районі м. Києва”, обсяги незавер�
шеного будівництва на час передачі об’єкта, проектно�кошторисну до�
кументацію, обладнання та матеріали, які придбані для комплектації
об’єкта.

4. Головному управлінню капітального будівництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Го�
ловному управлінню комунального господарства виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом
семи днів з дня видання цього розпорядження передати до Публічного
акціонерного товариства “Акціонерна компанія “Київводоканал” всі необ�
хідні документи, які засвідчують права та обов’язки, що передаються, та
інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

5. Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в уста�
новленому порядку подати на розгляд Київської міської ради пропозиції
про внесення відповідних змін згідно з пунктами 1 і 2 цього розпоряджен�
ня до Програми соціально�економічного розвитку м. Києва на 2012 рік,
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 14 серпня 2012 року

затвердженої рішенням Київської міської ради від 29.12.2011
№ 1099/7335.

6. Публічному акціонерному товариству “Акціонерна компанія “Київво�
доканал” в установленому порядку здійснити заходи щодо коригування
проектно�кошторисної документації, завершення проектних робіт та за�
безпечити виконання будівельно�монтажних робіт, комплектацію необхід�
ним обладнанням об’єкта, здійснити його введення в експлуатацію згід�
но з плановими термінами.

7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
“Про передачу функцій замовника будівництва об’єкта “Реконструкція

споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництва технологічної лі�
нії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації департамен�
ту експлуатації каналізаційного господарства ВАТ “Київводоканал” від
26.08.2011 № 1539.

8. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пузано�
ву О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформа�
ції змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про включення проекту будівництва бізнес району 
“Київ
Сіті” до переліку об’єктів, 

які потребують залучення інвестицій
Розпорядження № 217 від 9 лютого 2012 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно
транспортної інфраструктури міста Ки

єва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2СЮ7 № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по
залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації, тощо об’єктів житлового та нежитлового призна

чення, незавершеного будівництва, інженерно
транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчо

го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2007 № 1403 (протокол від 22.12.2011
№ 11/2011), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку інфраструктури міста Києва, в межах функцій ор

гану місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій,
що додається.

2. Визначити комунальне підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київсистемоме�
неджмент” замовником підготовчих робіт по реалізації проекту будівниц�
тва бізнес району "Київ�Сіті”.

3. Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) “Київсистемомене�
джмент”:

3.1. Провести конкурсні торги з визначення виконавця підготовчих ро�
біт по реалізації проекту будівництва бізнес району “Київ�Сіті” в установ�
леному законом порядку.

3.2. Представити результати проведення конкурсних торгів та кален�

дарний план�графік виконання підготовчих робіт на засіданні постійно ді�
ючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будів�
ництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлово�
го призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної ін�
фраструктури міста Києва.

4. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього роз�
порядження покласти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

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

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про організаційні питання щодо виконання 
Міської цільової програми з технічного захисту інформації 

в місті Києві на 2012—2014 роки
Розпорядження № 224 від 10 лютого 2012 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про захист інформації в інформаційно
телекомуніка

ційних системах”, Бюджетного кодексу України, Указу Президента України від 27.09.1999 № 1229/99 “Про Положення про техніч

ний захист інформації в Україні”, рішення Київської міської ради від 10.11.2011 № 601/6837 “Про затвердження Міської цільової
програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012—2014 роки” та з метою оперативного виконання заходів (завдань)
міської цільової програми і ефективного використання бюджетних коштів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Міської цільової програми
з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012—2014 роки, затвер�
дженої рішенням Київської міської ради від 10.11.2011 № 601/6837 “Про
затвердження Міської цільової програми з технічного захисту інформації
в місті Києві на 2012—2014 роки”, що додається.

2. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) при формуванні
бюджету міста Києва на 2012 та наступні роки передбачати для апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) кошти, необхідні для реалізації Міської цільової програми з
технічного захисту інформації в місті Києві на 2012—2014 роки.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про організаційні питання щодо виконання 
Міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві 

на 2012—2014 роки
Розпорядження № 225 від 10 лютого 2012 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основні засади розвитку інформаційного суспіль

ства в Україні на 2007—2015 роки”, Бюджетного кодексу України, рішення Київської міської ради від 10.11.2011 № 602/6838 “Про за

твердження Міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012—2014 роки” та з метою оператив

ного виконання заходів (завдань) міської цільової програми і ефективного використання коштів, передбачених на цю програму в
міському бюджеті, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Міської цільової програми
розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012—2014 роки, за�
твердженої рішенням Київської міської ради від 10.11.2011 № 602/6838
“Про затвердження Міської цільової програми розвитку електронного
урядування в місті Києві на 2012—2014 роки”, що додається.

2. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) при формуван�
ні бюджету міста Києва на 2012 та наступні роки передбачати для апа�
рату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) кошти, необхідні для реалізації Міської цільової

програми розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012—
2014 роки.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про видачу ліцензій КП “Господар” 
Дарницького району м. Києва

Розпорядження № 254 від 15 лютого 2012 року
Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, роз


порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2009 № 188 “Про ви

дачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії”, врахо

вуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 10 від 02.02.2012), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ “ГОСПОДАР” ДАРНИЦЬ�
КОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (код ЄДРПОУ 14315687, м. Київ, вул. Костянти�
на Заслонова, буд. 3) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва тепло�
вої енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелек�
троцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенера�
ційних установках та установках з використанням нетрадиційних або по�
новлюваних джерел енергії) строком дії п’ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п’ять років.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо�
го заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурча�
ка О. В.

