
Інвестиційний клімат столиці 
поліпшується
Відчутним кроком уперед у цьому напрямку стало проведення в Україні
Чемпіонату Європи з футболу

Щасливі разом
Олександр Попов відвідав родину Кузнєцових, яка стала рідною для восьми
дітей, та презентував їм мікроавтобус

Наразі подружжя Тетяни та Олександра

Кузнєцових виховує вісім дітей, які влаш�

товані до їхнього будинку сімейного типу.

Всі вони надзвичайно розвинені, у кож�

ного з них є власні захоплення та хобі, які

їм допомагають розвивати батьки. Проб�

лем, як і в кожній сім’ї, у родини Кузнє�

цових вистачає, та вирішують їх спільни�

ми зусиллями. “Ці діти значно старші

психологічно і на проблеми дивляться

зовсім по�іншому, тому й конфлікти вирі�

шуються інакше. Звісно, проблеми є, але

вони бувають навіть між рідними братами

та сестрами. Головне — як батьки на це

реагують, як вчать себе поводити”, — роз�

повідає “Хрещатику” мама Тетяна.

До речі, обоє батьків за фахом психоло�

ги та допомагають консультаціями іншим

потенційним прийомним родинам. Пан

Олександр працює в міському Центрі ди�

тини та займається підготовкою сімей,

які виявили бажання всиновити дитину.

Професійні навички стають в нагоді і під

час виховання власних дітей, адже дозво�

ляють краще розуміти їхні особливості.

Самовіддача батьків знаходить відгук і

у малечі. Адже потрапивши до родини

після важких життєвих ситуацій, ці діти,

як ніхто інший, вміють цінувати терпін�

ня, доброту та ласку.

“Не кожні люди можуть полюбити чу�

жих дітей як своїх рідних. Тобто зараз для

мене це можливо, а раніше я думала, що

такого просто не буває, це казка. Як тіль�

ки я прийшла до родини, то боялася, що

це все сон, що я прокинуся десь у при�

тулку. Але це реальність, і це чудово”, —

ділиться такими дорослими думками чо�

тирнадцятирічна Дора.

Батьки є для неї прикладом, і в май�

бутньому дівчинка мріє про велику роди�

ну — вісьмох власних дітей та дванадцять

прийомних. Терпінню вже вчиться у ма�

ми Тетяни. “Перше, що я зроблю як ста�

ну мамою — це зроблю скриньку терпін�

ня, адже це мабуть найголовніше. В мами

стільки терпіння, його вистачає достука�

тися до наших сердець, терпіти наші виб�

рики і любити нас. Вона щаслива, і я хо�

чу, щоб діти, яких виховуватиму, також

були щасливими”, — розповідає Дора.

Всі діти сімейства надзвичайно комуні�

кабельні та відкриті. У голови КМДА

Олександра Попова, який завітав до них у

гості, цікавилися майже всім — від місь�

ких справ до улюблених видів спорту.

Очільник міськадміністрації із задоволен�

ням відповідав на всі запитання дітвори, а

наостанок презентував приємний подару�

нок — новенький мікроавтобус Ford.

“У цій сім’ї діти відчувають себе щас�

ливими, і головне, що діють такі проек�

ти. Я хотів би подякувати батькам за те,

що вони зважилися на такий крок і дали

малечі шанс рости у повноцінній сім’ї”,

— зазначив Олександр Попов.

Також очільник міськадміністрації на�

гадав, що наразі підготовлена програма

“Київ без сиріт”, яку планують затверди�

ти на сесії міської ради вже у вересні цьо�

го року. Таким чином, за чотири роки

проблему сирітства у Києві хочуть вирі�

шити остаточно. Планують витратити на

ці цілі 48 млн грн.

Як повідомив “Хрещатику” начальник

Служби у справах дітей Микола Кулеба, у

програму закладається фінансування,

яке дозволить не лише підтримувати вже

існуючі сім’ї, а й за чотири роки створи�

ти щонайменше ще 15 будинків сімейно�

го типу в Києві.

Крім того, відомство наразі працює

над ще одним експериментом та розпо�

чало підготовку патронатних сімей.

“Якщо дитина тимчасово залишаєть�

ся поза сім’єю, щоб не влаштовувати її

в заклад, ми віддаємо її в сім’ю, яка

зможе доглядати за нею поки не визна�

читься подальша доля малечі. Перебу�

вати у таких умовах дитина зможе до

півроку. Це будуть спеціально навчені,

підготовлені люди, і до них у нас є ряд

вимог — вік від 35 до 60 років, відповід�

на освіта, досвід виховання власних ді�

тей і таке інше. Наразі ми вже підготу�

вали одну таку сім’ю, решта — в проце�

сі. На моє глибоке переконання — кра�

ще ніж в сім’ї, нехай навіть тимчасовій,

дитині ніде не може бути, тим більше в

якомусь закладі”, — розповів Микола

Кулеба

З Оболоні на Теремки за 35 хвилин 

До ново о ро К ренівсь о-Червоноармійсь а лінія
з`єднає північний і південний райони столиці

СТОР. 2 

Проект "Картка киянина" може
стати загальнодержавним 

Незабаром подібн ініціатив реаліз ють трьох
областях У раїни
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Школа, де іноземні мови
застосовують на практиці 

Цьо о ро міжнародні прое ти імназії № 191 б ли
присвячені Євро-2012 та Олімпіаді Лондоні

СТОР. 4

У номері

Новини

Будівля колишнього Центрального
гастроному збереже свій історичний
вигляд
Б дівля на в лиці Хрещати , 40, відома иянам я

приміщення Центрально о астроном Києва — одна з
неба атьох спор д, що встояли під час бомбард ван-
ня Хрещати а ро и ВВВ, тож має неабия історичн
цінність і повинна збере ти свій автентичний ви ляд.
Про та позицію иївсь ої влади заявив олова КМДА
Оле сандр Попов. Саме том він ініціював приз пи-
нення ре онстр ції спор ди, я а передбачає значне
збільшення поверховості астроном .
“Дійсно, є прое т ре онстр ції, я ий передбачає

надб дов іль ох поверхів. Але це чи не єдиний б ди-
но , що цілів на Хрещати після війни, переживши
ба ато подій, отрий є історичною цінністю для міста і
иян. Саме том я з пинив реалізацію цьо о прое т .
Одна ми свідомлюємо, що неправильно, оли в цен-
трі міста, на Хрещати , без ремонт фа тично розва-
люється б дівля. Тож ми продовжимо діало з інвесто-
ром і спільно ш атимемо рішення. Але наша позиція
залишиться незмінною — історична частина міста по-
винна збере ти свій автентичний ви ляд”, — с азав
Оле сандр Попов.
Голова КМДА запевнив, що онс льтації з інвесто-

ром щодо ре онстр ції Центрально о астроном б -
д ть продовжені після е спертної перевір и спор ди і
широ о о ромадсь о о об оворення. Адже долю істо-
рично о б дин мають виріш вати ияни

Київський фунікулер відремонтують
На столичний ф ні лер че ає ремонт. На підйомни-
замінять олеса та альма, відремонт ють тя овий

привід, ер вання а та ож зв’язо та си налізацію. Від-
повідне розпорядження підписав олова КМДА Оле -
сандр Попов.
Та і роботи задля безпечної та безперебійної е с-

пл атації ф ні лер проводять щоро з ідно ре ла-
мент силами КП “Київпастранс”. У зв’яз із прове-
денням ремонт , ф ні лер тимчасово не працювати-
ме впродовж місяця. Роботи триватим ть з першо о
вересня до першо о жовтня поточно о ро . На цей
період меш анцям та остям міста б де запропонова-
но орист ватися альтернативними видами наземно о
транспорт .
КМДА просить иян з роз мінням поставитися до

тимчасових незр чностей

1 вересня у центрі столиці 
на першокласників чекатиме 
грандіозне свято
За повідомленням ГУ освіти і на и, цьо о ро пер-

ше для найменших ш олярів першо о вересня в цен-
трі міста план ється влашт вати незаб тню подію. Та ,
різноманітні і рові й розважальні майданчи и від ри-
ють на оловній площі та в лицях столиці. Першач и
змож ть знайти собі справ на б дь-я ий сма . З 11-ї
одини ран центрі Києва запрацюють містеч а
майстрів, живописців та м зи антів.
Місто майстрів перше б де орієнтоване на малень-
их ш олярів, де малеча ознайомиться з національни-
ми видами ремесел. На м зичном майданчи діти
змож ть не лише самі поспівати, а й посл хати раїн-
сь і дитячі пісні. Та ож першо ласни и ознайомляться
з м зичними інстр ментами, а найсміливіші — спроб -
ють зі рати на одном з них. На дітей че атиме в лич-
ний ляль овий театр, де вони не лише пере лян ть
спе та лі, а й стан ть часни ами дійства. У містеч
живописців ожен, хто бажає, спроб є себе ролі х -
дожни а та створить власн артин на мольберті.
Зо рема план ється застос вати с часні техноло ії:
с ляні мольберти, я і ле о мити, аби писати нові ше-
деври. Та ож на юних ш олярів цей день че атим ть:
ш ільний базар, де можна придбати все до почат
ново о навчально о ро ; ниж овий ярмаро , де за-
пропон ють різноманітн прод цію раїнсь их ви-
давництв.
На святі б де широ о представлена дитяча преса,
отра заці авить я ш олярів, та і їхніх бать ів

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Нині бізнес-а тивність Києва порівнянні
з іншими містами значно вища. Та , за-
альний об’єм іноземних інвестицій
столиці с ладає 50 % від сіх, що в ла-
даються в е ономі держави, та ож т т
зосереджено понад 60 % а тивів фінан-
сово о се тора У раїни. За даними Дер-
жавної подат ової сл жби м. Києві,
значно підвищився рівень інвестиційної
а тивності столиці, завдя и проведен-
ню масштабної спортивної події — Євро-
2012.

Внесок Києва до державного бюджету залишається

стабільно високим — до 40 %. “З цих 40 % близько 12 %

у бюджет країни надходить від київської міськдержадмі�

ністрації. Загалом, за сім місяців цього року столичні

платники податків сплатити до зведеного бюджету май�

же 18 млрд грн, що на 4 млрд більше, ніж торік. До міс�

цевого бюджету від початку року платники податків

сплатили 4,7 млрд грн. Таким чином ми впевнено може�

мо говорити про поліпшення інвестиційної привабли�

вості Києва”, — повідомила під час зустрічі з підприєм�

цями голова ДПС у м. Києві Ірина Носачова.

За словами голови податкової служби, у цьому році

значно збільшилася зацікавленість столицею у зарубіж�

них підприємців. “У Центрі з обслуговування іноземних

громадян від початку нинішнього року суттєво збільши�

лася кількість заяв на отримання українських реєстрацій�

них номерів. За сім місяців 2012�го у Києві видано 4,5 ти�

сячі реєстраційних номерів, що на 500 більше, ніж торік.

Це є свідченням того, що іноземцям цікава наша столиця

та Україна в цілому”,— зауважила Ірина Носачова.

Окрім того, вже відомі прибутки, які надійшли в ре�

зультаті проведення Чемпіонату Європи з футболу. “За�

ходи, проведенні в рамках Євро�2012, показали зрос�

тання надходжень на 20 %. Валові прибутки, які декла�

рували наші підприємці за перший квартал цього року,

були у розмірі 140 млрд грн. За другий квартал деклара�

ція показує 170 млрд грн. Також на чверть збільшилися

сплати по податку за прибуток. У першому кварталі бу�

ло сплачено 1,2 млрд грн, у другому ми плануємо отри�

мати 1,5 млрд грн. Збільшилися також надходження і від

підприємців, які працюють за єдиним податком. У дру�

гому кварталі юридичні особи сплатити на 22 млн грн

більше, ніж у першому. Схвально, що сума надходження

від фізичних осіб збільшилася втричі. У першому квар�

талі це було 40 млн грн, а у другому — 118 млн грн. Та�

ким чином, окрім позитивного іміджу, це ті реальні ре�

зультати, які нам принесли проведені футбольні матчі”,

— підсумувала голова столичної податкової служби.

За її словами, наразі ДПС у м. Києві реалізовує полі�

тику сервісної служби, яка значно спрощує надання

послуг підприємцям. Зокрема майже в усіх районах

міста працюють сучасні Центри обслуговування плат�

ників податків. Важливим кроком назустріч підприєм�

цям є те, що з 2013 року декларація по прибутку буде

подаватися один раз на рік, що значно спростить ве�

дення бізнесу

ЦЕНТР МІСТА

ПРИКРАСЯТЬ СВЯТКОВОЮ

ІЛЮМІНАЦІЄЮ 
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БУДІВНИЦТВО ВИСОТОК

НА ВУЛИЦІ СОШЕНКА, 33

ЗУПИНЕНО
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ЗБІЛЬШЕНО ПЕРЕЛІК

НАЙМЕНУВАНЬ ЛІКІВ ДЛЯ

ДЕРЖРЕГУЛЮВАННЯ ЦІН 
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НА РОЗВИТОК 

І УТРИМАННЯ ДОРІГ

ВИДІЛЯТЬ 1,5 МЛРД ГРН  
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

На сьо одні Києві проживає
2 462 дитини-сироти, 84% з
я их вже вихов ються сі-
м’ях. Однією з форм влашт -
вання та их дітей є б дин и
сімейно о тип , я их наразі
столиці 11. Там в мовах ро-
динно о затиш вихов ються
82 дитини. Вчора один з та-
их б дин ів сімейно о тип
відвідав олова КМДА Оле -
сандр Попов. За спільним ча-
юванням він об оворив з чле-
нами родини проблеми та
с ладнощі, з я ими їм дово-
диться сти атися щодня, та
подар вав новень ий автомо-
біль і необхідн поб тов тех-
ні .

