
У столиці визначили найкращі райони
Лідерів рейтингу преміюють, а аутсайдерам оголошено догани

Нове звучання 
древнього Подолу
Один з найстаріших районів Києва зазнає змін, але не втратить 
своєї самобутності

За словами начальника ГУ містобуду�

вання та архітектури Сергія Целовальни�

ка, за 20 років це вже четверта спроба ре�

конструювати Поштову площу, і він спо�

дівається, що тепер вона справді буде

гармонійною та вдалою, адже проект по�

єднав в собі всі найкращі задуми фахів�

ців.

Окрім того, що реконструкція, яку

планують завершити до кінця травня на�

ступного року, значно збільшить про�

пускну спроможність автомобільного

вузла та дозволить вирішити транспортні

проблеми у цій частині міста, під час ро�

біт подбають і про те, аби площа залиши�

лася важливим туристичним та оглядо�

вим об’єктом.

"Ми намагаємося створити тут публіч�

ний простір — пішохідні, туристичні і ве�

ломаршрути. Реконструювати площу ли�

ше в її транспортному значенні — це

фактично не зробити нічого, потрібно

зберегти її історичне призначення. Тому

при розробці проекту ми цікавимося іс�

торією об’єкта, з яким працюємо. По�

трібно шукати легенди цього місця, а тут

їх чимало", — зазначив Сергій Целоваль�

ник.

Так, у планах поставити на площі фон�

тан у вигляді колони з чотирма растра�

ми — адже саме тут з’єдналися чотири рі�

ки — Дніпро, Десна, Почайна і Глибо�

чицька. Пішохідною планують зробити і

всю вулицю Петра Сагайдачного. За сло�

вами Сергія Целовальника, тут не просто

перекриють рух автотранспорту, а й об�

ладнають спеціальні кафе, магазини,

встановлять вуличні меблі.

Підтримує ідею поєднання минулого та

майбутнього під час реконструкції об’єктів

столиці і голова КМДА Олександр Попов.

"Напевно всі погодяться, що наш ту�

ристичний потенціал дуже великий, але,

на жаль, не задіяний у повному обсязі. І

для його розвитку нам потрібно створити

спеціальні умови. Так, роботи на Пошто�

вій площі ми закінчимо до Дня міста на�

ступного року. До того часу будемо нама�

гатися виконати частину робіт і по вули�

ці Петра Сагайдачного. Окрім вже озву�

ченого, хочу сказати, що тут з’явиться

дуже багато квітів. А прямо на Дніпрі ми

плануємо облаштувати фонтан за уні�

кальною технологією. І це буде перший

проект, який вирішить дуже важливу

проблему — адже наразі Дніпро існує

окремо, а Київ — окремо", — зазначив

Олександр Попов.

Щодо реконструкції Гостинного двору,

то, за словами Сергія Целовальника,

проект, який наразі розроблений, перед�

бачає лише світлопрозоре покриття бу�

дівлі, що дозволить вивести звідти воду і

в цілому не порушити обриси об’єкту.

Після завершення робіт, за словами го�

ловного архітектора міста, на цій терито�

рії можна буде організовувати різнома�

нітні виставки та інші заходи.

Щодо вигляду Контрактової площі в

цілому, то тут пан Целовальник пропо�

нує відновити комплекс Гесте, де згодом

можна буде облаштувати надсучасну ви�

ставку мистецтв. Інвестори на таку спра�

ву вже є.

Як зазначив очільник міськадміністра�

ції, ці питання є дискусійними, тож деба�

ти щодо майбутнього вигляду Контрак�

тової площі поки тривають.

Закінчилася ділова прогулянка у міс�

ці, яке вже давно стало візитівкою сто�

лиці, а завдяки сприянню столичної

влади у травні цього року отримало й

нове обличчя — Андріївському узвозі.

Завершальні роботи тут поки що трива�

ють. В найближчих планах — створити

алею видатних українських художників,

багато з яких починали свій творчий

шлях саме на цій мистецькій вулиці, та

таки "побрататися" з парижським Мон�

мартром

Голова КМДА Оле сандр Попов відвідав Поділ і спільно з фахівцями, істори ами та ж рналістами об оворив питання подальшо о розвит цієї історичної території

Президент підписав Закон 
"Про індустріальні парки" 
Це дасть можливість протя ом наст пних ро ів
зал чити в е ономі раїни $ 8 млрд
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Квартирні подарунки 
У столичній мерії вр чили 20 повідомлень на
отримання осель часни ам лі відації наслід ів
аварії на ЧАЕС І ате орії
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Ліцей, де мрії стають дійсністю 
В техноло ічном ліцеї створюють мови для
навчання з задоволенням
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Оболонські дошкільнята 
відвідуватимуть відновлений 
дитсадочок
В одном із мальовничих точ ів Оболонсь о о

район на в л. Полярній, 5-Б до Дня Незалежності
У раїни від риють оновлений ДНЗ № 531. За лад
розрахований на 220 малю ів. Для них відновлять ро-
бот дво імнатні р пові приміщення: оснащені і рові
імнати та спальні, м зичний зал, с часний харчоб-
ло . На за ритій території за лад розташ ють і рові
та спортивні майданчи и, зелені зони для відпочин
та розвит дітей. Капремонт садоч а зроблений д -
же я існо із застос ванням новітніх енер озбері а-
ючих техноло ій. Керівництво дитсад а та педа о іч-
ний оле тив із перших днів працюють над створен-
ням омфортної атмосфери для армонійно о фізич-
но о та інтеле т ально о розвит дітей, забезпеч -
ючи індивід альний підхід до ожно о вихованця. На-
адаємо, що столична влада започат вала та про-
довж є безпрецедентн про рам відновлення робо-
ти ДНЗ, зо рема тих, я і тривалий час переб вали в
оренді та ви ористов вались не за призначенням

Усе більше киян встановлюють 
лічильники гарячої та холодної
води
За перше півріччя 2012 ро в житловом фонді

міста встановлено 15 402 вартирні лічильни и хо-
лодно о та арячо о водопостачання. Та , протя ом
січня-червня встановлення вартирних лічильни ів
житловом фонді Києва, порівняно з січнем-берез-
нем, збільшилося вдвічі. Най ращий по азни Дес-
нянсь ом (2,53%), Оболонсь ом (2,043%) та По-
дільсь ом (1,996%) районах. Проте незадовільною
визнано робот Дарниць о о (1,007%), Печерсь о о
(1,082%) та Дніпровсь о о (1,238%) районів, де жит-
ловий фонд найменше оснащений та ими прибора-
ми облі і там встановлено найменш їх іль ість
продовж звітно о період . Кінцевим же завданням
сіх про рам реформ вання і розвит ал зі є осна-
щення лічильни ами води та теплової енер ії сіх
особових рах н ів житлово о фонд столиці, я их, за
даними ГІОЦ, місті 942 766. Том всім без винят
районам, а особливо тим, я і відстають за зазначе-
ним напрям ом роботи, дор чено посилити роз’яс-
нювальн робот серед населення. Адже встанов-
лення вартирних лічильни ів та перехід на розра-
х н и за фа тично спожиті иянами посл и — одна
із оловних мов реформ вання ЖКГ столиці, я е за-
провадила і втілює місь а влада. І най оловніше, що
це е ономічно ви ідно насамперед споживачам

У святкові дні в центральній 
частині столиці обмежать 
рух автотранспорту
Під час відзначення Дня Державно о Прапора

У раїни та 21-ї річниці Дня Незалежності У раїни
центрі міста обмежать р х автотранспорт . Підпи-
сане відповідне розпорядження КМДА. Зо рема 23
серпня, день проведення рочистої церемонії під-
няття Державно о Прапора б де за рито р х транс-
порт на Хрещати біля КМДА від в л. Інстит т-
сь ої до в л. Б. Хмельниць о о. А з 21.00 до 6.00 25
серпня обмежать р х авто в л. Хрещати від Євро-
пейсь ої до Бессарабсь ої площі. 24 серпня приз -
пинять р х транспорт поблиз під’їздів до пам’ят-
ни ів Тарас Шевчен , Михайл Гр шевсь ом та
Володимир Вели ом під час церемонії по ладан-
ня вітів. Увечері, 24 серпня, на майдані Незалеж-
ності відб деться свят овий онцерт, том в ніч з 24
на 25 серпня робот метрополітен б де подовже-
но на 30 хв. За потреби, під час проведення рочис-
тостей станцію "Майдан Незалежності" б де за ри-
то для вход і виход пасажирів (вона працюватиме
для пересад и з лінії на лінію).
Зважаючи на вищез адані обмеження р х авто,

передбачається та ож внесення змін робот мар-
шр тів ромадсь о о транспорт , що рс є цен-
тром столиці

Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

У Києві підбили підс м и роботи район-
них держадміністрацій за перше півріччя
2012 ро . Традиційно перші місця зай-
мають Шевчен івсь ий, Печерсь ий та
Подільсь ий райони, а в інці рейтин —
Дніпровсь ий та Святошинсь ий. За ре-
з льтатами рейтин , най спішніших пре-
міюють, а а тсайдери мають три місяці,
аби поліпшити по азни и.

Київ займає перше місце в державі за соціально�еко�

номічним розвитком. Водночас, голова КМДА Олек�

сандр Попов зауважив, що місто буде змагатися за по�

зицію лідера не з містами України, а з європейськими

столицями, такими як Прага чи Варшава. А це означає,

що й завдання та вимоги до керівників структурних

підрозділів КМДА та РДА високі та жорсткі. Ефектив�

ність їхньої роботи та рівень фаховості допомагають

об’єктивно оцінити рейтинг діяльності райдержадмі�

ністрацій за І півріччя 2012 року. За її результатами,

першість уже традиційно залишається за Шевченків�

ським районом. Друге�третє місця ділять між собою

Печерськ та Поділ. На четвертому — Солом’янський, а

на п’ятому — Дарницький райони. Шоста позиція в

Оболонського, сьома — у Голосіївського, на восьмому

місці — Деснянський. Передостаннє місце займає

Дніпровський район, на 10�ій сходинці — Святошин�

ський. Рейтинг складено за восьмома показниками:

економічний розвиток; інвестиційна, наукова та інно�

ваційна діяльність; державні фінанси; підтримка біз�

несу; споживчий ринок; житлово�комунальне госпо�

дарство; соціальний розвиток та ринок праці; охорона

здоров’я.

"Нам потрібно увімкнути реактивну швидкість як у

Києві, так і в кожному районі міста. Забезпечення жит�

тєдіяльності столиці вимагає максимальної самовіддачі,

миттєвого реагування на ті виклики, що надходять від

мешканців. Тому це останнє попередження для тих, хто

відстає. Якщо раніше можна було б пояснити відставан�

ня тим, що потрібен час, досвід чи допомога, то на сьо�

годні уже пройшло вдосталь часу, і в районах можна бу�

ло навести лад. Це останній шанс для очільників Свято�

шинського та Дніпровського районів виправитися. Не

впораєтеся — будемо шукати більш фахових керівни�

ків", — прокоментував результати рейтингу Олександр

Попов.

