
"Доступне житло" знімає обмеження
Уряд вдосконалив процедуру отримання пільгових квартир та будинків

Швидка допомога стане
якіснішою
Відтепер на виклики киян виїжджатимуть 29 нових санітарних машин

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

27 нових автомобілів е стреної швид ої
медичної допомо и та 2 надс часних ре-
анімобілі вчора поповнили пар столич-
но о “Київмедавтотранс ”. Відсьо одні
всі вони працюватим ть та виїжджати-
м ть на ви ли и меш анців міста. Ключі
від новень их санітарних машин водіям
та омандирам бри ад вр чив олова
КМДА Оле сандр Попов.

Обладнані за найсучаснішими вимогами карети

швидкої допомоги були закуплені за кошти державного

бюджету, два ж реанімобілі придбало місто. Загалом у

цьому році планують оновити половину парку машин

швидкої допомоги “Київмедавтотрансу”.

“Ми давно чекали в Києві нові карети швидкої ме"

дичної допомоги, і нарешті це відбулося. Однак це лише

початок. Сьогодні ми передаємо 29 автомобілів, а в ці"

лому їх буде 67. Два реанімаційні автомобілі ми закупи"

ли коштом міського бюджету, вони оснащені найсучас"

нішим обладнанням. Я поцікавився у фахівців і переко"

нався, що наші реанімобілі відповідають найкращим єв"

ропейським стандартам”,— розповів “Хрещатику”

Олександр Попов.

Так, за словами головного лікаря Київської міської

станції швидкої медичної допомоги та медицини катас"

троф Анатолія Вершигори, медичне оснащення всіх са"

нітарних машин є найсучаснішим.

“В автомобілях встановлена сучасна апаратура для

проведення серцево"легеневої реанімації. Це, по"пер"

ше, електрокардіографи, дефібрилятори, монітори,

дихальна апаратура відомих фірм та допоміжні засоби.

Також там наявні транспортні комплекти для надання

допомоги пацієнтам. Крім того, всі бригади забезпе"

чені киснем у великому обсязі. Також у машинах су"

часний салон, який підвищує комфортність для паці"

єнта і персоналу, який там працює. У ньому ергоно"

мічне розміщення обладнання”,— зазначив Анатолій

Вершигора.

Як повідомив пан Вершигора, весь медперсонал,

який працюватиме на “швидких”, пройде спеціальні

навчання"тренінги з фахівцями медичних фірм.

Завдяки отриманим автомобілям, медики зможуть

надавати допомогу більш оперативно та якісно.

“На сьогодні у столиці налічується 150 авто швидкої

допомоги. Однак 90 % машин зношені на 100 %, вони

морально застарілі та підлягають заміні. На жаль, остан"

нє оновлення парку санітарного транспорту було ще у

2008 році. В цьому році ми замінимо майже половину

всіх автівок. І я сподіваюся, що в наступному зможемо

оновити і другу половину цього парку”,— відзначив на"

чальник ГУ охорони здоров’я КМДА Віталій Мохорєв.

Крім того, як зазначив пан Мохорєв, за рахунок кош"

тів державного та місцевого бюджетів у цьому році було

вирішене питання щодо медикаментозного забезпечен"

ня викликів швидкої допомоги. Так, якщо торік на один

виклик виділялося 6 грн, то в нинішньому ця цифра

зросла у 6 разів.

Зазначимо, що загалом за рахунок державного бю"

джету для Києва уже придбано 42 автомобілі екстреної

швидкої медичної допомоги типу В. Учора отримано 27

машин, ще 15 надійдуть найближчим часом. Вартість

кожної такої швидкої — 649 800 грн. Автомобілі вироб"

лено у столиці фірмою “Крас” на базі автомобіля

Peugeot Boxer

Голова КМДА Оле сандр Попов повідомив медичним бри адам швид их допомо , що о рім 29 автіво незабаром столичний пар зросте до 67 спецмашин, оснащених найс часнішим
обладнанням

Алла ШЛАПАК: 
"В соціальній сфері головне �
почути кожну конкретну людину" 
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У місті курсуватиме 320 нових
тролейбусів 
Більшість з них за плено за ошти редит
Європейсь о о бан ре онстр ції і розвит
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Острівець людяності та творчості 
Учнів столичної ш оли № 180 вчать розв’яз вати
життєві проблеми
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1 га землі у Шевченківському 
районі повернуто у державну 
власність
Рішенням Господарсь о о с д Києва від

31.07.2012 ро задоволено позов про рат ри
столиці та витреб вано із неза онно о володіння
омерційної стр т ри земельн ділян площею
1,074 а на в лиці Глибочиць ій, 73-77 Шевчен ів-
сь ом районі. Про це “Хрещати ” повідомили
відділі зв’яз ів із ЗМІ столичної про рат ри.
Встановлено, що земельн ділян вартістю 14 млн
рн б ло неза онно вил чено з орист вання Верхов-
ної Ради У раїни та передано приватном підприєм-
ств для б дівництва, е спл атації та обсл ов вання
адміністративно-житлово о омпле с з вб довани-
ми та приб дованими приміщеннями ромадсь о о і
тор овельно о призначення та підземним пар ін ом.
Наразі рішення с д переб ває на ви онанні

У Києві відбудеться велосипедний
пробіг “ЕкоТрек 2012”
Подія відб деться с бот на просп. Ми оли Ба-

жана неподалі станції метро “Позня и”, її ор аніза-
тором вист пила ВГО “Чиста Хвиля”.
Метою пробі є підтрим а ініціативи Страте ії

розвит Києва до 2025 ро щодо розб дови с -
часної велоінфрастр т ри та поп ляризації альтер-
нативних видів транспорт , перш чер — вело-
сипедно о.
Першим велорайоном Києва стане саме Дарниць-
ий. Т т передбачено встановити перехоплюючі ве-
лопар ін и біля станцій метро, аби ияни мо ли за-
лишити велосипед в робочий час на пар ін з охо-
роною, а ввечері забрати і дістатися домів и.
На при ладі пілотно о район водночас б де пере-

вірено, я працюють різні велосипедні об’є ти: я і є
вдалими для Києва, а я і недоцільними на даний мо-
мент. Отриманий досвід поширять на інші райони
Києва, а до 2025 ро передбачається об’єднати сі
велорайони в єдин місь мереж .
О рім існ ючої велодоріж и на просп. Ми оли Ба-

жана, та ож б д ється велодоріж а на в л. Здолб -
нівсь ій. Крім то о, триває прое т вання нових
велома істралей на в л. Анни Ахматової та на
просп. Петра Гри орен а.
“Ми пра немо зробити велоінфрастр т р без-

печною, швид ою та привабливою. Тіль и за та их
мов ияни захоч ть обрати велосипед я щоден-
ний транспорт, що дозволить зменшити іль ість
забр днення від приватних автомобілів, зробити
місто більш е оло ічно чистим та звільнити трот -
ари від автіво ”,— пере онаний олова КМДА Оле -
сандр Попов

Мешканців столиці запрошують 
на 57+у міську виставку квітів
Мелодії раїнсь их азо зазв чать на Співочом

полі День Незалежності У раїни — олова КМДА
Оле сандр Попов від риє щорічн 57- місь ви-
став вітів.
Я повідомили КО “Київзеленб д”, тема цьо оріч-

ної е спозиції: “Мелодія раїнсь их азо ”, адже саме
азці належить особливе місце в д ховній сфері нашо-
о народ .
Над прое том працювали дизайнери КП з три-

мання зелених насаджень районів та КО “Київзелен-
б д”. Саме вони створили об’ємно просторові ом-
позиції з вітів: “Ходить арб з по ород ”, “Каз а
про Жар-птицю та Вов а”, “Колосо ” та ба ато інших.
За важимо, що за альна площа омпозицій с ла-

дає близь о 2500 в. м. Квіти для неї вибрані найріз-
номанітніші — від звичайних однорічних рослин (а е-
рат м, та етіс, бе онія, пет нія, альтернатера, цине-
рарія, оле с) до ба аторічних та зрізаних, я і спеці-
ально виростили для цієї вистав и. Усьо о для ство-
рення зад м висадили близь о 300 тисяч вітів.
Від риття вистав и відб деться 24 серпня, а три-

ватиме вона до 9 вересня. Під час її проведення
працюватиме і вистав а-ярмаро , де б д ть пред-
ставлені роботи я професійних вітни арів, та і
аматорів вітни арства

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Розробни и про рами “До-
ст пне житло” внесли чер ові
зміни до цьо о до мента.
Прав и стос ються збільшення
нормативної площі нер хомо-
сті та ритеріїв, за я ими від-
бирають часни ів прое т . За
словами авторів, це зробить
мови часті про рамі ви ід-
нішими для заб довни ів,
бан ів та ромадян.

Програма “Доступне житло” продов"

жує знімати обмеження для учасників.

Тепер не обов’язково перебувати у квар"

тирній черзі, щоб скористатися правом

на пільгову купівлю нерухомості. Про ці

та інші зміни повідомив заступник ди"

ректора департаменту державних про"

грам розвитку житлового будівництва

Міністерства регіонального розвитку, бу"

дівництва та ЖКГ України Володимир

Височин.

“Ми зняли це обмеження, бо є багато

людей, які мають можливості і хочуть

придбати пільгове житло, але не зареєс"

тровані у черзі на квартиру. Думаю, це

пришвидшить реалізацію проекту”,—

сказав пан Височин.

Крім того, змінено нормативну площу

пільгового житла. Згідно з правками,

учасник програми може придбати більшу

квартиру, якщо самостійно доплатить за

зайві квадратні метри. Наразі за програ"

мою “Доступне житло” можна купити

квартиру не більше 40 кв. м на сім’ю з

двох осіб. Далі доплюсовується по 18 кв. м

на кожного наступного члена сім’ї, але не

більше 76 кв. м для квартир і 94 кв. м для

індивідуального будівництва.

“Це розрахункова вартість для отри"

мання компенсацій. Якщо ж квартира

буде більше, то ця відповідальність на

погашення повністю лягатиме на особу.

Постанова передбачає перевищення

норм на 25%. Але її також з часом пла"

нується зняти”,— пояснив Володимир

Височин.

Нагадаємо, раніше для позичальників

за програмою пільгової іпотеки вже були

введені поступки. Йдеться про зменшен"

ня первинного внеску за квартиру з 25%

до 15 — 10% за умови додаткової застави.

Також було розширено список партне"

рів"забудовників, які пропонують деше"

ве житло.

За словами банкірів, програма лише

почала працювати, тому й результати не"

високі, але тенденції показують, що вона

стає популярною серед українців. Зокре"

ма “Укргазбанк” вже видав 158 кредитів

за програмою “Доступне житло”.

“Загалом по Україні ми видаємо

близько 40 кредитів щотижня. Звісно,

розраховуємо на збільшення цього по"

казника та, відповідно, попиту на до"

ступну іпотеку серед тих, хто має право

на поліпшення житлових умов. Зазначу,

що кредити видаються не лише в облас"

них центрах, а й по всій території Укра"

їні. Банком акредитовано вже більше 40

забудовників, а це, безсумнівно, значно

полегшує процедуру укладання кредит"

ної угоди”,— прокоментував директор

департаменту роздрібного банкінгу

“Укргазбанку” Антон Косторніченко.

Як повідомив директор Іпотечного

центру в Києві та Київській області Сер"

гій Комнатний, у столиці більше 2"ох ти"

сяч осіб виявили бажання прийняти

участь у програмі. “Портрет столичного

претендента на доступне житло такий:

35"40 років, середній дохід на родину в

місяць — 7 тис. грн”,— сказав Сергій

Комнатний.

Варте уваги те, що міська влада Києва,

з ініціативи голови КМДА Олександра

Попова, допоможе працівникам бю"

джетної сфери, які хочуть придбати піль"

гове житло, заплативши перший внесок

за нерухомість. Наразі обговорюються

механізми цього проекту

У СТОЛИЦІ СПРИЯТИМУТЬ

РОЗДІЛЬНОМУ 

ЗБОРУ СМІТТЯ
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9,5 ТИСЯЧІ БУДИНКІВ

ОТРИМАЛИ ПАСПОРТИ

ГОТОВНОСТІ ДО ЗИМИ
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НАЦБАНК ЗАДОВОЛЕНИЙ

НИЗЬКИМИ

ПОКАЗНИКАМИ ІНФЛЯЦІЇ 
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НАРОДЖУВАНІСТЬ

НАПРЯМУ ЗАЛЕЖИТЬ

ВІД ДОХОДІВ
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МІСТО
Хрещатик 17 серпня 2012 року

Новини

Понад 9,5 тисячі будинків уже отримали 
паспорти готовності до опалювального сезону
Станом на 6 серпня 2012 ро райдержадміністрації видали 9 599 пас-

портів отовності б дин ів до опалювально о сезон сіх форм власності
(86,7 %), з них 7423 б дин и ом нальної власності (89,0 %). Про це по-
відомили ГУ житлово о осподарства.
За інформацією профільно о правління, до зими от ються 11 066

житлових б дин ів, з них: 8344 житлових б дин ів ом нальної власності;
914 б дин ів ЖБК; 325 б дин ів ОСББ (на самообсл ов ванні); 515 ві-
домчих житлових б дин ів; 532 інвестиційних; 436 ртожит ів.
Гот ється до можливих сні опадів і автомобільно-транспортний пар

ЖЕО. Та , в сіх 10 районах Києва наявності 469 одиниць сні оприби-
ральної техні и. З них 116 — мала механізація, 203 тра тори та 150 оди-
ниць мало абаритної техні и, я придбали цьо о ро .
Крім то о, за даними ГУ енер ети и, енер оефе тивності та енер озбе-

реження триває під отов а до зими об’є тів сфери освіти та охорони здо-
ров’я міста. Наразі вже під отовлено 595 за ладів (53,1 %). Серед них 266
ш іл (57,2 %), 295 дитячих садоч ів (62,1 %) та 84 лі арні (46,6 %). За а-
лом передбачено під от вати до настання холодів 1 120 об’є тів: 465
ш іл: 475 дитячих садоч ів та 180 лі арень

Під’їзні шляхи до Центрального автовокзалу 
реконструюють
У Києві ре онстр юють під’їзні шляхи до Центрально о автово зал на

Вели ій ільцевій дорозі, що Голосіївсь ом районі. Відповідне розпоря-
дження підписав олова КМДА Оле сандр Попов з метою приведення до
належно о технічно о стан дорожньо о по риття проїжджої частини та
трот арів. З ідно з до ментом, КК “Київавтодор” я замовни ви онання
робіт визначить енеральн прое тн та енеральн підрядн ор анізації
на он рсних тор ах встановленом за онодавством поряд .
Слід за важити, що при ладанні до овор підряд на ви онання б ді-

вельних робіт замовни обов’яз ово передбачить мови щодо надання
підрядни ом арантій я ості та встановить арантійні стро и е спл атації
об’є та

Цифра дня

653 400 000 
гривень — на таку суму в червні 2012 року було відпущено населенню
столиці світлих нафтопродуктів, стисненого та скрапленого газу для
автомобілів 

За даними ГУ статистики у місті Києві 
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У столиці сприятимуть 
роздільному збору сміття
Незабаром заплановано зменшити у два рази тариф за вивезення
пет�пляшок та картону
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

У Києві впродовж іль ох ро ів триває про рама із роз-
дільно о збор сміття. Найближчим часом заплановано
подати на підпис олови КМДА Оле сандра Попова роз-
порядження про зменшення тариф за вивезення с хих
відходів, та им чином місь а влада заохоч ватиме меш-
анців е ономити. За алом же до 2025 ро столиці
заплановано поб д вати два пот жних сміттєпереробних
заводи, ре онстр ювати завод “Енер ія” та збільшити
іль ість роздільно зібраних відходів до 30 %.