Під час візит до б дин сімейно о тип родини К знєцових олова КМДА Оле сандр Попов об оворив з ба атодітною сім`єю проблеми
та с ладнощі, з я ими їм доводиться сти атися щодня, та вр чив лючі від новень о о автомобіля і необхідн поб тов техні
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МІСТО
Хрещатик 15 серпня 2012 року

Новини
Центр міста прикрасять святковою ілюмінацією
Б львари, в лиці, проспе ти і площі столиці при расять свят овою

ілюмінацією. Відповідне розпорядження підписав олова КМДА Оле -
сандр Попов. Зо рема, з ідно з до ментом, КП "Київмісь світло" до-
р чено х дожньо оформити просп. Ми оли Бажана — від площі Хар ів-
сь ої до метро "Осо ор и"; в л. Василь івсь в межах ділян и навпро-
ти НК "Е споцентр У раїна"; в л. Червоноармійсь в межах ділян и
навпроти Троїць ої площі та Палац "У раїна"; б льв. Лесі У раїн и
вздовж б льварної частини; Володимирсь ий звіз від Європейсь ої
площі до Поштової площі; в л. Прорізн , Бо дана Хмельниць о о та
б льв. Тараса Шевчен а від Хрещати а до в л. Володимирсь ої; Євро-
пейсь площ (розтяж и над проїжджою частиною)

Будівництво висоток на вул. Сошенка, 33 зупинено
Про рат рою столиці опротестовано дії сл жбових осіб Інспе ції

державно о архіте т рно-б дівельно о онтролю м. Києві щодо вне-
сення до єдино о реєстр повідомлень про почато ви онання під о-
товчих та б дівельних робіт на земельній ділянці по в л. Сошен а, 33
Подільсь ом районі. Про це "Хрещати " повідомили відділі зв’яз ів
із ЗМІ столичної про рат ри. Рішенням Київради 2007 році земельн
ділян площею 1,71 а за в азаною адресою б ло передано в оренд
Національній Спілці х дожни ів У раїни, я а є замовни ом під отовчих
робіт з б дівництва малоповерхових житлових б дин ів з вб дованими
творчими майстернями. Утім, Спіл ою х дожни ів ф н ції замовни а
передано омерційній стр т рі, я ою зоні садибної житлової заб до-
ви план ється б дівництво ба атоповерхових житлових б дин ів. Ін-
спе цією державно о архіте т рно-б дівельно о онтролю Києві про-
тест задоволено та 6 серпня з єдино о реєстр ви лючено повідомлен-
ня Національної Спіл и х дожни ів У раїни про почато ви онання б ді-
вельних робіт на земельній ділянці по в л. Сошен а, 33

11 багатоповерхівок на Троєщині отримали нові
мережі опалення та гарячого водопостачання
ПАТ "Київенер о" замінило 1,5 м мереж централізовано о опалення

та арячо о водопостачання на Троєщині. Ці мережі проля ають від
центральних теплових п н тів на в л. Саб рова, 1-А і в л. За ревсь о-
о, 27/2 до 11 житлових ба атоповерхових б дин ів, розташованих по-
близ . Мережі арячо о водопостачання пере ладалися пласти овими
тр бами, мережі централізовано о опалення — попередньо ізольова-
ними тр бами (ПІТ-техноло ія). Їх ре онстр ція відб валася протя ом
червня-липня. Ще одна ділян а протяжністю 70 метрів пере ладати-
меться серпні. За альна вартість робіт становить 9,3 млн ривень. На
приб дин ових територіях же част ово відновлений бла о стрій.
Обидва теплові п н ти, а відта і мережі від них до б дин ів, б ли зб -
довані ще 1984 році. "При с ладанні Компанією про рами апремон-
тів та ре онстр цій тепломереж найва омішим ар ментом є їхня зно-
шеність та іль ість пош оджень, я і напрям впливають на омфорт-
ність поб т иян. Саме том мережі на Троєщині переб вають під на-
шою пильною ва ою вже др ий рі поспіль",— повідомив технічний
дире тор ПАТ "Київенер о" Оле сандр Зайцев

З Оболоні на Теремки 
за 35 хвилин
До нового року Куренівсько�Червоноармійська лінія з'єднає 
північний і південний райони столиці
Віталій КУРІННИЙ
"Хрещатик"

До інця ро в столиці
з'являться дві нові станції
метрополітен — "Іподром"
і "Терем и". З їх введен-
ням К ренівсь о-Червоно-
армійсь а лінія спол чить
північ і південь столиці.
Подолати відстань майже
22 ілометри з Оболоні на
Терем и завдя и підземці
можна б де за 35-40 хви-
лин, врахов ючи час на з -
пин и під час посад и-ви-
сад и пасажирів. При
оздобленні станцій ви о-
ристають вітчизняні мате-
ріали — марм р і раніт.
Для людей із особливими
потребами встановлять
ліфти, а для орот озорих
змонт ють спеціальні -
мові см и.

Наразі столичні метробудівці

впевнено просуваються в напрямку

Одеської площі. Уже до кінця ни�

нішнього року заплановано здати в

експлуатацію дві нові станції під�

земки. "У жовтні буде відкрито стан�

цію "Іподром", а в кінці грудня —

"Теремки",— розповів "Хрещатику"

директор інституту "Укрметроту�

нельпроект" Віктор Янікін.— Зага�

лом протяжність від станції "Вистав�

ковий центр" до станції "Іподром"

трохи менше кілометра, і від "Іпод�

рома" до станції "Теремки" — один

кілометр чотириста метрів". За його

словами, обидві станції неглибокого

залягання. Тож ескалатори тут не пе�

редбачено. До того ж, потяги не бу�

дуть виїздити на поверхню, а розвер�

татимуться під землею. "У цьому

"Теремки" подібні до кінцевої стан�

ції, розташованої в протилежному

напрямку цієї лінії підземки — "Ге�

роїв Дніпра",— зазначив Віктор Яні�

кін.— Згідно проекту, весь комплекс

будівництв, який передбачає спору�

дження двох нових станцій метро�

політену, становить понад один

мільярд сімсот мільйонів гривень".

Директор проектного інституту

розповів, що завдяки продовженню

Куренівсько�Червоноармійської лі�

нії вдасться суттєво розвантажити

столичні магістралі, зменшити

транспортні потоки в напрямку цен�

тра столиці. Насамперед зменшить�

ся кількість громадського транспор�

ту, особливо подовжених автобусів і

тролейбусів, так званих "гармошок".

"Якщо глянути на карту Києва, то

Куренівсько�Червоноармійська лі�

нія проходить із півночі на південь

столиці. Із запуском цієї дільниці

вона буде діяти від крайньої точки

на півночі Оболоні і до самої край�

ньої точки на півдні — масиву Те�

ремки,— розповів Віктор Янікін.—

Тобто пасажири безперешкодно, по

прямій, без усіляких пересадок на

інші лінії метро та інші види транс�

порту можуть сісти в одній точці і

найкоротшим шляхом дістатися

протилежної частини столиці". Він

додав, що загалом відстань від Обо�

лоні до Теремків становить майже 22

кілометри. Подолати її, проїхавши у

метрополітені, можна буде за 35�40

хвилин. На наземному ж транспорті

на це потрібно в два�три рази більше

часу, враховуючи проїзд через центр

міста, численні пробки і затори.

Головний архітектор проектів,

начальник архітектурно�плану�

вального відділу інституту

"Укрметротунельпроект" Валерій

Гнєвишев розповів "Хрещатику",

що станція "Іподром" в конструк�

тивному відношенні є триколон�

ною станцією, трьохпролітною, по

типу станції "Голосіївська". "Тут бу�

де споруджено два вестибюлі, але

вводити в експлуатацію станцію на

перший час роботи будуть з од�

ним,— пояснив архітектор.— Поки

пасажиропотік не зросте до того

рівня, коли потрібно буде відкри�

вати й другий вестибюль".

За словами пана Гнєвишева, через

всю станцію перекинуть пішохідну

галерею. Подібна галерея є на стан�

ції "Позняки", тільки з одним рядом

колон. На ній розміститься блок

службових і технічних приміщень

метрополітену. Одночасно галереєю

можна буде скористатися для безпе�

решкодного пересування по станції,

не спускаючись на платформу.

Також на "Іподромі" встановлять

ліфти для людей з обмеженими фі�

зичними можливостями, а для ко�

роткозорих громадян змонтують

спеціальні гумові стрічки на перо�

нах. "Станція "Іподром" дещо подіб�

на до станції "Васильківська". Тут

лише торшери у вестибюлях іншого

типу, їх вмурують в колони,— розпо�

вів Валерій Гнєвишев.— В освітлю�

вачах світло відбиватиметься, адже у

прожектори встановлять спеціальні

дзеркала". Він додав, що для оздоб�

лення станції використовується гра�

ніт на підлозі, а на стінах — мармур.

Загалом всі матеріали вітчизняні,

адже з�за кордону везти і довго, і до�

рого

Проект "Картка киянина" може
стати загальнодержавним
Незабаром подібну ініціативу реалізують у трьох областях України
Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Соціальний прое т "Карт а
иянина" пост пово наби-
рає обертів, а йо о поп -
лярність поширилася дале-
о за межі столиці. Відта
на сьо одні роздано понад
чотири тисячі піль ових
арто для жителів міста,
на черзі ще шість тисяч
иян. Уряд У раїни належ-
ним чином оцінив перева и
соціальної ініціативи та ви-
ділив фінанс вання на пі-
лотні прое ти о рім Києва
ще три ре іони держави.

Планується, що пільгову картку

отримають усі 84 тисячі киян, які на�

лежать до пільгових категорій. "Не

дивлячись на літній період, коли

знижується ділова та будь�яка інша

активність, до кінця цього тижня ми

матимемо 10 тисяч реєстраційних за�

яв,— про це в прямому ефірі телека�

налу "Київ" розповів директор КП

"Головний інформаційно�обчислю�

вальний центр" Станіслав Каплу�

ненко.— Нині на руках вже 4265 кар�

ток. Картку отримали вже 91 % бага�

тодітних сімей та понад 90 % соці�

альних працівників. Найбільше кар�

ток видано у Солом'янському райо�

ні — єдиному, де діють два пункти

реєстрації та видачі соцкарток".

За словами пана Каплуненка, за�

раз їх видають непрацюючим лю�

дям, які доглядають за дітьми�інва�

лідами, інвалідам, які отримують

державну допомогу та пенсіонерам,

які не мають права на пільговий

проїзд відповідно до законодавства

України, але мають пільговий проїзд

на основі рішення Київради.

Цього року в Україні передбачена

реалізації проектів соціальних кар�

ток не лише в Києві, а ще в трьох об�

ластях. В подальшому передбачаєть�

ся реалізувати досвід по всій Україні.

"За нашим пілотним проектом уваж�

но спостерігає уряд, і ми очікуємо,

що досвід, який зараз набуває Київ,

буде використовуватися на всій те�

риторії України. На пілотні проекти

в чотирьох регіонах країни, в тому

числі Києві, у цьому році передбаче�

не фінансування. Загалом, Київ

практично відмовився від бюджет�

них коштів, тому що ми знайшли ін�

вестора і власні ресурси. Якщо уряд

позитивно оцінить звіт про проведе�

ну роботу з розповсюдження "Карт�

ки киянина", то, можливо, такий

вид картки буде поширений по всій

Україні",— підкреслив Станіслав

Каплуненко.

В рамках розширення "Картки ки�

янина" передбачається підключення

до проекту торговельних мереж для

реалізації дисконтних програм, а та�

кож медичних закладів для створен�

ня електронної медичної картки.

Окрім того, передбачається, що

"Картку киянина" зможуть отрима�

ти не лише корінні кияни, а й меш�

канці інших міст, які працюють у

столиці. "Ми не хочемо ділити лю�

дей на "киян" і "не киян". Адже це

такі ж люди, які тут працюють,

сплачують податки, створюють

ВВП міста. Тому в проекті розпоря�

дження передбачено, якщо ви по�

стійно перебуваєте у Києві, працю�

єте тут, то ви — учасник проекту

"Картка киянина", — додав дирек�

тор КП "ГІОЦ".

Також дисконтну картку зможуть

отримати усі кияни, незалежно від

того, чи належать вони до пільгової

категорії, чи ні. Проте з ними пра�

цюватиме лише банк, а не управлін�

ня соціального захисту.

Нагадаємо, що "Картка киянина"

є персональною і передавати її ін�

шим людям, навіть родичам, забо�

ронено. У таких випадках картку за�

бирають

Столичне підприємство витратило кредит 
на директора та персонал і забажало 
бюджетної компенсації ПДВ
Столичними подат івцями ході перевір и ТОВ "А", я е займається

б дівництвом, б ло встановлено, що підприємство відобразило с ла-
ді витрат відсот и за пози розмірі 6 млн рн, я ТОВ "А" взяло
одній з бан івсь их станов. Я виявилось, сам пози підприємство
витратило не на свої осподарсь і цілі, а для то о, щоб надати фінан-
сов допомо дире тор та працівни ам. Крім цьо о, провівши певні
ремонтні роботи, я і не стос вались діяльності підприємства, понесе-
ні витрати б ли відображені подат овій звітності, відповідно — с ма
ПДВ с ладі подат ово о редит . За виявлені пор шення товариств
"А" донараховано понад 1 млн рн подат ів та штрафних сан цій,
зменшено безпідставно заявлен до відш од вання с м ПДВ розмі-
рі 2,7 млн рн та зменшено розмір заде ларованих збит ів на с м
близь о 1 млн рн

24 серпня киянам покажуть видовищні трюки
на мотоциклах і автомобілях
В рам ах свят вання річниці Дня Незалежності У раїни, 24 серпня на

Хрещати відб деться спортивно-презентаційна а ція Київсь о о місь-
о о автомото л б . Ор анізатори свята обіцяють по азові вист пи з ве-
ло- і мототріал , видовищні трю и на мотоци лах і спортивних автомо-
білях, проїзд спортивних авто та позашляхови ів, а та ож проведення
аніматорами різноманітних он рсів та ві торин. Шо відб ватиметься
на Хрещати з 10:00 до 21:00 на відріз від в л. Інстит тсь ої до Євро-
пейсь ої площі. Крім то о, з 11:00 до 19:00 на Хрещати (від в л. Про-
різної до в л. Городець о о) працюватиме зона с ейт-пар та джампе-
р . На встановлених на проїжджій частині онстр ціях проходитим ть
по азові вист пи прихильни ів цих видів спорт .
Облашт ють цьо о дня на центральній в лиці міста і зон рафіті для