За його словами, догана буде оголошена всім керів�

никам профільних управлінь районів, які посіли остан�

ні місця за кожним з показників, що входять до рейтин�

гу. Наприклад, Святошинський район отримав найгір�

шу оцінку інвестиційної, наукової та інноваційної ді�

яльності, підтримки бізнесу та вирішення житлово�ко�

мунальних проблем. Дніпровський серед аутсайдерів у

сфері державних фінансів, розділяє 8�9 сходинки за по�

казниками інвестиційної, наукової та інноваційної ді�

яльності

ОБСЯГИ РЕАЛІЗОВАНОЇ

СТОЛИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ЗБІЛЬШИЛИСЯ
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У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

З`ЯВИВСЯ ПЕРШИЙ

ВЕЛОМАРШРУТ 

СТОР. 2

ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

З СНД ЗАПРАЦЮЄ 

З 23 ВЕРЕСНЯ

СТОР. 3

АВТОМОБІЛЬНІ ЦІНИ

ЗРОСТАТИ 

НЕ БУДУТЬ
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Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

До Дня Києва містяни та ості столиці побачили оновлений Ан-
дріївсь ий звіз і вже три місяці про люються мистець ою в -
лицею. Наразі тривають під отовчі роботи з ре онстр ції По-
штової площі — т т план ють спор дити нов транспортн роз-
в’яз та створити зр чне середовище для пішоходів. Продов-
ж ються дис сії і щодо майб тньо о ви ляд Гостинно о двор
та Контра тової площі в цілом . Днями олова КМДА Оле -
сандр Попов відвідав Поділ і спільно з фахівцями, істори ами
та ж рналістами об оворив питання подальшо о розвит цієї
історичної території.
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Обсяги реалізованої столичної продукції 
збільшилися
Обся реалізованої промислової прод ції столиці за І півріччя 2012

ро порівнянні з відповідним періодом мин ло о ро збільшився на
20,4%. Та е явище спостері алося 8 районах: Святошинсь ом (на
40,3%), Шевчен івсь ом (на 27,1%), Печерсь ом (на 26,1%), Дніпров-
сь ом (на 25,4%), Солом’янсь ом (на 24,5%), Оболонсь ом (на 18,0%),
Голосіївсь ом (на 15,4%) та Подільсь ом (на 10,6%) районах.
Та, на жаль, існ є і с орочення обся ів реалізованої промислової про-

д ції, зо рема, Дарниць ом (на 6,8%) та Деснянсь ом (на 2,8%) райо-
нах. Про це повідомили на виїзном розширеном засіданні Коле ії КМДА
щодо рейтин ової оцін и діяльності районних держадміністрацій за І пів-
річчя поточно о ро .
За перший вартал 2012 ро зафі совано зростання е спорт товарів
всіх районах міста порівняно з мин лим ро ом, о рім Дарниць о о, де

відб лося зменшення (на 19,4%).
За важимо, що найбільші темпи зростання е спорт товарів Голосіїв-

сь ом (274,0%), Деснянсь ом (157,3%), Солом’янсь ом (134,1%), По-
дільсь ом (131,3%) та Дніпровсь ом (130,0%) районах.
У за альном обсязі е спорт товарів Києва найбільша питома ва а за-

фі сована Печерсь ом (36,6%), Шевчен івсь ом (32,7%), Подільсь о-
м (9,1%) та Голосіївсь ом (8,1%) районах, найменша — Деснянсь ом
(1,3%) та Святошинсь ом (1,4%) районах

Виконано рішення суду щодо повернення місту
5,36 га землі по вулиці Старонаводницькій
За втр чання про рат ри столиці ви онано рішення Господарсь о о

с д м. Києва та поверн то власність иївсь ій ромаді земельн ділян-
площею 5,36 а вартістю 61 млн рн на перетині в л. Старонаводниць-

ої та б льв. Др жби народів Печерсь ом районі. Про це “Хрещати ”
повідомили відділі звяз ів із ЗМІ столичної про рат ри.
На адаємо, що рішенням Господарсь о о с д Києва від 17.05.2012 за-

доволено позов про рат ри столиці та с асовано неза онні рішення Ки-
ївради про передач в оренд та подальший продаж цієї земельної ділян-
и ЗАТ “Страхова омпанія “У ренер ополіс” під б дівництво та е спл ата-
цію адміністративно- отельно о омпле с . Цим же рішенням визнано не-
дійсними оди півлі-продаж та а ти на право власності на земельн ді-
лян . Постановою Київсь о о апеляційно о осподарсь о о с д від
20.06.2012 це рішення залишено в силі.
В азана земельна ділян а за своїм ф н ціональним призначенням на-

лежить до зони зелених насаджень за ально о орист вання, відноситься
до лісопар ових територій ре реаційно о призначення і розташована на
території с вер “По в лиці Старонаводниць ій” та в межах санітарно-за-
хисної зони Звіринець о о ладовища

Квартирні подарунки
У столичній мерії вручили 20 повідомлень на отримання помешкань
учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І категорії
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Наразі Києві на вартирном облі-
переб ває більше 2 тисяч чорно-

бильців, я і потреб ють по ращення
житлових мов. У мин лом році
місь а влада взяла на себе зобов’я-
зання забезпечити житлом понад
100 та их родин. Зо рема ордери
на 20 осель вчора в столичній місь -
держадміністрації отримали сім’ї лі -
відаторів аварії на ЧАЕС.

Особисто повідомлення на отримання квартир

родинам вручив голова КМДА Олександр Попов.

“Саме цим людям і місто, і держава заборгува!

ли в законному праві отримання безкоштовного

житла. Торік ми взяли на себе зобов’язання на!

дати більше ста квартир, і 20 з них ми б хотіли

вручити вже сьогодні. У нас ще є приємна нови!

на — разом з урядом до кінця року ми намагати!

мемося передати ще 40 квартир чорнобильцям.

Загалом за кошти міського бюджету майже збу!

довано 110 осель. І незважаючи на якісь певні

економічні можливості, і уряд, і місто й надалі

знаходитимуть умови, щоб черга рухалася й по!

ступово зменшувалася. Бо це не просто акція —

це системний підхід”, — зазначив Олександр

Попов.

З’ясувалося, що 19 однокімнатних і 1 двокім!

натна квартира надані ліквідаторам аварії на Чор!

нобильській АЕС у 10!поверховій новобудові на

вул. Клавдіївській, 40!А у Святошинському райо!

ні столиці. Будівля зведена за новими сучасними

технологіями.

Ж и т л о в и й

комплекс має

розвинену ін!

фраструктуру

та межує із сос!

новим лісом.

Ввести в експлуатацію будинок планують в

цьому році, а на початку наступного — родини

вже зможуть туди заселитися.

Довгоочікуваний ордер вчора отримала і роди!

на Єр!

молен!

к і в .

Г л а в а

с і м е й !

с т в а

М и к о !

ла Олексійович з перших днів брав участь в лікві!

дації наслідків на Чорнобильській АЕС. Вчора

повідомлення отримала його дружина Наталя

Павлівна разом з внуком Кирилом. У черзі на

квартиру родина перебувала 19 років.

“Звісно, я відчуваю радість, однак те, що тво!

риться в серці, передати неможливо. У нас зараз в

двокімнатній квартирі проживає 6 осіб. Відтепер

у нашого внука нарешті з’явиться окрема кімната,

де він зможе спокійно готуватися до навчання”,

— розповіла пані Наталя.

Наразі родина планує оглянути новобудову, де

незабаром їм доведеться мешкати, та вже планує

У Дарницькому районі столиці
з’явився перший завершений
веломаршрут
Відтепер велосипедисти зможуть безпечно курсувати на спеціально
облаштованих для них доріжках
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У Страте ії розвит міста Києва до 2025 ро особлив
ва приділено розширенню велосипедної інфрастр -
т ри столиці. На сьо одні вже здійснені значні ро и з
реалізації даної ініціативи, зо рема днями Дарниць о-
м районі б ло завершено облашт вання велосипедних
доріжо . На офіційне від риття нової доро и, отре від-
б лося формі спортивно-е оло ічно о велосипедно о
пробі “Е оТре -2012”, прийшли спортсмени та ерів-
ництво міста, сі, звичайно, зі своїми велосипедами.

Відкриття велосипедних доріжок сприятиме розвитку сучасної велоінфра!

структури та популяризації альтернативних та екологічно чистих видів

транспорту, зокрема, велосипедного. Адже Стратегією передбачено, що до

2025 року 10 % видів транспорту міста становитимуть саме альтернативні ви!

ди і першочергово — велосипедний.

Загальна протяжність веломаршруту склала 25 км. Він пролягає через

проспект Бажана, з поворотом на Дніпровську набережну, вздовж вул. Здол!

бунівської до вул. Григоренка, із  виїздом на проспект Бажана.

“Усі доріжки зроблені за європейським стандартом: з достатньою шири!

ною для проїзду, відділені кольоровою розміткою від тротуарів, а усі перети!

ни проїжджих частин прокладені настільки щільно, що при їзді на велосипе!

ді їх навіть не відчуваєш”, — розповів перший заступник голови КМДА

Олександр Мазурчак. Окрім того, незабаром біля станцій метро будуть вста!

новлені перехоплюючі велопаркінги, щоб кияни могли залишити велосипед

під охорону на час роботи, а ввечері забрати і дістатися додому.

Як запевняє голова Дарницького району Сергій Вітовський, останнім ча!

сом велотраспорт набуває все більшої популярності. “Я постійно їжджу на

роботу через проспект Бажана і помічаю, що з кожним днем збільшується

кількість людей, які користуються велотранспортом. Мені приємно, що пі!

лотний проект — велодоріжка довжиною у 25 км — запрацювала саме у на!

шому районі”, — розповів “Хрещатику” Сергій Іванович. За його словами,

зараз готується проект, котрий передбачає розширення нововідкритого

маршруту від вул. Здолбунівської до вул. Ревуцького, від проспекту Бажана і

до Харківського шосе. Завдяки цьому, його протяжність зросте до 40 км.

“Гадаю, що після появи у Дарницькому районі такого чудового маршруту,

ми зможемо відкрити при дитячих та юнацьких спортивних школах секцію

велоспорту”, — додав Сергій Вітовський.

На прикладі пілотного Дарницького району

отриманий досвід будуть поширювати й в ін!

ших районах міста. Так, до 2025 року передба!

чається об’єднати всі веломаршрути в єдину

міську мережу. “Дістатися центру столиці на

існуючих доріжках сьогодні поки що немож!

ливо. Всі вони утворюють кільце у Дарницькому районі. Але ми ставимо со!

бі таку ціль, щоб до 2025 року до центру Києва можна було дістатися з будь!

якого куточка міста”, — зазначив Олександр Мазурчак.

Начальник ГУ контролю за благоустроєм Сергій Садовой, який взяв участь

у велопробігу , розповів “Хрещатику”, що досить часто інспектує столицю са!