Голова О. Попов

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
“Християнська Церква Повного Євангелія “Життя для Бога” 

у Дарницькому районі м. Києва
Розпорядження № 252 від 15 лютого 2012 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву громадян від 20.12.2011
і протокол загальних зборів засновників релігійної громади “Християнська Церква Повного Євангелія “Життя для Бога” у Дарниць

кому районі м. Києва від 20.12.2011 № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати Статут релігійної громади “Християнська Церква
Повного Євангелія “Життя для Бога” у Дарницькому районі м. Києва, що
додається.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації відпо�

відно до розподілу обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення у засо�
бах масової інформації змісту цього розпорядження.

Голова О. Попов

Про внесення змін до складу Дорадчого комітету 
з питань сталого енергетичного розвитку м. Києва

Розпорядження № 251 від 15 лютого 2012 року
Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою оптимізації ро


боти Дорадчого комітету з питань сталого енергетичного розвитку м. Києва та у зв’язку зі зверненням депутата Київської міської
ради Тесленка Павла Петровича від 23.01.2012 № 29/279
2015
378:

1. Ввести до складу Дорадчого комітету з питань сталого енергетич�
ного розвитку м. Києва, затвердженого розпорядженням виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 16.11.2011 № 2126, депутата Київської міської ради, секретаря

постійної комісії Київради з питань власності Тесленка Павла Петрови�
ча.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення цього розпо�
рядження в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо�
го заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурча�
ка О. В.

Голова О. Попов

Про затвердження проекту “Реставрація та ремонт забудови, 
благоустрій території, реконструкція інженерних мереж 

по Андріївському узвозу у Подільському районі м. Києва” 
II черга будівництва “Реставрація та ремонт фасадів забудови 

в межах червоних ліній”
Розпорядження № 249 від 15 лютого 2012 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ”, в межах функцій місцевого органу
виконавчої влади:

1. Затвердити проект “Реставрація та ремонт забудови, благоустрій
території, реконструкція інженерних мереж по Андріївському узвозу у По�
дільському районі м. Києва” II черга будівництва “Реставрація та ремонт
фасадів забудови в межах червоних ліній”, рекомендований до затвер�

дження державним підприємством “Спеціалізована державна експертна
організація — центральна служба Української державної будівельної екс�
пертизи” (експертний звіт від 16.12.2011 року № 00�1672�11/ЦБ (00�
0475�11/ЕК), з такими основними техніко�економічними показниками:

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що передбачені
зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, здійснюється
замовником будівництва на "підставі обґрунтовуючих документів та ре�
зультатів їх детальної перевірки.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державндіцадміністрації Кучука М.І.

Голова  О. Попов

Показники Одиниці виміру Кількість

Характер будівництва � реставрація та ремонт

Кількість об'єктів, які підлягають ремонтно�реставраційним роботам, у т.ч;: шт. 26

� житлові будинки шт. 9

� нежитлові будинки шт. 17

Площа     фасадів,     які     підлягають    ремонтно�, реставраційним роботам м2 17060,0

Загальна площа покрівель м2 12818,0

Заповнення віконних прорізів м2 1836,0

Заповнення дверних прорізів м2 367,0

Площа сходів м2 132,0

Металеві огородження м2 2 481,0

Підсвітлення фасадів будинків м2 10 212,0

Загальна  кошторисна  вартість ремонтно�реставраційних робіт в поточних цінах станом на
13.12.2011 р., в т.ч:

тис. грн 37240,457

� будівельно�монтажні роботи тис. грн 24697,913

� інші витрати тис. грн 12542,544

� Тривалість ремонтно�реставраційних робіт місяць 5

Про визначення Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації замовником 

робіт з проектування, 
реконструкції та будівництва об’єктів на території 

Дніпровського району м. Києва
Розпорядження № 242 від 15 лютого 2012 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.15 додатка 4 до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 року № 121 “Про реалізацію районними в місті Ки

єві державними адміністраціями окремих повноважень”, з метою забезпечення будівництва об’єктів соціальної інфраструктури на
території Дніпровського району м. Києва та своєчасного введення їх в експлуатацію, в межах повноважень органу місцевого само

врядування:

1. Визначити Дніпровську районну в місті Києві державну адміністра�
цію замовником робіт з проектування, реконструкції та будівництва об’єк�
тів у Дніпровському районі міста Києва згідно з додатком, за умови вико�
нання п.2 цього розпорядження.

2. Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації:
2.1. Одержати вихідні дані на проектування реконструкції та будівниц�

тва об’єктів, зазначених у додатку до цього розпорядження.
2.2. Відведення земельних ділянок за адресами, визначеними у додат�

ку до цього розпорядження, вирішити в установленому порядку.
2.3. Забезпечити розробку та затвердження проектно�кошторисної до�

кументації в установленому порядку.
2.4. Генеральні проектні та підрядні організації визначити відповідно

до вимог законодавства.
2.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�

конання будівельних робіт.
2.6. При укладанні договорів підряду на реконструкцію та будів�

ництво об’єктів, зазначених у додатку до цього розпорядження, обо�

в’язково передбачати умови щодо надання підрядниками гарантії
якості виконаних робіт та встановити строки гарантії експлуатації об’�
єктів.