Проблема утилізації сміття актуальна для багатьох країн світу. У Євросоюзі із

наступного року вступає у дію рішення про те, що усі відходи перед захоронен!

ням мають бути розділені. Україна також вийшла на фінішну пряму щодо вирі!

шення проблеми утилізації сміття. Про це заявив голова Держінвестпроекту

Владислав Каськів у зв’язку із рішенням уряду затвердити техніко!економічне

обґрунтування (ТЕО) Національного проекту “Чисте місто”, яким передбаче!

но створення індустрії сміттєпереробки і побудову 10 нових комплексів у різних

регіонах України з глибиною переробки понад 50 %.

“У столиці заплановано побудувати два сміттєпереробних заводи із прив’яз!

кою до 5!го і 6!го полігонів,— розповів “Хрещатику” заступник начальника ГУ

комунального господарства КМДА Володимир Казачук.— Потужність отих

двох заводів десь 250–300 тисяч тонн відходів на рік. Крім того, місто планує

здійснити реконструкцію сміттєспалювального заводу “Енергія” за рахунок

“кіотських коштів”. Таким чином заплановано вирішити проблему поводжен!

ня з побутовими відходами у Києві”.

Водночас роздільний збір сміття фактично розпочинається із квартир киян,

адже мешканці мають самі розділяти так звані сухі і мокрі відходи. Відповідно

до схеми санітарної очистки Києва, за розрахунками фахівців, при двоконтей!

нерній формі збору сміття третина припадатиме якраз на сухі відходи (пет!

пляшки, картон, скло). У столиці приблизно 30 тисяч контейнерів, тож десять

тисяч із них мають бути пристосовані для збору цієї вторсировини.

“У Києві роздільний збір сміття — це уже не експеримент, а практика робо!

ти,— запевняє Володимир Казачук.— На сьогодні у місті встановлено майже 5

тисяч спеціальних контейнерів. Тобто 15 % сміття ми уже розділяємо. Непогана

ситуація щодо роздільного збору в Солом’янському, Шевченківському, Печер!

ському, Голосіївському районах. Надалі ми будемо продовжувати цю роботу”.

Аби економічно зацікавити киян розділяти відходи, міська влада планує

зменшити вартість їх вивезення. На думку фахівців, це має дати позитивні ре!

зультати уже в найближчому майбутньому.

“Наше Головне управління разом із КП “Київкомунсервіс” підготували про!

ект розпорядження про зменшення тарифу на вивезення непотребу по розділь!

но зібраній категорії у два рази,— наголошує Володимир Олександрович.— Та!

ким чином ми зацікавлюватимемо городян роздільно збирати сміття. Нехай

спочатку це будуть зекономлені копійки, але ми сподіваємося, що у процесі

нам вдасться вийти на світові показники роздільного збору відходів,— до 30 %

відбору ресурсоцінних матеріалів”.

Крім того, КП “Київкомунсервіс” укладає договори із власниками МАФІв,

які викидають сміття у контейнери біля житлових будинків, таким чином, аби

зменшити навантаження на мешканців, і це дає можливість або встановлювати

додаткові контейнери, або зменшити плату за вивезення непотребу. Ця практи!

ка набирає обертів. Крім того, “Київкомунсерсвіс” рекламними і просвітниць!

кими заходами зацікавлює людей, аби вони розділяли сміття.

“У нас мешканці спочатку дивляться, скільки вони платять,— зауважує Во!

лодимир Казачук,— а уже потім зважають на інші чинники. У цій же ситуації

кияни матимуть два плюси, по!перше, платитимуть менше за вивіз сміття, а по!

друге, матимуть чистіше довкілля”

Через проведення в центрі міста 
шоу МАЙDАН’S рух транспорту у вихідні дні 
буде тимчасово обмежено
Вели е хорео рафічне шо МАЙDАН’S повертається на оловн площ
раїни. Голова КМДА Оле сандр Попов підтримав ініціатив теле анал
“Інтер” щодо проведення Все раїнсь о о дитячо о танцювально о теле-
візійно о прое т МАЙDАН’S щос боти з 18 серпня до 27 жовтня, о рім
15 вересня. Підписане відповідне розпорядження КМДА.
З ідно з розпорядженням, ГУ з питань вн трішньої політи и та зв’яз ів

з ромадсь істю дор чено оордин вати робот стр т рних підрозділів
КМДА під час проведення шо .
Крім то о, місь а влада проситиме ГУ МВС У раїни в Києві забезпеч -

вати с провід олон часни ів МАЙDАН’S, охорон ромадсь о о поряд
на центральній площі та в лиці столиці під час заходів, а та ож охорон
обладнання і техні и, задіяної в шо .
Аби належно забезпечити проведення прое т , б де тимчасово обме-

жений р х транспорт на в л. Хрещати (від в л. Городець о о до в л. Ін-
стит тсь ої та від в л. Прорізної до в л. Городець о о) з 24.00 18 серпня
до 6.00 19 серпня, а та ож щос боти та щонеділі з 25 серпня до 28 жовт-
ня; на в л. Городець о о (від в л. Зань овець ої до в л. Хрещати ) з 6.00
до 24.00 щос боти на весь період проведення прое т ; та ож р х на Хре-
щати б де обмежений від в л. Городець о о до в л. Інстит тсь ої з
22.00 6 вересня до 06.00 7 вересня та від в л. Прорізної до в л. Інстит т-
сь ої з 15.00 до 22.30 7 вересня.
Проведення а ції може б ти тимчасово припинено зв’яз із прове-

денням на майдані Незалежності Дня Незалежності чи інших за ально-
державних свят

У п’ятницю і суботу в столиці ярмаркуватимуть
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о об-

сл ов вання населення, 17 та 18 серпня столиці відб д ться традицій-
ні сільсь о осподарсь і ярмар и.
Зо рема п’ятницю, 17 серпня, ярмар и відб д ться Голосіївсь ом

районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; Дніпровсь ом — на в л. Алма-
Атинсь ій, 109; Печерсь ом — на розі в л. Первомайсь о о та Мечни-
ова; Подільсь ом — на просп. Правди, 5-11; Святошинсь ом — на
в л. Зодчих, 62-64; Солом’янсь ом — на в л. Освіти (в межах в л. В -
зівсь ої та Кривоноса); Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2-4,
в л. Ризь ій, 1, в л. Я іра, 19, в л. В. Пі а, 18, на розі в л. Щ сєва та Ти-
распольсь ої.
У с бот , 18 серпня, ярмар ватим ть в Голосіївсь ом районі на в л.

Б рмистен а (в межах в л. Василь івсь ої та Ломоносова); в Дарниць о-
м — на в л. Рев ць о о; в Деснянсь ом — на в л. Лис івсь ій (в межах
в л. Рад нсь ої та Милославсь ої); в Дніпровсь ом — на Р санівсь ом
б льварі; в Оболонсь ом — на в л. Лайоша Гавро, 1-9; в Печерсь ом —
на в л. Червоноармійсь ій, 121; в Подільсь ом — на в л. Світлиць о о,
25; в Святошинсь ом — на в л. Б л а ова, 2-а; в Солом’янсь ом — на
просп. Космонавта Комарова, 28; Шевчен івсь ом — на в л. Бо дана
Хмельниць о о, 2-6

На сьо одні місті вже встановлено майже 5 тисяч спеціальних онтейнерів для
роздільно о збор твердих поб тових відходів
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Киян найбільше хвилює 
житлове господарство
Саме ця тема посіла перше місце у рейтингу звернень мешканців
столиці до call�центру

Як стало відомо “Хрещатику”, 13,1 тисячі

дзвінків, а це понад 78 % усіх звернень, які на!

дійшли за перших 15 днів серпня у Службу допо!

моги киянам, пов’язані із житловим господар!

ством. Сюди входить і стан ліфтів, і стан прибу!

динкових територій. “Найбільше скарг, понад 2,5

тисячі, стосується відсутнього гарячого водопос!

тачання у квартирах, про необхідність ремонту!

вання дахів повідомило 730 киян та 713 звернень

інформували щодо несправності ліфтів. Майже

півтисячі дзвінків піднімали питання ремонту та

асфальтування доріг прибудинкових терито!

рій”,— повідомила “Хрещатику” керівник call!

центру Наталія Данько.

За її словами, найбільше турбує киян транспорт

та дорожнє господарство. З цього приводу на!

дійшло 803 скарги. “Зокрема у 86 зверненнях до

нашої служби йшлося про удосконалення та тех!

нічне переоснащення тротуарів та проїжджих

частин вулиць,— повідомила пані Данько.—

Окрім того, 54 киянина не задоволені рухом гро!

мадського транспорту та просять зменшити ін!

тервали між курсуванням автобусів”.

Як стало відомо, не лишаються байдужими

мешканці столиці й до функціонування МАФів.

Питання перевірки дозвільної документації та де!

монтажу малих архітектурних форм було піднято

у 314 зверненнях.

Наталія Володимирівна додала, що ще 275

дзвінків до call!центру в першій половині серп!

ня стосувалися соціального забезпечення. Се!

ред них в 93 випадках мешканці столиці цікави!

лися щодо виплат до свят та в 24 — стосовно

безоплатного та пільгового санаторно!курорт!

ного лікування.

Нагадаємо, що Служба допомоги киянам —

“Call!центр” (15!51) — це прямий зв’язок грома!

дян з київською міською владою. Call!центр пра!

цює цілодобово, без вихідних та у святкові дні.

Оператори завжди уважно вислухають усі скарги

та допоможуть у вирішенні питань, які відносять!

ся до компетенції Київської міської державної ад!

міністрації

У місті курсуватиме 
320 нових тролейбусів
Більшість з них закуплено за кошти кредиту Європейського банку
реконструкції і розвитку 

Загалом міська влада закупила

500 одиниць громадського транс!

порту. “За кредити Європейського

банку реконструкції і розвитку

(ЄБРР) було придбано 185 автобусів

МАЗ великої і надвеликої місткості

та 202 тролейбуси “Богдан” також

великої та надвеликої місткості.

Окрім того, у нас є ще два транші

для отримання кредиту. Що дозво!

лило збільшити кількість закупле!

них тролейбусів “Богдан” до 320,—

розповів “Хрещатику” перший за!

ступник начальника Головного

управління транспорту та зв’язку

КМДА Іван Шпильовий.— Сього!

дні на лініях уже працює 162 автобу!

си та 75 тролейбусів. Наразі триває

поставка наступних партій громад!

ського транспорту. Тому вони вже

найближчим часом почнуть перево!

зити пасажирів”.

Усі закуплені автобуси і тролейбу!

си будуть спрямовані на маршрути,

які обрали самі кияни. Новий гро!

мадський транспорт значно покра!

щить якість обслуговування переве!

зень. Адже всі машини обладнані

поліпшеною системою вентиляції

салонів та двигунами Euro!3, що до!

зволяє мінімізувати викиди шкідли!

вих речовин у повітря. Також нові

тролейбуси пристосовані для пере!

везення людей з обмеженими фізич!

ними можливостями.

Окрім того, до 2025 року в столиці

буде суттєво оновлений трамвайний

парк. До цього часу міська влада

планує закупити понад 200 нових

вагонів. Частина їх буде власного

виробництва. “Цілком справедливо

голова КМДА Олександр Попов по!

ставив перед нами завдання відно!

вити славу наших київських трамва!

їв, оскільки був період, коли не!

справедливо їх відкинули. І якщо

підрахувати по роках, то в середньо!

му щорічно ми повинні закупляти

не менше 30 трамваїв”,— додав Іван

Шпильовий.

За його словами, трамваї київ!

ського виробництва будуть сучасні:

трисекційні та низькопідлогові, що

дозволить людям з обмеженими

можливостями користуватися інва!

лідними візками під час проїзду

Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

“Най ращом транспорт в Києві б ти” — і це не по-
рожній лоз н , а реалії столично о життя. Та , від по-
чат ро меш анці міста отримали рандіозний пода-
р но від влади — понад 500 одиниць ново о ромад-
сь о о транспорт . Це ре ордне оновлення р хомо о
с лад за останні ро и. Більша частина машин сьо одні
вже працює на лініях. Останні партії за плених тролей-
б сів та автоб сів з’являться на столичних в лицях же
найближчим часом.

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Сл жба допомо и иянам 15-51 про-
довж є орист ватися попитом та
довірою серед ромадян, я і а тивно
звертаються за різноманітними роз’-
ясненнями до фахівців call-центр .
Та , протя ом першої половини
серпня, з 1- о до 15- о числа
в лючно, телефонн сл жб на-
дійшло 16,8 тисячі звернень. Ліде-
рами серед на альних т рбот сьо о-
дення залишаються житлове оспо-
дарство та транспортна ал зь.