10 оманд, зо рема і міжнародних

Цифра дня

1 770 500 
пасажирів було перевезено у січні – червні 2012 року пасажирськими
літаками авіакомпаній, зареєстрованими у столиці 
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Тенденції

Ділові новини

Імпорт фармацевтичної
продукції збільшився 
на 21,3 %
У червні 2012 ро імпорт фар-

мацевтичної прод ції збільшився
на 21,3% або на 45,144 мільйона
доларів порівняно з червнем
2011 ро — до 257,433 млн до-
ларів. Про це У раїнсь им нови-
нам повідомили в Державній
сл жбі статисти и.
У червні імпорт фармацевтич-

ної прод ції збільшився порівня-
но із травнем на 13,3% або на
30,274 мільйона доларів. У січні-
червні 2012 ро порівняно з січ-
нем-червнем 2011 ро імпорт
фармацевтичної прод ції збіль-
шився на 6,7% або на 83,246 млн
доларів — до 1 322,462 млн до-
ларів (січень-червень 2011 ро-

— 1 239,216 млн доларів)

Кабмін збільшив перелік
найменувань ліків 
для держрегулювання цін
Кабінет міністрів У раїни роз-

ширив перелі наймен вань лі ів,
на я і б де встановлюватися
держре лювання цін. Про це

с азано в повідомленні прес-
сл жби ряд . Відповідне рішен-
ня б ло прийняте Кабміном по-
неділо .
За даними Міністерства охоро-

ни здоров’я, до цієї ате орії до-
далося ще 55 наймен вань лі ів, і
на цей час списо та званих со-
ціально орієнтованих лі ів с ла-
дається з 270 позицій.
Граничні постачальниць о-зб -

тові надбав и на та прод цію
встановлюються не вище 12%
оптово-відп с ної ціни, а роз-
дрібні — до 25% від за півельної
ціни.
Для аптечних станов існ ють

обов’яз ові мінімальні асорти-
менти соціально орієнтованих лі-
ів, що визначається Міністер-
ством охорони здоров’я

На розвиток і утримання 
доріг додатково виділять 
1,5 млрд грн
Кабінет міністрів У раїни вирі-

шив додат ово виділити в 2012
році 1,528 млрд ривень на розви-
то і тримання дорі за ально о
орист вання, том числі й на б -

дівництво автома істралей через
Дніпро в Запоріжжі й Чер асах.
Про це с азано в розпорядженні
Кабмін № 554 від 8 серпня, пере-
дає ІА “У раїнсь і новини”.
Кабмін здійснив перерозподіл
рам ах за ально о обся бю-

джетних аси н вань Державно о
а ентства автомобільних дорі
“У равтодор”, с оротивши видат-
и на ви онання бор ових зобов’-
язань, отриманих на розвито
мережі автодорі під арантії Каб-
мін . Чинна реда ція державно о
бюджет передбачає виділення
на розвито мережі автодорі
3,662 млрд ривень, на виплат
бор ових зобов’язань — 5,748
млрд ривень

У липні аеропорт 
“Бориспіль” прийняв 
1 млн пасажирів
У липні в міжнародном аеро-

порт “Бориспіль” пасажиропоті
збільшився на 6,3% або на 58
тис.(до 968 тис. осіб) порівняно з
липнем 2011 ро . Про це с аза-
но в повідомленні Міністерства
інфрастр т ри.

У липні аеропорт обсл жив
10,19 тис. рейсів, обробив 2,609
тис. тонн вантажів і 0,413 тис.
тонн пошти. У січні-липні пасажи-
ропоті аеропорт збільшився
порівняно з анало ічним періо-
дом 2011 ро на 10% або на
436,545 тис. осіб — до 4 801,6
тис. Усьо о за січень-липень в
аеропорт здійснено 58,163 тис.
рейсів

Вітчизняні аграрії 
вже зібрали 25,3 млн тонн
зерна
Сільсь о осподарсь і підпри-

ємства У раїни станом на 13
серпня вже зібрали 25,285 млн
тонн ранніх і пізніх зернових і
зернобобових льт р.
Про це с азано в повідомленні

Міністерства а рарної політи и й
продовольства.
Урожай ранніх зернових і зер-

нобобових зібрано на площі 9,7
млн а, намолочено 25,2 млн
тонн зерна при рожайності 26
ц/ а (в 2011 році — 30,4 ц/ а).
При цьом а рарії обмолотили

43 тис. а проса (24% від про но-

з ), зібравши 53 тис. тонн при
рожайності 12,1 ц/ а, а та ож 34
тис. а реч и (12% від про ноз ),
зібравши 32 тис. тонн при ро-
жайності 9,4 ц/ а.
Я повідомляли У раїнсь і но-

вини, сільсь о осподарсь і під-
приємства завершили збирання
ранніх зернових і зернобобових
льт р, зібравши 25,2 млн

тонн

“УкрАвто” розпочала 
поставку автомобілів у Гану

У раїнсь а автомобільна ор-
порація (“У рАвто”) розпочала
постав автомобілів Ган . Про
це с азано в повідомленні орпо-
рації. Та , липні найбільший ви-
робни ле ових автомобілів За-
порізь ий автомобілеб дівний
завод (ЗАЗ), онтрольований
“У рАвто”, поставив Ган перш
пробн партію автомобілів ZAZ
Sens. Відповідно до повідомлен-
ня, рино Гани є для орпорації
перспе тивним і наразі триває
йо о вивчення.
Гансь ий імпортер автомобілів

має намір ви ористов вати ра-

їнсь і автомобілі для сл жби та сі
й ділових перевезень.
У січні-липні “У рАвто” здій-

снювала е спорт автомобілів
Росію, Білор сь, Азербайджан і
Узбе истан

Уряд прогнозує завершення
реконструкції аеропорту
“Одеса” до 2015 року
Прем’єр-міністр Ми ола Аза-

ров про ноз є завершення ре-
онстр ції КП “Міжнародний
аеропорт “Одеса” до інця 2014
ро .
“До 2015 ро ре онстр ція

одесь о о аеропорт б де за ін-
чена”,— с азав пан Азаров.
Він заявив, що аеропорт та о о

міста, я Одеса, потреб є с час-
но о термінал й злітно-посадоч-
ної см и.
Прем’єр пов’язав проведення

цих робіт із чемпіонатом Європи
з бас етбол 2015 ро .
Він додав, що Одеса втратила

Євро-2012 не з вини діючої вла-
ди, одна чемпіонат із бас етбо-
л — це арний привід в ласти
роші в розвито Одеси

Вільна торгівля 
з СНД збільшить
бюджет
Угоду про вільну торгівлю в СНД
ратифікували Росія, Білорусія
та Україна
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Нові офіційно затверджені тор овельні стос н и з ра-
їнами СНД матим ть низ перева для У раїни, вважа-
ють в ряді. За попередніми про нозами, це додасть
до бюджет держави дохід в с мі 9,4 млрд рн, ство-
рить робочі місця та сприятиме підвищенню ВВП.

Серед головних переваг угоди про Зону вільної торгівлі із СНД, яку укра�

їнський парламент ратифікував 30 липня, уповноважений з питань спів�

праці з Росією та країнами СНД Валерій Мунтіян називає те, що вона дає

можливість зняти торговельні бар’єри та не допустити нових торговельних

війн із державами�членами СНД. Угода також допоможе врегульовувати

торговельні суперечки, спираючись на нормативну базу Світової організа�

ції торгівлі (СОТ).

“Ми знаємо, що зараз іде друга хвиля фінансово�економічної кризи. Цей

договір дає реальну можливість захистити наших громадян від цієї кризи і

зберегти сталий розвиток. Адже сьогодні європейські країни увійшли у фа�

зу стагнації — за підсумками двох кварталів їхній внутрішній валовий про�

дукт скоротився на 0,6%. А у країнах СНД реальне зростання на 4,7%”,—

зазначив уповноважений з питань співпраці з Росією та країнами СНД.

За словами Валерія Мунтіяна, економічне моделювання, проведене уря�

довими фахівцями, показало, що членство у договорі про вільну торгівлю в

рамках СНД має принести додаткові надходження до бюджету у 9,4 мільяр�

да гривень, збільшити ВВП на 2,5 % або на 37,5 мільярда гривень. А по�

жвавлення внаслідок цього торгівлі сприятиме створенню 166 тисяч нових

робочих місць.

Водночас експерт визнає наявність кількох ризиків для України, котрі

містить угода про вільну торгівлю з СНД. Мова йде про збереження низки

вилучень та обмежень, зокрема, і на такі критичні для України товари, як

нафта і газ. Але тепер їхній перелік, принаймні, не буде збільшуватися, ак�

центує пан Мунтіян.

Крім того, подальша доля угоди залежатиме від того, чи захоче Росія,

згідно із попередніми домовленостями, через шість місяців повернутися до

питання про скорочення вилучень та до окремого додатку, який передбачає

початок переговорів про можливість вільного доступу України до транзит�

них мереж країн�членів договору. Потенційно, як очікують в уряді, це може

відкрити Україні доступ до середньоазійського газу, який, на даний момент,

може надходити в Україну лише через територію Росії.

Валерій Мунтіян також повідомив, що згодом Україна має намір розпо�

чати перемовини про зону вільної торгівлі послугами. Наразі обсяги торгів�

лі послугами із країнами СНД перевищують 9 мільярдів доларів.

Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович підписав закон про ра�

тифікацію 9 серпня; угоду про зону вільної торгівлі ратифікували також Ро�

сія та Білорусь, на черзі — Казахстан
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Виховання штрафом
За правопорушення дітей каратимуть їхніх батьків

Віктор ЛІСОВИЙ
спеціально для “Хрещатика”

Здається, наші народні об-
ранці вже по-своєм пере-
осмислили роман Т р енє-
ва “Бать и і діти”: від он-
флі тів по олінь пропон -
ють перейти до штрафних
сан цій. Та ий висново
напрош ється після хва-
лення в першом читанні
за онопрое т № 9547:
“Про внесення зміни до
ст. 184 Коде с У раїни
про адмінпор шення (КУ-
пАП) щодо посилення від-
повідальності за неви о-
нання бать ами або особа-
ми, що їх замінюють, обо-
в’яз ів щодо виховання ді-
тей”.

Вік і закон
За чинним законодавством, бать�

ків можуть оштрафувати залежно від

тих чи інших “заслуг”: за ухилення

від батьківського обов’язку — від

одного до чотирьох неоподатковува�

них мінімумів доходів громадян (7 —

28 грн), за вчинення неповнолітні�

ми адмінпорушення — від трьох до

п’яти (17 — 85 грн), за скоєння не�

повнолітніми кримінального злочи�

ну — від десяти до двадцяти (170 —

340 грн).

Проте, згідно з новою редакцією

ст. 184 КУпАП, штрафи за такі діян�

ня зростають у кілька разів: за ухи�

лення від батьківського обов’язку —

від п’яти до п’ятнадцяти “мініма�

лок” (85 — 255 грн), за вчинення не�

повнолітніми адмінпорушення —

від п’ятнадцяти до двадцяти (255 —

340 грн), за вчинення неповнолітні�

ми кримінального злочину — від

двадцяти до тридцяти (340 — 510

грн). Окрім того, замість штрафних

санкцій передбачені ще й покаран�

ня у вигляді громадських робіт (на

строк від 20 до 60 годин). Чим ви�

кликані такі суворі санкції?

Як зазначає автор проекту, член

парламентського комітету з питань

законодавчого забезпечення право�

охоронної діяльності Володимир

Мойсик: “Актуальність внесення

змін до ст. 184 Кодексу України про

адміністративні правопорушення

обумовлена тим, що незначні розмі�

ри штрафів, передбачені у цій статті,

не виконують функцій перевихо�

вання правопорушника та попере�

дження нових правопорушень”.

На думку депутата Мойсика, та�

кий підхід “сприятиме запобіганню

вчинення нових правопорушень і

підвищенню рівня правової культу�

ри громадян”. На чому базується та�

кий висновок, сказати важко. У по�

яснювальній записці (до проекту

№ 9547) немає статистичних даних

про кількість подібних правопору�

шень чи будь�яких інших фактів, що

вказували б на необхідність запро�

понованих законодавчих новел.

При цьому виникає ще одне сут�

тєве запитання: а чи взагалі варто

карати батьків за вчинки неповно�

літніх, якщо під самим поняттям

“неповнолітні” у 184 статті КУпАП

(як у чинній, так і новій редакції)

мають на увазі не малечу, а юнаків і

дівчат віком від 14 до 16 років? Звер�

німо увагу: йдеться про вік, у разі

досягнення якого винуватця осо�

бисто можуть притягнути до кримі�

нальної відповідальності (згідно з ч.

2 ст. 22 ККУ).

Ось такий цікавий підхід: щоб

нести персональну відповідальність

перед законом, юним “героям” спо�

чатку потрібно “дозріти” до тяжких

злочинів (убивство, незаконне заво�

лодіння транспортним засобом,

умисне тяжке тілесне ушкодження,

бандитизм тощо).

Кодекс проти кодексу

Цікаво, що за останніх два роки

до парламенту вносили цілу низку

аналогічних документів зі змінами

до ст. 184 КУпАП (проекти № 7390

від 19 листопада 2010 року та

№ 8170 від 1 березня 2011 року).

Проте жоден із них так і не дістав

необхідної підтримки народних об�

ранців.

Новий проект (№ 9547) фактично

повторює недоліки своїх “побрати�

мів”: законодавчі зміни, як і раніше,

зводяться до посилення покарань (до

того ж без належного обґрунтування).

А до чого це призведе? Чи не варто та�

кі норми взагалі скасувати, оскільки

вони суперечать вимогам Основного

Закону.