2.7. Подати у встановленому порядку до Головного управління еконо�
міки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) пропозиції щодо включення робіт, перед�
бачених у п.1 цього розпорядження, до програм соціально�економічного
розвитку м. Києва на 2012 рік та наступні роки.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про внесення змін до персонального складу 
Ради директорів підприємств, 

установ та організацій м. Києва 
при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)
Розпорядження № 241 від 15 лютого 2012 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та у зв’язку зі змінами керівництва промислових підпри

ємств, установ та організацій міста Києва:

1. Внести зміни до персонального складу Ради директорів підпри�
ємств, установ та організацій м. Києва при виконавчому органі Київ�
ської міської ради (Київській міській державній адміністрації), затвер�
дженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від
12.07.2006 № 1050 “Про Раду директорів підприємств, установ та ор�
ганізацій м. Києва при виконавчому органі Київської міської ради (Ки�
ївській міській державній адміністрації), виклавши його в редакції, що
додається.

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�
ступника голови Київської Київської державної адміністрації Крамарен�
ка Р. М.

Голова О. Попов

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

від 20.09.2011 № 1731
Розпорядження № 239 від 15 лютого 2012 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою належної організації проведення конкурсу “Ло

готип та стиль міста Києва”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 20.09.2011 № 1731
“Про проведення конкурсу “Логотип та стиль міста Києва” такі зміни:

1.1. У пункті 1 розпорядження цифри “15.02.2012” замінити цифрами
“06.03.2012”;

1.2. У Положенні про конкурс “Логотип та стиль міста Києва”, затвер�
дженому розпорядженням:

1.2.1. У пункті 3.6. слова та цифри “15 лютого 2012 р.” замінити сло�
вами та цифрами “6 березня 2012 р.”;

1.2.2. У пункті 5.9. цифри “01.02.2012” замінити цифрами
“01.03.2012”.

1.2.3. Пункт 5.10. викласти в такій редакції:
“5.10. На третьому етапі Конкурсу Організаційним комітетом здійсню�

ється підрахунок голосів та визначення переможця, який набрав найбіль�
шу кількість голосів.”

1.2.4. Пункт 5.11. виключити.
У зв’язку з цим пункт 5.12 вважати відповідно пунктом 5.11.
1.2.5. У пункті 5.11. цифри “15.02.2012” замінити цифрами

“06.03.2012”.
2. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити висвіт�
лення цього розпорядження в засобах масової інформації.

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

Голова О. Попов
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Під Києвом пройде фестиваль 
повітряних куль та танців
Всіх бажаючих навчать танцювати просто неба

Наприкінці тижня усіх киян запрошують насо�

лодитися останніми літніми днями у село Гаврон�

щина, що у Макарівському районі Київської об�

ласті. На фестивалі “Квітуче поле, Барвисте не�

бо” відвідувачі зможуть побачити яскраве шоу

повітряних куль, музики та танців, а також прос�

то відпочити на природі.

Фестиваль складається з двох основних частин.

Перша — це Міжнародний фестиваль теплових

аеростатів “Монгольф’єрія”, парад повітряних

куль, організований Київським повітроплавним

товариством. Як розповів “Хрещатику” директор

товариства Сергій Скалько, на фестивалі свою

майстерність продемонструють пілоти 10 тепло�

вих аеростатів з України, Росії та Білорусії. Пока�

зові польоти проводитимуться щодня зранку та

ввечері. В програмі фестивалю — “прив’язні” та

вільні польоти, нічне світіння повітряних куль.

Організатори дійства поєднають танцювальні но�

мери та польоти куль, покажуть, що це не просто

спорт чи видовище, а справжнє мистецтво.

Друга частина фестивалю — конкурс непрофе�

сійних танцювальних колективів, танець для яких

є хобі. Він проходить у форматі Open Air. Це мож�

ливість для конкурсантів показати свої танцю�

вальні досягнення і відчути себе справжніми зір�

ками, провести час у колі друзів та однодумців.

Всі бажаючі взяти участь у конкурсі розміщували

на сайті фестивалю свої відеоролики для голосу�

вання он�лайн. Відбірковий тур пройшли 27 колек�

тивів, переважно вони танцюють східні танці, а та�

кож хіп�хоп та модерн. Оцінюватиме конкурсантів

професійне журі, що складається з хореографів та

майстрів спорту на чолі з видатним українським

хореографом та балетмейстером Григорієм Чапкі�

сом, який навіть присудить власне Гран�прі.

“Основні критерії, за якими ми будемо визна�

чати переможців — це музичність, виразність, ак�

торська майстерність, адже танцювати має все ті�

ло, — розповів “Хрещатику” Григорій Чапкіс. —

Сподіваюся виловити на фестивалі “золоту риб�

ку” та дати цьому колективу путівку в життя, за�

прошувати на інші фестивалі. Впевнений, всі бу�

дуть задоволені, переможених не буде”. Григорій

Чапкіс підготував сюрприз і для гостей фестива�

лю — це майстер�класи з хореографії, де він за лі�

чені хвилини обіцяє навчити основам класичних

танців, як�то: вальс, румба, самба, ча�ча�ча.

Окрім основної програми на учасників та гос�

тей фестивалю чекають різноманітні яскраві по�

дії: виступ театру вогню “ПротиНочі”, нічні дис�

ко�паті “Global Happy Day”, турнір з пейнтболу,

виступи команд з неолімпійських видів спорту,

ярмарок народної творчості, атракціони та живий

куточок для дітей. В суботу відбудеться святковий

концерт за участі фіналістів конкурсу “Україна

має талант”.