ме на велосипеді. “На двоколісному можна заїхати у кожен двір, проглянути

благоустрій кожної садиби. По!перше, їзда на велосипеді додає здоров’я, а по!

друге — впливає на ефективність роботи”, — пояснив пан Садовой.

Окрім існуючої велодоріжки на просп. Миколи

Бажана, яку столична влада планує вдосконали!

ти, також будується велодоріжка на вул. Здолбу!

нівській. Крім того, триває проектування нових

доріжок на вул. Анни Ахматової та на просп. Пет!

ра Григоренка. Будуть також враховані зауважен!

ня та пропозиції київських велосипедистів щодо велодоріжки на Дніпров!

ській набережній. А найближчим часом відкриють ще один веломаршрут —

від Броварів до Києва. Цього дня в Дарницькому районі столиці відбувся

спортивно!екологічний велопробіг "ЕкоТрек!2012"

На ТЕЦ-5 запроваджено унікальну 
трьохступеневу систему водоочищення
На Теплоеле троцентралі № 5 ПАТ “Київенер о” запроваджено ні аль-

н трьохст пенев систем водоочищення. Відтепер вода для тепломереж
очищ ється в автоматичном режимі за допомо ою мембранних фільтрів
три етапи: льтрафільтрація, зворотний осмос та еле тродеіонізація, по-

відомили “Хрещати ” в прес-сл жбі “Київенер о”.
Очищена вода ви ористов ватиметься для теплових мереж міста, а та-
ож для підживлення чотирьох енер етичних отлів станції. За допомо ою
нової техноло ії можна очищ вати 1200 тонн води на один . Відта хімцех
ТЕЦ-5 наразі єдиний в У раїні, я ий ви ористов є мембранн техноло ією
очищення та ої пот жності. У ре онстр цію хімічно о цех ПАТ”Київене-
р о” в ладено майже 25 млн рн. Зазначені ошти, за оцін ами фахівців
омпанії, о пляться вже за 2-3 ро и.
“Ці інвестиції д же важливі я для омпанії, та і для міста. Адже в ре-

з льтаті вони дають значний е ономічний та е оло ічний ефе т. Ми е о-
номимо ошти на придбання хімічних реа ентів, обся я их значно змен-
ш ється, мініміз ємо вплив ТЕЦ на дов ілля”, — повідомив технічний ди-
ре тор ПАТ “Київенер о” Оле сандр Зайцев

Будинок природи запрошує на виставку 
флористики і коренепластики
Київсь ий місь ий Б дино природи запрош є иян та меш анців столи-

ці завітати на вистав флористи и і оренепласти и “Мальовнича У ра-
їна”, що присвячена 21-й річниці Незалежності У раїни.
Відвід вачі побачать портрети Тараса Шевчен а, майстерно створені з

тополино о п х та ш р и банана, мальовничі раєвиди У раїни й запо-
відні точ и Києва, зроблені з часточо зас шених рослин, витончені ві-
ти з риб’ячих істочо та ба ато іншо о.
Свої омпозиції представлять майстри де оративно-при ладно о мис-

тецтва: Тетяна Бердни , Ніна Мінчен о, Олена Ж равсь а, О тябрина П -
ніна, Світлана Вавілова. Крім то о, подр жжя Світлани та Віталія Сив хіних
продемонстр ють вироби, ви отовлені з понівечених стовб рів, полама-
них іло та оріння дерев. Вистав а триватиме до 16 вересня щодня, рім
неділі та понеділ а, з 12.00 до 18.00.
Та ож на адаємо, що с сідньом залі можна ознайомитися з постійно

діючою е спозицією а варі мних риб і рослин. На обидві вистав и один
вито ошт ватиме 10 рн. Для ш олярів, ст дентів та пенсіонерів — 5
рн. Телефон для довідо : 234-45-47

Цифра дня

6 100 000
гривень, на таку суму у середньому було реалізовано послуг одним
столичним підприємством сфери послуг за січень – травень 2012 року

За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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19 однокімнатних і 1 двокімнатна квартира надані
ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС I категорії

у новій 10$поверхівці на вул. Клавдіївській, 40$А у
Святошинському районі столиці

До 2025 року у столиці передбачається
об'єднати всі веломаршрути в єдину

міську мережу

Загальний наклад 131855. Замовлення 25812

У столичній мерії олова КМДА Оле сандр Попов особисто вр чав родинам чорнобильців повідомлення на
отримання вартир

Перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча разом з іншими
велосипедистами взяв часть в спортивно-е оло ічном велопробі
"Е оТре -2012"
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Тенденції

Ділові новини

НБУ припускає активізацію
інфляційних процесів 
у вересні�грудні
Про це с азано в повідомленні

НБУ з посиланням на підс м и
наради по монетарних питаннях
за частю ерівництва Нацбан .
"Учасни и наради не ви лючили
дея о о підвищення темпів ін-
фляції в наст пні місяці (2012 ро-
), що може б ти пов'язано із

сезонними фа торами й можли-
вим прис оренням рост цін на
світових рин ах продтоварів",—
йдеться в повідомленні.
НБУ не точнює, я інфляцію

йо о е сперти про ноз ють ве-
ресні- р дні, одна під реслює,
що вона б де незначною. "Мож-
ливе зростання інфляції внаслі-
до в азаних вище фа торів б де
досить помірним",— овориться
в повідомленні.
Динамі споживчих цін (дефля-

ція 0,1 % січні-липні), що спосте-
рі ається з почат ро , НБУ вва-
жає близь ою до оптимальної, що
свідчить про належне ви онання
ним ф н цій даній сфері

ЄБРР має намір виділити
"Інтер�Запоріжжю" кредит 
$ 25 млн
Про це с азано в повідомленні

ЄБРР. Ці ошти план ється виді-
лити для модернізації й розши-
рення існ ючих пот жностей, б -
дівництва завод з виробництва
премі сів і рестр т ризації ба-
ланс . За альна вартість прое т ,
з ідно з даними фін станови, оці-
нюється в 43 млн доларів. "Інтер-
Запоріжжя" є правляючою ом-
панією холдин "Інтер-А росис-
теми". Гр па омпаній займаєть-
ся виробництвом яєць і омбі ор-
мів, а та ож імпортом і тор івлею
ветеринарними препаратами й
ормовими добав ами

Кабмін збільшив вартість
будівництва метро 
в Дніпропетровську
Уряд збільшив вартість б дів-

ництва першої чер и метро в
Дніпропетровсь на 67,8 % або
на 1,813 млрд рн до 4,489 млрд
рн. Про це с азано відповідно-

м розпорядженні ряд —№ 571
від 25 червня. При цьом розпо-
рядження Кабмін № 1213 від 4
листопада 2009 ро втратило
чинність. На 1 січня 2012 ро
вартість ви онаних робіт стано-
вила 458,92 млн рн, повідомляє
ІА "У раїнсь і новини".
Я повідомлялося раніше,

ЄБРР надав У раїні редит роз-
мірі 152 млн євро на б дівництво
дніпропетровсь о о метро. Євро-
пейсь ий інвестбан та ож має
намір виділити 152 млн євро на
б дівництво Дніпропетровсь о о
метрополітен . Наразі в Дніпро-
петровсь одна лінія підзем и,
на я ій розташовано 6 станцій

Ціни на первинному ринку
нерухомості Києва зросли

З 13 по 20 серпня на первинно-
м рин нер хомості Києва се-
редня ціна на вартири підвищи-
лася на 0,26 %, або на 4 долари до
1 544 доларів за 1 в. м. Про це
свідчать дані портал mirkvartir.ua,
повідомляє ІА "У раїнсь і новини".

Ма симальна середня ціна б -
ла зафі сована в Печерсь ом
районі (2 627 доларів за 1 в. м),
мінімальна — Деснянсь ом
(1 в. м ошт є 1 137 доларів).
Середня ціна на одно імнатні
вартири збільшилася на 0,4 %,
або на 6 доларів до 1 490 доларів
за 1 в. м, на дво імнатні — на
0,52 %, або на 8 доларів до 1 535
доларів за 1 в. м, на три імнат-
ні — на 0,18 %, або на 3 долари
до 1 648 доларів за 1 в. м

Зона вільної торгівлі з СНД
запрацює з 23 вересня

"Зона вільної тор івлі з СНД за-
працює з 23 вересня. Заяв а про
це — вона подається безпосе-
редньо до Мінсь а — вже пред-
ставлена",— заявив рядовий
повноважений з питань співро-
бітництва з Російсь ою Федера-
цією, раїнами СНД, ЄврАзЕС та
іншими ре іональними об'єднан-
нями Валерій М нтіян.
На адаємо, до овір про зон

вільної тор івлі в рам ах СНД б -

ло підписано 18 жовтня 2011
вісьмома раїнами — Росією,
Вірменією, Білор ссю, Казахста-
ном, Кир изстаном, Молдовою,
Таджи истаном і У раїною.
До мент забезпечить необхід-

ні мови для повноцінно о та
ефе тивно о ф н ціон вання зо-
ни вільної тор івлі на просторі
СНД і створить сприятливі мови
для подальшо о по либлення ін-
те рації на основі норм Світової
ор анізації тор івлі.
Поряд з типовими для та о о

род од положеннями про с ас -
вання імпортних мит до оворі
передбачаються зобов'язання сто-
рін, що арант ють недис риміна-
ційне застос вання правил нета-
рифно о ре лювання, надання
національно о режим , а та ож
чіт і, відповідні світовій пра тиці
правила в області с бсид вання

Продаж ліків з кодеїном  
хочуть обмежити

Державна сл жба з лі арсь их
засобів вист пає за вот вання

продаж ромадянам лі ів, я і
містять одеїн. Про це с азано в
повідомленні прес-сл жби відом-
ства.
Державна сл жба з лі арсь их

засобів висловлює ст рбованість
динамі ою реалізації в У раїні де-
я их безрецепт рних лі арсь их
засобів, що містять своєм
с ладі одеїн. У відомстві зазна-
чають, що підтрим ють б дь-я ий
чинний механізм онтролю про-
даж ромадянам в аптечних с-
тановах лі арсь их засобів, що
містять одеїн. Зо рема це може
б ти та ий інстр мент, я рецеп-
т рна видача. Та ож може б ти
встановлена вота відп с ання
відповідних лі арсь их засобів в
одні р и.
"Ми підтрим ємо інстр мент,

щоб він б в реалізований на
пра тиці й сприяв зменшенню
видачі лі ів, що містять одеїн, я і
при цьом не ви ористов ються
за призначенням лі аря",— цит є
прес-сл жба слова олови Держ-
сл жби з лі арсь их засобів
Оле сія Соловйова

Президент 
підписав Закон
"Про індустріальні
парки"
Це дасть можливість протягом
наступних років залучити 
в економіку $ 8 млрд
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Президент У раїни Ві тор Ян ович нещодавно підписав
За он "Про інд стріальні пар и", хвалення я о о від-
ладалося в останні ро и. Для пра тично о ви онання
цьо о за он Президентом 22 березня запроваджено
Національний прое т "Інд стріальні пар и У раїни",
я ий передбачає створення 10 пілотних інд стріальних
пар ів протя ом 2-х наст пних ро ів.