Про це свідчить аналіз, проведе�

ний головним науково�експертним

управлінням (ГНЕУ) Верховної Ра�

ди: “Частиною другою статті 61 Кон�

ституції України передбачено, що

відповідальність особи має індивіду�

альний характер. Цілком очевидно,

що йдеться саме про відповідальність

тієї особи, яка вчинила правопору�

шення. У чинній статті 184 КУпАП

цей припис фактично порушується

шляхом встановлення адміністра�

тивної відповідальності батьків у разі

вчинення (фактично — за вчинення)

їх неповнолітніми дітьми адмінпору�

шень (частина третя) або злочинів,

якщо вони не досягли віку, з якого

настає кримінальна відповідальність

(частина четверта). Крім того, проти�

правна дія (бездіяльність) може роз�

глядатися як адміністративний про�

ступок лише в тому випадку, якщо

має місце наявність усіх ознак складу

цього правопорушення, а саме:

об’єктивної та суб’єктивної сторони,

об’єкта та суб’єкта. Фактично ж, як у

чинній редакції, так і в редакції зако�

нопроекту в цій статті має місце під�

міна суб’єкта правопорушення, коли

його вчиняє одна особа, а відпові�

дальність за це несе інша, що не

можна визнати правильним”.

За висновком ГНЕУ, “законопро�

ект доцільно повернути на доопра�

цювання”. Проте парламентарі з

цим не погоджуються: ще в червні

зазначений документ ухвалили у

першому читанні, а нині вже готу�

ють до другого. І цілком можливо,

що після літніх парламентських ка�

нікул проект пана Мойсика стане

законом. В такому разі може виник�

нути парадоксальна ситуація: Ко�

декс України про адмінпорушення

вступатиме в “суперечку” з Кримі�

нальним кодексом. Річ у тім, що піс�

ля законодавчого встановлення

нижнього порогу кримінальної від�

повідальності (14 років) за тяжкі

злочини, Верховна Рада підтвердила

загальновідомі дані: в такому віці

людина цілком здатна оцінювати

фактичну сторону своїх вчинків,

має певний рівень соціальної свідо�

мості, а отже, й спроможна усвідом�

лювати правові заборони та наслід�

ки їх порушення.

Припустимо, що батька чи матір

оштрафували на 500 гривень за діяння

15�річного лоботряса, якому закорті�

ло зірвати уроки чи розбити вікно у

школі. А далі? Чи завжди такі методи

покарання призведуть до позитивних

висновків і бажаних результатів?

Мабуть, не треба бути великим

психологом, щоб зрозуміти очевид�

ну річ: покарання батьків за дії 14�

16�літніх шибеників неодмінно при�

зведе до загострення внутрішньосі�

мейних проблем і суперечок. І тут

виникає ще одне запитання: а хто ж

виступатиме в ролі судді, який роз�

биратиме батьківсько�дитячі кон�

флікти? Питання, як�то кажуть, ри�

торичне
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 15 серпня 2012 року

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Головний профіль навчання імназії
№ 191 ім. П. Г. Тичини — іноземна
філоло ія. Учні вивчають п’ять іно-
земних мов, а за ріплювати свої
знання на пра тиці мають змо за-
вдя и численним міжнародним про-
е там та спіл ванню з за ордонни-
ми остями.

Історія середньої школи № 191 розпочалася

ще до її відкриття. У 1968 році активно забудову�

вався новий житловий масив Березняки, і єди�

ним загальноосвітнім навчальним закладом на

той час тут була невеличка двоповерхова школа

№ 26 у Кухмістерській слобідці. Згодом пере�

важна частина педагогічного й учнівського ко�

лективу перейшла до новобудови — першої на

Березняках школи № 191 з українською мовою

навчання. 2 вересня 1968 року заклад прийняв у

свої стіни 450 учнів та 25 учителів�сподвижників

на чолі з молодим, енергійним директором Гали�

ною Василівною Арсенюк. І з того часу в храмі

науки завирувало життя: постійно створювалось

щось нове, оригінальне, цікаве.

Прагнення до першості

Із перших років становлення й до нині в шко�

лі панує атмосфера доброзичливості, поваги,

взаємопідтримки. Часто колишні випускники,

здобувши вищу освіту, повертаються у рідні сті�

ни вчителями.

Примітно, що прагнення бути найкращою у

всьому вирізняє школу серед інших. 1984 року їй

було присвоєно статус “Зразкової установи”, а

2010 року гімназія увійшла в десятку найкращих

освітянських закладів Києва.

Ще з 1975 року в школі розпочала роботу сту�

дія “Сонячні кларнети”, яка досліджувала твор�

чу спадщину Павла Григоровича Тичини. Три

роки гуртківці виборювали право на присвоєння

закладу імені видатного поета. І 15 грудня 1978

року урядовою постановою школі № 191 було

присвоєно ім’я Павла Тичини.

З 1994 року педагогічний колектив на чолі з

директором Ніною Дроздович започаткував но�

ву еру в історії школи — їй було присвоєно по�

чесний статус гімназії. З того часу навчальний

заклад отримав новий поштовх для розвитку. Це

своєрідна держава на столичних Березняках,

адже освітній заклад має власний гімн, прапор,

емблему, періодичні видання — “Поклик”,

“Моя гімназія”, “Батьківське слово”, “Дзвіно�

чок”. А головне — свою “армію” обдарованих ді�

тей, потенціальних науковців — з 1997 року гім�

назія стала колективним членом Малої Академії

Наук. Окрім того, навчальний заклад вийшов не

тільки на державний, а й на світовий рівень, з

1999 року ставши учасником проекту асоційова�

них шкіл ЮНЕСКО.

Не забувають в освітянському закладі й про

традиції — тут працює музей історії гімназії та

музей української словесності. У своїй роботі

викладачі активно використовують новітні ком�

п’ютерні технології — діє мультимедійний

центр, відеосалон, бібліотечний комплекс.

Міжнародні проекти

В 2011�2012 навчальному році гімназія № 191

ім. П. Г. Тичини з поглибленим вивченням іно�

земних мов стала членом програми “Навчаємось

разом”, яка реалізується за сприянням Британ�

ської Ради в Україні. Гімназисти 3�х курсів були

залучені до участі у міжнародних проектах, та�

ких як ВВС School Report, Warm Up for the

Games, Big Dance.

Проект BBC School Report дав можливість ді�

тям спробувати себе у ролі журналістів: вони

брали інтерв’ю, вели репортажі з місця подій.

Однією з актуальних тем для юних репортерів у

цьому році стала тема спорту та здорового спо�

собу життя, зокрема, проведення Євро�2012 в

Україні. Більше того, матеріали, представлені на

конкурс учнями гімназії, були високо оцінені

репортерами британського каналу, і вони отри�

мали право вести репортаж з офіційного фут�

больного матчу між командами Англії та Швеції.

Готуючи репортажі і вивчаючи історію виник�

нення Олімпійських та Параолімпійських ігор,

гімназисти досліджували історичні джерела,

публікації, літературу, слідкували за підготовкою

українських спортсменів до змагань. Результати

проекту були представлені на презентації “Давні

та сучасні Олімпійські ігри”, які учні підготува�

ли разом з друзями з гімназій “ЕкоНад” та “Гар�

монія”.

Олімпіада об’єднала школи світу

Дуже цікавим став проект Big Dance, присвя�

чений Олімпійським іграм в Лондоні, який 

об’єднав українські школи. Він реалізовувався

координаторами українських шкіл�учасників

програми “Навчаємось разом” на базі гімназії

№ 191 за підтримки директора Ніни Дроздович

та менеджера проекту Британської Ради Марії

Захарової. У стінах гімназії зібралися представ�

ники 15 шкіл з різних регіонів України, які напе�

редодні Олімпійських ігор у Лондоні вирішили

встановити світовий рекорд (для Книги рекордів

Гіннесса). А саме, 18 травня, коли Олімпійський

вогонь прибув до Великобританії, о 13.00 за Лон�

донським часом (15.00 в Києві) учні різних шкіл

з усього світу виконували танок, присвячений

олімпійському спорту, єдності та дружбі. Танець

для флешмобу створив британський хореограф

Уейн Макгрегор.

Крім участі у флешмобі, для учнів була органі�

зована та проведена презентація з історії Олім�

пійських ігор, лінгвістичні та творчі конкурси,

фотовиставки. Робота школярів не залишилась

без уваги, в цей день гімназію відвідали багато

почесних гостей: заступник місії посольства Ве�

ликобританії Мартін Дей, директор Британської

Ради в Україні Мартін Дауел, керівництво Голов�

ного управлінння освіти на науки Київської

міськдержадміністрації. Всі школи — учасниці

проекту — були відзначені грамотами Британ�

ської Ради, а найактивніші учні отримали цінні

подарунки.

Цікаво, що співпраця українських шкіл про�

довжується. “У липні цього року команда нашої

гімназії відвідала літню міжнародну школу, орга�

нізовану Калуською гімназією, де збиралися ді�

ти з Німеччини, Словенії, Румунії, Мальти, Кіп�

ру та України для спілкування, участі у спільних

проектах та знайомства з культурою і традиціями

інших народів. Наші гімназисти знайшли нових

друзів у різних куточках нашої держави. Тож

міжнародна співпраця триває”, — зазначила

“Хрещатику” директор гімназії № 191 ім. П. Г.

Тичини Ніна Дроздович

Первомученик Стефан

У 415 році Чесні мощі первомуче�

ника Стефана чудесним образом бу�

ли знайдені й перенесені до Єруса�

лима. Одного разу константино�

польський сенатор на ім’я Олек�

сандр з дружиною Іуліанією прибув

до Єрусалима на поклоніння святим

місцям. Й побачивши безліч чудес,

що здійснювалися при гробниці пер�

вомученика Стефана, він побудував

кам’яну церкву на честь його імені

та, з благословення архієрея, переніс

туди чесні мощі святого. Через де�

який час сенатор помер, заповівши

своїй дружині вчинити його похо�

вання поряд зі святим Стефаном в

такій же гробниці.

Вдова покійного виконала його

волю й залишилася жити при храмі.

Через вісім років вона вирішила по�

вернутися на батьківщину в Кон�

стантинополь та взяти з собою ос�

танки чоловіка. Отримавши дозвіл,

Іуліанія наказала розкопати місце

поховання й, так як обидві гробниці

були однакові, помилково взяла не

останки чоловіка, а святі мощі пер�

вомученика Стефана. Коли виїхали з

Єрусалима, був вечір, й в першу ж

ніч над святими мощами стало чутно

ангельський спів, а від самих мощей

надходили пахощі. Здалеку чулися

крики бісів: “Горе нам, йде Стефан й

б’є нас”. Почувши це, Іуліанія зрозу�

міла свою помилку, але вирішила, що

без волі Божої це не могло статися, й

продовжила свій шлях. По дорозі від

святих мощей відбувалися чудесні

зцілення хворих.

В Константинополі святі мощі бу�

ли зустрінуті Патріархом, кліром та

всім народом. На імператорській ко�

лісниці гробницю повезли до палацу,

але по дорозі мули зупинилися у так

званих “Константинових банях”. Й

ніхто не міг зрушити їх з місця. Чудо�

вим чином було відкрито, що святий

Стефан бажає бути похованим саме

на цьому місці. За велінням імпера�

тора там був побудований кам’яний

храм в ім’я первомученика й архіди�

якона Стефана, в якому з честю були

покладені його чесні мощі. Це стало�

ся 15 серпня 428 року.

Інформацію надано
Синодальним відділом

Української православної
церкви

Дніпровських будівельників
відзначили
З на оди Дня б дівельни а в Дніпровсь ій

райдержадміністрації відб лось вр чення
Почесних рамот най ращим б дівельни-
ам, ремонтни ам, дорожни ам, фахівцям
інших спеціальностей. Їх тепло привітав ви-
он ючий обов’яз и олови Дніпровсь ої
РДА Сер ій Кравчен о. Він на адав про те,

що по азни и б дівництва житла в столиці є найвищими в
У раїні. За йо о словами, Дніпровсь ом районі житловий
фонд майже на 40 відсот ів с ладається з та званих “хр щов-
сь их” п’ятиповерхіво , я і потреб ють ремонт . Том хоча те-
риторія район не є найжвавішим столиці б дмайданчи ом,
але ж т т завжди знайдеться робота для фахівців б дівельних
професій.
За ва омий особистий внесо соціально-е ономічний роз-

вито Дніпровсь о о район , с млінн плідн працю та з на о-
ди Дня б дівельни а Сер ій Кравчен о о олосив подя Дніп-
ровсь ої РДА водію 1- о лас КП “Шляхово-е спл атаційне
правління по ремонт та триманню автомобільних шляхів та
спор д на них Дніпровсь о о район м. Києва” Ми олі Галиць-
ом , начальни дільниці ТОВ “Лад 2005” Володимир Гелле,
маляр спеціалізовано о б дівельно о правління № 50 ВАТ
“Київоздобб д” Валентині Гл ш о, начальни відділ б дів-
ництва, архіте т ри та земле орист вання Дніпровсь ої РДА
Ларисі Кононен о, заст пни начальни а відділ б дівництва,
архіте т ри та земле орист вання Дніпровсь ої райдержадмі-
ністрації Андрію Кравч

Діти Голосієва 
відпочивають 
та оздоровлюються  
на Полтавщині
110 чнів олосіївсь их ш іл, в том числі

обдаровані діти з ба атодітних та малоза-
безпечених сімей, сироти та напівсироти, із
ЗНЗ № 260, 236, 286, 132, 220, 227, 260,
179, 186, 116, 85 з 9 по 23 серпня відпочи-

вають та набираються сил перед новим навчальним ро ом в
е оло ічно чистом точ Полтавщини в пансіонаті “Кротен-
івсь ий”. Та ий ч довий подар но став можливим завдя и
олові Бла одійно о фонд “Рідне місто моє” І орю Лисов .
Для дозвілля дітей створені ч дові мови — відпочино на

березі річ и Ворс ла, імнати на 3-4 особи, повноцінне 4-ра-
зове харч вання, артезіансь а свердловина, вода з я ої ви о-
ристов ється для профіла ти и та лі вання астроентероло-
ічних захворювань — сприятим ть оздоровленню ш олярів.
Врахов ючи, що серпень — останній місяць перед новим на-
вчальним ро ом, для дітей ор анізована особливо насичена
розважальна про рама: ф тбольні та волейбольні т рніри, он-
рси, настільні і ри, щоденна дис оте а, арао е та ба ато ін-