Дістатися на фестиваль можна автобусами та

маршрутками з автостанції “Дачна” та станції

метро “Житомирська” (до Макарова, звідти обі�

цяють підвозити маршрутками). Гості зможуть

оселитися в наметовому містечку. Зазначимо, що

фестиваль проводиться вперше і обіцяє стати яс�

кравою щорічною подією

Життя легендарних 
мексиканських митців у світлинах
В столиці відкрилася фотовиставка "Співпричетність. 
Дієго і Фріда"
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Коле ція до ментальних
фото рафій, присвячена
життю Ме си и першій
половині XX століття та
двом її льтовим особис-
тостям — х дожни ам Фрі-
ді Кало та Діє о Рівери,
нарешті приїхала в У ра-
їн . В Малій алереї “Мис-
тець о о арсенал ” різь
ле ендарний союз митців і
ромадсь их а тивістів
роз ривається д х то о-
часної епохи.

Добірка з 35 фотографій, що зроб�

лені різними авторами в період між

1911 та 1957 роками, вже кілька ро�

ків подорожує музеями світу, в Ки�

єві її презентує посольство Мексики

до 20�ї річниці встановлення дипло�

матичних відносин між Мексикою

та Україною. “Творчість Дієго Ріве�

ри була настільки народною, що в

деяких державних установах є його

картини, тому ми з дитинства їх не

лише бачимо, а й відчуваємо,— роз�

повів “Хрещатику” посол Мексики

в Україні Беренісе Рендон Талаве�

ра.— Фріда Кало в нашій країні ста�

ла більш популярною останніми ро�

ками, коли про неї знімають кіно�

стрічки. В Мексиці є два музеї Фрі�

ди Кало, один з яких розміщений в її

будинку”.

Нагадаємо, Дієго Рівера — один із

найвідоміших мексиканських ху�

дожників�монументалістів, твор�

чість якого має яскраве соціальне

забарвлення, а Фріда Кало — уні�

кальна мексиканська художниця,

роботи якої створені під впливом ін�

діанських культур, європейських

напрямків символізму та сюрреаліз�

му. До речі, цього року виповнюєть�

ся 105 років з дня народження Фріди

Кало та 55 років з часу смерті Дієго

Рівери.

Фотографії відображають бурхли�

ві стосунки двох митців на фоні не

менш буремних суспільно�політич�

них подій Мексики. Цих двох вели�

ких людей поєднували не лише мис�

тецтво і любов, а й спільність полі�

тичних поглядів.

Відвідувачі побачать на світлинах

маніфестації та демонстрації, і те, як

працювали митці у власних майстер�

нях, створюючи фрески чи картини,

фото Троцького з Ріверою, який

сприяв приїзду комуністичного ви�

гнанця. Потім була зрада Фріди — і

офіційне розлучення. Зрештою, маг�

нетизм особистостей пов’язує їх зно�

ву, вони вдруге одружуються, але

втручається хвороба Фріди. На ви�

ставці є її портрет за 11 днів до смер�

ті. Дієго переживе кохану на 2 роки.

“Ця виставка ще раз доводить,

що доля митця пов’язана з долею

держави, і в цьому суть сучасного

мистецтва. Митець зображує соці�

ум, оточення, філософію буття, і ми

крізь призму життя найяскравіших

постатей того часу можемо прочи�

тати, побачити ті солодкі мрії про

безхмарний комунізм”, — вважає

директор “Мистецького арсеналу”

Наталія Заболотна.

Виставка триває до 26 серпня в

Малій галереї Мистецького арсе�

налу (вул. Лаврська, 12). Крім то�

го, у рамках “Співпричетності”

плануються освітні лекції та пока�

зи документальних фільмів про

митців

Пілоти повітряних ль обіцяють подар вати незаб тні враження та надихн ти лядачів на добрі вчин и

Фрід Кало та Діє о Рівер поєдн вали не лише мистецтво та охання, а й спільність політичних по лядів

Відповіді на сканворд 

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

З 17 по 19 серпня вперше відб деть-
ся Міжнародний фестиваль “Квіт че
поле, Барвисте небо”, я ий поєднає
дві видовищні про рами — міжнарод-
н фієст повітряних ль та Все-
раїнсь ий он рс аматорсь их

танців. Для остей фестивалю при о-
т вали розва и, танцювальні май-
стер- ласи, файєр-шо та дис оте и.
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Головне правління
ом нальної власності м. Києва
о олош є он рс на право оренди
нежилих приміщень за адресами:

• в л. Підвисоць о о, № 46, літ.А — нежитлове приміщення пер-
шо о поверх за альною площею 10,10 в.м, цільове ви орис-
тання — тор овий об'є т з продаж товарів дитячо о асорти-
мент , стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орен-
дної плати — 687,04 рн без ПДВ за місяць (68,02 рн,/ в.м),
розмір авансової орендної плати для часті он рсі —
1374,08 рн (без ПДВ);

• в л. Де тярівсь а, № 25/1, орп.1 — нежитлове приміщення
першо о поверх за альною площею 5,60 в.м, цільове ви о-
ристання —розміщення тор овельно о об'є та з продаж не-
продовольчих товарів, стро оренди — 2 ро и 364 дні, старто-
вий розмір орендної плати — 848,14 рн без ПДВ за місяць
(151,45 рн/ в.м), розмір авансової орендної плати для часті
он рсі —1696,28 рн (без ПДВ);

• в л. Верховинна, № 69, орп. 1 — нежитлове приміщення пер-
шо о поверх за альною площею 5,00 в.м, цільове ви орис-
тання — розміщення тор овельно о об'є та з продаж ни , а-
зет і ж рналів, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий роз-
мір орендної плати — 322,89 рн без ПДВ за місяць (64,58
рн/ в.м), розмір авансової орендної плати для часті он р-
сі —645,78 рн (без ПДВ);