Тенденції

Ділові новини
У першому півріччі прямі
іноземні інвестиції 
становили $3 224,2 млн
Обся прямих іноземних інвес-

тицій в У раїн в січні-червні 2012
ро становив 3 224,2 млн дола-
рів, повідомляє Державна сл жба
статисти и.
Забор ованість раїнсь их

підприємств із редитів та пози ,
тор овельних редитів й інших
зобов'язань перед прямими іно-
земними інвесторами на 1 липня
2012 ро становила 9 120,6 млн
доларів.
За альний обся прямих іно-

земних інвестицій (а ціонерно о
апітал й бор ових інстр ментів)
на 1 липня становив 61 547,3 млн
доларів.
Найбільші обся и інвестицій

на 1 липня нинішньо о ро б ли
зафі совані на промислових під-
приємствах — 16 460,9 млн до-
ларів, фінансових становах —
16 215,2 млн доларів, на підпри-
ємствах тор івлі, ремонт авто-
мобілів, поб тових виробів і
предметів особисто о вжит —
5 469,5 млн доларів, в ор аніза-
ціях, що здійснюють операції з
нер хомістю, інжинірин та на-

дають посл и підприємцям —
8 384,8 млн доларів

Президент ветував введення
щоквартальної сплати 
єдиного соцвнеску 
платниками єдиного податку
Президент У раїни Ві тор Ян -
ович застос вав право вето до
за он , що передбачає введення
що вартальної (замість щомісяч-
ної) сплати єдино о внес на за-
альнообов'яз ове державне со-
ціальне страх вання фізичними
особами-підприємцями, я і пра-
цюють по спрощеній системі опо-
дат вання (за онопрое т
№ 9779).
Про це с азано в повідомленні

прес-сл жби Президента.
У своїх пропозиціях Президент

пропон є збере ти щомісячн (не
пізніше 28 числа) сплат єдино о
соцвнес ірничими підприєм-
ствами для забезпечення своє-
часної сплати внес й з метою
зниження фінансово о наванта-
ження на та і підприємства.
Свої пропозиції до за он Ві -

тор Ян ович передав Верховній
Раді

Уряд дозволив ввезення 
медикаментів гуманітарної
допомоги після закінчення
не більше половини терміну
придатності

Кабмін дозволив ввезення ме-
ди аментів, медичних виробів і
ветеринарних препаратів, я их
мин ло не більше половини термі-
н придатності, я що та ий стро
не менше 1 ро . Про це с азано
в постанові № 747 від 13 серпня.
При цьом для зазначених р п

товарів з терміном придатності
1 рі і більше можливість їхньо о
ввезення в У раїн передбачена,
я що термін, що залишився, ста-
новить не менше 6 місяців. Рані-
ше ввезення медичної манітар-
ної допомо и б ло дозволено, я -
що термін їхньої придатності, що
залишився, становить не менше
6 місяців

Нацбанк України 
задоволений низькими 
показниками інфляції
Про це в інтерв'ю одном спе-

ціалізованом виданню розповів
заст пни олови НБУ Валерій

Прохорен о. "По азни и інфляції
в У раїні цьо о ро залишаються
одними з найменших в історії й
одними з найменших світі. Про-
ведення Нацбан ом зваженої ро-
шово- редитної політи и сприяло
форм ванню стій о о дезінфля-
ційно о тренд ",— с азав він.
При цьом заст пни олови

Нацбан на адав, що, відповідно
до про рами е ономічних ре-
форм на 2010—2014 ро и, основ-
ними завданнями рошово- ре-
дитної політи и є зниження ін-
фляції до 5-6% в 2014 році з по-
дальшим триманням її в межах
3-5%.
Пан Прохорен о додав, що

цьо о ро в мовах зниження ін-
фляційних ризи ів ре лятор три-
чі зниж вав став и з ідно з по-
стійно діючими механізмами ре-
фінанс вання овернайт (щораз
по 0,25 п. п.), а та ож знизив на
0,25 п. п. дис онтн став , що
нині становить 7,5%.
Бан ір та ож під реслив, що

ре лятор провів лібералізацію
мов проведення операцій пря-
мо о репо й вів н ч і вимо и до
форм вання бан ами обов'яз о-
вих резервів.

Я вже повідомляли У раїнсь і
новини, липні споживчі ціни
знизилися на 0,2%. У січні-липні
дефляція становила 0,1%

Державна судова 
адміністрація прогнозує
введення електронного 
судочинства в госпсудах 
до 2013 року
Голова Державної с дової ад-

міністрації Р слан Кирилю про -
ноз є введення прое т "Еле -
тронний с д" с дах осподар-
сь ої юрисди ції до 2013 ро .
"Прое т "Еле тронний с д"

спочат б де введений для юри-
дичних осіб. Він дасть змо над-
силати й отрим вати с дові до -
менти через Інтернет",— зазна-
чив пан Кирилю .
З йо о слів, більш масштабне

впровадження цьо о прое т в
с дах інших юрисди цій вима ає
змін за онодавства й додат ово-
о фінанс вання й б де залежати
від то о, нас іль и спішно б де
працювати цей пілотний прое т
осподарчих с дах.
Я відомо, липні Кабінет Мі-

ністрів затвердив порядо ство-

рення, впровадження й забезпе-
чення ф н ціон вання системи
еле тронної взаємодії ор анів ви-
онавчої влади, повідомляють
У раїнсь і новини

Кабмін переніс платежі 
за векселями "Укравтодору"
на вересень(листопад 
2013 року
Уряд переніс стро платежів за

ве селями Державної сл жби ав-
томобільних дорі "У равтодор",
виданими для оплати робіт, това-
рів і посл рам ах під отов и до
чемпіонат Європи з ф тбол
2012 ро й лі відації наслід ів по-
вені в Західній У раїні 2008 ро , з
вересня-листопада 2012 ро на
вересень-листопад 2013 ро .
Про це с азано в постанові

Кабмін № 735 від 25 липня.
Кабмін вніс зміни відповідні

поряд и видачі оборот й по а-
шення цих ве селів.
На адаймо, що в 2009 році
ряд держави дозволив "У рав-
тодор " розрахов ватися ве се-
лями на роботах з під отов и ЧЄ-
2012 з ф тбол й при лі відації
наслід ів повені 2008 ро

Народжуваність
напряму залежить
від доходів
Аналітики прогнозують 
результати другого в історії
України перепису населення
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Наст пно о ро відб деться др ий перепис населення
У раїни. Аналіти и проаналіз вали оперативні дані стосов-
но демо рафії, я і детальніше б д ть оцінюватися в рам-
ах перепис 2013 ро . На основі нових даних держава
форм ватиме соціальні та е ономічні страте ії розвит .
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"Золоті" інвестиції — правила
користування
Дорогоцінні метали захищені від девальвацій, але отриманий 
прибуток підлягає оподаткуванню
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Аналіти и називають золо-
тий інвестиційний інстр -
ментарій найбільш надій-
ним на рин . Наразі він
дост пний не лише лієн-
там з вели ими стат ами,
а й людям із середнім
приб т ом. К п ючи золо-
то, фахівці радять врах ва-
ти іль а нюансів — з до-
ход потрібно б де спла-
тити подато , збері ання
злит а може потя ти за
собою додат ові витрати,
і та ий вид інвестиції не
можна застрах вати.

Від 2(ох грамів і більше

Впродовж останніх років спосте�

рігається чітка тенденція зростання

попиту на банківські метали. Криза

в економіці та нестабільність валют

змушують населення шукати надій�

ніші інструменти для вкладів. Купів�

ля золотих злитків значно зменшує

фінансові ризики, пов’язані з ва�

лютним коливанням, при цьому в

середньостроковій перспективі ге�

нерує прибутки. Протягом останніх

3�ох років банківське золото збіль�

шилося в ціні майже в 2,5 разу, що

значно перевищує доходи, отримані

від депозитів в будь�який валюті. А

використання золота в ювелірному

виробництві відкриває додаткові

можливості для інвесторів.

"Саме тому ми пропонуємо клієн�

там інвестувати в банківські метали,

які краще за будь�яку валюту захи�

щені від різкої девальвації,— гово�

рить заступник голови правління

"Ерсте Банку" Світлана Черкай.—

Сьогодні клієнти як з невеликим,

так й істотним статком можуть при�

дбати золоті злитки, починаючи від

2�грамового за ціною 460 гривень за

грам і до, наприклад, 50�грамового,

вартістю 435 гривень за грам золота".

Звернімо увагу, що вартість грама

золота в банках залежить від ваги

злитка. Приміром, ціна 1 грама золо�

та в 100�грамовому злитку буде на

10—18 % нижчою, ніж у злитку вагою

1 грам, купленому в тому ж банку.

Однограмовий злиток у різних

банках сьогодні можна придбати за

ціною 425—530 грн. При цьому рік

тому вартість такого злитка колива�

лася в діапазоні 435—400 грн. Вар�

тість злитка, крім згаданого, зале�

жить також від його типу: найдо�

рожчий — штампований, найдешев�

ший — порошковий.

За інформацією АТ "Ерсте Банк",

при купівлі золотих злитків на суму

до 150 тис. грн (це приблизно 350 г)

банк не здійснює ідентифікацію

особи. Тобто клієнту достатньо буде

декількох хвилин для оформлення

квитанції. Якщо фізична особа ку�

пує золотий злиток на суму від 150

тис. грн, фінустанова зобов’язана

ідентифікувати клієнта. Для цього

особі необхідно пред’явити паспорт

та довідку про присвоєння ідентифі�

каційного номеру.

Нещодавно на українському рин�

ку з’явився ще один інструмент для

отримання прибутків — інвестицій�

на монета. Це своєрідна альтернати�

ва заощадженню грошей в іноземній

валюті і надійний спосіб накопи�

чень, оскільки дорогоцінні метали

мають реальну вартість, кажуть екс�

перти. "Тобто це такий собі золотий

або срібний зливок у зменшеному і

прикрашеному вигляді, який дає

можливість людям, які бояться за

свої кошти, зберігати їх в такий спо�

сіб",— пояснюють банкіри.

Згадані монети можна будь�коли

продавати — їх викуповує Національ�

ний банк України та банки дис�

триб’ютори. Ще однією перевагою

інвестиційної монети є її колекційна

привабливість — саме ця перевага ро�

бить з неї універсальний подарунок.

Інвестуючи в золото, варто пам’я�

тати, що вкладення грошей у доро�

гоцінні метали вважається в Україні

інвестиційною діяльністю, тому от�

риманий прибу�

ток підлягає опо�

даткуванню.

Ще одна "золо�

та" незручність —

зберігання злитка,

що може потягну�

ти за собою додат�

кові витрати, на�

приклад, на орен�

ду банківського

сейфу. З іншого боку, фінансисти

пропонують відкрити депозит у золо�

ті.

"Якщо клієнт ставить за мету не

тільки мати на руках заощадження у

вигляді злитка, а ще й хоче отримати

стабільний відсоток з цього заощад�

ження, то є сенс відкрити у банків�

ський установі строковий вклад у

банківських металах. Якщо мета клі�

єнта не примножити свої заощад�

ження, а просто їх зберегти у вигля�

ді злитка банківського золота, то

банки надають послугу оренди інди�

відуальних банківських сейфів. Вар�

тість такої послуги залежить від

кількості днів збереження та розміру

банківського сейфу. В жодному разі

не рекомендовано тримати золоті

злитки вдома",— зазначили "Хреща�

тику" в АТ "RD БАНК".

Рівень дохідності 
дорогоцінного металу

Дохідність інвестицій у золото в

першу чергу залежить від ваги злит�

ка — чим більший розмір, тим ви�

щий прибуток інвестора. Ефектив�

ним інструментом заробітку може

бути вкладання коштів у золотий

злиток від 50 грам, адже в злитках

вагою по 50 та 100 грамів вартість

одного грама золота є найнижчою.

При цьому злитки з меншою вагою

користуються більшим попитом се�

ред вкладників, основним завдан�

ням яких є збереження коштів.

Варто також звернути увагу, що

для купівлі злитка вагою 500 грам

потрібен не лише суттєвий бюджет,

а й готовність довести легальність

його походження — інформацію про

такі інвестиції відслідковують по�

даткові органи.

Строки інвестування в золото та�

кож впливають на дохідність вкладу:

оптимальний варіант — 3 роки. Такий

термін дає можливість не тільки вбе�

регти кошти від знецінення, а й отри�

мати дивіденди, зазначають експерти.

"Для середньостатистичного укра�

їнця інвестування

в золоті банківські

злитки має сенс у

разі довгостроко�

вого інвестування

коштів. Тобто, ко�

ли не планують

витрачати кошти

протягом 3�5 ро�

ків. На жаль, по�

пулярність інвес�

тування українців в золоті банків�

ськи злитки нижча, ніж в Європі та

Росії. Це пов’язано з бажанням

українців доручати для зберігання в

банках короткотермінові кошти (на

поточні щоденні витрати) та серед�

ньострокові кошти (накопичуються

та витрачаються протягом року).

Найбільш популярні інвестиції у ви�

гляді банківського золота в злитках

50, 100 та 200 грамів",— прокоменту�

вала "Хрещатику" заступник началь�

ника Управління неторгових опера�

цій АТ "RD БАНК" Марина Кохан.

Успіх золотої інвестиції залежить,

зокрема, від вибору банку, оскільки

ціна та різниця між купівлею та про�

дажем у різних фінансових установах

істотно відрізняється. Перш за все,

вкладнику слід провести ретельний

моніторинг банків з метою пошуку

максимально низької ціни на злитки

потрібного номіналу, радять фахівці.

Обов’язково потрібно довідатися, за

якою ціною обраний банк викупить

злиток, який ви хочете придбати.

Важливим моментом при купівлі

золота є тип злитків — литі чи штам�

повані. Справа в тому, що литі злитки

(без ламінованої упаковки та зі злег�

ка полірованою поверхнею) повинні

додатково мати паперові сертифіка�

ти. Це стосується злитків номіналу

від 100 до 1000 грамів. Не всі банки

купують литі злитки або ж ставлять

на них меншу ціну зворотного вику�

пу. В той час як штамповані злитки

(мають чітко означену форму та від�

поліровану поверхню) запаковані у

ламіновану упаковку, яка одночасно

служить сертифікатом.

Важливу роль відіграє афінажна

компанія — тобто компанія, яка про�

водить очищення золота і виготов�

лення злитків. Від її імені та автори�

тету може багато в чому залежати лік�

відність злитка, а, отже, і можливість

в майбутньому конвертувати його в

готівкові кошти. Тому експерти реко�

мендують отримати сертифікат афі�

нажної компанії до злитку, якщо клі�

єнт планує продавати його банку.