ших розва .
Та ож на цей період для малень их відпочивальни ів запла-

новано 2 е с рсії історичними місцями Полтавщини

У Подільському районі 
відбулись 
сільськогосподарські 
ярмарки
У п’ятницю і с бот Подільсь ом

районі відб лись сільсь о осподарсь і
ярмар и. За альна іль ість автомашин з
рамом становила — 175, з них: з овоча-
ми, фр тами — 80, м’ясною прод -
цією — 26, рибою — 4, моло опрод та-

ми — 4, ба алією — 26, з іншими продовольчими товарами —
35. За алом б ло реалізовано 165 тонн прод ції.
У ці дні на ярмар ах б ла представлена прод ція товарови-

робни ів, фермерсь их та селянсь их осподарств Київсь ої,
Житомирсь ої, Чер ась ої, Полтавсь ої, Вінниць ої, Чернівець-
ої та Ровенсь ої областей.
Для часті ярмар ах з продаж плодоовочевої прод ції та

продовольчих товарів зал чено с б’є тів підприємниць ої ді-
яльності, що здійснюють тор івлю на території район , оле -
тивні сільсь о осподарсь і підприємства, фермерсь і та при-
ватні осподарства, підприємства переробної, харчової та ле -
ої промисловості Києва, Київсь ої та інших областей У раїни.
Продовольчі ярмар и проводяться два рази на тиждень, що
дає змо реаліз вати більше прод ції першої необхідності від
безпосередніх товаровиробни ів.
При проведенні ярмаро , фахівцями відділ тор івлі та спо-

живчо о рин Подільсь ої РДА ор анізовано без оштовні міс-
ця для підприємців, постійно проводиться онтроль щодо не-
доп щення встановлення товаровиробни ами необґр нтова-
них тор овельних надбаво та вели ої розбіжності роздрібних
цінах на продовольчі товари. За допомо ою щоденно о моніто-
рин ціни на продовольчі товари встановлюються шляхом
аналіз цін на основні продовольчі товари в тор овельній ме-
режі та на рин ах.
На адаймо, що наст пні ярмар и з продаж сільсь о оспо-

дарсь ої та плодоовочевої прод ції в Подільсь ом районі
столиці заплановано провести найближчої п’ятниці (17 серпня)
за адресою: пр-т Правди, 5-11 та в с бот 18 серпня на в л.
Світлиць о о, 25

Живі скульптури 
демонстрували 
у Шевченківському районі
Нещодавно в центрі Києва, пар іме-

ні Тараса Шевчен а, що навпроти черво-
о орп с однойменно о ніверситет ,
оселилися ні альні диван, одинни ,
торшер, ошеня та навіть автомобіль з
живої трави. Подивитися на них можна
під час вистав и “Шедеври природи” ма-

ли на од сі охочі. Та а подія відб лася в У раїні вперше.
С льпт ри “топіарі” або рин-арт (саме та називається мис-
тецтво ви онання фі р із живої трави) с ладаються з метале-
вих ар асів, том місце для вистав и (пар Тараса Шевчен а)
ор анізатори обрали невипад ово.
“Ори інальні с льпт ри з рослин д же поп лярні за ордо-

ном, їх можна побачити я м зеях, та і звичайних місь их
пар ах різних раїнах світ . Завдя и виставці “Шедеври при-
роди” ми вирішили по азати, нас іль и тісно наше життя по-
в’язане з природою”,— повідомили ор анізатори.
Помил ватися с льпт рами, серед я их є іт, диван, авто-

мобіль, стіл із торшером, телевізор та одинни , дотор н ти-
ся до них і навіть зробити фото на з ад мали на од вихід-
ними сі охочі абсолютно без оштовно. До то о ж, відвід ва-
чів ще й розважали майстер- ласами, м зи ою, он рсами,
спортивними і рами та сімейними зма аннями із зап с анням
повітряних зміїв. Після 18 серпня с льпт ри переїд ть до
Одеси

Новини районів

Благовіст

Школа, де іноземні мови 
застосовують на практиці
Цього року міжнародні проекти гімназії № 191 були присвячені 
Євро�2012 та Олімпіаді у Лондоні

Святий первом чени й
архідия он Стефан по-
страждав від і деїв за ві-
р в Христа, я і побили
йо о амінням. Чесне тіло
свято о м чени а б ло и-
н то на потал звірам й
птахам. Доб та ще один
день лежало воно без по-
ховання, але ні звірі, ні
птахи не дотор н лися до
святих остан ів первом -
чени а. На др ніч бла-
очестивими людьми тіло
свято о Стефана б ло та-
ємно взято й віднесено в
селище Кафар амала по-
близ Єр салима, де з
честю б ло поховане.

Символічно, що в нинішньом році міжнародні прое ти імназії № 191 б ли присвячені Євро-2012 та Олімпіаді
Лондоні

Учні імназії вивчають п’ять іноземних мов, а за ріплювати свої знання на пра тиці мають змо завдя и
численним міжнародним прое там
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Центральна виборча комісія
Постанова № 310 від 13 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ "УКРАЇНА 
МАЙБУТНЬОГО", в одномандатних виборчих округах

Постанова № 315 від 13 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидата у народні депутати України, 
висунутого Демократичною партією угорців України

Постанова № 319 від 13 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України,
висунутих Політичною партією "Вітчизна", в одномандатних
виборчих округах

До Центральної виборчої комісії на�
дійшла заява Демократичної партії
угорців України та інші документи
щодо реєстрації кандидата у народні
депутати України, висунутого 31 лип�
ня 2012 року на з’їзді цієї партії, в од�
номандатному виборчому окрузі
№ 221.

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

кону України “Про вибори народних
депутатів України”.

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

тів України”, керуючись статтями
11–13, пунктом 6 статті 19 Закону Укра�
їни “Про Центральну виборчу комі�
сію”, Центральна виборча комісія 

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

депутати України в одномандатному ви�
борчому окрузі № 221:

Власков Віктор Борисович, наро�
дився 15 червня 1961 року в місті Ки�
єві, громадянин України, протягом

останніх п’яти років проживає на те�
риторії України, освіта вища, заступ�
ник начальника відділу, Національний
Києво�Печерський історико�культур�
ний заповідник, проживає в місті Ки�
єві, судимість відсутня, суб’єкт вису�
вання — Демократична партія угорців
України.

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

ставнику Демократичної партії угорців
України.

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

Голова
Центральної виборчої комісії

В.  ШАПОВАЛ

До Центральної виборчої комісії на�
дійшли заяви Політичної партії “Віт�
чизна” разом з іншими документами
щодо реєстрації кандидатів у народні
депутати України, висунутих 30 липня
2012 року на 7 з’їзді цієї партії, в одно�
мандатних виборчих округах.

Розглянувши зазначені документи,
відповідно до статей 9, 10, пункту 8 час�
тини другої статті 30, частин першої,
третьої статті 52, частин першої, другої,
пункту 2 частини третьої статті 53, час�
тини першої статті 55, частини другої
статті 56, частини першої статті 57, час�

тин першої, другої, шостої, сьомої стат�
ті 59 Закону України “Про вибори на�
родних депутатів України”, керуючись
статтями 11–13, пунктом 6 статті 19 За�
кону України “Про Центральну виборчу
комісію”, Центральна виборча комісія

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

депутати України, висунутих Політич�
ною партією “Вітчизна”, в одномандат�
них виборчих округах згідно з додатка�
ми 1, 2.

2.  Копію цієї постанови та посвідчен�
ня відповідних кандидатів у народні де�

путати України встановленої форми ви�
дати представнику Політичної партії
“Вітчизна”.

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

Голова
Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ

Додаток 2
до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 13 серпня 2012 року № 319

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати

України,зареєстрованих 
в одномандатних виборчих 

округах, утворених 
у межах міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 213
Булавінцев Володимир Федорович,

народився 13 сiчня 1952 року в місті
Серпухів Московської області, грома�
дянин України, протягом останніх
п’яти років проживає на території
України, освіта вища, директор, 
ТОВ “СЛАНЦЕХІМ”, член Політич�
ної партії “Вітчизна”, проживає в міс�
ті Києві, судимість відсутня, суб’єкт
висування — Політична партія “Віт�
чизна”.

Секретар
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Постанова № 320 від 13 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих Українською Народною Партією, в одномандатних
виборчих округах

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

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встанови�
ла, що вони відповідають вимогам За�
кону України “Про вибори народних
депутатів України”.

Враховуючи викладене, відповідно до
статей 9, 10, пункту 8 частини другої
статтіа30, частин першої, третьої статті
52, частин першої, другої, пункту 2 час�
тини третьої статті 53, частини першої
статті 55, частини другої статті 56, час�

тини першої статті 57, частин першої,
другої, шостої, сьомої статті 59 Закону
України “Про вибори народних депута�
тів України”, керуючись статтями
11–13, пунктом 6 статті 19 Закону Укра�
їни “Про Центральну виборчу комі�
сію”, Центральна виборча комісія

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

депутати України, висунутих Україн�
ською Народною Партією, в одноман�
датних виборчих округах згідно з додат�
ками 1 — 16.

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

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

Голова
Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ

Додаток 16
до постанови Центральної 

виборчої комісії
від 13 серпня 2012 року 

№ 320

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати

України, зареєстрованих 
в одномандатних виборчих

округах,утворених 
у межах міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 211
Вутке Сергій Віталійович, народився

20 лютого 1983 року в місті Києві, гро�
мадянин України, протягом останніх
п’яти років проживає на території Укра�
їни, освіта вища, менеджер, Секретаріат
Української Народної Партії, член
Української Народної Партії, проживає
в місті Києві, судимість відсутня, суб�
’єкт висування — Українська Народна
Партія.

Одномандатний виборчий округ № 213
Пасічний Володимир Миколайо�

вич, народився 19 грудня 1957 року в
селі Фрунзе Доманівського району
Миколаївської області, громадянин
України, протягом останніх п’яти ро�
ків проживає на території України, ос�
віта вища, генеральний директор, ТОВ
“Спарта”, член Української Народної
Партії, проживає в місті Обухів Київ�
ської області, судимість відсутня,
суб’єкт висування — Українська На�
родна Партія.

Секретар
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Постанова № 321 від 13 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих Партією Зелених України, в одномандатних 
виборчих округах

До Центральної виборчої комісії на�
дійшли заяви Партії Зелених України та
інші документи щодо реєстрації канди�
датів у народні депутати України, вису�
нутих 9 серпня 2012 року на XXII поза�
черговому з’їзді цієї партії, в одноман�
датних виборчих округах.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встанови�
ла, що вони відповідають вимогам За�
кону України “Про вибори народних
депутатів України”.

Враховуючи викладене, відповідно
до статей 9, 10, пункту 8 частини другої
статті 30, частин першої, третьої статті
52, частин першої, другої, пункту 2

частини третьої статті 53, частини пер�
шої статті 55, частини другої статті 56,
частини першої статті 57, частин пер�
шої, другої, шостої, сьомої статті 59
Закону України “Про вибори народ�
них депутатів України”, керуючись
статтями 11–13, пунктом 6 статті 19
Закону України “Про Центральну ви�
борчу комісію”, Центральна виборча
комісія

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

ні депутати України, висунутих Парті�
єю Зелених України, в одномандатних
виборчих округах згідно з додатками
1—6.

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

3.Цю постанову разом з відповідним
додатком надіслати відповідним ре�
гіональним друкованим засобам масо�
вої інформації для оприлюднення у
триденний строк з дня її прийняття, а
також оприлюднити на офіційному
веб�сайті Центральної виборчої комі�
сії.

Голова
Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ

Додаток 6
до постанови Центральної 

виборчої комісії
від 13 серпня 2012 року № 321

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати

України,зареєстрованих в одно"
мандатних виборчих округах,
утворених у межах міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 220
Семак Світлана Петрівна, народила�

ся 6 березня 1959 року в місті Києві,
громадянка України, протягом останніх
п’яти років проживає на території Укра�
їни, освіта вища, приватний підпри�

ємець, безпартійнa, проживає в місті
Києві, судимість відсутня, суб’єкт вису�
вання — Партія Зелених України.

Одномандатний виборчий округ № 222
Смірнов Антон Миколайович, наро�

дився 1 жовтня 1986 року в місті Харко�
ві, громадянин України, протягом
останніх п’яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, менеджер,
компанія ”Ромстал Україна”, член Пар�
тії Зелених України, проживає в місті
Києві, судимість відсутня, суб’єкт вису�
вання — Партія Зелених України.

Секретар
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

До Центральної виборчої комісії на�
дійшли заяви ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
“УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО” разом з
іншими документами щодо реєстрації
кандидатів у народні депутати України,
висунутих 5 серпня 2012 року на ІІІ З’їз�
ді цієї партії, в одномандатних виборчих
округах.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встановила
їх відповідність вимогам Закону Укра�
їни “Про вибори народних депутатів
України”.

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

52, частин першої, другої, пункту 2 час�
тини третьої статті 53, частини першої
статті 55, частини другої статті 56, час�
тини першої статті 57, частин першої,
другої, шостої, сьомої статті 59 Закону
України “Про вибори народних депута�
тів України”, керуючись статтями 11 �
13, пунктом 6 статті 19 Закону України
“Про Центральну виборчу комісію”,
Центральна виборча комісія

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

депутати України, висунутих ПОЛІТИЧ�
НОЮ ПАРТІЄЮ “УКРАЇНА МАЙБУТ�
НЬОГО”, в одномандатних виборчих
округах згідно з додатками 1–7.

2. Копію цієї постанови та посвідчен�
ня відповідних кандидатів у народні де�
путати України встановленої форми ви�
дати представнику ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ “УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО”.

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

Голова
Центральної виборчої комісії 

В. ШАПОВАЛ

Додаток 7
до постанови Центральної 

виборчої комісії
від 13 серпня 2012 року 

№ 310

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати

України,
зареєстрованих в одномандат"

них виборчих округах,
утворених у межах міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 218
Кривенко Тарас Олександрович,

народився 17 грудня 1984 року в смт

Глеваха Васильківського району Київ�
ської області, громадянин України,
протягом останніх п’яти років прожи�
ває на території України, освіта вища,
помічник�консультант народного де�
путата України, член ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ “УКРАЇНА МАЙБУТНЬО�
ГО”, проживає в місті Васильків Київ�
ської області, судимість відсутня, суб�
’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАР�
ТІЯ “УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО”.