• пл. Бессарабсь а, № 2 — нежитлове приміщення першо о та
др о о поверхів за альною площею 235,00 в.м, цільове ви о-
ристання — афе з реалізацією піда цизних товарів, стро
оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної плати —
94775,4 рн без ПДВ за місяць (403,30 рн/ в.м), розмір аван-
сової орендної плати для часті он рсі — 189550,92 рн (без
ПДВ);

• в л. Ризь а, № 1, орп. 3 — нежитлове приміщення першо о
поверх за альною площею 47,00 в.м, цільове ви ористання
— афе, я е не здійснює продаж товарів піда цизної р пи,
стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної пла-
ти — 2549,63 рн без ПДВ за місяць (54,25 рн/ в.м), розмір
авансової орендної плати для часті он рсі — 5099,26 рн
(без ПДВ);

• в л. Урлівсь а, № 13 — нежитлове приміщення першо о повер-
х за альною площею 5,00 в.м, цільове ви ористання — тор о-
вельний об'є т з продаж ни , азет і ж рналів, стро оренди
— 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної плати — 340,77
рн без ПДВ за місяць (68,15 рн/ в.м), розмір авансової орен-
дної плати для часті он рсі 681,54 рн (без ПДВ);

• в л. Гарматна, № 36, орп. 1 — нежитлове приміщення першо-
о поверх за альною площею 18,00 в.м, цільове ви ористан-
ня — апте а, я а реаліз є отові лі и, стро оренди — 12 міся-
ців, стартовий розмір орендної плати — 2037,64 рн без ПДВ за
місяць (113,20 рн/ в.м), розмір авансової орендної плати для
часті он рсі 4075,28 рн (без ПДВ);

• в л. Вербиць о о, № 5 — нежитлове приміщення першо о по-
верх за альною площею 106,30 в.м, цільове ви ористання —
апте а, я а реаліз є отові лі и, стро оренди — 12 місяців,
стартовий розмір орендної плати —10858,90 рн без ПДВ за мі-
сяць (102,15 рн/ в.м), розмір авансової орендної плати для
часті он рсі 21717,80 рн (без ПДВ);

• в л. Поп дрен а, № 3 — нежитлове приміщення першо о по-
верх за альною площею 31,28 в.м, цільове ви ористання —
тор овельний об'є т з продаж непродовольчих товарів, стро
оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної плати —
5712,50 рн без ПДВ за місяць (182,62 рн/ в.м), розмір аван-
сової орендної плати для часті он рсі 1142,50 рн (без
ПДВ);

• в л. Чорнобильсь а, № 8 — нежитлове приміщення першо о
поверх за альною площею 7,00 в.м, цільове ви ористання —
тор овельний об'є т з продаж непродовольчих товарів, стро
оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної плати —
963,22 рн без ПДВ за місяць (137,60 рн/ в.м), розмір авансо-
вої орендної плати для часті он рсі 1926,44 рн (без ПДВ);

• в л. Щ сєва, № 23/9 — нежитлове приміщення першо о повер-
х за альною площею 6,10 в.м, цільове ви ористання — змі-
шана тор івля продовольчими та непродовольчими товарами,
стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної пла-
ти — 608,66 рн без ПДВ за місяць (99,78 рн/ в.м), розмір
авансової орендної плати для часті он рсі 1217,32 рн (без
ПДВ);

• станція метро "Осо ор и" — частина переход вестибюлю
станції за альною площею 15,00 в.м, цільове ви ористання —
тор овельний об'є т з продаж непродовольчих товарів, стро
оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної плати —
3899,46 рн без ПДВ за місяць (259,96 рн/ в.м), розмір аван-
сової орендної плати для часті он рсі 7798,92 рн (без
ПДВ);

• станція метро "Театральна" — нежитлові приміщення частини
переход станції за альною площею 18,35 в.м, цільове ви о-
ристання —тор овельний об'є т з продаж непродовольчих то-
варів, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орен-
дної плати — 6318,02 рн без ПДВ за місяць (344,31 рн/ в.м),
розмір авансової орендної плати для часті он рсі 12636,04
рн (без ПДВ);

Кон рс б де проведено через 20 алендарних днів після
оп блі вання інформації в азеті "Хрещати " за адресою: м.Київ,
в л. Хрещати , 10, аб. 523 об 14.30. Я що останній день стро
припадає на вихідний, свят овий або інший неробочий день, що
визначений відповідно до за онодавства У раїни, он рс б де
проведено на перший за ним робочий день.

Кінцевий термін подання до ментів для часті он рсі — за
3 робочі дні до дати проведення он рс .

Ознайомитись з мовами он рс та отримати додат ов ін-
формацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10,
Головне правління ом нальної власності м. Києва, . 524, теле-
фони для довідо : 279-27-86, 279-27-93, на ВЕБ-сторінці Голов-
но о правління ом нальної власності м. Києва
(www.gukv.gov.ua) та на ВЕБ-сторінці Головно о правління ом -
нальної власності м. Києва с ладі ВЕБ-сайт Київсь ої місь ої
державної адміністрації на офіційном ВЕБ-порталі Київсь ої місь-
ої влади (www.kievcity.gov.ua).