Однак зазначимо, що зробити точ�

ний розрахунок доходу досить склад�

но, оскільки золото значно коливає�

ться в ціні. Втім, 3 роки тому вартість

1 гр золота коливалася в межах 400—

435 грн, тепер вартість 1 гр — 425—

530 грн. При цьому, до прикладу, в

період кризи 2008 року вартість золо�

та на світовому ринку виросла майже

вдвічі за досить короткий період.

Щодо можливості продажу злит�

ків — то золото можна продати і

банку, де воно було куплено, або ін�

шому банку. Але в обох випадках

клієнту слід спочатку довідатися про

таку можливість, оскільки купівлю

золота пропонують не всі банки.

Інвестиції в золото 
не страхуються

Приймаючи рішення інвестувати

в золото, необхідно врахувати, що

вклади в дорогоцінні метали не

страхуються Фондом гарантування

вкладів фізичних осіб. Страхові

компанії також "відхрещуються" від

такого виду послуг. Отже, сподівати�

ся залишається лише на себе та,

власне, на "золотий" інвестиційний

ринок.

"До найпоширеніших ризиків по�

трібно віднести те, що вартість золо�

та може впасти. Банк може збанкру�

тувати, а вклади в золотих злитках

не страхуються. Якщо злиток ви

тримаєте у себе вдома, то його мо�

жуть вкрасти",— пояснює Марина

Кохан. Банкіри додають: треба

прийняти до уваги, що курс, за яким

фінустанова продає золото, завжди

буде вищим від курсу, за яким вона

його купує

Протягом останніх 3�ох
років банківське золото

подорожчало майже 
в 2,5 разу, що значно
перевищує доходи,

отримані від депозитів 
в будь�якій валюті

В Інституті демографії та соціальних досліджень вважають, що лише дані

перепису дозволяють отримати повну характеристику про населення, на ос�

нові якої мають вибудовуватися усі стратегії розвитку країни. Йдеться не ли�

ше про загальну кількість населення, але й про освітній рівень громадян, мов�

ний склад населення, міграційні процеси, а також про етнічну приналежність.

Експерти зазначають, що в Україні продовжується скорочення населен�

ня, але значно повільнішими темпами, ніж це було в 90�ті роки. При цьому

суттєво збільшилась народжуваність, завдяки значному росту доходів. Зок�

рема з початку 2002 року по травень 2012 року реальна зарплата зросла

більш ніж втричі.

"Середня зарплата в 2002 році дорівнювала еквіваленту 64 доларів США,

в той час як в травні 2012 року вона сягнула рівня 376 доларів. Ріст доходів

ґрунтується на значному зростанні цін на сталь та збільшенні соціальних

виплат",— розповідає аналітик АТ "Ерсте Банк" Мар’ян Заблоцький.

За прогнозами ООН, з урахуванням поточних темпів до 2030 року насе�

лення України може зменшитися до 39 мільйонів. Нагадаємо, за даними

Державної служби статистики на 1 червня цього року населення України

склало 45,6 млн осіб.

У зв’язку з ростом тривалості життя, низького рівня народжуваності та

масової еміграції в 90�ті роки тенденція старіння населення продовжиться.

В Україні кількість населення, вік якого перевищує 65 років, становить

16%, що є одним з найвищих показників у світі.

У 2011 році кількість економічно активного населення скоротилась до

18,5 млн, в той час як кількість пенсіонерів зросла до 13,7 млн осіб. Тобто

якщо в 1980 році на одного пенсіонера припадало двоє працюючих україн�

ців, то в 2011 році співвідношення скоротилось до 1,35. "За винятком зай�

нятих у тіньовому секторі 4,7 млн осіб, на одного працівника вже припадає

один пенсіонер. Співвідношення пенсіонерів до зайнятих в економіці зрос�

татиме",— прогнозують аналітики.

Цікаво, що українці значно змінили підхід до прийняття рішень про на�

родження дітей та створення сімей. Впродовж останніх 10�ти років кіль�

кість жінок, що народжує у віці старше 25 років, зросла майже вдвічі, в той

час як кількість жінок, які бажають народжувати до 25 років, продовжує

скорочуватись. Кожна п’ята дитина народжується поза шлюбом, що вдвічі

більше, ніж на початку 90�х.

Водночас, більш виважений підхід до формування сімей призвів до мен�

шої кількості розлучень. Зараз в Україні на 100 шлюбів припадає близько 45

розлучень (порівняно з 59 розлученнями, що фіксувалися 10 років тому).

Це не дуже відрізняється від рівня розлучень на Заході, наприклад, у Німеч�

чині цей показник складає 51, а в США — 49
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 17 серпня 2012 року

— Алло Василівно, незабаром роз�
починається новий навчальний рік. На
вашу думку, як голови профільної комі�
сії, чи все готове до нього?

— Особисто для мене, як депутата

Київради та голови комісії з питань

гуманітарної політики, підготовка до

навчального року складається з де�

кількох складових. В першу чергу, це

моральний стан вчителів, і я можу

сказати, що сьогодні головне завдан�

ня — забезпечити нашим педагогам

запроваджені ще в 2006 році за моєї

ініціативи столичні надбавки. Адже у

столичних вчителів зарплата така ж

сама, як на периферії, а ціни в Києві

надзвичайно високі, і наш київський

вчитель змушений жити й працювати

в таких умовах. Разом із тим, сьогодні

в столиці є позитивна тенденція в то�

му, що кожна дитина, яка має право

йти до 1�го класу, має таку можли�

вість, на відміну від деяких регіонів

України. Звичайно, проблемним пи�

танням є матеріально�технічне забез�

печення наших шкіл. На жаль, у 2012

році за рахунок підготовки до чемпіо�

нату Євро�2012 об’єкти соціальної

інфраструктури, в тому числі і шко�

ли, не отримали в повному обсязі ба�

жаного фінансування. Разом з тим, я

була з інспекцією в деяких школах —

№ 223, № 60, № 187, там відбувають�

ся ремонти покрівель, огорож, за�

гальних місць користування саме за

рахунок бюджетних коштів. Хоча

зрозуміло, що дуже багато робиться і

за рахунок батьків. Як голова постій�

ної комісії буду наполягати, щоб не

зважаючи ні на що фінансування

шкіл та дитсадків було збільшене.

Зокрема ми маємо профінансувати

необхідні ремонти в школах та дит�

садках, належним чином підготувати

їх до опалювального сезону, щоб діти

почувалися комфортно та не хворіли,

максимально забезпечити підручни�

ками, а також повною мірою запро�

вадити систему безкоштовних гурт�

ків та спортивних секцій саме на базі

шкіл. Також сьогодні за моєї ініціати�

ви розглядається питання щодо за�

провадження безкоштовного харчу�

вання для всіх учнів київських шкіл.

Всі столичні школярі 
знаходяться в однакових
умовах

— Алло Василівно, чи залежить ма�
теріально�технічне забезпечення шкіл
від районів та їх розташування?

— Коли в місті Києві бюджет став

єдиним, розбіжностей між навчаль�

ними закладами як раніше, за раху�

нок існування районних бюджетів,

немає, зараз відбувається вирівню�

вання. Тобто витрати на столичного

учня, наприклад, на харчування, є

однаковими в усіх 10 районах. Але

своїм завданням я бачу те, щоб з кож�

ним роком витрати на харчування ді�

тей збільшувалися, і ми досягли тако�

го рівня, аби батьки не хвилювалися

й були впевнені, що у школі дитина

отримає повноцінне харчування: ко�

рисне, якісне та смачне. Це ж стосує�

ться і дитсадків.

Однак серед проблемних питань

залишається діяльність приватних

навчальних закладів, де також на�

вчаються юні кияни, батьки яких

сплачують податки до бюджету. На

превеликий жаль, сьогодні приватна

форма навчання не користується під�

тримкою держави і використанням

бюджетних коштів, як це має бути.

Ми розглядаємо 
найболючіші питання киян

— Ви очолюєте постійну комісію
Київради з питань гуманітарної політи�
ки, тобто це всі питання та проблеми,
що стосуються безпосередньо людей,
киян. Як вважаєте, які теми сьогодні
на часі, які найбільш больові точки, на
які комісія звертає увагу?

— За рахунок роботи моїх громад�

ських приймалень, за рахунок робо�

ти гарячої лінії та звернень безпосе�

редньо у комісію, а від киян надхо�

дить дуже багато звернень та дору�

чень, в яких вони визначають свої

найболючіші питання. І в зв’язку з

тим, що таких доручень з проблема�

ми, які необхідно вирішити, надхо�

дить дуже багато, я проводжу засі�

дання комісії кожні два тижні. Так

склалося, що ми дійсно розглядаємо

найболючіші питання людей, які

стосуються не лише освіти, медици�

ни, соціального захисту, виділення

соціального житла, але й питань

ЖКГ, транспорту, зокрема пільгово�

го перевезення соціально вразливих

категорій киян, та решти галузей

міського господарства.

Наприклад, в одній столичній ро�

дині перед Новим роком народилася

трійня. І завдяки підтримці членів

комісії, яку я очолюю, їх почули — ця

сім’я на День Києва отримала квар�

тиру. За нашої ініціативи на базі

управління освіти та охорони здоро�

в’я були створені спеціальні черги

для отримання житла 50/50. Я осо�

бисто контролюю кожне звернення,

яке надходить до комісії по таким

пільговим чергам.

— Медична реформа в Києві спря�
мована на підвищення якості медично�
го обслуговування. На вашу думку, чи
ефективно все це впроваджується в
столиці?

— Головною метою цієї реформи

та її результатом має стати якісне

надання медичних послуг населен�

ню та комфортні умови роботи са�

мих медиків. Реформа розпочалася

в 2010 році, і Київ став одним із пі�

лотних регіонів. Завдяки позиції

столичних медиків та за моєї участі,

ми домоглися, щоб розпочати ре�

форму в двох районах столиці: Дар�

ницькому і Дніпровському. В цьому

році МОЗ України наполягає на то�

му, щоб розширити експеримент,

проте я не згодна. Якщо ми визна�

чили два райони, як пілотні, то

спершу треба підвести певні підсум�

ки, проаналізувати ситуацію, зроби�

ти висновки, а тоді вже рухатися да�

лі. Можливо навіть варто провести

громадські слухання, круглі столи за

участі працівників медустанов та

населення пілотних районів, які

приймають участь в експерименті.

Тому якщо визначені пілотні райо�

ни, спочатку треба підводити під�

сумки по ним. Сьогодні не всі задо�

волені реформою, є нарікання як з

боку медиків, так і з боку населення.

Але реформа має продовжуватися. Я

переконана, що основним завдан�

ням медичної реформи має стати

підвищення рівня медичного обслу�

говування киян, забезпечення ме�

дустанов медикаментами в належ�

ному обсязі, забезпечення ком�

фортних умов та належного рівня

соціальних гарантій для медиків. В

результаті ці заходи мають призвес�

ти до покращення рівня здоров’я

мешканців нашого міста.

Через несправедливий 
баланс державного 
та міського бюджету 
складно забезпечити 
соціальні потреби киян

— Якщо говорити про роботу влади
міста в напрямку соціального захисту
киян, соціального забезпечення мало�
захищених верств населення, що в цьо�
му контексті робиться депутатами Ки�
ївради, вашою комісією, вами особис�
то, владою, щоб такі люди відчували,
що місто піклується про них?

— Сьогодні дійсно нелегко це ро�

бити. Особисто я переконана, що ос�

новним механізмом соціальної під�

тримки мають бути адресні доплати.

За моєї ініціативи у 2006 році були за�

проваджені адресні доплати для пен�

сіонерів — працюючих і непрацю�

ючих, медиків, вчителів. Протягом

2007�2009 років їх отримало більш як

півмільйона населення Києва. На

мою думку, це дійсно дієвий меха�

нізм, який унеможливлює корупцію і

є максимально комфортним для лю�

дей. Оскільки після затвердження

бюджету кияни отримують надбавки

напряму — їм не потрібно збирати

додаткові довідки, стояти в чергах,

спілкуватися з чиновниками. Я пере�

конана, що такі надбавки мають от�

римувати і пенсіонери — працюючі

та непрацюючі, медики, освітяни та

інші працівники бюджетної сфери.

Також нині я працюю над програ�

мою, яка має забезпечити компенса�

цію з міського бюджету частини вар�

тості тарифів на житлово�комунальні

послуги людям, яким необхідна така

підтримка, маю на увазі пенсіонерів,

медиків, вчителів, інших бюджетни�

ків. На сьогодні в мене є чіткий план

дій щодо запровадження цільових

надбавок. Я роблю все, щоб ця систе�

ма працювала на повну потужність, і

всі кияни, яким необхідна підтримка,

її отримали. Це велика робота, бо ли�

ше пенсіонерів у Києві більше 500

тис.. Київ ці гроші заробляє і має

можливість забезпечити цих людей

додатковою фінансовою підтримкою

з міського бюджету у вигляді щомі�

сячних адресних доплат. Як депутат,

голова комісії та громадянин, я вба�

чаю своє основне завдання в реаліза�

ції цієї програми в повному обсязі.

Сьогодні дійсно нелегко це робити.

Коли ми приймаємо бюджет на

початку року, спочатку здається, що

його має вистачити на все. Напри�

клад, в цьому році було 14 мільярдів

гривень, які розподіляються на осві�

ту, медицину, програму соціально�

економічного розвитку, розвиток ін�

фраструктури тощо. Але, на превели�

кий жаль, державний бюджет заби�

рає з них 8 млрд грн... у вигляді вилу�

чень. Це є проблемою. Хочу підкрес�

лити, що за моїми підрахунками для

того, щоб дана система запрацювала

у повному обсязі, місту потрібно

близько 3 млрд грн. Ми бачимо, що у

разі, якщо зароблені містом кошти

залишаться в міському бюджеті, а не

будуть вилучені до державного, ми

зможемо не лише реалізовувати цю

програму, а ще й зможемо забезпечи�

ти фінансування на оновлення кому�

нального транспорту, ремонт житло�

вого фонду, будівництво нових шкіл,

дитсадків та об’єктів соціального

житла.