Секретар
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ
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Постанова № 322 від 13 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
які балотуються в одномандатних виборчих округах 
у порядку самовисування

До Центральної виборчої комісії на�
дійшли заяви громадян України про само�
висування та інші документи для реєстра�
ції їх кандидатами у народні депутати Укра�
їни в одномандатних виборчих округах.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встановила
їх відповідність вимогам Закону Укра�
їни “Про вибори народних депутатів
України”.

Враховуючи викладене, відповідно до
статей 9, 10, пункту 8 частини другої
статті 30, частини третьої статті 52, час�
тини другої статті 55, частини другої
статті 56, частини першої статті 57, час�
тин першої, другої, шостої, сьомої стат�
ті 59 Закону України “Про вибори на�
родних депутатів України”, керуючись
статтями 11—13, пунктом 6 статті 19 За�
кону України “Про Центральну виборчу
комісію”, Центральна виборча комісія

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

депутати України, які балотуються в од�
номандатних виборчих округах у порядку
самовисування, згідно з додатками 1—17.

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

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

Голова
Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ

Додаток 17
до постанови Центральної 

виборчої комісії
від 13 серпня 2012 року № 322

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати

України,зареєстрованих 
в одномандатних 

виборчих округах,утворених 
у межах міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 211
Стрілець Тетяна Олександрівна, на�

родилася 9 серпня 1963 року в місті
Кременчук Полтавської області, гро�
мадянка України, протягом останніх
п’яти років проживає на території
України, освіта вища, тимчасово не
працює, безпартійнa, проживає в місті
Києві, судимість відсутня, самовису�
вання.

Одномандатний виборчий округ № 212
Гетьман Олексій Юрійович, наро�

дився 19 квiтня 1962 року в місті Києві,
громадянин України, протягом остан�
ніх п’яти років проживає на території
України, освіта вища, тимчасово не
працює, член Політичної партії “На�
родна Самооборона”, проживає в місті
Києві, судимість відсутня, самовису�
вання.

Стеценко Святослав Олександрович,
народився 8 жовтня 1965 року в селі
Миролюбівка Піщанського району
Вінницької області, громадянин Укра�
їни, протягом останніх п’яти років про�
живає на території України, освіта ви�

ща, військовий пенсіонер, безпартій�
ний, проживає в місті Києві, судимість
відсутня, самовисування.

Чермак Ігор Іванович, народився 
1 сiчня 1963 року в селі Городниця Горо�
денківського району Івано�Франків�
ської області, громадянин України,
протягом останніх п’яти років прожи�
ває на території України, освіта вища,
головний лікар, Київська міська клініч�
на лікарня № 1, член Партії регіонів,
проживає в місті Києві, судимість від�
сутня, самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 213
Кузьмінський Віктор Іванович, наро�

дився 4 квiтня 1966 року в місті Умань
Черкаської області, громадянин Укра�
їни, протягом останніх п’яти років про�
живає на території України, освіта ви�
ща, політолог, громадська організація
“Громадянський корпус”, безпартій�
ний, проживає в місті Києві, судимість
відсутня, самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 214
Гавриленко Олександр Борисович,

народився 6 березня 1974 року в місті
Києві, громадянин України, протягом
останніх п’яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, голова прав�
ління, громадська організація “Київ�
ський міський центр “ПРАВОЗАХИС�
НИК”, безпартійний, проживає в місті
Києві, судимість відсутня, самовису�
вання.

Чубко Оксана Миколаївна, народи�
лася 14 липня 1974 року в селі М�Діви�

ця Прилуцького району Чернігівської
області, громадянка України, протягом
останніх п’яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, генераль�
ний директор, ТОВ “Надія”, безпартій�
нa, проживає в місті Києві, судимість
відсутня, самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 217
Силантьєв Денис Олегович, наро�

дився 3 жовтня 1976 року в місті Запо�
ріжжі, громадянин України, протягом
останніх п’яти років проживає на тери�
торії України, директор, центр навчан�
ня плаванню Деснянського району міс�
та Києва, безпартійний, проживає в
місті Києві, судимість відсутня, самови�
сування.

Товтрівська Олеся Олександрівна,
народилася 18 сiчня 1961 року в селі
Хрещатик Заставнівського району Чер�
нівецької області, громадянка України,
протягом останніх п’яти років прожи�
ває на території України, освіта вища,
голова, громадська організація “Фонд
сприяння розвитку м. Києва ім. Святої
Княгині Ольги”, безпартійнa, проживає
в місті Києві, судимість відсутня, само�
висування.

Одномандатний виборчий округ № 218
Глущенко Олексій Анатолійович, на�

родився 26 сiчня 1975 року в місті Ки�
єві, громадянин України, протягом
останніх п’яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, здобувач ка�
федри цивільного права, Національна
юридична академія України імені Яро�
слава Мудрого, безпартійний, прожи�

ває в місті Києві, судимість відсутня, са�
мовисування.

Семенюк Віктор Леонідович, наро�
дився 1 травня 1958 року в місті Чер�
нівцях, громадянин України, протягом
останніх п’яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, керівник
Київського відділу, аудиторська фірма
“Контракти�Аудит”, член Партії вете�
ранів Афганістану, проживає в місті
Києві, судимість відсутня, самовису�
вання.

Одномандатний виборчий округ № 222
Шипінський Владислав Станіславо�

вич, народився 12 червня 1977 року в
місті Кишиневі, громадянин України,
протягом останніх п’яти років прожи�
ває на території України, освіта вища,
генеральний директор, ТОВ “Арт�
стиль”, безпартійний, проживає в місті
Києві, судимість відсутня, самовису�
вання.

Одномандатний виборчий округ № 223
Швидкін Андрій Олександрович, на�

родився 11 травня 1977 року в місті Усу�
рійськ Приморського краю, громадя�
нин України, протягом останніх п’яти
років проживає на території України,
освіта вища, суддя, господарський суд
Харківської області, безпартійний, про�
живає в місті Харкові, судимість відсут�
ня, самовисування.

Секретар
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Центральна   виборча   комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку кандидата у народні депутати України, який
балотується в одномандатному виборчому окрузі № 212,

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: Виборчий фонд Черновола Тараса Вячеславовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2352808674.
Банк отримувача: КРД AT "Райффайзен Банк Аваль".
Код банку отримувача: МФО 322904. Рахунок отримувача: 26430282257.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку кандидата у народні депутати України, який
балотується в одномандатному виборчому окрузі № 98.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: Виборчий фонд Нечипорука Сергія Володимировича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2710011579.
Банк отримувача: КРД AT "Райффайзен Банк Аваль".
Код банку отримувача: МФО 322904. Рахунок отримувача: 26430282387.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє яро відкриття поточного рахунку кандидата у народні депутати України, який
балотується в одномандатному виборчому окрузі № 217,

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: Виборчий фонд Дерпака Віталія Михайловича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2720417492.
Банк отримувача: КРД AT "Райффайзен Банк Аваль",
Код банку отримувача: МФО 322904. Рахунок отримувача: 26437282078.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку кандидата у народні депутати України, який
балотується в одномандатному виборчому окрузі № 214.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: Виборчий фонд Мартинова Миколи Єгоровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1243806253.
Банк отримувача: Печерська філія ПАТ КБ "ПриватБанк".
Код банку отримувача: МФО 300711. Рахунок отримувача: 26433052700630.

Центральна   виборча   комісія
Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття поточного рахунку кандидата у народні
депутати України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 220,
Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: Виборчий фонд Школьного Вячеслава Олександровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2570405175.
Банк отримувача: ПАТ "ПУМБ".
Код банку отримувача: МФО 334851. Рахунок отримувача: 264368.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

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

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Про внесення змін до розпорядження 

Київської міської державної адміністрації від 17.06.99 № 967
Розпорядження № 388 від 12 березня 2012 року

Відповідно до ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву пастора, голови ради ре;
лігійної громади Християнської церкви Повного Євангелія “Джерело життя” у Оболонському районі м. Києва від 20.12.2011 та про;
токол загальних зборів релігійної громади Християнської церкви Повного Євангелія “Джерело життя” у Оболонському районі 
м. Києва від 20.12.2011 № 09, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади Християнської
церкви Повного Євангелія “Джерело життя” у Оболонському районі м. Ки#
єва, зареєстрованого розпорядженням Київської міської державної адмі#
ністрації від 17.06.99 № 967, виклавши його в новій редакції, що додає#
ться.

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 здійснення реконструкції парку на Дніпровській набережній 
та реконструкції бульвару Давидова у Дніпровському районі

Розпорядження № 407 від 16 березня 2012 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону навколишнього природного середови;

ща”, “Про столицю України — місто;герой Київ”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів Укра;
їни від 18.01.2012 № 40 “Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів для здійснення м. Києвом функцій столиці, у
тому числі будівництва метрополітену до житлового масиву Троєщина”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ра;
ди (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 “Про реалізацію районними в місті Києві державними адмініс;
траціями окремих повноважень”, з метою покращення благоустрою міста та створення сучасних зон відпочинку для мешканців
міста Києва, в межах повноважень органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити реконструкцію парку на Дніпровській набережній та ре#
конструкцію бульвару Давидова у Дніпровському районі.

2. Визначити Управління житлово#комунального господарства Дніп#
ровської районної в місті Києві державної адміністрації замовником ре#
конструкції об’єктів, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3. Управлінню житлово#комунального господарства Дніпровської
районної в місті Києві державної адміністрації:

3.1. Забезпечити розробку та затвердження в установленому порядку
проектно#кошторисної документації на реконструкцію об’єктів, зазначе#
них у пункті 1 цього розпорядження.

3.2. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організа#
ції для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, на
конкурсних торгах.

4. Взяти до відома, що фінансування робіт, зазначених у пункті 1 цьо#
го розпорядження, буде здійснюватись відповідно до та в межах показни#
ків, передбачених Програмою соціально#економічного розвитку міста Ки#
єва на 2012 рік.

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

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

Голова О. Попов

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
Християн Віри Євангельської 

“Пробудження” у Деснянському районі м. Києва
Розпорядження № 402 від 15 березня 2012 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву громадян від 07.02.2012
і протокол загальних зборів засновників релігійної громади Християн Віри Євангельської “Пробудження” у Деснянському районі 
м. Києва від 07.02.2012 № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати Статут релігійної громади Християн Віри Євангель#
ської “Пробудження” у Деснянському 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 реконструкцію проїзду від пров. Червоноармійського 
до вул. М. Грінченка у Голосіївському районі

Розпорядження № 406 від 16 березня 2012 року
Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини 1 статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 5, 23 За;

кону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, з метою приведення до належного техніч;
ного стану дорожнього покриття проїзної частини та тротуарів проїзду від пров. Червоноармійського до вул. М. Грінченка у Голо;
сіївському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити розробку проектно#кошторисної документації та рекон#
струкцію проїзду від пров. Червоноармійського до вул. М. Грінченка у Го#
лосіївському районі.

2. Визначити комунальну корпорацію “Київавтодор” замовником вико#
нання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження.

3. Комунальній корпорації “Київавтодор”:
3.1. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організа#

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

3.2. Забезпечити розробку та затвердження проектно#кошторисної до#
кументації в установленому порядку.

3.3. При укладанні договору підряду на виконання будівельних робіт
обов’язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якос#
ті виконаних робіт та встановити гарантії строків експлуатації об’єкта.

3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви#
конання будівельних робіт.

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

4. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу Ки#
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встанов#
леному порядку подати до Головного управління економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з розробки
проектно#кошторисної документації та реконструкції проїзду від пров.
Червоноармійського до вул. М. Грінченка у Голосіївському районі до про#
грам соціально#економічного розвитку м. Києва на 2012 та наступні роки.

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

Голова О. Попов



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

Термін прийняття заяв про оренд 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: 01601, м. Київ, в л. Бо омольця, 4, імн. № 125. Детальна іформація за
тел. 256-2558; 256-2409. У разі надходження двох і більше заяв на один об’є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

Державне підприємство "На ово-дослідний інстит т
мі роприладів" НТК "Інстит т моно ристалів" НАН
У раїни про намір передати в оренд державне

майно, щодо я их надійшли заяви.
Вивчається попит щодо передачі в оренд частини нежитлових приміщень в адмі-

ністративно-лабораторном орп сі площею 23,3 в. метра. Вартість майна за неза-
лежною оцін ою становить за 1 в. метр (без ПДВ) 56,79 рн.

Мета ви ористання під офіс.
Заяви про оренд зазначено о об’є та приймаються протя ом 10 робочих днів піс-

ля оп блі вання о олошення за адресою: м. Київ, в л. Північно-Сірець а, 3.
Додат ова інформація за тел: 38(044) 434-88-32

№
п/п

Юридична адреса балан-
со трим вача, телефон

Повна хара теристи а та
міцезнаходження об’є та оренди

Реєстр. №
нер хом. майна

За альн.
площа, в.м

Вартість майна за
нез. оцін ою, рн

Ма симально
можливий стро оренди

Цільове ви ористання
об’є та оренди

Інші
мови

1. 01024, м. Київ, в л.
Бо омольця, 4

Кімнати № 2,4 на 1-ом поверсі
лабораторно-виробничо о орп с (ОКП) 10303 15,1 98 100,00 До 31.12.2015 С лад непродовольчих

товарів Відш о-
д вання
вартості
о оло-
шення в
ЗМІ

2. —//— Частина приміщення на технічн. поверсі
16-поверх. лаборант.-виробничо о орп с 10302 1,0 4038,00 До 31.12.2015 Розміщення операторів

теле ом ні ацій

3. —//— Частина дах для розміщення і
антенофідерно о пристрою 10302 172 759,00 До 31.12.2015 Розміщення операторів

теле ом ні ацій

7

ДОКУМЕНТ
Хрещатик 15 cерпня 2012 року

Про підсумки проведення міського конкурсу;огляду суб’єктів 
господарювання сфери побутового обслуговування 

на присвоєння звання зразкового у м. Києві в 2011 році
Розпорядження № 398 від 15 березня 2012 року

На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
23.06.2011 № 1043 “Про міський конкурс;огляд суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання
зразкового у м. Києві”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Присвоїти суб’єктам господарювання — учасникам міського конкур#
су#огляду суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування
звання зразкового У м. Києві в 2011 році та затвердити їх перелік, що до#
дається.

2. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побутового обслуго#
вування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) нагородити переможців міського конкур#
су#огляду суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування
свідоцтвами про присвоєння звання зразкового у м. Києві з врученням їм
анотаційних дощок та квітів.

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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про спостережну комісію при виконавчому органі 
Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)
Розпорядження № 396 від 15 березня 2012 року

Відповідно до статті 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 25 Закону України “Про місцеві держав;
ні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 № 429 “Про затвердження положень про спостережні комісії
та піклувальні ради при спеціальних виховних установах”, у зв’язку зі змінами у складі спостережної комісії при виконавчому ор;
гані Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

І. Затвердити зміни до складу спостережної комісії при виконавчому
органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації),
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ра#
ди (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2009 № 1124 ( в
редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ#
ської міської державної адміністрації) від. 08.11.2010 № 915), виклавши
його в новій редакції, що додається.

2. Пункт 2 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2009 № 1124 “Про
утворення спостережної комісії при виконавчому органі Київської міської
ради (Київській міській державній адміністрації)” викласти в такій редак#
ції:

“2. Спостережній комісії у своїй діяльності керуватись Положенням про
спостережні комісії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 01.04.2004 № 429 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
10.11.2010 № 1042)”.

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

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступни#
ків голови Київської державної адміністрації згідно з розподілом обов’яз#
ків.

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 08.12.2009 № 1365
Розпорядження № 371 від 7 березня 2012 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву старшого пресвітера ре;
лігійної громади Свято;Георгіївської парафії у Святошинському районі міста Києва Української Православної Церкви Київського
Патріархату від 11.08.2011 та протокол загальних зборів членів зазначеної релігійної громади від 28.04.2011 № 2, в межах функцій
місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади Свято#Георгіїв#
ської парафії у Святошинському районі міста Києва Української Право#
славної Церкви Київського Патріархату, зареєстрованого розпоряджен#
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав#
ної адміністрації) від 08.12.2009 № 1365, виклавши його в новій редакції,
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 утворення комісії з питань передачі спортивної споруди 
із штучним льодовим покриттям на вул. Міста Шалетт,6 

з державної власності до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 374 від 7 березня 2012 року
Згідно з Законом України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” та постановою Кабінету Міністрів

України від 21.09.1998 № 1482 “Про передачу об’єктів права держаної та комунальної власності”, на виконання рішення Київської
міської ради від 31.03.2011 № 73/5460 “Про згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міс;
та Києва критої спортивної споруди із штучним льодовим покриттям, розташованої у м. Києві на вул. Міста Шалетт,6”, враховуючи
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 490;р “Про передачу спортивної споруди у власність територіальної
громади м. Києва”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити комісію з питань передачі спортивної споруди із штучним
льодовим покриттям на вул. Міста Шалетт,6 з державної власності до ко#
мунальної власності територіальної громади міста Києва та затвердити її
склад, що додається.

2. Комісії, утвореній згідно з пунктом 1 цього розпорядження, органі#
зувати свою роботу в установленому порядку, підписати акти приймання#
передачі та направити їх на затвердження до виконавчого органу Київ#
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

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

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

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про передачу функцій замовника реконструкції 
і благоустрою парку Перемоги 

у Дніпровському районі
Розпорядження № 395 від 15 березня 2012 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону навколишнього природного середови;
ща”, “Про столицю України — місто;герой Київ”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів Укра;
їни від 18.01.2012 № 40 “Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів для здійснення м. Києвом функцій столиці, у
тому числі будівництва метрополітену до житлового масиву Троєщина”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ра;
ди (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 “Про реалізацію районними в місті Києві державними адмініс;
траціями окремих повноважень”, з метою завершення реконструкції і благоустрою парку Перемоги у Дніпровському районі м. Ки;
єва, в межах повноважень органу місцевого самоврядування:

1. Передати функції замовника реконструкції і благоустрою парку Пе#
ремоги у Дніпровському районі м. Києва Управлінню житлово#комуналь#
ного господарства Дніпровської районної в місті Києві державної адмініс#
трації.

2. Київському комунальному об’єднанню зеленого будівництва та екс#
плуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” в установленому по#
рядку здійснити організаційно#правові заходи, пов’язані з передачею
Управлінню житлово#комунального господарства Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації функцій замовника реконструкції і бла#
гоустрою парку Перемоги у Дніпровському районі м. Києва, в тому числі
передати витрати по незавершеному будівництву, залишки об’ємів про#
ектно#вишукувальних та будівельних робіт, а також проектно#кошторисну
документацію, розроблену відповідно до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 14.09.1999 № 1502 “Про реконструкцію і бла#
гоустрій парку Перемоги у Дніпровському районі”.

3. Управлінню житлово#комунального господарства Дніпровської
районної в місті Києві державної адміністрації:

3.1. У встановленому порядку визначити генеральну підрядну органі#
зацію для здійснення реконструкції і благоустрою парку Перемоги у Дніп#
ровському районі м. Києва, друга черга будівництва.

3.2. Забезпечити в установленому порядку корегування проектно#кош#

торисної документації, передбачивши в ній влаштування фундаментів та
благоустрій під майбутню скульптурну композицію біля Кургану Слави,
влаштування алеї#музею, під відкритим небом військової техніки, влашту#
вання алеї Прикордонників.

4. Взяти до відома, що фінансування робіт, визначених у пункті 1 цьо#
го розпорядження, буде здійснірватись відповідно до та в межах показни#
ків, передбачених Програмою соціально#економічного розвитку міста Ки#
єва на 2012 рік.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 14.09.1999 № 1502 “Про реконструк#
цію і благоустрій парку Перемоги у Дніпровському районі” в частині ви#
значення замовника реконструкції парку Перемоги у Дніпровському райо#
ні.

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

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

Голова О. Попов

Про доповнення адресного переліку будівель та споруд приватної, 
колективної і державної форми власності, на яких будуть проводитись роботи

з капітального ремонту фасадів, покрівель будівель та споруд, благоустрою 
прибудинкових територій в рамках підготовки міста Києва 

до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Розпорядження № 373 від 7 березня 2012 року

Відповідно Закону України “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Укра;
їні”, Закону України “Про столицю України — місто;герой Київ”, керуючись рішенням Київської міської ради від 08.02.2007
№ 61/722 “Про Угоду з Приймаючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2010;2012 року з футболу”:

1. Доповнити адресний перелік будівель та споруд приватної, колек#
тивної і державної форми власності, на яких будуть проводитись роботи
з капітального ремонту фасадів, покрівель будівель та споруд, благоуст#
рою прибудинкових територій в рамках підготовки міста Києва до прове#

дення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвер#
джений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки#
ївської міської державної адміністрації) від 08.09.2011 № 1640, позиціями
10#29 такого змісту: “

2. Питання щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо#
го розпорядження покласти на заступника голови Київської міської дер#
жавної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ#

ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

10 бульв. Тараса Шевченка 12 Національний музей Тараса Шевченка

11 Кудрявський узвіз 7 Публічне акціонерне товариство "Український нафтогазовий інститут"

12 вул. Академіка Янгеля (гуртожиток № 1) 5 Національний технічний університет України "Київський політехнічний
інститут"

13 вул. Академіка Янгеля (гуртожиток №3) 22 Національний технічний університет України "Київський політехнічний
інститут"

14 вул. Академіка Янгеля (гуртожиток №4) 7 Національний технічний університет України "Київський політехнічний
інститут"

15 вул. Академіка Янгеля (гуртожиток №6) 18/1 Національний технічний університет України "Київський політехнічний
інститут"

16 вул. Металістів (гуртожиток №7) 3 Національний технічний університет України "Київський політехнічний
інститут"

17 вул. Академіка Янгеля (гуртожиток №8) 20 Національний технічний університет України "Київський політехнічний
інститут"

18 вул. Академіка Янгеля (гуртожиток №9) 16/2 Національний технічний університет України "Київський політехнічний
інститут"

19 вул. Академіка Янгеля (гуртожиток № 10) 2/24 Національний технічний університет України "Київський політехнічний
інститут"

20 вул. Металістів (гуртожиток №11) 4 Національний технічний університет України "Київський політехнічний
інститут"

21 вул. Металістів (гуртожиток №12) 7 Національний технічний університет України "Київський політехнічний
інститут"

22 вул. Металістів (гуртожиток № 13) 8 Національний технічний університет України "Київський політехнічний
інститут"

23 пров. Ковальський (гуртожиток № 14) 5 Національний технічний університет України "Київський політехнічний
інститут"

24 вул. Металістів (гуртожиток № 15) 5 Національний технічний університет України "Київський політехнічний
інститут"

25 вул. Виборзька (гуртожиток №16) 3 Національний технічний університет України "Київський політехнічний
інститут"

26 вул. Виборзька (гуртожиток № 17) 1 Національний технічний університет України "Київський політехнічний
інститут"

27 вул. Борщагівська (гуртожиток № 18) 148 Національний технічний університет України "Київський політехнічний
інститут"

28 просп. Червонозоряний 9/1 Київська регіональна дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль"

29 вул. Артема 7 Крайнєв Петро Павлович 

Про демонтаж вантового мосту через гавань р. Дніпро 
з вул. Верхній;Нижній Вал на Рибальський півострів 

в Подільському районі в складі будівництва Подільського 
мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві

Розпорядження № 375 від 7 березня 2012 року
Відповідно до підпункту 2 пункту “а” частини 1 статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 6, 26 За;

кону України “Про дорожній рух”, статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, у зв’язку з будівництвом
заїзду на Подільський мостовий перехід з вул. Набережно;Хрещатицької поблизу вул. Верхній;Нижній Вал в складі будівництва
Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству "Дирекція будівництва шляхово#транс#
портних споруд м. Києва”, що входить до складу комунальної корпорації
"Київавтодор”;

1.1. У 2012#2013 роках розробити та затвердити у встановленому за#
конодавством порядку проектно#кошторисну документацію, а у 2013 році
забезпечити виконання робіт з демонтажу вантового мосту через гавань
р. Дніпро з вул. Верхній#Нижній Вал на Рибальський півострів в Поділь#
ському районі в складі будівництва Подільського мостового переходу че#
рез р. Дніпро в м. Києві.

1.2. Виконання робіт з демонтажу вантового мосту розпочати після
прийняття відповідного рішення Київською міською радою та прийнят#
тя в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта “Будівництво заїз#
ду на Подільський мостовий перехід з вул. Набережно#Хрещатицької в
районі вул. Верхній#Нижній Вал в складі будівництва Подільського мос#
тового переходу через р. Дніпро в м. Києві” та перекладки інженерних
мереж (з їх переключенням) з існуючого вантового мосту в конструкцію
мосту заїзду на Подільський мостовий перехід з вул. Набережно#Хре#
щатицької поблизу вул. Верхній#Нижній Вал. 

1.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку
виконання будівельних робіт.

1.4. Роботи виконувати відповідно до Правил благоустрою міста Ки#
єва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051.

1.5. У складі проекту забезпечити розробку та погодження з УДАІ ГУ
МВС України в м. Києві схеми організації руху транспорту на період

виконання робіт з демонтажу вантового мосту через гавань р. Дніпро
з вул. Верхній#Нижній Вал на Рибальський півострів в Подільському
районі.

2. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу Ки#
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

2.1. У встановленому порядку подати до Головного управління еконо#
міки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення
робіт з розробки проектно#кошторисної документації до проекту Програ#
ми соціально#економічного розвитку м. Києва на 2012 рік.

2.2. У встановленому порядку подати до Головного управління еконо#
міки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення
робіт з демонтажу вантового мосту через гавань р. Дніпро з вул. Верхній#
Нижній Вал на Рибальський півострів в Подільському районі до проектів
програм соціально#економічного розвитку міста Києва на 2012 рік та на#
ступні роки.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації прий#
няти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо#
го 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 виконання робіт з утримання 
і ремонту житлового та нежитлового фонду

Розпорядження № 383 від 12 березня 2012 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 4 рішення Київської міської ради від 14.07.2011

№ 378/5765 “Про питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій” та в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити адресний перелік будинків комунальної власності, на
яких необхідно проведення ремонтних робіт згідно з додатком.

2. Комунальному підприємству “Київжитлоспецексплуатація”:
2.1. Розробити та погодити в установленому порядку проектно#кошто#

рисну документацію на виконання ремонтних робіт в житлових та нежит#
лових будинках комунальної власності, визначених відповідно до п. 1 цьо#
го розпорядження.

2.2. Виступити замовником проведення ремонтно#будівельних робіт в
будинках комунальної власності згідно з п. 1 цього розпорядження.

2.3. Фінансування виконання робіт здійснити за рахунок коштів цільо#
вого фонду підприємства” сформованого згідно з рішенням Київської
міської ради від 14.07.2011 № 378/5765 “Про питання впорядкування ді#
яльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних тех#
нологій”.