"Закон радикально підвищить інвестиційну привабливість України і

дасть можливість протягом 4 наступних років залучити в економіку близь�

ко 8 млрд доларів прямих іноземних інвестицій",— повідомив голова Дер�

жавного агентства з інвестицій та управління національними проектами

України Владислав Каськів.

Закон "Про індустріальні парки" є ключовим елементом інвестиційної

реформи, яку було оприлюднено у квітні минулого року. За словами аналі�

тиків, впровадження згаданого документа в дію сприятиме: активізації ін�

вестиційної діяльності, створенню нових робочих місць, розвитку сучасної

виробничої та ринкової інфраструктури; гарантіям та захисту прав інвесто�

рів, суттєвому спрощенню процедур доступу до земельних ділянок на тери�

торії індустріальних парків. Одержання інвестором земельної ділянки з не�

обхідним інженерно�технічним оснащенням дасть можливість скоротити

час до ринку з 2—3 років до 6—9 місяців.

"За оцінками міжнародних експертів, індустріальні парки — це нова ін�

дустрія, що передбачає створення понад 300 тис. робочих місць. За умов

створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом та

підписання угоди про асоціацію з ЄС імплементація закону стане вирі�

шальним чинником для приходу в Україну стратегічних інвесторів",— від�

значив Владислав Каськів.

Зазначимо, що функціонування індустріальних парків є однією з умов

ефективного розвитку економіки. Наразі в США діє 400 подібних парків, в

Чехії — близько 140, в Польщі — понад 60, в Туреччині — 262. У В'єтнамі на

200 індустріальних парків припадає 25 % ВВП та 40 % залучених інвестицій.

"На сьогодні у всіх регіонах триває робота з визначення оптимальних те�

риторій для розміщення індустріальних парків,— повідомляє директор ре�

гіонального департаменту Держінвестпроекту Василь Федюк.— Держін�

вестпроектом спільно з місцевими органами влади вже опрацьовано близь�

ко 40 пропозицій та підготовлено концептуальні дизайни 15 індустріальних

парків в різних регіонах України".

Нагадаємо, 22 березня цього року Верховна Рада України ухвалила зако�

нопроект "Про індустріальні парки". Документ законодавчо закріплює по�

няття "індустріального парку", як однієї з форм залучення інвестицій у об�

лаштування та освоєння земельних ділянок для здійснення промислової та

іншої господарської діяльності. Окрім того, законопроектом визначено

правила щодо створення й експлуатації індустріальних парків та управлін�

ня ними для забезпечення економічного розвитку
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Автомобільні ціни зростати 
не будуть
Новинкою ринку стане транспорт підвищених екостандартів

Олександр ХАРЬКО
"Хрещатик"

За підс м ами семи місяців 2012
ро обся и виробництва автотранс-
порт в У раїні знизилися майже на
20 %. Водночас наразі спостері ало-
ся зростання обся продажів авто-
мобілів раїні на 9,5 %. Е сперти
вважають, що на сьо одні об'є тив-
них причин для зростання цін на ав-
томобілі немає.

Найпопулярніші авто

Як повідомляють в асоціації "Укравтопром", ви�

робництво легкових автомобілів у липні знизилося

на 32 % і становило 6149 одиниць. Комерційних ав�

томобілів було вироблено 207 одиниць (на 41,5 %

менше, ніж у липні 2011 року). Виробництво авто�

бусів досягло позначки 342 шт., що на 25,7 % біль�

ше липневого показника минулого року.

За підсумками семи місяців обсяги виробниц�

тва автотранспорту в Україні знизилися майже на

20 %. Загалом за сім місяців 2012 року було випу�

щено 46 516 автотранспортних засобів. З них: лег�

кові автомобілі — 42 691 шт. (�21,7 %); комерцій�

ні авто — 1 998 шт. (+10,6 %); автобуси — 1 827 шт.

(+12,6 %).

"На відміну від 2011 року, коли зростання ви�

робництва автомобілів склало 30 %, в 2012 році

відбувся розворот тенденції. За підсумками 6 мі�

сяців виробництво легковиків впало. Скоротили

випуск всі підприємства, крім "Єврокар", який

зміг наростити виробництво на 80 % завдяки успі�

ху Skoda Octavia на українському ринку",— заува�

жує аналітик ІГ "Арт Капітал" з машинобудування

Олексій Андрійченко.

У той же час, за перших шість місяців 2012 року

спостерігалося зростання обсягу продажів автівок

у країні на 9,5 %. Воно виявилося трохи нижчим

за прогнози на початку року, які припускали ди�

наміку в 15—20 %.

"Зростання продажів автомобілів було пов'яза�

не з невеликим поліпшенням умов кредитування,

зростанням реальних доходів населення і очіку�

ваннями протекціоністських заходів з боку уряду,

які можуть підвищити ціни на імпортні маши�

ни",— вважає Олексій Андрійченко.

Експерт додав, що середня ставка за автокреди�

тами знижувалася у квітні�травні після підвищен�

ня, яке почалося у листопаді 2011 року. Реальний

дохід населення на момент 1 кварталу нинішньо�

го року зріс на 10,6 %, а номінальний на 14,2 %.

За даними експертів, на першому місці в прода�

жах в Україні залишаються Hyundai з часткою 

10 %, за ними ВАЗ з часткою 9 % і ЗАЗ з часткою

7 %. При цьому з трьох компаній тільки Hyundai

наростив продажі на 2 % у річному вираженні;

ВАЗ зменшив продажі на 40 %, а ЗАЗ — на 10 %.

Серед марок найбільшою популярністю корис�

туються Lanos, Skoda Octavia і Hyundai Accent.

"Найбільше, як і раніше, продається автомобі�

лів класу С, в дешевому і середньоціновому сег�

ментах. При цьому середня ціна авто зросла на 

6 % — до 185 тис. грн в основному через те, що з

ринку пішли дешеві моделі ВАЗ — "дев'ятка" і

"сімка",— пояснює Олексій Андрійченко.

Україна підвищує екостандарти 
для автомобілів

Президент України підписав Закон "Про вне�

сення змін до Закону України "Про деякі питання

ввезення на митну територію України та реєстра�

цію транспортних засобів" (Про екологічні стан�

дарти Євро — 3, 4, 5, 6).

Відповідно до Закону, в Україні встановлюється

наступний графік впровадження підвищених еко�

логічних стандартів для автотранспортних засо�

бів: Євро�3 — з 1 січня 2013 року; Євро�4 — з 

1 січня 2014 року; Євро�5 — з 1 січня 2016 року;

Євро�6 — з 1 січня 2018 року.

При цьому транспортні засоби більш низьких

стандартів, вироблені в Україні або імпортовані в

нашу державу до зазначених дат, можна буде про�

давати і реєструвати після настання цих дат.

"Наприклад, автомобілі Євро�2, вироблені в

Україні або імпортовані до 31 грудня поточного

року, можна буде поставити на реєстрацію в орга�

нах ДАІ в будь�який момент після 1 січня 2013 ро�

ку. А ось автомобілі, які ввозитимуться, почина�

ючи з 1 січня, повинні будуть відповідати стан�

дартам не нижче Євро�3, інакше митні органи не

пропустять їх на територію України. Автомобілі,

вироблені в Україні, починаючи з 1 січня, також

мають відповідати стандартам не нижче Євро�

3",— зазначають фахівці "Укравтопрому".

За словами розробників Закону, положення до�

кумента спрямовані на суттєве поліпшення стану

навколишнього природного середовища шляхом

поетапної гармонізації національних екологічних

вимог до колісних транспортних засобів з міжна�

родними (європейськими) вимогами. Додамо, що

це є однією з необхідних передумов для інтеграції

України до Європейського Союзу.

Впровадження норм даного закону має забез�

печити комплексне вирішення природоохорон�

них проблем та зменшення багатомільярдних що�

річних економічних збитків, пов'язаних з техно�

генним впливом транспорту на довкілля.

Закон дає змогу виробникам автомобілів пла�

нувати випуск продукції та вдосконалювати тех�

нології з урахуванням поетапного введення між�

народних екологічних норм для транспортних за�

собів до 2018 року.

Проте експерти, опитані "Хрещатиком", заува�

жують, що суттєвого зростання зацікавленості

екологічно чистими марками і моделями на да�

ний момент на українському автомобільному

ринку не спостерігається.

Продажі автівок зростуть на 10—12 %

На думку експертів, передумов до значного

зростання цін на автомобілі зараз немає. Побо�

ювання про введення мита на імпортні машини

вщухли, євро призупинило своє падіння, а попит

ажіотажним поки не назвеш, тому і об'єктивних

причин для зростання цін немає.

Незначні коливання вартості бензину також не

вплинуть на попит на автомобілі. За словами фа�

хівців, ціна на бензин до кінця року може зрости

на 5—10 % незважаючи на те, що світові ціни на

нафту, скоріше за все, не зміняться і будуть скла�

дати близько $ 110 за барель.

"Поточний прогноз базується на очікуванні то�

го, що мита на імпортні автомобілі все ж не будуть

введені через протистояння ключових україн�

ських торгових партнерів: Росії, ЄС та Японії. У

цій ситуації продажі автомобілів зростуть на 10—

12 %. Більш значного зростання чекати не варто

через відносно низький рівень кредитування. На

продажі автівок будуть впливати очікування де�

вальвації гривні та зростання доходів населення,

які стимулюватимуть зростання реалізації авто в

серпні та вересні",— підсумовує Олексій Андрій�

ченко

Серед марок автомобілів 
найбільшою популярністю в Україні
користуються Lanos, Skoda Octavia 

і Hyundai Accent
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Технологічний ліцей був створе�

ний відповідно до Угоди про спів�

робітництво в галузі освіти між Ка�

бінетом Міністрів України та уря�

дом держави Ізраїль, Меморандуму

між Всесвітнім ОРТ (“Освітні ре�

сурси і технологічний тренінг”,

Швейцарія), Міністерством освіти і

науки України про співпрацю в га�

лузі повної середньої і професійної

освіти.

У 2005 році вчителі ліцею розпо�

чали експериментально�дослід�

ницьку роботу у всеукраїнському

експерименті за темою “Створення

й апробація моделі загальноосвіт�

нього навчального закладу ІІ—ІІІ

ступенів інформаційно�технологіч�

ного профілю навчання”. У 2011 ро�

ці ліцей пройшов державну атеста�

ційну експертизу й був визнаний

атестованим із відзнакою. Обравши

інформаційно�технологічний на�

прям профілізації, колектив ліцею

працює за експериментальним на�

вчальним планом, в якому передба�

чено, крім обов’язкових для всіх

шкіл предметів та курсу інформати�

ки, вивчення інформаційних техно�

логій. Учні 5—7 класів опановують

курс “Введення в інформаційні тех�

нології”, учні 8—9 класів вивчають

робототехніку й комп’ютерну гра�

фіку та верстку. В 10—11 класах ви�

вчається один із спецкурсів: “Веб�

дизайн”, “Архітектурне та лан�

дшафтне проектування”, “Інфор�

маційні технології в економіці та

бізнесі”. Для допитливих прово�

дяться й факультативні заняття з

комп’ютерної анімації, тривимірно�

го моделювання. Учні ліцею мають

можливість навчатися в локальній

мережевій академії Cisco, яка пра�

цює на базі ліцею з 2006 року.