Сьогодні я, як представник депу�

татського корпусу Київради та керів�

ник депутатської групи “Соціальна

справедливість”, можу сказати, що

для мене прийняття бюджету щороку

як Сталінградська битва. Коли існує

несправедливий баланс між держав�

ним та місцевим бюджетами, він зму�

шує виконавчу владу зменшувати об�

сяги фінансування. Київ завжди був

містом, який допомагав тим регіо�

нам, які розвиваються, але треба

пам’ятати про те, що спочатку треба

забезпечити киян. Однак вирішення

цього питання належить до компе�

тенції Верховної Ради України, ос�

кільки вилучення з київського бю�

джету відбуваються одночасно з ухва�

ленням Державного бюджету Укра�

їни. Сьогодні ми можемо лише звер�

татися, просити, наполягати, але

остаточне рішення приймають депу�

тати парламенту, які зацікавлені, щоб

вилучені у Києва кошти були перена�

правлені в ті регіони, які вони пред�

ставляють.

— Можливо, у Верховній Раді слаб�
ке київське лобі? 

— Сьогодні депутатів, які були б

небайдужі до Києва і до киян, недос�

татньо. На жаль, більшість з них не є

киянами і ставляться до міста як до

місця роботи, а не як до своєї малої

батьківщини, де мешкає більше 700

тис. пенсіонерів, медиків, освітян та

багато інших людей, які тяжко пра�

цюють і яким потрібна підтримка.

Але я сподіваюсь, що киянам вдас�

ться виправити цю ситуацію. Оскіль�

ки сьогодні відбулася зміна виборчої

системи, тепер у місті маємо 13 ма�

жоритарних округів, в котрих кияни

оберуть 13 депутатів Верховної Ради,

які будуть дійсно представляти і від�

стоювати інтереси не політичних

партій, а самих киян

Підготувала Марія КАТАЄВА,
“Хрещатик”

Острівець людяності та творчості

В грудні цього року середня загальноос�

вітня школа № 180, що розташована на

бульварі Перова, 21 (Дніпровський район),

святкує своє 50�річчя. Педагогічний колек�

тив та вихованці закладу — колишні та тепе�

рішні, активно готуються до ювілею. Адже

півстоліття діяльності на освітянській ни�

ві — це роки активної та продуктивної спів�

праці вчителів, учнів та батьків.

Педагоги приймають активну участь у ви�

рішенні навчальних та виховних задач своїх

вихованців, створюють відповідне середо�

вище для обміну думками, атмосфери вра�

жаючих відкриттів учнями одвічних істин та

розділяють радість від їх успіхів, а ще —

прищеплюють величезне бажання до роз�

витку, формування загальнолюдських іде�

алів.

Дітей навчають самостійності

Важливо, що педагоги закладу будують

навчальний процес у такий спосіб, щоб учні

активно заглиблювались у пошук та роз�

в’язували поставлені проблеми на основі

порівняння й зіставлення, іншими словами,

вміли обирати для себе оптимальні, вірні

варіанти. Альтернативні пропозиції окре�

мих учнів завжди беруться вчителями до

уваги — все цінне, закладене в них, розгля�

дається та продуктивно розвивається.

Така організація навчального процесу ви�

робляє в учнів навички здобувати знання

самостійно — шляхом особистих міркувань,

розвиває творчий потенціал дитини, її на�

хили та здібності, готує її до подальшого до�

рослого життя.

Учні школи виявляють високий рівень

знань на різноманітних предметних олімпі�

адах, конкурсах науково�дослідних робіт

Малої Академії Наук, беруть активну участь

в спортивних змаганнях. Хоча, як зазнача�

ють вчителі навчального закладу, це не зав�

жди є основним показником обдарованості,

а головне для них, перш за все, це самостій�

на творча особистість.

Багатство школи — її вчителі

Немає таких нагород і відзнак, якими б

можна було оцінити працю вчителя, який

“серце віддає дітям”. Правда, є одна наго�

рода — право на творчу працю, на власну

методику навчання. В школі № 180 пра�

цює 43 вчителя. 26 з них мають високу ква�

ліфікацію — “спеціаліст вищої категорії”.

10 років освітянський колектив школи

№ 180 бере активну участь у Всеукраїнсько�

му конкурсі “Учитель року”. Як наслідок —

15 педагогів в різних номінаціях вибороли

призові місця. Це є одна з ознак, за якою

батьки обирають саме цей навчальний за�

клад. Тож, не дивлячись на плин часу, деся�

тиліть, “нитка поколінь” не переривається

через дітей та внуків випускників цього на�

вчального закладу.

Профільне навчання
В школі створені всі умови для реалізації

основного принципу профільного навчан�

ня. Тут враховується розвиток навчально�

пізнавальних і професійних інтересів ви�

хованців закладу. Педагогічний колектив

активно працює над забезпеченням зв’яз�

ків між загальною середньою і професійно

зорієнтованою вищою освітою, відповідно

до обраного дітьми профілю: суспільно�гу�

манітарний (історичний), інформаційні

технології, українська філологія.

“Ми прагнемо, щоб наша школа з кож�

ним роком ставала все більшим острівцем

людяності і гуманізму, творчості й постійного

пошуку, щоб її випускники на все життя за�

своїли: якщо хочеш стати щасливим, то слі�

дуй золотому правилу: розум — у голові, щи�

рість — у серці, здоров’я — в тілі!”,— зазначи�

ла “Хрещатику” директор середньої загаль�

ноосвітньої школи № 180 Любов Шипота

Учнів столичної школи № 180 вчать розв’язувати життєві проблеми

Учні ш оли виявляють висо ий рівень знань на різноманітних предметних олімпіадах, он рсах на ово-дослідних робіт Малої А адемії На ,
бер ть а тивн часть в спортивних зма аннях

Алла ШЛАПАК: 

"В соціальній сфері 
головне — почути кожну
конкретну людину"

Головною метою медичної реформи та її результатом
має стати якісне надання медичних послуг населенню

та комфортні умови роботи самих медиків 

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Ш ола № 180 — це ні альне освітнє середовище, я е форм ва-
лось протя ом останніх 50 ро ів. Звісно, ожна доба її становлення
б ла непростою та неповторною, адже час змінює с спільство та
людин в ньом , а оловне — її світо ляд. Одна дея і поняття та
потреби особистості лишаються одвічними. Однієї з них дотрим ю-
ться цьом навчальном за ладі, а саме — вчитись пізнавати світ
і себе ньом .

Про важливі соціальні те-
ми, та і я під отов а
ш іл до навчально о ро ,
медична реформа, в пря-
мом ефірі про рами
“Столиця” на ТРК “Київ”
розповіла олова постій-
ної омісії Київради з пи-
тань манітарної політи и
Алла Шлапа .



Постанова № 390 від 15 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України,
висунутих політичною партією "Наша Україна",
в одномандатних виборчих округах

До Центральної виборчої комісії на�
дійшли заяви політичної партії "Наша
Україна" разом з іншими документами
щодо реєстрації кандидатів у народні
депутати України, висунутих 31 липня
2012 року на XI з'їзді цієї партії, в одно�
мандатних виборчих округах.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встанови�
ла їх відповідність вимогам Закону Ук�
раїни "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 "Наша Україна", в одно�
мандатних виборчих округах згідно з
додатками 1�14.

2. Копію цієї постанови та посвід�
чення відповідних кандидатів у народ�
ні депутати України встановленої
форми видати представнику політич�
ної партії "Наша Україна" у Централь�
ній виборчій комісії з правом дорад�
чого голосу.

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

Голова 
Центральної виборчої комісії 

А. ШАПОВАЛ

Додаток 14
до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 15 серпня 2012 року № 390

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати 

України,
зареєстрованих в одномандатних

виборчих округах,
утворених у межах міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 212
Букет Євген Васильович, народився

23 жовтня 1981 року в місті Києві, гро�
мадянин України, протягом останніх
п'яти років проживає на території Укра�
їни, освіта вища, заступник головного
редактора, всеукраїнський культуроло�

гічний тижневик "Слово Просвіти",
член політичної партії "Наша Україна",
проживає в місті Києві, судимість від�
сутня, суб'єкт висування — політична
партія "Наша Україна".

Одномандатний виборчий округ № 220
Семаш Володимир Адамович, народив�

ся 3 квітня 1950 року в місті Кам'янець�
Подільський Хмельницької області, гро�
мадянин України, протягом останніх
п'яти років проживає на території Украї�
ни, освіта вища, головний консультант,
секретаріат депутатської фракції Блоку
"НАША УКРАЇНА — НАРОДНА
САМООБОРОНА" у Верховній Раді Ук�
раїни, безпартійний, проживає в місті Ки�
єві, судимість відсутня, суб'єкт висування
� політична партія "Наша Україна".

Одномандатний виборчий округ № 222
Кисіль Руслан Петрович, народився 

8 грудня 1965 року в селі Мовників Іва�

ничівського району Волинської області,
громадянин України, протягом остан�
ніх п'яти років проживає на території
України, освіта вища, тимчасово не
працює, член політичної партії "Наша
Україна", проживає в місті Києві, суди�
мість відсутня, суб'єкт висування � полі�
тична партія "Наша Україна".

Одномандатний виборчий округ № 223
Глущенко Артем Ігорович, народився

19 липня 1984 року в місті Кременчук
Полтавської області, громадянин Укра�
їни, протягом останніх п'яти років про�
живає на території України, освіта неза�
кінчена вища, директор, ТОВ "ЗСТАР",
безпартійний, проживає в місті Києві,
судимість відсутня, суб'єкт висування �
політична партія "Наша Україна".

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ
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Хрещатик 17 серпня 2012 року

Центральна виборча комісія

Постанова № 393 від 15 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України,
висунутих Політичною партією Українська платформа
"СОБОР", в одномандатних виборчих округах

До Центральної виборчої комісії 10
серпня 2012 року надійшли заяви Полі�
тичної партії Українська платформа
"СОБОР" разом з іншими документами
щодо реєстрації кандидатів у народні
депутати України, висунутих 4 серпня
2012 року на XIX з'їзді цієї партії, в од�
номандатних виборчих округах.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встанови�
ла їх відповідність вимогам Закону Ук�
раїни "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 Українська платформа
"СОБОР", в одномандатних виборчих
округах згідно з додатками 1�11.

2. Копію цієї постанови та посвідчен�
ня відповідних кандидатів у народні де�
путати України встановленої форми
видати представнику Політичної партії
Українська платформа "СОБОР".

3. Цю постанову разом з відповідним
додатком надіслати відповідним регіо�
нальним друкованим засобом масової
інформації для оприлюднення у три�
денний строк з дня її прийняття а також

оприлюднити на офіційному веб�сайті
Центральної виборчої комісії.

Голова 
Центральної виборчої комісії 

А. ШАПОВАЛ

Додаток 11
до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 15 серпня 2012 року № 393

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати 

України,
зареєстрованих в одномандатних

виборчих округах,
утворених у межах міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 216
Очкур Віктор Іванович, народився

27 лютого 1954 року в місті Києві,
громадянин України, протягом ос�
танніх п'яти років проживає на тери�
торії України, освіта загальна серед�
ня, заступник генерального директо�
ра, ТОВ "БК "Міськбудінвест", член
Політичної партії Українська плат�
форма "СОБОР", проживає в місті
Боярка Києво�Святошинського ра�
йону Київської області, судимість
відсутня, суб'єкт висування � Полі�
тична партія Українська платформа
"СОБОР".

Одномандатний виборчий округ № 221
Гудима Олександр Васильович, наро�

дився 3 січня 1950 року в селі Вишківці
Немирівського району Вінницької об�
ласті, громадянин України, протягом
останніх п'яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, пенсіонер,

член Політичної партії Українська плат�
форма "СОБОР", проживає в місті Киє�
ві, судимість відсутня, суб'єкт висуван�
ня � Політична партія Українська плат�
форма "СОБОР".

Одномандатний виборчий округ № 222
Стельмашов Артем Кирилович, наро�

дився 25 червня 1981 року в місті Києві,
громадянин України, протягом остан�
ніх п'яти років проживає на території
України, освіта вища, тимчасово не
працює, член Політичної партії Україн�
ська платформа "СОБОР", проживає в
місті Києві, судимість відсутня, суб'єкт
висування � Політична партія Україн�
ська платформа "СОБОР".

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

Постанова № 397 від 15 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України,
які балотуються в одномандатних виборчих округах
у порядку самовисування

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

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встанови�
ла їх відповідність вимогам Закону Ук�
раїни "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 вибор�
чу комісію", Центральна виборча комі�
сія 
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 по"
рядку самовисування, згідно з додатка"
ми 1�15.

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

3. Цю постанову разом з відповід"
ним додатком надіслати відповідним
регіональним друкованим засобам
масової інформації для оприлюднен"
ня у триденний строк з дня її прий"
няття а також оприлюднити на офі"

ційному веб�сайті Центральної ви"
борчої комісії.

Голова 
Центральної виборчої комісії 

А. ШАПОВАЛ

Додаток 15
до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 15 серпня 2012 року № 397

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати 

України,
зареєстрованих в одномандатних

виборчих округах,
утворених у межах міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 214
Сенченко Сергій Анатолійович, наро�

дився 25 липня 1979 року в місті Києві,
громадянин України, протягом останніх
п'яти років проживає на території Укра�
їни, освіта вища, головний спеціаліст,
Міністерство охорони здоров'я України,
безпартійний, проживає в місті Києві,
судимість відсутня, самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 215
Захаричев Юрій Юрійович, народив�

ся 6 січня 1971 року в місті Києві, гро�
мадянин України, протягом останніх
п'яти років проживає на території Укра�
їни, освіта вища, заступник генерально�
го директора, ТОВ "Укрінтернафтогаз�
пром", безпартійний, проживає в місті
Києві, судимість відсутня, самовису�
вання.

Одномандатний виборчий округ № 216
Даниленко Віталій Васильович, наро�

дився 31 грудня 1975 року в місті Черні�
гові, громадянин України, протягом ос�
танніх п'яти років проживає на терито�
рії України, освіта вища, голова прав�
ління, громадська організація "ШКОЛА
БОРОТЬБИ", безпартійний, проживає
в місті Києві, судимість відсутня, само�
висування.

Одномандатний виборчий округ №217
Єльяшкевич Олександр Сергійович,

народився 29 червня 1965 року в місті
Херсоні, громадянин України, протя�
гом останніх п'яти років проживає на
території України, освіта вища, голова,
Всеукраїнська федерація профспілок
"Наше право", безпартійний, проживає
в місті Києві, судимість відсутня, само�
висування.