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

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

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

Подільсь ий районний с д м. Києва повідомляє про те, що
28.08.2012 ро о 10.30 в приміщенні с д за адресою ( м. Київ, в л. Хо-
рива, 21) ( абінет № 31) відб деться роз ляд цивільної справи за позо-
вом Приватно о а ціонерно о товариства "У раїнсь а страхова омпанія
"Княжа Вієнна Інш ранс Гр п" до Каш би Віталія Валентиновича про від-
ш од вання ш оди в поряд ре рес .

В с дове засідання ви ли ається відповідач по справі Каш ба Віталій
Валентинович, остання відома адреса: м. Київ, пр-т. Правди, 80В, в. 125.

С ддя М.О. Шаховніна

⌦ Втрачене свідоцтво про право власності на житло від 07 травня 1993 р за адресою:
м.Київ, в л. Тростянець а, 7 в.129 на ім'я Петрен а Ві тора Васильовича, Петрен-
о Ганни Ми олаївни, Петрен о Жанни Ві торівни, Петрен а Ві тора Ві торовича,
реєстраційний запис № 2234 від 08 червня 1993 ро вважати недійсним.

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

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Спортивні новини

Баскетбол. Юнацька збірна України (U�18) 
вийшла у наступний раунд 
континентальної першості
Наразі Литві та Латвії проходить чемпіонат Європи з бас етбол

серед юнаць их збірних. Представлена в зма аннях і У раїна. Розпо-
чавши т рнір з двох поразо , підопічні Андрія Харчинсь о о б ли
близь і й до третьої невдачі протистоянні проти збірної Німеччини. У
цьом матчі наші хлопці старт вали д же пот жно, ви равши перш
чверть з рах н ом 16:13. Втім, німець им одноліт ам за наст пні дві
десятихвилин и вдалося не лише переломити хід поєдин , а й здоб -
ти значн перева 10 очо . Вирішальною стала за лючна чверть, в
я ій раїнці ціною неймовірних з силь з міли вирвати перемо —
60:57 і здоб ти п тів наст пний ра нд. С перни ами вітчизняних
бас етболістів стан ть національні оманди Литви, Італії та Греції

Футзал. Визначився четвертий суперник 
“Енергії” в Кубку УЄФА
Стала відома четверта оманда в 3-й р пі основно о ра нд К б-
а УЄФА, де б де рати чемпіон У раїни львівсь а “Енер ія”. Нею
став чемпіон Боснії і Герце овини “Леотар” з міста Требіньє, я ий
впевнено здоб в перемо на попередньом етапі. На шлях до ви-
ход наст пн стадію “Леотар” в першом матчі перемі мальтій-
сь ий “Бальцан Ютс” — 9:1, а в др ом чемпіона Молдови “Ле с-
ма с” — 4:1. На адаємо, що разом з львівсь ою омандою в третій
р пі основно о ра нд К б а УЄФА б де рати чемпіон Чехії — “Ера
Па ”, чемпіон Р м нії — “Тир М реш” та чемпіон Боснії і Герце о-
вини “Леотар”. Матчі цьо о вартет відб д ться в чесь ом місті
Хр дім з 5 по 8 вересня

Хокей. Київський “Беркут” та донецький 
“Донбас” візьмуть участь у міжнародному 
турнірі
З 16 по 18 серпня в словаць ом місті Зволен відб д ться хо ейні

зма ання “Меморіал Павла Забойні а”. Честь У раїни на цих зма ан-
нях відстоюватим ть два л би — “Бер т” та “Донбас”. Цьо о ро
ор анізатори “Меморіал Павла Забой іна” с ас вали р пов стр -
т р т рнір . Та им чином, всі часни и — “Бер т”, “Донбас”, “Зво-
лен” (Словаччина), “Сано ” (Польща), “Кадань” (Чехія), “Бансь а Бис-
триця” (Словаччина) — братим ть часть за альном п лі. Втім, ож-
на оманда на т рнірі зі рає тіль и по три ри. З ідно зі сформованим
алендарем, с перни ами стан ть: 16 серпня: “Донбас” — “Бансь а
Бистриця”; “Сано ” — “Бер т”; “Зволен” — “Кадань”; 17 серпня:
“Донбас” — “Сано ”; “Кадані” — “Бер т”; “Зволен” — “Бансь а Бис-
триця”; 18 серпня: “Сано ” — “Кадань”; “Бер т” — “Бансь а Бистри-
ця”; “Зволен” — “Донбас”. Крім то о, в рам ах др о о трен вально о
збор столичні хо еїсти зі рають зі збірною Італії, повідомляє офіцій-
ний сайт л б “Бер т”. Матч пройде 22 серпня в італійсь ом місті
Пінероло

Температура +16°С

Атм. тиск 730 мм рт. ст.

Вітер 8 м/с

Вологість повітря 84 %

Температура +17°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 61 %

Температура +16°С

Атм. тиск 732 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 90 %

Прогноз погоди на 14 серпня 2012 року

ОВНИ, на любовном фронті ось-ось намічається трі мфальний
прорив, проте сьо одні ви можете ще не відч вати цих ч дових жи-
вотрепетних змін, ос іль и обставини прим сять основн ва
приділити домашньом бла о строю, поб товим лопотам, нала-
одженню сімейних взаємин, де слід продемонстр вати психоло-
ічний талант та ор анізаторсь ий хист.
ТЕЛЬЦЯМ доведеться найближчим часом пірн ти вир домаш-

ніх проблем, облашт вати оселю, реставр вати взаємини з домо-
чадцями. І насамперед зміцнити власний авторитет в очах родини
та бать ів. Але, на жаль, за особистими т рботами братам, сес-
трам, племінни ам приділити належн ва не вдасться (сил
просто на всіх не вистачить), внаслідо чо о ваші взаємини за є
ри а байд жостсті.
БЛИЗНЯТА, атмосфера дня підсилює потреб в нових вражен-