Технологічний ліцей 
є школою�новатором, 
а учні вивчають іврит

Успішним став для ліцею ювілей�

ний 2010 рік. Першому і на той час

єдиному в Україні йому було надано

статус “Школа�новатор” в рамках

програми “Партнерство в навчан�

ні”, започаткованої компанією

“Майкрософт”. Це значний здобу�

ток, адже у світі таких шкіл усього

98. Черговим досягненням, висвіт�

леним у пресі та на телебаченні, став

проект учителя ліцею Фрідман І. Л.,

який отримав Гран�прі на Всеукра�

їнському конкурсі “Вчитель�нова�

тор”(2011 рік) та ІІ місце в Європей�

ському конкурсі (2012 рік, Лісабон,

Португалія), які проводилися ком�

панією “Майкрософт” серед 250

учасників із більш ніж 40 країн світу.

Серед здобутків навчального за�

кладу на міжнародному рівні варто

ще назвати виступ учнів на олімпі�

аді “Роботрафік”, яка проводилася

в Ізраїлі на базі університету “Тех�

ніон” у 2012 році і де команда ліцею

здобула ІІ місце.

З 2007 року ліцей є Асоційованою

школою ЮНЕСКО, учні вивчають

дві іноземні мови: англійську та ів�

рит. При цьому учні мають змогу

вивчати іврит із носієм мови — по�

сланцем із Ізраїлю, брати участь у

виїзних навчально�виховних та

розвивальних семінарах “Маса

Шорашим (Подорож до витоків)”

по території Білорусі, Литви, Захід�

ної України; “Шабатон” (семіна�

ри — родинні свята, присвячені

знаменним датам).

Діти навчаються 
за найпередовішими 
технологіями

У ліцеї триває робота над ство�

ренням освітнього середовища на�

вчального закладу на базі

MicrosoftSharePointServer, яке об’�

єднує учнів, батьків, учителів, да�

ючи можливість спільної діяльно�

сті: ведення електронного щоден�

ника, користування базою навчаль�

них матеріалів, моніторингу відві�

дування занять учнями та їхньої

успішності, електронного листу�

вання та проведення онлайн�кон�

ференцій та консультацій, які вже

стали традиційними; упровадження

системи електронного тестування.

Лекції у форматі Skype та завдання

на e�mail давно стали звичними для

учнів ліцею. Зауважимо, що це не

приватний навчальний заклад.

Педагоги в ліцеї завжди перебу�

вають у творчому пошуку й само�

вдосконаленні, адже сучасне життя

диктує нові правила й вимоги. Ко�

лектив переконаний, що навчання

в ліцеї гарантує учням успіх у май�

бутньому дорослому житті

Водні затори
Засміченість зливостоків побутовими відходами сприяє виникненню підтоплень у місті

Вже кілька днів поспіль столичні

мешканці відчувають на собі усі не�

гативні наслідки дощової погоди —

бурхливі потоки брудної води шко�

дять здоров’ю та майну киян і навіть

становлять загрозу їхньому життю.

Чому трапляються такі колапси?

Адже у Києві діє система дощової

каналізації, завдання якої — відвес�

ти надлишкову воду з вулиць міста.

Як виявилося, далеко не всі столич�

ні мешканці розуміють призначен�

ня зливостоків та використовують їх

замість смітника. А деякі підприєм�

ці та власники будинків у приватно�

му секторі взагалі здійснюють неза�

конне врізання до дощової каналі�

зації і скидають туди побутові та

промислові відходи, переслідуючи

фінансову вигоду та економію часу.

Це призводить до руйнації мережі й

утворення сміттєвих заторів. Як на�

слідок, сильні зливи стають катак�

лізмом, спричиняючи каналізаційні

повені.

Однак затоплення, що трапляю�

ться час від часу, є лише видимою

верхівкою велетенського айсберга

проблем, викликаних незаконним

врізанням до зливостоків. Набагато

більшу, хоч поки що тільки потен�

ційну небезпеку руйнація дощових

мереж становить для київських ав�

томобілістів, кажуть дігери, що про�

водять постійні обстеження зливо�

вої каналізації.

“Вірогідність виникнення прова�

лів існує, наприклад, на перетині

вул. Мечникова із бульваром Лесі

Українки, де транспортний потік у

будень складає близько 100—150 ав�

тівок за хвилину. В цьому місці

верхня частина дощового колектора

просіла, утворивши глибоку тріщи�

ну, яка поступово розширюєть�

ся”,— повідомив “Хрещатику”

один з дослідників київського під�

земелля Михайло Сторожук.

На його фотографіях, зроблених

під час останнього обстеження зли�

востоків, чітко видно деформацію

Виноградарського дощового колек�

тора у Подільському районі столиці.

Ділянка мережі на перехресті вул.

Порика із просп. Правди вже кілька

років перебуває в критичному ава�

рійному стані. Наразі ця частина

колектора сплющена до овальної

форми.

Та найбільш масштабну небезпе�

ку становить фундаментальна від�

мінність дощової каналізації від

побутово�промислової — відсут�

ність спеціальної очистки стоків.

Шкідливі речовини високої кон�

центрації, потрапляючи у зливо�

стоки, прямують самопливом

просто до підземних та поверхне�

вих водойм, вбиваючи все живе та

отруюючи найбільші джерела водо�

постачання.

Як повідомляють дігери, загроз�

лива ситуація склалась у приватно�

му секторі Голосіївського району

міста, де в систему зливоприймачів

по вул. Гвардійській та вул. Мис�

тецькій здійснено 25 (!) фекальних

врізок. Причому скид здійснюється

не тільки з приватних житлових бу�

динків, а й з ресторану, автомийки

та станції технічного обслуговуван�

ня. Потужний потік стічних вод з

цієї ділянки дощового колектора

потрапляє через Червонозоряний

проспект в Совські озера — одне з

найулюбленіших місць столичних

рибалок.

Своєрідне “підключення” до ка�

налізації, за інформацією ПАТ “АК

“Київводоканал”, здійснено влас�

никами одного із закладів, що роз�

ташований на Парковій дорозі, 4.

“Фекальна труба закладу врізана в

старовинний водогін, який не

функціонує з середини минулого

століття. По ньому стоки прямують

просто в Дніпро, воду з якого, як ві�

домо, споживає 70 % українського

населення. Станом на 14 серпня за�

ходи, вказані в приписах, які були

вручені представниками ПАТ АК

“Київводоканал” адміністрації рес�

торану 16 та 23 липня, не викона�

ні”,— коментує прес�служба “Київ�

водоканалу”.

Із серпня 2011 по липень 2012 в до�

щовій каналізації було ліквідовано 31

з 35 врізок, виявлених дослідниками

підземних комунікацій, два з чоти�

рьох випадків виливання кип’ятку та

усунено аварійну ситуацію на одному

з трьох вказаних колекторів. Але при

проведенні останнього обстеження

дощової мережі добровольці�дігери

знайшли 35 нових небезпечних діля�

нок — 28 врізок, три скиди кип’ятку

та чотири руйнації.

Наразі у КМДА підписано розпо�

рядження, згідно з яким до 15 жовт�

ня поточного року фахівцями має

бути здійснено ремонт та профілак�

тичні роботи на системах зливо�

приймачів. Але хотілося б, щоб

осторонь цієї проблеми не стояли й

самі мешканці столиці. Бо тільки

спільними зусиллями можна поліп�

шити стан міста Києва, однієї з най�

кращих європейських столиць

У Деснянському районі 
відзначать День Державного
прапора України та 21�у 
річницю Незалежності України

23 серпня у районі пройде урочисте покладання квітів до
пам’ятного знака “На честь борців за свободу та незалежність”
(на розі вул. Бальзака та просп. генерала Ватутіна). Цього ж дня
біля приміщення Деснянської РДА (просп. Маяковського, 29) о
10.00 відбудеться урочиста церемонія підняття Державного пра%

пора України, вручення паспортів громадянина України шістнадцятирічним юнакам та дівчатам Дес%
нянського району, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті та мистецтві. Окрім цього, пройде
нагородження відзнаками голови РДА мешканців району, представників ГО, держслужбовців з на%
годи свята та за сумлінну працю, громадську діяльність в інтересах територіальної громади міста,
високі професійні досягнення.

Також 23 серпня з 16.00 до 18.00 у парку “Деснянський” (між вул. Ніколаєва та Драйзера) для
маленьких мешканців відбудеться святкова ігротека, конкурси та розваги. Для переможців та актив%
них учасників передбачені безкоштовні атракціони, морозиво, поп%корн та солодка вата. О 18.00
відбудеться концерт “В моїм серці Україна” біля приміщення райдержадміністрації (просп. Маяков%
ського, 29) за участю провідних майстрів мистецтв, аматорських колективів, лауреатів районного
огляду народної творчості

В Голосієві контролюють 
питання своєчасної виплати
заробітної плати

З метою забезпечення конституційних прав громадян України
на своєчасне одержання заробітної плати Голосіївською РДА про%
водиться постійний моніторинг стану виплати поточної заробіт%
ної плати та погашення заборгованості з неї.

Нещодавно в приміщенні райдержадміністрації відбулось чер%
гове засідання Тимчасової комісії з питань забезпечення погашення заборгованості із виплати за%
робітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат під керів%
ництвом начальника управління соціального захисту населення Н. Ахмадової.

На нараду було запрошено 24 керівники підприємств, установ та організацій району, які мають
заборгованість із виплати заробітної плати та які виплачують зарплату нижче визначеного держа%
вою мінімального розміру за даними Пенсійного фонду України в Голосіївському районі.

Під час засідання Н. Ахмадова наголосила на персональній відповідальності керівників підпри%
ємств та неприпустимості несвоєчасної виплати заробітної плати, тому що за кожним таким випад%
ком стоїть конкретна людина, яка, чесно відпрацювавши, не має змоги забезпечити найнеобхідні%
шим свою родину

Голова Подільської РДА 
перевірив готовність 
закладів освіти до нового 
навчального року

Голова Подільської райдержадміністрації Петро Матвієнко
провів виїзну нараду щодо перевірки стану готовності освітніх за%
кладів району до нового 2012—2013 навчального року. У ході пе%
ревірки Петро Матвієнко відвідав ЗНЗ № 242 та школу — дитячий
садок “Дивосвіт”.

Учасники виїзної наради оглянули харчоблоки, спортивні зали, класні кімнати та кімнати для від%
починку дітей. Як з’ясувалося, у зазначених навчальних закладах здійснено часткову заміну вікон на
енергозберігаючі, оновлено фасад, встановлено нові двері та проведено ремонт в класних, спор%
тивних приміщеннях та їдальнях, а також завершено заміну шкільних та дитячих меблів, поповнено
ігровий фонд.