Жадан Володимир Анатолійович, на�
родився 26 серпня 1975 року в місті Ки�
єві, громадянин України, протягом ос�
танніх п'яти років проживає на терито�
рії України, освіта вища, помічник ге�
нерального директора, Національний
Києво�Печерський історико�культур�
ний заповідник, безпартійний, прожи�
ває в місті Києві, судимість відсутня, са�
мовисування. 

Одномандатний виборчий округ № 219
Данилейко Микола Віталійович, на�

родився 15 травня 1967 року в селищі
Глеваха Васильківського району Київ�
ської області, громадянин України,
протягом останніх п'яти років проживає
на території України, освіта вища, фі�

зична особа � підприємець, член Партії
регіонів, проживає в смт Глеваха Ва�
сильківського району Київської облас�
ті, судимість відсутня, самовисування.

Пукас Олексій Опанасович, народив�
ся 3 квітня 1955 року в місті Києві, гро�
мадянин України, протягом останніх
п'яти років проживає на території Укра�
їни, освіта вища, виконроб, ТОВ "Де�
венстрой", безпартійний, проживає в
місті Києві, судимість відсутня, самови�
сування.

Шишкін Геннадій Володимирович,
народився 11 вересня 1959 року в місті
Ватутіно Звенигородського району Чер�
каської області, громадянин України,
протягом останніх п'яти років проживає
на території України, освіта вища, ди�
ректор, ТОВ "БК Девенстрой", безпар�
тійний, проживає в місті Києві, суди�
мість відсутня, самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 220
Задніпряний Юрій Анатолійович, на�

родився 4 лютого 1965 року в місті Киє�
ві, громадянин України, протягом ос�
танніх п'яти років проживає на терито�
рії України, освіта вища, директор, ТОВ
"Кондор", безпартійний, проживає в
місті Києві, судимість відсутня, самови�
сування.

Омельченко Олександр Олександро�
вич, народився 9 серпня 1938 року в
селі Зозів Липовецького району Він�
ницької області, громадянин України,
протягом останніх п'яти років прожи�
ває на території України, освіта вища,
народний депутат України, член Укра�
їнської партії "Єдність", проживає в

місті Києві, судимість відсутня, само�
висування.

Уманець Анатолій Опанасович, на�
родився 9 червня 1954 року в селі Ма�
ла Севастянівка Христинівського ра�
йону Черкаської області, громадянин
України, протягом останніх п'яти ро�
ків проживає на території України,
освіта вища, тимчасово не працює,
член Партії регіонів, проживає в місті
Києві, судимість відсутня, самовису�
вання.

Одномандатний виборчий округ № 221
Черняховський Віталій Петрович, на�

родився 20 січня 1966 року в місті Киє�
ві, громадянин України, протягом ос�
танніх п'яти років проживає на терито�
рії України, освіта середня спеціальна,
голова правління, Деснянська районна
в місті Києві громадська організація
"Спілка власників житла", безпартій�
ний, проживає в місті Києві, судимість
відсутня, самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 222
Андрієвський Віктор Миколайович,

народився 30 травня 1973 року в селі
Катюжанка Вишгородського району
Київської області, громадянин України,
протягом останніх п'яти років проживає
на території України, освіта середня,
кухар, кафе "Арабіка", безпартійний,
проживає в місті Києві, судимість від�
сутня, самовисування.

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Комнацького Олександра Леонідовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2147006777. 
Банк отримувача: Позняківське відділення ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК". 
Код банку отримувача: 300670. Рахунок отримувача: 26435001113190.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє  про  відкриття  поточного рахунку  виборчого  фонду кандидата у  народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 216. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Новожилова Бориса Валерійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2322906471.
Банк отримувача: ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК", м. Київ.
Код банку отримувача: 300205. Рахунок отримувача: 2643834551.
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ВИБОРИ�2012
Хрещатик 17 серпня 2012 року

“перегони на офісних стільцях”, майстер�клас з роликів, паркуру,
джемперу та скейт�парк. Зона графіті (вул. Хрещатик,
11.00—18.00)

Акція “Ярмарок інтелектуального капіталу” (вул. Хрещатик,
11.00—19.00)

Презентація діяльності молодіжних громадських організацій (вул. Хре�
щатик, 11.00�19.00)

Карнавальне дійство “Парад вишиванок 2012”
(Майдан Незалежності�печерський ландшафтний парк “Співоче поле”,

12.00—18.00)
Фестиваль спортивного сімейного свята, присвячений Дню незалеж�

ності України “Тато, мама, я — спортивна сім’я” (вул, Хрещатик,
12.00—14.30)

Київський спортивний фестиваль “Веселі старти на роликах” (вул. Хре�
щатик, 14.30—17.00)

Музейне свято до Дня незалежності України (Національний музей
українського народного декоративного мистецтва, 12.00�21.00)

Концертна програма (показові виступи ді�джеїв, майстер�клас з сучас�
ного танцю, конкурси, вікторини на вул. Хрещатик, 12.00�21.00)

Святковий концерт з нагоди 2І�ї річниці незалежності України “Україно
моя Україно! НайсвятІша ти пісне моя!” (Печерський ландшафтний парк
“Співоче поле”, 16.00�21.00)

Гала�концерт класичної музики в рамках мистецького проекту “Тобі,
незалежна Батьківщино!” (Софійська площа, 19:00)

Святкові концертні програми в районних закладах культури за участю
колективів художньої самодіяльності

Святкові концертні програми, конкурси, та інші тематичні культурно�
розважальні заходи в парках культури та відпочинку, присвячені Дню Дер�
жавного Прапора та 21�ій річниці незалежності України

Концертна програма “У пісні славимо Вітчизну” (Європейська площа,
10.00�22.00)

Святкова концертна програма на Майдані Незалежності (11.00�22.00)
Святковий феєрверк (Майдан Незалежності, 22.00)

24�25 серпня
Проведення Всеукраїнського фестивалю морозива (Майдан Незалеж�

ності)

24�26 серпня
Ярмарок народних майстрів (Національний центр народної культури

“Музей Івана Гончара” 10.00�18.00)
24 серпня — 9 вересня

57�а щорічна міська виставка квітів за темою “Мелодії українських ка�
зок” (Печерський ландшафтний парк)

серпень
Конкурси дитячого малюнка, поробок тощо у районних закладах куль�

тури, а також виставок художніх робіт, присвячених Дню Державного Пра�
пора України та 21�й річниці незалежності України

Тематичний показ кінофільмів про історію становлення української
держави (за окремим репертуарним списком) (Кінотеатри м. Києва)

Виставка архівних документів стосовно Всеукраїнського референдуму
1 грудня 1991 року (Державний архів м. Києва)

Круглі столи: “Особливості сучасної мистецької освіти в процесі ста�
новлення незалежної України”, “Живи Україно! Живи для краси, для сили,
для правди, для волі.’”, “Наш труд і талант, Україно, для тебе!”

Тематичні полиці, книжкові та ілюстративні виставки, тематичні години
та бесіди, наукові читання з історії становлення незалежності України,
життя і діяльності історичних діячів, які зробили внесок у її розвиток (За�
клади освіти і культури)

Проведення спортивних свят, спартакіад, турнірів та змагань з різних
видів спорту, присвячених Дню Державного Прапора України та 21�ій річ�
ниці незалежності України, у районах міста

серпень�вересень
Виставка живопису Георгія Бабійчука (Музей гетьманства)
Виставка портретів Б. Плаксія “Творці незалежності” (Музей�майстер�

ня І.П. Кавалерідзе)
вересень

Просвітницькі заходи в навчальних закладах міста: книжкові тематичні
виставки, огляди літератури, читацькі конференції, зустрічі за круглим
столом, наукові читання з історії становлення незалежності України, жит�
тя і діяльності історичних діячів, які зробили внесок у її розвиток

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
Євангельських Християн 

“Церква Добрих Перемін у Дарницькому районі м. Києва”
Розпорядження № 400 від 15 березня 12 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву громадян від 01.02.2012
і протокол загальних зборів засновників релігійної громади Євангельських Християн “Церква Добрих Перемін у Дарницькому
районі м. Києва” від 01.02.2012 № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати Статут релігійної громади Євангельських Християн
“Церква Добрих Перемін у Дарницькому районі м. Києва”, що додається.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації відпо�

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

Голова О. Попов

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

від 05.12.2011 № 2264
Розпорядження № 411 від 19 березня 2012 року

Відповідно до Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації” та постанови Кабінету Міністрів Укра?
їни від 17.08.2011 № 974 "Про утворення територіальних органів Державного агентства земельних ресурсів”:

1. Ввести до складу комісії з розгляду питань, пов’язаних з погоджен�
ням документації із землеустрою, затвердженого розпорядженням вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 05.12.2011 № 2264, Шумського Анатолія Георгійовича — на�

чальника Головного управління Держкомзему у м. Києві членом комісії.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.
Голова О. Попов

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

від 16.05.2008 № 686
Розпорядження № 414 від 19 березня 2012 року

Відповідно до ст. 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, ст. 19 Закону України “Про автомобільні дороги” та у зв’язку з не?
обхідністю подовження строків виконання робіт з капітального ремонту вулиці Волгоградської, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.05.2008 № 686
“Про капітальний ремонт вулиці Волгоградської у Солом’янському райо�
ні”:

1. В пункті 1 слова та цифри “в 2008 році” та “у 2009 році” виключити.
2. Підпункт 3.4 пункту 3 викласти у новій редакції:
“3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�

конання будівельних робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.”.
3. Підпункт 3.5 пункту 3 викласти у новій редакції:
“3.5. 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.”.

4. Підпункт 3.6 пункту 3 викласти у новій редакції:
“3.6. Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою міста Києва,

затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051.”.

5. Пункт 4 викласти у новій редакції:
“4. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як го�
ловному розпоряднику коштів міського бюджету здійснити фінансування
робіт в межах бюджетних призначень, затверджених в міському бюджеті
м. Києва на капітальний ремонт об’єктів вулично�шляхової мережі на
2012 та наступні роки.

Голова О. Попов

Центральна   виборча   комісія
повідомляє  про  відкриття  поточного рахунку  виборчого  фонду кандидата у  народні  депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі №223. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Шаповала Ігоря Володимировича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2187400093. 
Банк отримувача: Дегтярівське відділення ПАТ "KБ "ХРЕЩАТИК". 
Код банку отримувача: 300670. Рахунок отримувача: 26434001113221.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі №222.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Андрієвського Дмитра Йосиповича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2447710075,
Банк отримувача: Святошинське відділення ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК".
Код банку отримувача: 300670. Рахунок отримувача: 26433001039447.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі №215.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Майбороди Володимира Дмитровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1872715770.
Банк отримувача: Троєщинське відділення ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК"
Код банку отримувача: 300670. Рахунок отримувача: 26432001113201.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 219.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Савченка Віталія Анатолійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2605010393.
Банк отримувача: ПАТ "АЛЬФА>БАНК", м. Київ.
Код банку отримувача: 300346. Рахунок отримувача: 26438011988501.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Федіва Івана Івановича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2720104652.
Банк отримувача: Відділення №2 ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК", м. Київ.
Код банку отримувача: 322540. Рахунок отримувача: 26435201370.

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 відзначення у місті Києві Дня Державного Прапора України 

та 21?ї річниці незалежності України
Розпорядження № 1397 від 7 серпня 2012 року

Відповідно до Указу Президента України від 23.08.2004 № 987/2004 “Про День Державного Прапора України” та від 19.06.2012
№ 402 “Про відзначення 21?ї річниці незалежності України”, враховуючи історичне значення Державного Прапора України як дер?
жавного символу та проголошення 24 серпня 1991 року незалежності України, з метою зміцнення громадянської злагоди, утвер?
дження у громадян почуття національної свідомості і патріотизму, у межах повноважень місцевого органу виконавчої влади:

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення у місті
Києві Дня Державного Прапора України та 21�ї річниці незалежності Укра�
їни і затвердити його персональний склад, що додається.

2. Затвердити:
2.1. Програму заходів, присвячених Дню Державного Прапора України

та 21�ій річниці незалежності України, що додається.
2.2. Робочий план з підготовки та відзначення у м. Києві Дня Держав�

ного Прапора України та 21�ї річниці незалежності України, що додається.
3. Координацію питань, пов’язаних із проведенням у м. Києві заходів,

присвячених Дню Державного Прапора України та 21�й річниці незалеж�

ності України, покласти на Головне управління з питань внутрішньої полі�
тики та зв’язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) та Управління організацій�
ної роботи апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

4 Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника, заступників голови Київської міської державної адміністрації
згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 7.08.2012 № 1397

Персональний склад
Організаційного комітету з підготовки та відзначення у м. Києві

Дня Державного Прапора України та 20?ї річниці незалежності України
Попов Олександр Павлович — голова Київської міської державної адміністрації, голова Оргкомітету
Пузанов Олександр Геннадійович — заступник голови — керівник апарату Київської міської державної адміністрації, заступник голови Оргкомітету
Новохатько Леонід Михайлович — заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступник голови Оргкомітету
Хонда Марина Петрівна — начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), секретар Оргкомітету
Антонов Василь Іванович — голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Вітковський Сергій Іванович — голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Вовк Володимир Семенович — начальник Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Ки�

ївської міської державної адміністрації)
Водовозов Євгеній Наумович — начальник Головного управління транспорту та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�

кої державної адміністрації)
Горюнова Віра ЗІновіївна — начальник Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�

жавної адміністрації)
Довбань Ігор Миколайович — начальник Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації)
Жеребнюк Віктор Миколайович — голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Збітнєва Оксана Іванівна — начальник управління преси та інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�

ної адміністрації)
Зімін Сергій Георгійович — голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Зоріна Світлана Іванівна — начальник Головного управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�

ної адміністрації)
Крикун Олексій Олексійович — начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві (за згодою)
Матвієнко Петро Миколайович — голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Незнал Олександр Григорович — голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Пшеничний Віталій Никифорович — начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Ки�

ївської міської державної адміністрації)
Репік Володимир Миколайович — начальник Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�

жавної адміністрації)
Рюмшин Сергій Миколайович — голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Садовой Сергій Миколайович — начальник Головного управління контролю за благоустроєм виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації)
Сидоров Іван Петрович — голова Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
Ситник Роман Васильович — начальник управління організаційної роботи апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�

кої державної адміністрації’)
Сущенко Сергій Миколайович — голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Шевчук Олександр Семенович — голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 07.08.2018 № 1397

Програма заходів, 
присвячених Дню Державного Прапора України

та 21?й річниці незалежності України

14�17 серпня
Щорічна загальнодержавна виставкова акція “Барвиста Україна” на те�

риторії Національного комплексу “Експоцентр України”
20 серпня

День інформування населення, трудових колективів підприємств, уста�
нов та організацій міста, присвячений Дню Державного Прапора та 21�ій
річниці незалежності України

21 серпня
Урочисте вручення державних нагород України та відзнак Київської

міської державної адміністрації з нагоди 21�ї річниці незалежності України
(вул. Хрещатик,36, Колонна зала, 16.00)

22 серпня
Відкриття нової експозиції Музею історії міста Києва (вул. Б. Хмель�

ницького, 7, 14.00)
Відкриття нової експозиції Музею шістдесятництва — відділу Музею іс�

торії міста Києва
(вул. О. Гончара, 33�а, 15.00)
Проведення міського конкурсу творчих робіт м. Києва “Україна — дер�

жава моя” (Колонна зала Київської міської державної адміністрації, 15.00).