нях, свободі та оновленні, але одночасно за ли ає до жорст ої фі-
нансової дисципліни, ос іль и витрати і збит и мож ть переважа-
ти над приб т ами.
РАКИ, зосередьтеся на собі любих, нині ви поч ваєтеся бідо-

лашними, ос іль и не здатні задовольнити вповні бажання, сімей-
не життя в замороженом стані. Не нама айтеся робити різ их по-
воротів в планах, раптовий рен в т або інш сторон здатний не-
ативно відбитися на здоров’ї, стат сі.
ЛЕВИ, найближчим часом вас очі є феєрвер почестей, оло

шан вальни ів та симпати ів зросте. Нинішній день є армічним,
присвятіть йо о наведенню лад в своєм приватном житті, поб -
ті, сімейних, професійних відносинах.
ДІВИ, слово не оробець, візьміть язи а на апли , нові д м и і,

тим більше, см тні прип щення висловлюйте з ма симальною
обережністю, а ще раще, залиште їх по и при собі. Виснов и, я і
самі собою напрош ються нині, з одом мож ть виявитися абсо-
лютно необ р нтованими. Наслідо невтішний: дис редитація
власної реп тації, р йнація взаємин з бла ородними порядними
людьми.
ТЕРЕЗИ, день ризовий, аби не втратити дося н тих ар’єрних

позицій і завойовано о професійно о стат с , я най раще ор ані-
зов йте всі свої справи, нала одьте поточні фінансові питання. Па-
лива до во ню додасть навіжена поведін а партнера, я о о ні в я і
рам и не вправити, що може не ативно позначитися на спільних
прое тах. Швидше за все, саме вам доведеться наводити лад там,
де обранець сподівався одним махом освіжити сит ацію.
СКОРПІОНИ, арно помір йте: чи слід вам ви идати роші на

доро т рп тів або впл т ватися приваблив зар біжн аван-
тюр . Дале о від домів и вас че ають я приємні події, та і не а-
тивні переживання (носталь ія, відч ття самоти). Зваживши всі
“за” і “проти”, маєте хвалити остаточне правильне рішення.
Швидше за все, це б де відтермін вання або навіть відмова від
спо сливих шансів.
СТРІЛЬЦІ, рах йте ожн опій , рошима не смітіть, д шевні

енер орес рси бережіть, я зіницю о а,— без л зді непрод мані
витрати доля вам не відш од є. І неодмінно постарайтеся розпла-
титися з бор ами. Я що переслід ватиме до чливий страх ( ож-
но о свій), триво а за майб тнє, не давайте цьом ніздитися в
серці, все б де ч дово — ось бла ословенна станов а, її й дотри-
м йтеся! Ви м жня особистіть, і вн трішні мін си — то міна, що мо-
же підірвати зсередини.
КОЗОРОГИ, трансформаційний період, оли ви повністю за-

лежні від людей, обставин, триває до 22 серпня. Не поспішай-
те ладати перспе тивних од, претендентам на р та сер-
це влашт йте випроб вальний ро на міцність поч ттів. І хоча
це може різ о знизити життєздатність подр жньо о союз , але
нічо о не вдієш, то вимо а долі задля бла а вашо о майб тньо-
о.
ВОДОЛІЇ, цьо о дня важ о переоцінити значення шлюбної ар-

монії, сімейних традицій, але саме вони б д ть джерелом позитив-
них емоцій і райд жних перспе тив. Постарайтеся не ставити свої
зад шевні стос н и з близь ими, оле ами в залежність від робо-
чих питань: я мовиться, сл жба сл жбою, др жба др жбою. Тр -
довий ент зіазм в ладайте дозовано, іна ше завдасте ш оди здо-
ров’ю. Позитивний емоційний настрій — ось най раща профіла -
ти а для збереження висо о о фізично о тон с .
РИБИ, сл жбові жнива розпалі, працювати доводиться ба ато,

з творчим орінням, одна сьо одні можете позабавлятися на ро-
мантичном поді мі, я що д ша пра не ці авих захоплень, не від-
мовляйте їй в насолоді, нехай ш ає свою пристрасн пасію і п’є
чаш жа и до дна! Втім, в ній для остроти вражень б де перемі-
шане ір е з солод им...

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог
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ранок день вечір

"Медальний" фінал 
українців
В заключні дні Олімпіади в Лондоні вітчизняні спортсмени 
здобули 10 нагород
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Справжнім трі мфом за-
вершили наші олімпійці
Лондонсь і і ри-2012. За
два дні раїнці здоб ли
10 медалей різно о ґат н-
. Про нозовано порад -

вали вітчизняних вболі-
вальни ів бо сери, я і ви-
бороли по два “золота” й
“бронзи”, а та ож одне
“срібло”. Кращими своїх
ате оріях стали Василь
Ломачен о (до 60 ) та
Оле сандр Уси (до 91 ).
Та ож на ород найвищої
проби здоб в Юрій Чебан,
я ий б в найшвидшим
пере онах на аное на
дистанції 200 м. Своєрід-
ною сенсацією завершили-
ся зма ання жіночій ес-
тафеті 4х100 метрів, де
наші ле оатлет и б ли
третіми.