Нагадаємо, що в кінці серпня буде проведено районну конференцію педагогічних працівників
“Нові державні стандарти — шлях до школи майбутнього”.

Нагадаємо, що урочисте проведення Дня знань відбудеться у суботу 1 вересня

На Подолі піклуються про громадян 
з обмеженими фізичними можливостями

Відповідно до Указу Президента України, керуючись спільним наказом Міністерства будівництва,
архітектури та житлово%комунального господарства України та Міністерства праці та соціальної по%
літики України, рік тому розпорядженням Подільської РДА створено комітет забезпечення доступ%
ності для інвалідів та інших маломобільних груп населення об’єктів соціальної та інженерно%транс%
портної інфраструктури Подільського району столиці.

За час роботи комітету до 45 спортивних майданчиків за місцем проживання населення у Поділь%
ському районі забезпечено безперешкодний доступ для осіб з обмеженими фізичними можливос%
тями та інших маломобільних груп населення.

У 15 навчальних закладах вхідні групи облаштовані спеціальними пристроями для безперешкод%
ного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та проводиться обслуговування таких ді%
тей при організації навчання вдома.

Окрім цього, вже встановлено 14 пандусів на входах до житлових будинків комунальної власно%
сті.

Забезпечений вільний доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями до лікувально%про%
філактичних закладів. Центральні входи до будівель поліклініки облаштовані перилами, пандусами
та металевими рейками з врахуванням всіх видів візків.

Протягом І півріччя 2012 року Подільською райдержадміністрацією продовжується робота щодо
забезпечення доступності для інвалідів та інших маломобільних груп населення об’єктів соціальної
та інженерно%транспортної інфраструктури

У Шевченківському районі 
відбулися передсвяткові 
концерти

З нагоди святкування 21%ї річниці Незалежності України 18 та
19 серпня на Андріївському узвозі (навпроти будинку № 34) відбу%
лися святкові концерти для мешканців та гостей Шевченківського
району. Передувала концертам презентація виставки художніх ро%
біт професійних митців “Київ — очима сучасних художників”.

Вихідними привітали киян з наступаючим великим святом нашої держави — Днем Незалежності
України — лауреати міжнародних конкурсів, члени Національної всеукраїнської музичної спілки, ду%
ет “Свіжий вітер” (Олександр Шевченко та Аліна Бойко), учасники народного аматорського колек%
тиву “Мальви” Горохуватського сільського будинку культури Кагарлицького району, художній керів%
ник Наталія Яценко

Ірина ЗАТОНСЬКА
“Хрещатик”

Останніми ро ами літні зливи стали справжнім стихій-
ним лихом для жителів міста. Інтенсивні опади, що
трапляються Києві та тривають іноді по іль а днів,
призводять до затоплення вели их територій. Найчасті-
ше під водою опиняються проїзди під мостами та під-
земні переходи.

Ліцей, 
де мрії стають дійсністю
В технологічному ліцеї створюють умови для навчання 
із задоволенням

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Техноло ічний ліцей Дніпровсь о о район столиці до-
сить молодий, йом лише 12 ро ів. Основним завдан-
ням своєї роботи педа о и бачать створення ш оли, я а
є омфортною для дітей, де пан є доброзичлива атмо-
сфера і де навчають заради майб тньо о. Особлив
ва т т приділяють інформаційним техноло іям.

Обравши інформаційно-техноло ічний напрям профілізації, оле тив ліцею
працює за е спериментальним навчальним планом, я им передбачено вивчення
інформаційних техноло ій

Учні ліцею мають змо вивчати іврит із носієм мови — посланцем із Ізраїлю, брати часть виїзних навчально-виховних
та розвивальних заходах

Основне завдання своєї роботи педа о и техноло ічно о ліцею бачать
створенні за лад , я ий є омфортним для дітей, де пан є доброзичлива

атмосфера і де навчають заради майб тньо о
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Про надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги 

окремим категоріям населення міста Києва з нагоди відзначення 
Дня незалежності України у 2012 році

Розпорядження № 1386  від 2 серпня 2012 року
Відповідно до статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 16.02.2012

№ 106/7443 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської цільової
програми "Турбота. Назустріч киянам “ на 2011—2015 роки та фінансування її заходів у 2012 році”, з метою подальшого захисту со

ціально незахищених верств населення міста Києва та з нагоди відзначення Дня незалежності України у 2012 році, в межах функ

цій органу місцевого самоврядування:

1. Надати одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу окре�
мим категоріям малозабезпечених верств населення м. Києва з нагоди
відзначення Дня незалежності України у 2012 році, а саме:

у розмірі 500 грн:
— сім’ям загиблих при виконанні інтернаціонального обов’язку в Афга�

ністані, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус вете�
ранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

у розмірі 300 грн:
— одержувачам, відповідно до Закону України "Про загальнообов’язко�

ве державне пенсійне страхування”, пенсійної виплати у зв’язку з втратою
годувальника на дітей�сиріт, в яких померли або загинули обоє батьків;

— одержувачам, відповідно до Закону України "Про державну допомо�
гу сім’ям з дітьми”, державної допомоги на дітей, над якими встановлено
опіку чи піклування;

— малозабезпеченим сім’ям, у тому числі багатодітним, які перебува�
ють на обліку в органах праці та соціального захисту населення як одер�
жувачі, відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям” державної соціальної допомоги малозабезпе�
ченим сім’ям;

— сім’ям військовослужбовців, які загинули або померли в мирний час
під час проходження строкової військової служби, на яких поширюється
чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль�
ного захисту”, "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей”;

у розмірі 200 грн:
— одержувачам, відповідно до Закону України "Про державну соціаль�

ну допомогу інвалідам з дитинства та дітям�інвалідам”, державної соці�
альної допомоги інвалідам з дитинства та дітям�інвалідам;

— одержувачам, відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпе�
чення”, соціальної пенсії інвалідам з дитинства та дітям�інвалідам;

— одержувачам, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 22.02.2006 № 189 "Про затвердження Порядку призначення та випла�
ти тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від
сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце про�
живання їх невідоме”, тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляю�
ться від сплати аліментів;

— малозабезпеченим особам, які проживають разом з інвалідом І чи II
групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, та одержу�
ють, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2000
№ 1192 "Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій
особі, яка проживає разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного
розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потре�
бує постійного стороннього догляду, на догляд за ним”, щомісячну гро�
шову допомогу на догляд за ним;

— інвалідам І групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує
1400,0 грн; 

у розмірі 100 грн:
— інвалідам II групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує

1400,0 грн;
— непрацюючим інвалідам III групи, розмір пенсійної виплати яких не

перевищує 1400,0 грн;,
— непрацюючим пенсіонерам, розмір пенсійної виплати яких не пере�

вищує 1400,0 грн;
— працюючим пенсіонерам, розмір пенсійної виплати яких не переви�

щує 900,0 грн;
— одержувачам, відповідно до Закону України "Про державну допомо�

гу сім’ям з дітьми”, державної допомоги на дітей одиноким матерям;
— одержувачам, відповідно до Закону України "Про державну допомо�

гу сім’ям з дітьми”, державної допомоги по догляду за дитиною до досяг�
нення нею трирічного віку з урахуванням доходів;

— одержувачам, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 29.04.2004 № 558 "Про затвердження Порядку призначення та випла�
ти компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”, компен�
сації за надання соціальних послуг;

— одержувачам, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 26.07.96 № 832 "Про підвищення розмірів державної допомоги окре�
мим категоріям громадян”, компенсації по догляду за інвалідом І групи
або престарілим, який досяг 80�річного віку;

— одержувачам, відповідно до Закону України "Про державну допомо�
гу сім’ям з дітьми”, державної допомоги при усиновленні дитини.

2. Головному управлінню праці та соціального захисту населення вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації):

2.1. Забезпечити за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Ки�
єва на 2012 рік на виконання рішення Київської міської ради від
16.02.2012 № 106/7443 "Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської цільової про�
грами "Турбота. Назустріч киянам” на 2011—2015 роки та фінансування її
заходів у 2012 році”, надання одноразової адресної соціальної матеріаль�
ної допомоги на загальну суму коштів 41119,35 тис. грн окремим катего�
ріям малозабезпечених верств населення м. Києва, зазначеним у пункті 1
цього розпорядження. 

2.2. Виплату допомоги проводити:
— особам, які перебувають на обліку в органах праці та соціального за�

хисту населення та Пенсійного фонду України, відповідно до Порядку ви�
плати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів
допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.08.99 № 1596, та Інструкції про виплату
та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором пошто�
вого зв’язку, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку
України, Міністерства праці та соціальної політики України 28.04.2009
№ 464/156 та постановою правління Пенсійного фонду України від
28.04.2009 № 14�1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 2 лип�
ня 2009 р. за № 592/16608;

— особам, які перебувають на обліку в Головному управлінні Пенсій�
ного фонду України в м. Києві, пенсія яким призначена відповідно до За�
кону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб “ згідно зі списками, наданими Головним
управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві.

3. При наданні допомоги враховувати, що розмір пенсійної виплати
включає: розмір основної пенсії, пенсію за особливі заслуги перед Укра�
їною, а також інші надбавки, доплати, в тому числі доплати індексації, та
підвищення згідно з законодавством України.

Одноразова адресна соціальна матеріальна допомога, яка не була
своєчасно виплачена громадянину через незалежні від нього причини, у
разі смерті цих громадян, виплачується членам сім’ї померлого у поряд�
ку, передбаченому для виплати пенсій у зв’язку зі смертю пенсіонера, а
також врахувати те, що особам, які одночасно належать до кількох кате�
горій, надається одна виплата у більшому розмірі. Одноразова адресна
соціальна матеріальна допомога не виплачується особам, які перебува�
ють на повному державному утриманні.

4. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

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

Розпорядження № 1401  від 7 серпня 2012 року
Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 2 статті 7 Зако


ну України “Про житлово
комунальні послуги”, з метою упорядкування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та при

будинкових територій, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до деяких розпоряджень виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що до�
даються.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації —
керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення що�

до висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 07.08.2012 № 1401

Зміни до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1. Виключити позиції №№ 8, 56, 43, 44 з Тарифів на послуги з утри�
мання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово�буді�
вельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будин�
ків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними
осіб або управителів жилих будинків погоджених розпорядженням вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 30.06.2009 № 760 “Про погодження тарифів на послуги з ут�
римання будинків і споруд та прибудинкових територій”;

2. Виключити позиції №№ 43, 50, 52, 55, 65, 74 з Тарифів на послуги
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово�
будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних бу�
динків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними
осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 14.08.2009 № 902 “Про погодження тарифів на послуги з ут�
римання будинків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 30.06.2009 № 760”;

3. Виключити позиції №№ 30�32 з Тарифів на послуги з утримання бу�
динків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово�буді�
вельними кооперативами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних
будинків та іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваже�
ними ними особами або управителями жилих будинків, погоджених роз�
порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�

кої державної адміністрації) від 17.11.2009 № 1292 “Про погодження та�
рифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових тери�
торій”;

4. Виключити позиції №№ 42, 51, 58, 66, 72, 110 з Тарифів на послу�
ги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житло�
во�будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ни�
ми осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 30,11.2009 № 1334 “Про погодження тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”;

5. Виключити позиції №№ 10, 12 з Тарифів на послуги з утримання бу�
динків і споруд та прибудинкових територій для житлово�будівельних ко�
оперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших
балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або упра�
вителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
02.03.2010 № 114 “Про погодження тарифів на послуги з утримання бу�
динків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до розпоря�
джень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 30.06.2009 № 760, від 14.08.2009 № 902, від
31.08.2009 № 979”;

6. Виключити позиції №№ 31, 52, 60, 86, 88 з Тарифів на послуги з ут�
римання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово�буді�

вельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будин�
ків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними
осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 12.04.2010 № 250 “Про погодження тарифів на послуги з ут�
римання будинків і споруд та прибудинкових територій”;

7. Виключити позицію № 21 з Тарифів та структури тарифів на послу�
ги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житло�
во�будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, погоджених розпо�
рядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 30.08.2010 № 676 “Про погодження тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та
їх структури і внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
31.08.2009 № 979”;

8. Виключити позицію № 19 з Тарифів на послуги з утримання будин�
ків і споруд та прибудинкових територій для житлово�будівельних коопе�
ративів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших ба�
лансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управи�
телів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
31.08.2010 № 686 “Про погодження тарифів на послуги з утримання бу�
динків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до розпоря�
джень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 30.06.2009 № 760, від 31.08.2009 № 979”;

9. Виключити позицію № 39 з Тарифів та структури тарифів на послу�
ги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаю�
ться житлово�експлуатаційними організаціями комунальної форми влас�
ності, житлово�будівельними кооперативами, об’єднаннями співвласни�
ків багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами жилих бу�
динків, уповноваженими ними особами або управителями жилих будин�
ків, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2010 № 933
“Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій та їх структури і внесення змін до розпоряджень
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 30.06.2009 № 760, від 31.08.2009 № 979, від 17.11.2009
№ 1292, від 30.11.2009 № 1334”.

10. Виключити позиції №№ 60, 150 з Тарифів та структури тарифів на
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для
житлово�експлуатаційних організацій комунальної форми власності, жит�
лово�будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартир�
них будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноваже�
них ними осіб або управителів жилих будинків по кожному будинку окре�
мо встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.12.2010 № 1164
“Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій та їх структури і внесення змін до розпоряджень
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 31.08.2009 № 978, № 979, від 14.08.2009 № 902, від
02.03.2010 № 114”;

11. Виключити позиції №№ 14, 69 з Тарифів та структури тарифів на
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які
надаються житлово�будівельними кооперативами, об’єднаннями спів�
власників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами
жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями жи�
лих будинків по кожному будинку окремо, встановлених розпоряджен�
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 30.05.2011 № 846 “Про встановлення тарифів
та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та при�
будинкових територій та внесення змін до деяких розпоряджень вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації)”;

12. Виключити позицію № 39 з Тарифів та структури тарифів на послу�
ги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаю�
ться житлово�будівельними кооперативами, об’єднаннями співвласників
багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами жилих будин�
ків, уповноваженими ними особами або управителями жилих будинків по
кожному будинку окремо, встановлених розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 23.06.2011 № 1047 “Про встановлення тарифів та структури тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та
внесення змін до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)”;

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 08.08.2008 № 1126
Розпорядження № 372 від 7 березня 2012 року

Відповідно до пп. 2 п. “а” ч. 1 ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 6, 26 “Про дорожній рух”, пп. 3.1
п. З ст. 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, в зв’язку з необхідністю продовження термінів виконання
робіт з проектування та будівництва з’їздів з вул. Саперно
Слобідської на Столичне шосе у Голосіївському районі, в межах функ

цій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.08.2008 № 1126
“Про виконання робіт з будівництва з’їздів з вул. Саперно�Слобідської на
Столичне шосе у Голосіївському районі”:

1. В пункті 1 виключити слова та цифри “у 2008 році” та “а в 2009 ро�
ці”.

2. В підпункті 3.1 пункту 3 слова “тендерній основі” замінити словами
“конкурсних торгах”.

3. В підпункті 3.2 пункту 3 слова “архітектурно�планувальне завдання”
замінити словами “містобудівні умови та обмеження забудови земельної
ділянки”.

4. Підпункт 3.5 пункту 3 викласти в новій редакції:
“3.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�

конання будівельних робіт.”.
5. Підпункт 3.7 пункту 3 викласти в новій редакції:

“3.7. Роботи виконувати відповідно до Правил благоустрою міста Ки�
єва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051.”.

6. Підпункт 3.8 пункту 3 виключити.
7. Пункт 5 викласти в новій редакції:
“5. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у вста�
новленому порядку подати до Головного управління економіки та інвести�
цій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з розроб�
ки проектно�кошторисної документації та будівництва з’їздів з вул. Са�
перно�Слобідської на Столичне шосе у Голосіївському районі до Програ�
ми соціально�економічного розвитку м. Києва на 2012 та наступні роки.”.

Голова О. Попов

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 17.11.2009 № 1295
Розпорядження № 413 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 вул. Червоноткацької, вул. Мурманської, вул. Магнітогор

ської та вул. Біломорської, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни та доповнення до розпорядження виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
17.11.2009 № 1295 “Про капітальний ремонт вул. Червоноткацької (від
просп. Гагаріна до вул. Мурманської), вул. Мурманської, вул. Біломор�
ської, вул. Магнітогорської (від вул. Червоноткацької до вул. Попудренка)
та правого повороту від вул. Червоногвардійської до вул. Червоноткаць�
кої у Деснянському районі”:

1. В пункті 1 слова та цифри “у 2010—2011 році” виключити.

2. Доповнити пункт 2 розпорядження підпунктом 2.7 такого змісту:
“2.7. При укладанні договору підряду на виконання будівельних робіт

обов’язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якос�
ті виконаних робіт та встановити гарантії строків експлуатації об’єкта”.

3. В пункті 3 слова та цифри “на 2011 рік” замінити словами та циф�
рами “на 2012 та наступні роки”.

Голова О. Попов

Про встановлення в’їзного знака 
“Золоті футбольні ворота міста Києва” 

на Харківській площі до проведення 
фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Розпорядження № 417 від 19 березня 2012 року
Відповідно до законів України “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в

Україні”, “Про столицю України — місто
герой Київ”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної
діяльності”, з метою популяризації міста Києва під час проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з
футболу, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити в’їзний знак “Золоті футбольні ворота міста Києва” на
Харківській площі до проведення фінального турніру чемпіонату Європи
2012 року з футболу (далі — в’їзний знак).

2. Визначити замовником встановлення в’їзного знака комунальну
корпорацію “Київавтодор”.

3. Комунальній корпорації “Київавтодор”:
3.1. В установленому порядку визначити генеральні проектну та під�

рядну організації для виконання робіт із проектування та встановлення
в’їзного знака;

3.2. Забезпечити розробку та затвердження в установленому порядку
проектно�кошторисної документації на виготовлення та встановлення
в’їзного знака, передбачивши у її складі озеленення прилеглої території
та влаштування зовнішнього освітлення в’їзного знака та прилеглої тери�
торії;

3.3. Погодити з Управлінням Державної автомобільної інспекції ГУ МВС
України в м. Києві встановлення в’їзного знака;

3.4. Погодити з Управлінням державної охорони України встановлення
в’їзного знака;

3.5. Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою міста Києва, за�

твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (із змінами та доповненнями).

4. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установ�
леному порядку подати до Головного управління економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення об’єкта, зазначе�
ного у пункті 1 цього розпорядження, до Програми соціально�економічно�
го розвитку м. Києва на 2012 рік.

5. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити фі�
нансування робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

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

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

Голова О. Попов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 21 серпня 2012 року

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

від 04.04.2011 № 458
Розпорядження № 416 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 Залізничного шосе, в межах функцій органу місцевого са

моврядування:

Внести зміни та доповнення до розпорядження виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
04.04.2011 № 458 “Про капітальний ремонт Залізничного шосе у Печер�
ському районі”:

1. В пункті 1 слова та цифри “в 2011 році” виключити.
2. Підпункт 3.3 пункту 3 викласти у новій редакції:
“3.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�

конання будівельних робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.”.

3. Доповнити пункт 3 розпорядження підпунктом 3.5 такого змісту:
“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. В пункті 4 слова та цифри "на 2011 рік” замінити словами та
цифрами  “на 2012 та наступні роки”

Голова О. Попов

Про затвердження змін і доповнень до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 11.03.2011 № 346
Розпорядження № 415 від 19 березня 2012 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 650 “Про запровадження проведення оцінки результатів ді

яльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій”,
з метою уточнення показників рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій, враховуючи пропо

зиції структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в
місті Києві державних адміністрацій, та в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити зміни і доповнення до Порядку проведення рейтинго�
вої оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій, за�
твердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2011 № 346
“Про запровадження рейтингової оцінки діяльності районних в місті Ки�
єві державних адміністрацій” (зі змінами і доповненнями), що додають�
ся.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів�
нику апарату Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засо�
бах масової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови Київської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додатки не друкуються. Ознайомитися з ними можна в апараті КМДА

Про заходи щодо проведення експлуатаційних випробувань
світлодіодних освітлювальних приладів 

у житлових будинках міста Києва
Розпорядження № 410 від 19 березня 2012 року

Відповідно до підпунктів 2, 7 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 3, пунктів "а", "б"
статті 41 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", враховуючи постанову Кабінету Міністрів Украї

ни від 09.07.2008 № 632 "Про затвердження Державної цільової науково
технічної програми "Розробка і впровадження енергозбе

рігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі", звернення Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.
Лошкарьова НАН України від 03.06.2011 № 59/1251
3, з метою сприяння сталому економічному та екологічному розвитку міста Ки

єва, зниженню рівня забруднення навколишнього природного середовища, заощадження електроенергії, що витрачається на ос

вітлення будівель житлового фонду, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Перелік житлових будинків міста Києва, в яких в уста�
новленому порядку будуть проведені експлуатаційні випробування світло�
діодних освітлювальних приладів, що додається.

2. Доручити комунальному підприємству "Група впровадження проек�
ту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Ки�
єва" забезпечити проведення експлуатаційних випробувань світлодіодних
освітлювальних приладів в загальній кількості 3900 штук протягом 18 мі�
сяців з моменту прийняття їх в експлуатацію за рахунок і в межах загаль�
них асигнувань, передбачених бюджетом міста Києва на 2012 рік, та за
рахунок і в межах загальних асигнувань, які будуть передбачені бюджетом
міста Києва на 2013 рік.