23 серпня
Церемонія підняття Главою держави Державного Прапора України 

у м. Києві
Церемонії підняття Державного Прапора України біля приміщення Ки�

ївської міської ради та в районах м. Києва
Урочисте вручення паспортів громадянина України, а також Подяк та

Відзнак голів районних в місті Києві державних адміністрацій громадянам,
що зробили значний внесок в розвиток територіальної громади м. Києва
(райони міста Києва)

24 серпня
Церемонія покладання квітів до пам’ятників Т. Шевченку, М. Грушев�

ському і Володимиру Великому (9.00)
Покладання квітів до пам’ятників видатним діячам українського держа�

вотворення у районах м. Києва
Молебень за Україну та український народ в храмах м. Києва
Другий всеукраїнський чемпіонат з баскетболу 3x3 “Українська стріт�

больна ліга 2012”
(вул. Хрещатик, 10.00�19.00)
Показові спортивні виступи з ролер�сламу, з авто�мото тріалу, конкурс



Благовіст

7

КУЛЬТУРА
Хрещатик 17 серпня 2012 року

В музеї Шевченка відкрився 
світ Рабіндраната Тагора
Тут не лише ознайомлюють з творчістю великого бенгальця, 
а й проводять майстер�класи
Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

Мин ло о тижня в одном
із залів м зею Тараса
Шевчен а презент вали
вистав , присвячен яс-
равій особистості Індії —
філософ , письменни ,
х дожни Рабіндранат
Та ор . В е спозиції пред-
ставлені репрод ції йо о
артин, фото рафії та ви-
дання х дожніх творів.
Крім то о, під час заход в
м зеї проходять майстер-
ласи з ласично о індій-
сь о о танцю, медитатив-
но о малювання та творчі
вечори.

Виставка відкрилася до Дня неза�

лежності Індії (15 серпня), 21�ї річ�

ниці незалежності України та 20�

річчя встановлення дипломатичних

відносин між Україною та Індією.

Тритижневу акцію "Де душа живе

без страху", що триватиме до 9 ве�

ресня, організував Центр Тагора при

Східно�європейському інституті

розвитку. Виставка присвячується

геніальному поету, філософу, пись�

меннику, художнику, першому неєв�

ропейському лауреату Нобелівської

премії Рабіндранату Тагору, автору

слів гімну Індії, якого на батьківщи�

ні називають "Гурудев" — "великий

вчитель".

Експозицію створено на базі ви�

ставки, яка була присвячена 150�й

річниці з Дня народження Рабіндра�

ната Тагора та проходила минулої

осені в Музеї мистецтв імені Богдана

та Варвари Ханенків. Основною

складовою акції є виставка картин та

фотографій видатного мислителя.

Відвідувачі побачать відомого бен�

гальця поряд з родиною, в заснова�

ному ним університеті Шантінікета�

ні, з іншими популярними діячами

того часу — Зігмундом Фрейдом, Ро�

меном Ролланом, Альбертом Ейнш�

тейном, ознайомляться з його вір�

шами та афоризмами, що є актуаль�

ними і нині. "Навіть стеблина гідна

великого світу, в якому вона росте",

"Ми замикаємо двері, щоб не вкра�

лася помилка, то як тепер увійде іс�

тина?" — писав Рабіндранат Тагор.

У 68 років Рабіндранат Тагор по�

чав малювати у неповторному сти�

лі — сюрреалістичні пейзажі, чуттєві

портрети, які і досі є прикладом для

інших митців. Він вважав, що, на

відміну від малюнків, його літера�

турні твори, яких нараховується по�

над 3 тисячі, довго добиратимуться

до читачів інших країн. До речі, літе�

ратурну творчість Рабіндраната Та�

гора перекладали відомі українські

письменники Павло Тичина, Мико�

ла Бажан, а також Віктор Батюк.

Між Тарасом Шевченком та Ра�

біндранатом Тагором проводять пев�

ні паралелі: бенгальський мислитель

народився в той самий день, коли

помер Тарас Шевченко, і обидва ді�

ячі відіграли важливу роль у долі

своїх країн, сформулювавши націо�

нальну ідею та підготувавши під�

ґрунтя для незалежності. Власне,

учень Тагора Ганді став ідеологом ру�

ху ненасильницької боротьби за не�

залежність Індії від Великобританії.

Як і Шевченко, Тагор був прихиль�

ником позиції "і чужого навчайтеся, і

свого не цурайтеся",— здобувши ос�

віту у Великобританії та подорожу�

ючи країнами, він писав рідною бен�

гальською мовою, прищеплюючи

гордість за власну країну та культуру.

Як розповіла "Хрещатику" органі�

затор виставки доктор Мрідула Гош,

в рамках експозиції проводяться за�

ходи, що допоможуть наблизитися

до світу Тагора та Індії. Зокрема 21

серпня відбудеться літературно�

творчий вечір "Творчість Шевченка

і Тагора", на який запрошені провід�

ні українські письменники та поети.

По суботах (18 і 25 серпня) всіх ба�

жаючих запрошують на майстер�

класи з індійського класичного тан�

цю, які проводить Михайло Крив�

чук, котрий 19 років навчався цього

в Індії. А неділями (19 та 26 серпня)

проведуть майстер�класи з медита�

тивного малювання та мандали під

керівництвом Наталії Моцак. 28

серпня для відвідувачів виставки

відбудеться концерт інструменталь�

ної музики "Флейта співає..." у ви�

конанні Валентина Йонова. Час

проведення майстер�класів уточ�

нюйте за телефонами 234 25 56 та

099 133 81 91

Киян запрошують на свято 
яблук та меду
Цими вихідними святкують Преображення Господнє, 
або Яблучний Спас
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Ябл чний або Горіховий
Спас ще називають "пер-
шими осенінами", тобто
з стріччю осені. Гідно з -
стріти її та відзначити свя-
то з традиційними раїн-
сь ими обрядами пропон -
ють в Національном м зеї
народної архіте т ри та
поб т Пиро ово, а розва-
житися по-слов'янсь и —
Пар "Київсь а Р сь".

У суботу, 18 серпня відвідувачі му�

зею Пирогово зможуть поласувати

та купити для себе найсмачніший

мед, взяти участь у конкурсі на най�

кращого пасічника та у майстер�

класах з народних ремесел, послуха�

ти народні колективи. Головне дій�

ство відбудеться 19 серпня — в цей

день у православному світі святку�

ють Преображення Господнє, або

Яблучний Спас. Саме цього дня

церква освячує плоди: яблука, ви�

ноград та інші фрукти нового вро�

жаю. О 13.00 священик проведе бо�

гослужіння і освятить всім бажа�

ючим яблука. Також у цей день від�

відувачі матимуть змогу ознайоми�

тися і стати безпосередніми учасни�

ками давніх традиційних україн�

ських обрядів, виготовлення обря�

дового кошика та позмагатися в

конкурсі "Найкраща вишиванка".

Художні колективи ознайомлять

гостей з чудовими зразками пісен�

ного фольклору літнього циклу свят

народного календаря. Свято трива�

тиме до 17.00.

У Парку "Київська Русь" на вихід�

них театралізована ігрова програма

буде присвячена одразу трьом сло�

в'янським святам — Медовому, Яб�

лучному та Хлібному Спасу. Від�

відувачі познайомляться із трьома

братами, які будуть символізувати

три свята. Кожен з них розповідати�

ме про особливості свого свята: як

святкували, чим пригощали, яку

ідею несе із глибини віків сьогодні�

шнім поколінням кожен Спас.

Святкова програма буде насичена

іграми та розвагами для дітей і до�

рослих. Зокрема гостей парку чека�

ють веселі сімейні змагання — хто

першим збудує із колод пасіку, теат�

ралізоване дійство "Ведмідь на пасі�

ці", дитячі розваги "Бджілка Божа"

та багато іншого. Відвідувачі змо�

жуть спробувати яблука, обмокнув�

ши їх у мед, для дорослих окрема

смачна розвага — дегустація княжої

медовухи.

Оскільки Спас — це перехід від лі�

та до осені, то усім бажаючим смі�

ливцям влаштують останнє купання

у цьому році. Скупають на очах у

публіки також чотириногих меш�

канців парку — коней, цапа та

овець. Словом, кожен зможе долу�

читися до прадавніх традицій свят�

кування Спаса — і дорослі, і малі, і

навіть тварини

Що таке наше тіло?
Коли читаємо єван ельсь і рив и про те, я Христос
вос ресив мертво о або зцілив тіло людини, ми рід о
замислюємося про те, що людсь е тіло означає для Са-
мо о Бо а, я ий з любов'ю створив йо о для життя віч-
но о, та що воно мало б означати для нас самих. Я би
наше тіло не б ло та само цінне Бо ові, я і вічна наша
д ша, Бо не став би зціляти тіло або пі л ватися про
йо о вічне життя після вос ресіння мертвих.

Коли ми замислюємося про людське тіло в зв'язку з вічністю або з тимча�

совим життям, ми можемо поставити собі питання: хіба ми не отримуємо

все наше знання про Бога або про створений Ним світ саме через наше тіло?

Ще в дитинстві, з самого нашого народження ми пізнаємо ніжність та лю�

бов за допомогою нашого тіла, задовго до того, як можемо щось осягнути

розумом. А потім ми зростаємо в пізнанні, мудрості, досвідченості; все, чим

володіє наш розум, все, що робить наші серця такими багатими, надходить

до нас через наші почуття. Апостол Павло сказав: віра від слухання, а слу�

хання через Слово Христове... Красу людського обличчя та навколишнього

світу, всього, що людина зуміла створити прекрасного й значного, ми

сприймаємо через зір. Можна й далі перераховувати всі наші почуття, які,

як двері, відкриваються для споглядання краси та сенсу створеного світу, а

через нього — до споглядання вічності: вічної краси Божої, сяючої в усьому

Його творінні.

Ось чому з такою любов'ю Христос здійснював зцілення тіла: цими зцілен�

нями Бог з усією силою являє вічність втіленого буття. Тому також, коли хтось

помирає, ми оточуємо його або її тіло такою ніжністю та благоговінням. Це ті�

ло створене Богом, в це тіло Він вклав всю Свою любов. І більше того: Він Сам

став Людиною, Сам Живий Бог зодягнувся у плоть та явив нам пізнання не

тільки того, що людина така простора, така велична, така глибока, що може

з'єднатися з Богом, стати учасником Божественної природи, а й те, що саме

наше тіло здатне бути помешканням для Духа Святого. Яке це диво!

Ось яке дивне наше тіло, та з яким благоговінням ми повинні ставитися

до нього! Спочатку тіло святе: воно покликане до вічного спілкування з Бо�

гом так само, як й душа. Недаремно Апостол Павло говорить: Прославляй�

те Бога в тілах та в душах ваших... Тобто дайте Богові сяяти через ваше тіло

так, як Він може сяяти через вашу душу.

Ми повинні задуматися над цим, тому що часто ми не розуміємо вічної

краси та величі нашого тіла. І саме так часто ми думаємо про смерть як про

мить, коли безсмертна душа вступає в Божественне життя, а тіло розпадає�

ться в прах. Так, воно повертається в прах, але у нього вічне покликання: во�

но воістину воскресне, як воскрес Христос. Й всі ми одного разу постанемо

перед Богом втіленими, з оновленим тілом та душею, й будемо спілкувати�

ся з Богом в любові, у вірі та в молитві не тільки душею, але разом з усім

створеним станемо причасниками Божественної природи 

Інформацію надано 
Синодальним відділом Української православної церкви
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Відповіді на сканворд 

Рабіндраната Та ора в Індії шан ють я вели о о вчителя, а йо о творчість та філософія ви ли ають захват і сьо одні

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
22094

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

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

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

У провадженні О р жно о адміністративно о с д міста
Києва знаходиться справа за позовом Щербатю а С. І. до ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) про визнання недійсними розпоряджень ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) від 31.08.2009 № 978, 979, 980, 981, від
15.10.2009 № 1192, 1193, від 30.11.2009 № 1332, 1335, від
30.03.2010 № 191, від 31.05.2010 № 392.

Роз ляд справи відб деться 30.08.2012 об 11.30 приміщенні
О р жно о адміністративно о с д міста Києва за адресою: м. Ки-
їв, в л. Командарма Каменєва, 8, орп. 1.

⌦Втрачений Державний а т на право приватної власності на

землю IV-KB № 155647, виданий Любець ом Анатолію

Л 'янович на підставі рішення Київсь ої місь ої ради від

8 червня 2000 ро № 149-6/870, вважати недійсним.

Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація о оло-
ш є про намір передати в оренд підвальні приміщення площею 206,9
в. м за адресою: м. Київ, Введенсь а, 6, літ.А для розміщення реда ції
засобів масової інформації з розрах н ом орендної плати в розмірі
9362,95 рн без рах вання ПДВ за перший місяць оренди.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації
о олошення.

Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, Контра това пл.,
2, Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація

Довід ов інформацію можна отримати за телефоном 417-14-61.

Орендодавець — Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація

№ п/п Балансо трим вач (адреса,
телефон) Хара теристи а Місцезнаходження

За альна площа,
я а надаватиметь-
ся в оренд , в. м

Цільове
ви ористання
приміщення

Стро
оренди

Вартість
1 в. м

рн без пдв

Орендна плата за 1
один рн (без ПДВ)
за перший місяць оренди

1.