Протягом останніх трьох днів на

Олімпійських іграх у Лондоні

вітчизняні спортсмени не припи�

няли дивувати та радувати вболі�

вальників своїми перемогами. Роз�

почали “медальний” зорепад наші

боксери. У п’ятницю відбулися пів�

фінальні змагання, де українців бу�

ло найбільше з�поміж інших учас�

ників. Одразу 5 бійців представля�

ли державу на головному спортив�

ному форумі. За підсумками 1/2 фі�

налу боротьбу за звання олімпій�

ського чемпіона змогли продовжи�

ти Олександр Усик, Василь Лома�

ченко та Денис Беринчик, а Тарас

Шелестюк та Олександр Гвоздик

припинили змагання на цій стадії,

виборовши бронзові медалі.

А вже наступного дня Денису

Беринчику (категорія до 64 кг) до�

велося битися у фіналі проти свого

основного конкурента Роніеля Іг�

лесіаса Сатолонго з Куби. Перших

два раунди проходили за рівної бо�

ротьби з незначною перевагою ку�

бинця. В заключній чотирихви�

линці Денису Беринчику довелося

йти уперед, аби перемогти опоне�

нта. Проте Сатолонго вдало ско�

ристався своїм виграшним стано�

вищем і впевнено довів бій до пе�

ремоги — 22:15. Таким чином, усі

сподівання на золоті нагороди до�

велося відкласти ще на один день.

І вболівальники таки дочекалися

тріумфу наших боксерів. Першим

на ринг вийшов Олександр Усик.

Поступаючись у рахунку, укра�

їнець зумів переломити хід по�

єдинку з італійцем Клементе Руссо

і вирвати таку жадану перемогу

14:11. Крім того, наш спортсмен

просто закохав у себе місцеву пуб�

ліку, яка протягом всього бою

скандувала: “Україна!”.

Переможну ходу свого партнера

по збірній підтримав і Василь Ло�

маченко, який просто декласував

Сунчула Хана з Кореї — 19:9. До

речі, для Василя це вже друга золо�

та олімпійська нагорода, першу він

здобув у Пекіні 2008 року.

Нагородою найвищого ґатунку

порадував і Юрій Чебан, який пе�

реміг у запливі на каное на дистан�

ції 200 м з часом 42,291 секунди.

Також цього дня друге “срібло”

Лондону�2012 виборола веслуваль�

ниця Інна Осипенко�Радомська у

змаганнях на байдарці 200 м. Час

українки становить 45,053 с.

Також сенсацією завершилися

змагання у естафеті 4х100 метрів, де

наша команда у складі Олесі Повх,

Христини Стуй, Марії Ремінь та

Єлизавети Бризгіної фінішувала

третьою. Українки протягом усієї

дистанції були серед лідерів і посту�

пилися лише визнаним фаворитам

змагань — американкам, які, до ре�

чі, встановили новий світовий ре�

корд з часом 40,82 секунди, та

представницям Ямайки — 41,44 с.

Крім того, наші легкоатлетки вста�

новили національний рекорд Укра�

їни — 42,04 секунди.

Під завісу Олімпіади срібні наго�

роди здобули Олександр П’ятни�

ця, який став другим у метанні

списа, та у вільній боротьбі — Ва�

лерій Андрійцев (до 96 кг), який у

фіналі поступився американцю

Джейкобу Стівену Уорнеру — 0:2.

Таким чином, українська збірна

виборола на Олімпійських іграх у

Лондоні 20 медалей (6 золотих, 5

срібних та 9 бронзових) і посідає

почесне 14 місце серед 204 країн

учасниць з усього світу
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Цей день в історії 14 серпня

1385 — ладено Кревсь
нію — між Польщею і Вели им
нязівством Литовсь им, що пе-
редбачала об’єднання цих раїн
в єдин держав
1457 — надр овано псалтир,

перш ни , дат виход світ
я ої точно відомо
1930 — прийнята хвала ЦВК і

РНК СРСР “Про за альне обо-
в’яз ове почат ове навчання”
1946 — народився Володимир

М нтян, видатний раїнсь ий
ф тболіст
1980 — на Ленінсь ій верфі

Гдансь (Польща) під проводом
Леха Валенси 17 000 робітни ів
починають страй , що став по-
чат ом демо ратизації Польщі
1986 — в Амстердамі вистав-

лено найбільш артин світі —
морсь ий пейзаж площею 8 586
вадратних метрів
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

нижня й
середня частина

перенісся
тварини Х місто в США

(Нью-Ме сі о)

запис, я им
виправляють
помил
(б х алт.)

т анина, на я
прое т ється

інофільм

"Джен..."
М. Бронте

олишній

Р
славетнеий
істори ,
а едемі ,
літератор

іроа стичний
наві аційний

прилад Е
вид со ири з

лезом,
перпенди ляр
до топорища

брат Ром ла,
засновни

Рима

б дівельний
стіновий
матеріал Щ

спосіб існ вання
матерії (філос.)

"Фантомас",
"Орфей"— а тор

робниця без
тіла померло о
(Ст. Греція,
Рим, Є ипет)

ори в південій
Америці

невеселий,
тяж ий настрій

А
пост пився
своїми

пере онаннями,
зрадни

ф н ція та
(мат.) Т ...

Костен о )

И
водосховище в
США, штат
Нью-Йор

Азим т

де оративна
рослина род.
барвін ових

(розове дерево)

водо р т К старовинна
р чна зброя

селянин-
землероб
(араб.)

стан і поведін а
ссавців
період

пар вання

невелич ий
б бон (араб.)

Оле сандр Уси відсвят вав "золото" Лондон -2012 запальним опа ом