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

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

Ф Е Б С Т Д Д Т

С І Л Е Л Е К А Р П

Х Р Е Щ А Т И К І Г І Л

І Н Т О Н А Ц І Я Р О У

Д А Р Т Р А Л Г І Я Т

А Л С У Р А У Н Д А

У З О Х А Н К Е Р

Р У Н О П А Т Р І А Р Х

Відповіді на сканворд 
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Спортивні новини

Велоспорт. Олександр Головаш — бронзовий
призер ЧЄ з велошосе
В Зіланді (Голландія) відб вся чемпіонат Європи з велоспорт на шо-

се серед молоді та юніорів.
У раїнець Оле сандр Головаш став бронзовим призером в індивід -

альній онці з роздільним стартом на дистанції 24 м серед чолові ів
до 23-х ро ів. Першим став Расм с Крістіан Квааде з Данії з часом 28
хвилин 59 се нд. Др им фініш вав Боб Юн ельс з Лю семб р а з
відставанням 23 се нди

Теніс. Петра Квітова перемогла на турнірі 
у Монреалі
У ніч на 14 серпня в Монреалі (Канада) на т рнірі WTA ате орії Premier

Rogers Cup на від ритих ортах (хард), з призовим фондом
$ 2 168 400 відб вся фінальний матч. Шоста ра ет а світ , 22-річна
чесь а тенісист а Петра Квітова, стала переможницею т рнір . У вирі-
шальном поєдин Петра пере рала 30-річн итаян На Лі, що займає
світовом рейтин 11-е місце, з рах н ом 7:5, 2:6, 6:3. Тенісист и ра-

ли 2 одини 16 хвилин. У найвідповідальніші моменти Петра зі рала ра-
ще итаян и. За матч с перниці зробили по чотири брей и. В а тиві
чеш и 3 ейси при 6 подвійних помил ах, Лі На навиліт подала три рази
і на своїх подачах помилилася 4 рази. Завдя и цій перемозі Петра зрів-
няла рах но в особистом протистоянні з Лі На — 2:2. Для Квітової це
перший тит л в поточном сезоні і восьмий професіональній ар'єрі.
За свій спіх вона отримає 900 очо в залі рейтин WTA і 385 000 до-
ларів призових, а итаян а — 620 очо і 193 000 доларів призових

Бокс. У Києві на ринзі зустрінуться Ісмаїл Сіллах
та Ігор Пилипенко
Відомий раїнсь ий напівваж ова ови Ісмаїл Сіллах (17 перемо —

1 пораз а, KO 14) свій наст пний бій проведе в Києві 19- о серпня. С -
перни ом Сіллаха стане 39-річний запорожець І ор Пилипен о (3 пе-
ремо и — 12 поразо — 2 нічиї, KO 2). Зазначимо, що в рам ах цьо о
вечора бо с пройде ще один бій між Дмитром К чером (17-0-0, 13
КО) та франц зом Жаном-Мар ом Монрозом (25-5-0, 15 КО). Поєдин-
и відб д ться фітнес- л бі "Sport Life" в Києві за адресою: в л. Чер-
вонот аць а, 42

Баскетбол. БК "Донецьк" зіграє в Єдиній лізі ВТБ
Бас етбольний л б "Донець " став володарем wild card від Єдиної

лі и ВТБ і війшов до с лад часни ів чемпіоната-2012/13. Рішення про
в лючення раїнсь о о л б в списо часни ів т рнір б ло прийня-
то дире торатом Єдиної лі и ВТБ. Генеральний дире тор лі и Андрій
Широ ов зазначив, що "Донець " під сил боротися за найвищі місця.
"Ми раді знов бачити "Донець " серед часни ів лі и. Не прихов ю,
раїнсь ий л б б в не єдиним претендентом на wild card. Ми отрима-

ли заяв и від 7 л бів з 6 раїн. Дире торат лі и б в одностайний сво-
єм рішенні. У раїна — страте ічний партнер Єдиної лі и ВТБ. З першо-
о сезон представни и цієї держави мали мінім м два місця в нашом
т рнірі — і ми раді, що ця традиція не б де пор шена". На адаємо, що
БК "Донець " вже брав часть лізі ВТБ сезоні 2009—2010 ро ів

Температура +15°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 91 %

Температура +18°С

Атм. тиск 733 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 79 %

Температура +16°С

Атм. тиск 733 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 86 %

Прогноз погоди на 15 серпня 2012 року

ОВНИ, не на нітайте онфлі тн атмосфер , вона й та наеле -
тризована, достатньо іс ри непороз мінь, особливо з домочадця-
ми, шлюбними с п тни ами — і запалає пол м’я сваро . Поста-
райтеся не зміш вати до пи домашні та робочі справи, те "асор-
ті" є отр йним, і не переводьте свої вн трішні проблеми та ом-
пле си на ділових партнерів.
ТЕЛЬЦІ, день пронизаний не ативними переживаннями, осо-

бливо в зв’яз із зіпсованими взаєминами з підле лими, оле а-
ми або через бра професійно о досвід чи невміння освоїти но-
вий техноло ічний процес (обладнання) на роботі. Перед родича-
ми, я і вас налаштовані "е спл ат вати" на повн от ш , нама-
айтеся не н ти рабсь и спин .
БЛИЗНЯТА, тр довий ент зіазм заради стабілізації матеріаль-

но о стан , поліпшення домашньої атмосфери може дати зворо-
тний ефе т. Сили та роші змарн ються на ор анізацію відпочин ,
розва и, де задоволенням і не пахне. К п ючи б дь-я і речі, пиль-
н йте на всі "сто", висо а ймовірність придбати нея існі прод ти,
підроб чи бра ований товар.
РАКИ, день вели ими спіхами не порад є, в ращом разі ви

витратите подвійн іль ість енер ії, отримавши рез льтаті
с ромні плоди. У іршом — зіт нетеся з непереборною переш о-
дою, я а ост дить ваш бойовий д х. За алом б дь-я а а тивна ді-
яльність за рож є перевтомою, травмами, по іршенням самопо-
ч ття. Прибор айте нів, ревнощі, не ви ли айте на д ель сильні-
ших с противни ів.
ЛЕВИ, події дня мотивовані армічно. Для спішно о р х вперед

від вас вима ається завзята а тивність і висо ий рівень професіо-
налізм плюс міння онтролювати свої приховані поч ття (напри-
лад, страх перед начальни ом, неспо ій за сім'ю). Ніхто не пови-
нен бачити ваших сліз, о рім найближчих людей, ос іль и б рхливі
емоційні взаємини з оле ами, партнерами заважатим ть ефе тив-
ній омандній роботі і зниж ватим ть її ділов прод тивність.
ДІВИ, б дьте мобільними, ви можете несподівано опинитися в

сит ації, що вима ає ріш чих і сміливих дій. Я що допі ають ба-
жання і терпіти немає сил, при от йтеся до ризи — з ле істю
отримати те, що д же хочеться, і не мрійте! Взаємини з давнім
др ом б д ть піддані випроб ванню он ретними життєвими
проблемами, пильн йте, аби не посваритися через роші.
ТЕРЕЗИ, день промайне в наеле тризованій атмосфері, профе-

сійні перемо и дістан ться неле о, вима аючи надзвичайної са-
модисципліни і цілеспрямованості. Шеф, с оріше за все, б де не-
задоволений вашою роботою, а бать и — поведін ою. Я що намі-
тили опан вати вищ ар’єрн сходин , начальни може стати для
вас основним он рентом.
СКОРПІОНИ, я що ви працюєте в я ійсь системі, при от йтеся

до розчар вань, що стос ється і авторитетних посадових фі р.
Втім, це допоможе позб тися ілюзій, але за мови, що ви отові
реально дивитися на життя, сприймаючи дійсність з плюсами та
мін сами. Я що не хочете п стити сили на вітер, вам протипо аза-
но р шати відрядження, дале і мандри, затівати с довий процес,
бізнес за ордоном, ш ати робот , проходити співбесід в іно-
земній фірмі.
СТРІЛЬЦІ, вам за рож є віч-на-віч з стрітися з сит аціями та ре-

чами, я их боїтеся і панічно ни аєте, втім, діватися ні ди, доля зм -
сить ви оренити заячий д х заради вашо о ж бла а, ос іль и пере-
ля сидить в підсвідомості і отр ює життя. Розплатіться з редитора-
ми, рошей ні ом не позичайте і самі не беріть в бор . Я що хочете
безхмарно о майб тньо о, ви онайте дані обіцян и, ви ні ом не по-
винні б ти винними! А ще не смійте зазіхати на ч же та заздрити!
КОЗОРОГИ, про особисте життя доведеться заб ти, с цільна

робоча мет шня, оточення терзає вас на шмат и, шеф в лючив
ди таторсь ий пресин . Терпіть, воювати сенс немає, зазнаєте
фіас о, оловне — ни ати онфронтації б дь-я им чином. Знайте:
нині всебічно до одити примхливим людям неможливо!
ВОДОЛІЇВ доля не жалітиме, розслабтеся і не прив'яз йтеся д -

шею до рез льтатів своїх з силь, ставтеся спо ійніше до рити и
та за важень, не з орайте дотла на роботі. Вдавшись до цієї м д-
рої та ти и, заощадите д шевний потенціал, що є джерелом здо-
ров’я. А від емоційно о фонтан вання одне оре.
РИБИ, це день е стрим , том про спо ій заб дьте. На роман-

тичном фронті вас че ає розчар вання або з'явиться нова відпо-
відальність. Д шевний онта т з оханим має пройти перевір
принциповими розбіжностями: напри лад, відмінністю професій-
них планів або матеріальних інтересів, несхожістю по лядів на лю-
бов і се с

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  1 5  С Е Р П Н Я

ранок день вечір

Столичні клуби "Динамо" 
та "Арсенал" здобули перемоги
Відбувся 5 тур в українській Прем’єр�лізі
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

В раїнсь ом чемпіонаті
відб лися матчі в рам ах 5
т р вітчизняної першості з
ф тбол . Київсь і л би
порад вали своїх вболі-
вальни ів, перемі ши с -
перни ів. "Динамо" на сто-
личном НСК "Олімпій-
сь ий" з стрічався з л ць-
ою "Волинню". Забивши
по два оли ожном з
таймів, "синьо-білі" від-
свят вали спіх з рах н-
ом 4:1. Наба ато с ладні-
шим видався матч для
"Арсенал ", я ий на виїзді
рав з хар івсь им "Мета-
лістом". Долю ри вирішив
лише один ол, я ий вже
на 11-й хвилині забив " а-
нонір" Оле сандр Ковпа .

Матч у Києві стартував з нескін�

ченних атак київського "Динамо",

яке намагалося скоріше відкрити ра�

хунок у зустрічі з "Волинню". Пер�

ший шанс з’явився у півзахисника

Велозу, коли він пробивав зі стан�

дарту, але голкіпер гостей Литовчен�

ко зумів врятувати свою команду,

вибравши правильну позицію. "Во�

линь" намагалася огризатися, вико�

нуючи передачі низом на Суботича,

що раз за разом опинявся в офсайді.

Гравці "Динамо" не припиняли ство�

рювати небезпеку біля воріт супер�

ника і на 22�й хвилині таки домо�

глися свого. Андрій Ярмоленко,

прийнявши м’яч на правому фланзі,

змістився в центральну зону, вико�

нав передачу на лівий фланг. Дуду

випередив захисника, відпасував у

вільну зону, де Ніко Кранчар спо�

чатку обробив м’яч, а потім з лінії

штрафного пробив у дальній нижній

кут. 1:0 — і зірковий новачок "Дина�

мо" відзначається першим голом за

свою команду. Не встигли прийти до

тями гості, як на 29�й хвилині Браун

Ідейє після передачі Дениса Гарма�

ша точним ударом між ніг Лито�

вченка відправив луцький колектив

в нокдаун — 2:0. Це вже сьомий гол

нігерійського форварда в цьому се�

зоні. Не створивши абсолютно нічо�

го біля воріт Максима Коваля, "Во�

линь" все�таки відродила інтригу:

через п’ять хвилин після другого

пропущеного м’яча Рамон дуже лег�

ко обіграв Євгена Хачеріді і, вий�

шовши один на один з воротарем,

пробив у дальню стійку, від якої м’яч

відлетів у ворота! 2:1 — так і закін�

чився перший тайм.

Після перерви гравці з Луцька з

неабияким запалом намагалися

будь�що зрівняти рахунок, до чого

був близький Суботич, але його уда�

ру забракло точності. Після цього

кияни без особливих зусиль забили

третій м’яч: Ніко Кранчар відкрився

під передачу в центрі штрафного

майданчика суперників і пробив у

ближній кут — 3:1. Після цього гра

"Волині" в основному проходила у

центрі поля, а "Динамо" просто не

давало можливості загрожувати во�

ротам Максима Коваля. І вже за дві

хвилини до закінчення матчу Ідейє

оформив дубль, в черговий раз про�

демонструвавши свій бомбардир�

ський хист. Таким чином, київський

колектив виграв п’яту зустріч по�

спіль у Прем’єр�лізі, тим самим очо�

ливши разом з донецьким "Шахта�

рем" турнірну таблицю українського

чемпіонату.

А ось матч у Харкові завершився

сенсаційною перемогою "Арсеналу".

Підопічні Леоніда Кучука змогли ви�

стояти під шквалом потужних атак

"Металіста" і в підсумку здобули дуже

важливі три очки. Єдиний м’яч у зу�

стрічі провів Олександр Ковпак. Піс�

ля матчу наставник "канонірів" про�

коментував гру: "У нас було дуже ма�

ло часу на підготовку до поєдинку з"

Металістом " — всього два дні. Фут�

болісти були шоковані після Ліги Єв�

ропи, адже вони заслужили право ви�

грати і пройти далі, тому були дуже

уважні і слухали все, що говорилося

на тренуваннях, передматчевій уста�

новці перед поєдинком з "Металі�

стом". Спочатку у нас не йшла гра,

але ми знали, що моменти в нас бу�

дуть, які можна буде використати.

Тому й перемогли "Металіст" за раху�

нок морально�вольових якостей, ро�

зуміння гри, ігрової дисципліни"
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Цей день в історії 15 серпня

1519 — на місці індіансь о о
рибальсь о о села засновано міс-
то Панама, назва я о о в пере ла-
ді означає "ба ато-ба ато риби"
1769 — народився Наполеон I

Бонапарт, імператор Франції
1771 — народився Вальтер

С отт, шотландсь ий письменни
1795 — Франції введено но-

в валют — фран
1873— від рито р х поїздів по

всій залізничній лінії Київ-Берес-
тя завдовж и 560 м
1908 — Пр ссії жін ам до-

зволено вст пати до вишів
1914 — прохід першо о с дна

через Панамсь ий анал (офіцій-
но анал від рили лише 12 черв-
ня 1920 ро )
1971 — Президент США Річард

Ні сон о олосив про припинення
забезпечення долара США золотом

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Нападни "Динамо" Ні о Кранчар ( білій формі) відзначився д блем матчі проти "Волині"

Ф
от

о 
С

ер
гі

я 
РЕ

ВЕ
РИ