Управління освіти Печерсь ої районної
в місті Києві державної адміністрації,
м. Київ, в л. Інстит тсь а, 24/7, т.
2530086, 2535446

1 поверх
м. Київ, в л.
Шов овична, 44
(ДНЗ № 46)

57,70 Додат ові освітні
посл и 2 (два) ро и 13540,40 4,24

Дніпровсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Марч
Ірин Ми олаївн (в л. П. Запорожця, 11, в. 66, м. Київ) по цивільній
справі за позовом Сандвара К ндана про розірвання шлюб .

С дове засідання відб деться 07.09.2012 ро о 14.00 в приміщенні
Дніпровсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Кошиця,
5, аб. № 108.

У разі неяв и в с дове засідання справа з ідно з вимо ами ЦПК У ра-
їни б де роз лян та за відс тності відповідача.

При п блі ації о олошення про ви ли до с д , відповідач вважається
повідомленим про час і місце роз ляд справи.

С ддя Орда О. О.
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Спортивні новини

Баскетбол. Вітчизняні спортсмени розпочали 
відбір до Євробаскету�2013 з перемоги
Збірна У раїни з бас етбол провела свій перший матч валіфі-
аційно о ра нд до Євробас ет -2013. Підопічні Май а Фрателло
в Дніпропетровсь в завзятій боротьбі з міли обі рати збірн
У орщини з рах н ом 77:71. Протя ом поєдин перева а рі б -
ла я на боці раїнців, та і на боці остей. На почат четвертої
чверті орці повели чотири оч и. У відповідь важливий триоч овий
за ин в Дмитро Забірчен о. Одна в цей час захисті наші равці
заб ли про Мі лоша Сабо, отрий реаліз вав 6 очо поспіль. За три
з половиною хвилини до завершення четвертої чверті рах но б в
66:71. Після чо о підопічні Май а Фрателло не дали с перни ам на-
брати жодно о оч а, самі ж відзначилися одинадцятьма. Націо-
нальна збірна У раїни здоб ла перемо — 77:71. У іншом по-
єдин цієї р пи збірна Кіпр на своєм майданчи пост пилася
збірній Австрії 86:89. Наст пним с перни ом нашої оманди ста-
н ть австрійці. Цей матч відб деться 18 серпня

Регбі. Збірна України поступилася росіянам
У підмос овном Моніно старт вав міжнародний т рнір з ре бі,

присвячений 100-річчю створення ВПС Росії. Збірна У раїни в пів-
фіналі протистояла осподарям, я их представляв монінсь ий ре -
бійний л б “ВВА-Підмос ов’я”. Вже на 8-й хвилині наші північні с -
сіди від рили рах но , точно ви онавши штрафний, а до інця пер-
шо о тайм їм вдалося поповнити свою с арбнич ще на 3 спро-
би, в лючаючи реалізації, на що раїнці з міли відповісти лише од-
ним штрафним — 31:3. Після перерви обидва наставни и стали
проводити заміни, через що темп ри впав. В рез льтаті по ход
др о о тайм обидві оманди обмінялися спробами і реалізаці-
ями, причом У раїна з міла зробити рез льтативні дії вже в ом-
пенсований час. Фінальний свисто зафі с вав перемо росіян —
38:10. У др ом півфіналі збірна Франції обі рала збірн Збройних
сил ПАР з рах н ом 48:5 (25:0) і та ож вийшла до фінал . Вирі-
шальний матч між омандами Росії та Франції відб деться 18 серп-
ня о 17.00, а в протистоянні за 3-е місце то о ж дня о 15.00 з стрі-
н ться збірні У раїни та Збройних сил ПАР

Паралімпійський рух. У неділю національна
команда вирушає до Лондона
У неділю, 19 серпня, о 13.00 відб деться рочиста церемонія

проводів паралімпійсь ої збірної оманди У раїни до Лондона. Дій-
ство відб ватиметься на Михайлівсь ій площі в Києві. Спочат На-
ціональний паралімпійсь ий омітет У раїни о олосить повний
с лад збірної, за тим Михайлівсь ом Золотоверхом монастирі
відб деться молебень на честь національної паралімпійсь ої збір-
ної. На адаємо, що XIV Літні паралімпійсь і і ри пройд ть Лондо-
ні з 29 серпня по 9 вересня. У раїн на цьом святі спорт пред-
ставлятим ть 155 спортсменів різних дисциплін

Температура +17°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 89 %

Температура +20°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 72 %

Температура +18°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 77 %

Прогноз погоди на 17 серпня 2012 року

ОВНИ, ом ні ативній сфері намічається пі а тивності, ви за-
в’яжете чимало нових знайомств, розширите оло ділових союзни-
ів, а тивіз єте тон с романтичними захопленнями, ба ато подо-
рож ватимете. Потреба в зміні обстанов и — добрий симптом, це
позитивно відіб’ється на самопоч тті, настрої.
ТЕЛЬЦІ, жа а матеріально о зба ачення посилиться. Ви отові

залюб и працювати, і шанси для поліпшення доброб т є, але
збільшення доходів розпалить апетити до витрат, том , я що хоче-
те придбати доро річ, обходьтеся власним оштом — в бор и не
залазьте.
БЛИЗНЮКИ випромінють харизматичні флюїди, байд жих

дов ола не існ є, люди тя н ться до вас, і не випад ово,
адже дар філософсь и мислити, дивитися на тривіальні речі
з лобальних вершин зараз ма симально роз ритий, втім, на
все ваша воля: з им дистанціюватися, а о о з випад ових
знайомих приблизити до себе з метою д ховної єдності, ви-
ріш йте самі.
РАКИ сяють чарівністю, приваблючи протилежн стать (шанси

розбити чиєсь серце висо і), е страсенсорні я ості посилюються,
бажання реаліз ються. Я що хочеться змінити зачіс , оновити по
моді ардероб — це ч дово, значить, на д ховном рівні йд ть про-
ресивні зміни.
ЛЕВИ виходять на новий еволюційний вито , розцвітаючи та-

лантами. Прощайтеся з мин лим, беріть на озброєння най ращий
досвід пережито о ро , поперед ба атообіцяючі перспе тиви, де
д х братерсь ої єдності є відмінним стим лом для особисто о роз-
вит . Впливових др зів пошле Всевишній (до липня 2013) — мо-
літься на них!
ДІВИ, армічна см а фініш є, її завершальні а орди проявляю-

ться в смиренній по орі обставинам, де ініціативним діям немає
місця. На роботі все ч дово, час почивати на ар’єрних лаврах ли-
шилося ба ато (до липня 2013), реперт ар фахових можливостей
та посадових повноважень широ ий.
ТЕРЕЗИ, ц п о тримайте лідерсь е ермо в р ах і спрямов й-

те енер ію оле тив в пра тичне р сло заради реалізації власних
зад мів. Симпатії однод мців проллються бальзамом на серце, і ви
з оролівсь ою помпезністю охопите їх своєю ва ою, заст пниц-
твом, від чо о ба ато знайомих почн ть набиватися в др зі. Втім,
вибирати близь о о по д х приятеля потрібно тіль и за по ли ом
серця.
СКОРПІОНИ, дбайте про ар’єр , відповідально ставтеся до

сл жбових обов’яз ів, дос оналюйтеся я фахівець, тоді не по-
страждаєте від адрових ротацій. Нині ви маєте надзвичайний
вплив в ролі за лісно о лідера “при дворі”. Б дь-я і модернізації
на тр довом терені сприймайте з ент зіазмом.
СТРІЛЬЦІ, пі поп лярності позад ... Пере ляньте по ляди на

життя, ставлення до людей, сит ацій, розробіть нов філософію
світобачення. Я що те, що хвилювало вчора, сьо одні вже не та
а т ально, це і є дзвіно небес, аби поверн ти вас на правильний
шлях. Переми айтеся на нові ідеали, подобання, знань і м дрості
вас предостатньо, др зів хоча й лишилося мало, але вони надій-

ні, шлюбні партнери від Бо а.
КОЗОРОГИ, про самостійність заб дьте, ос іль и переб ва-

єте в тотальній залежності від інших людей. Я мовитьтся: на
чиєм возі їдете, то о й волю ви он єте. Відб дов йте парт-
нерсь і мости, “притирайтеся” темпераментами, психоло ічна
диф зія, се с альна армонія — найважливіший момент для
зміцнення подр жньо о альянс . Нині обранця ви бачите ра-
сивим, чарівним, і це не ілюзія засліплення пристрастю, а дійс-
но та , том до ладіть ма сим м з силь для збереження во ню
взаємних поч ттів. Коли щось не ладиться — моліться, Творець
на зв’яз з вами...
ВОДОЛІЇ, я що дорожите партнерсь им тандемом, с онцен-

тр йтеся на своїй половинці, зараз вас з оханим одне биття сер-
ця на двох, розл чатися заборонено, робіть все др жно разом, жи-
віть інтересами одне одно о. На вас че ають творчі трі мфи, пере-
мо и в різних он рсах, зма аннях. Робота перетвориться на свя-
то, од хотворятиме на тр дові подви и, т т ви на радість началь-
ств продемонстр єте старанність, ч дово впишетеся в психоло-
ічн а р оле тив і навіть за р тите ам рн інтриж з имось із
оле .
РИБИ, вам бра є рошей?.. Візьміть на себе додат ові зобов’-

язання на основній сл жбі, зосередьтеся на лівих підроб ах. Раціо-
нально ви ористов йте заст пництво шефа та по ровительство
домочадців. Дося нення лобальної цілі залежить від родини (до
липня 2013), що є траслятором дачі. На сердечном небосхилі со-
нячно, поч ття фонтан ють, обі ріваючи оханих ніжністю і лас ою,
за що вони неодмінно відплатять взаємністю

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

Львівська нічия
Збірна України зіграла товариський матч з футболістами Чехії

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У серед національна оманда У ра-
їни з ф тбол провела свій перший
матч після Євро-2012. С перни ом
“жовто-бла итних” стала збірна Че-
хії. У напр женом поєдин олів
вболівальни и не побачили. Та ож
цей день відб лося прощання Андрія
Вороніна з національною др жиною.
Перед почат ом матч Воронін вий-
шов 12 равцем, символічно розі-
рав м’яч центрі, а потім під опле-
с и вболівальни ів по ин в межі по-
ля.

На правах господарів поля матч активніше роз�

почали саме українці. Вже на 13 хвилині підопічні

Олега Блохіна створили чудову нагоду для взяття

воріт. Анатолій Тимощук віддав точну передачу на

Євгена Селіна, але захиснику полтавської “Вор�

скли” забракло бомбардирського хисту, і м’яч піс�

ля його удару покинув межі футбольного майдан�

чика. Наступний небезпечний момент біля воріт

чехів виник через 7 хвилин. Відповідь гостей була

не менш гострою, хоча багато в чому цей епізод

виник через невпевнені дії захисту українців. Єв�

ген Селін не зміг вибити м’яч подалі від воріт, і

шкіряною кулею заволодів Йїрачек. Здавалося,

що у півзахисника збірної Чехії замало простору

для удару. Втім, Йїрачек зумів розвернутися і з ку�

та штрафного майданчика потужно пробив по во�

ротах. На щастя, голкіпер нашої збірної Андрій

Пятов зумів ліквідувати загрозу. До кінця першої

половини гри українцям вдалося створити ще

кілька гострих моментів, але скористатися ними

вітчизняні футболісти не зуміли.

У перерві обидва тренерських штаби, пам’�

ятаючи про товариський характер матчу, зважи�

лися на перестановки. І якщо з чеської сторони

на полі з’явився лише Мілан Петржелу, що за�

мінив Даніеля Коларжа, то у господарів все бу�

ло набагато масштабніше. Поле залишили не

тільки Євген Коноплянка та його тезка Селез�

ньов, а й найдосвідченіший у складі збірної

України Анатолій Тимощук. У ролі свіжих сил

виступили Руслан Ротань, Олег Гусєв і його од�

ноклубник Андрій Ярмоленко. Але незважаючи

на значні перестановки, характер гри анітрохи

не змінився. Колектив Олега Блохіна, як і рані�

ше, мав серйозну ігрову перевагу, шукав шляхи

до володінь голкіпера Петера Чеха, але ніяк не

просувався в цьому напрямку. Гості зупиняли

всі атаки задовго до спланованої комбінації. Не

допомагали нашим футболістам навіть швидко�

сті, які вони включили для подолання ешело�

нованої оборони противника. Перший небез�

печний момент у другому таймі був зафіксова�

ний у його середині. Ярослав Ракицький добре

приклався до м’яча зі стандартного положення,

змусивши тим самим Петера Чеха показати всю

свою майстерність. А з цим у стража воріт гос�

тей все в повному порядку. Наступну гарну на�

году для того, щоб відкрити рахунок, змарнував

Роман Зозуля, якому не вистачило зовсім тро�

хи, аби принести своїй команді перемогу.

Останнє слово у матчі залишилось за гостями.

За лічені секунди до завершення зустрічі напад�

ник збірної Чехії Давід Лімберські вийшов один

на один з Андрієм Пятовим, але забарився з

ударом, і захисники української збірної зуміли

вибити м’яч. Тож матч завершився хоч і безго�

льовою, проте бойовою нічиєю 0:0
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Цей день в історії 17 серпня

1629 — народився польсь ий
пол оводець, ороль Польщі Ян
Собесь ий
1903 — амери ансь ий вида-

вець і ж рналіст Джозеф П літ-
цер засн вав П літцерівсь пре-
мію (найпрестижніша на орода в
ал зі літерат ри, ж рналісти и,
м зи и і театр , розмір премії —
10 тисяч доларів)
1911 — народився 6-й в історії

шахів і 1-й радянсь ий чемпіон
світ Михайло Ботвинни (за свою
ар’єр зі рав 1202 партії: 610 пе-
ремо , 139 поразо і 453 нічиї)
1935 — народився радян-

сь ий і російсь ий а тор театр і
іно Оле Таба ов
1958 — почато політи и “ве-

ли о о стриб а” в Китаї: метою
б ло перетворити раїн з а рар-
ної в інд стріальн , на ділі все
оберн лося найбільшою соціаль-
ною атастрофою
1969 — “Карпати” (Львів) стали

володарями К б а СРСР з ф тбол
1977 — вперше надводний о-

рабель під орив Північний полюс
Землі, це б в радянсь ий атом-
ний ри олам “Ар ти а”
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Андрій Воронін (лівор ч) офіційно завершив вист пи за національн збірн У рїни. На фото: У матчі проти збірної Ізраїлю (01.03.2012)