3. Головному управлінню енергетики, енергоефективності та енергоз�
береження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) в установленому порядку при розробленні бюд�
жетних запитів до проекту бюджету міста Києва на 2013 рік та при роз�

робленні змін до бюджету міста Києва на 2012 рік передбачити фінансу�
вання для проведення робіт із забезпечення випробування світлодіодних
освітлювальних приладів.

4.Головному управлінню житлового господарства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), голо�
вам районних в місті Києві державних адміністрацій в межах повноважень
забезпечити сприяння у проведенні експлуатаційних випробувань світло�
діодних освітлювальних приладів.

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

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

Голова О. Попов

Про фінансування заходів міської цільової програми
“Соціальне партнерство” у 2012 році

Розпорядження № 401 від 15 березня 2012 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 17.02.2011 № 23/5410

"Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011—2015 роки” від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет
міста Києва на 2012 рік” та з метою вирішення питань фінансової підтримки громадських організацій, діяльність яких має соціаль

не спрямування, та проведення загальноміських заходів з нагоди відзначення державних свят, визначних дат:

1. Управлінню у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації):

1.1. Здійснювати фінансування заходів міської цільової програми “Со�
ціальне партнерство” на 2011—2015 роки, затвердженої рішенням Київ�
ської міської ради від 17.02.2011 № 23/5410 (далі — Програма), в межах
бюджетних призначень, передбачених в рішенні Київської міської ради від
29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" згідно з
додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6 до цього розпорядження.

1.2. Забезпечити раз на півроку надання Головному управлінню еконо�
міки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та
соціально�економічного розвитку інформації про хід виконання Програми
за І півріччя та рік до 25 вересня та 25 березня відповідно.

2. Районним в місті Києві державним адміністраціям здійснювати фі�
нансування у 2012 році заходів, передбачених Програмою, в межах бю�
джетних призначень, передбачених в бюджеті міста Києва на 2012 рік,
згідно з додатком 7 до цього розпорядження.

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів (Управлінню у справах
жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному управ�
лінню у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Ки�
єві державним адміністраціям) здійснювати фінансування установ та за�
кладів, створених місцевими органами влади, в межах бюджетних асигну�
вань, затверджених кошторисами, з урахуванням бюджетних зобов’язань,
зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України.

4. Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції), районним в місті Києві державним адміністраціям раз на півроку по�
давати Управлінню у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) інформацію про стан виконання Програми та цього розпоря�
дження за І півріччя та рік до 20 вересня та 20 березня відповідно.

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

Голова О. Попов

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 15.03.2010 № 138
Розпорядження № 446 від 21 березня 2012 року

У зв’язку з втратою чинності постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1337 “Про затвердження Порядку передачі
дарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів”:

Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
15.03.2010 № 138 “Про передачу та приймання подарунків, отриманих
посадовими особами виконавчого органу Київської міської ради (Київ�

ської міської державної адміністрації) під час проведення офіційних захо�
дів”.

Голова О. Попов

Про видачу ліцензій ПАТ “КЕМЗ “Зварка”
Розпорядження № 433 від 21 березня 2012 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, роз

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

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

ставі рішення Ліцензійної комісії (протокол № 11 від 01.03.2012), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “КИЇВСЬКИЙ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД “ЗВАРКА” (код ЄДРПОУ
01284821, м. Київ, Московський проспект, буд. 23) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва тепло�
вої енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелек�

троцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних
установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюва�
них джерел енергії) строком дії п’ять років;

на право провадження господарської діяльності з транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) теплови�

ми мережами строком дії п’ять років;
на право провадження господарської діяльності з постачання теплової

енергії строком дії п’ять років.
2. Заступнику голови Київської міської державної адміністра�

ції згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо ви�
світлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 21.11.2011 № 2155
Розпорядження № 432 від 21 березня 2012 року

Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської місь

кої ради від 29.12.2011 № 1099/7335 “Про Програму соціально
економічного розвитку м. Києва на 2012 рік” та в межах здійснення
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
21.11.2011 № 2155 “Про виконання робіт з модернізації про�
мислових електроплит закладів бюджетної сфери” наступні змі�
ни:

1.1 В пункті 3 розпорядження слова та цифри “на 2011 рік”
замінити словами та цифрами “на 2011 та на наступні роки”.

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

Голова О. Попов

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

від 12.01.2012 № 43
Розпорядження № 443 від 21 березня 2012 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 40
“Пр затвердження Порядку використання у 2012 році коштів для здійснення м. Києвом функцій столиці, у тому числі будівництва
метрополітену до житлового масиву Троєщина”, з метою прискорення завершення будівництва об’єкта на вул. Богдана Хмель

ницького, 7 у Шевченківському районі з пристосуванням під Музей історії м. Києва, в межах функцій органу місцевого самовряду

вання:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.01.2012 № 43
“Про завершення будівництва об’єкта на вул. Б. Хмельницького, 7 у Шев�
ченківському районі з пристосуванням під “Музей історії міста Києва”, а
саме:

1.1. Назву викласти у такій редакції: “Про завершення будівництва об’�
єкта по вул. Богдана Хмельницького, 7 у Шевченківському районі з при�
стосуванням під Музей історії м. Києва”.

1.2. У пункті 1 слова “на вул. Б. Хмельницького, 7 у Шевченківському

районі з пристосуванням під “Музей історії міста Києва” замінити слова�
ми “по вул. Богдана Хмельницького, 7 у Шевченківському районі з при�
стосуванням під Музей історії м. Києва”.

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

Голова О. Попов

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

від 20.02.2012 № 281
Розпорядження № 448 від 21 березня 2012 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", з метою визначення причин аварійної ситуації, що ста

лася на підвідному Лівобережному каналізаційному колекторі Д=3000 мм в районі насосної станції 1
го підйому Бортницької стан

ції аерації у Дарницькому районі, на підставі фахових, науково обґрунтованих висновків, в межах функцій органу місцевого само

врядування:

1. Внести зміни до пункту 2 розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 20.02.2012 № 281 “Про створення тимчасової комісії з визна�
чення причин аварійної ситуації, що сталася на підвідному Лівобе�
режному каналізаційному колекторі Д=3000 мм в районі насосної
станції 1�го підйому Бортницької станції аерації у Дарницькому
районі”, замінивши слова “протягом десяти днів” словами “в місяч�
ний термін”.

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

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

Голова О. Попов

Про організацію та облаштування 
тимчасового табору (кемпінгу) 

для вболівальників з Королівства Швеція 
на період проведення 

в м. Києві фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Розпорядження № 434 від 21 березня 2012 року
Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра


їні”, Закону України “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні”, рішен

ня Київської міської ради від 08.02.2007 № 61/722 “Про угоду з приймаючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2012 ро

ку з футболу”, за ініціативи організацій вболівальників футболу Королівства Швеція щодо облаштування тимчасового табору (кем

пінгу) для вболівальників з Королівства Швеція на період проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу в місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. На період проведення у місті Києві фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу облаштувати тимчасовий табір (кемпінг) для
вболівальників з Королівства Швеція (далі — тимчасовий табір (кемпінг).

2. Місцем для облаштування тимчасового табору (кемпінгу) визначи�
ти Труханів острів, зона відпочинку “Центральна” (далі — територія Тру�
ханового острова).

3. Визначити комунальне підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, ут�
риманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва “Плесо” (да�
лі — КП “Плесо”) замовником робіт із облаштування тимчасового табо�
ру (кемпінгу) на території Труханового острова.

4. КП “Плесо” укласти договір з суб’єктом господарювання, уповно�
важеним організаціями вболівальників футболу Королівства Швеція,
щодо облаштування та функціонування тимчасового табору (кемпінгу)
на території Труханового острова.

5. КП “Плесо” узгодити питання, пов’язані з розміщенням тимчасово�
го табору (кемпінгу), з користувачами земельних ділянок на території
Труханового острова.

6. ПАТ АК “Київводоканал” за замовленням КП “Плесо” видати техніч�
ні умови на підключення об’єктів водопостачання та водовідведення для
забезпечення життєдіяльності тимчасового табору (кемпінгу) на терито�
рії Труханового острова.

7. ПАТ АЕК “Київенерго” за замовленням КП “Плесо” видати технічні
умови на підключення об’єктів електропостачання для забезпечення
життєдіяльності тимчасового табору (кемпінгу) на території Труханового
острова.

8. КП “Київміськсвітло” за замовленням КП “Плесо” забезпечити
встановлення та підключення освітлювальних конструкцій для забезпе�
чення життєдіяльності тимчасового табору (кемпінгу) на території Труха�
нового острова.

9. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечи�
ти організацію медичного обслуговування мешканців тимчасового табо�
ру (кемпінгу) на території Труханового острова.

10. Просити Головне управління МВС України в місті Києві забезпе�
чити охорону громадського порядку та безпеку тимчасового табору
(кемпінгу) на території Труханового острова.

11. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) залучити Комунальну аварійно�рятувальну службу “Київська
служба порятунку” до забезпечення заходів безпеки під час функціону�
вання тимчасового табору (кемпінгу) на території Труханового острова.

12. Просити Головне управління МНС України в м. Києві забезпечити
чергування пожежно�рятувальних сил та спеціальних підрозділів і служб
під час функціонування тимчасового табору (кемпінгу) на території Тру�
ханового острова.

13. Головному управлінню з питань підготовки та проведення в Укра�
їні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) забезпечити координацію питань, пов’язаних з організацією та
облаштуванням тимчасового табору (кемпінгу) на території Труханового
острова.

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

15. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�
ступників голови Київської міської державної адміністрації відповідно до
розподілу обов’язків.

Голова О. Попов

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 30.12.2009 № 1497

Розпорядження № 436 від 21 березня 2012 року
Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 “Про затвердження Положення про державну

реєстрацію нормативно
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” (із змінами та доповненнями), з метою
приведення акта виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до вимог
чинного законодавства:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 30.12.2009 № 1497 “Про заходи щодо
здійснення фінансово�бюджетного контролю”.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністра�
ції згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення про висвіт�

лення в засобах масової інформації змісту цього розпоряджен�
ня.

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

Голова О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 21 серпня 2012 року

До Києва їдуть британські 
легенди 1960�70�х років
В одному зі столичних клубів зіграють славетні "Animals"
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

На 10-річчя До ер паб влаштов є
особлив вечір в британсь ом
стилі, епохи зародження британсь о-
о ро і блюз — 60-70-х ро ів, о-
ли поп лярними б ли с б льт ра
пан ів та хіпі. Хедлайнерами свят о-
вої вечір и стане р па “Animals”,
що стояла біля вито цьо о жанр ,
я а привнесе справжній д х б нтар-
ства та свободи тих часів.

“Animals” є однією із найоригінальніших груп

“першої хвилі британського вторгнення”, тре�

тьою за значимістю після The Beatles та The

Rolling Stones. Її безпомилково можна впізнати за

сумішшю біт�музики і негритянського ритм�енд�

блюзу. Світову славу групі принесла композиція

“House Of The Rising Sun” (“Будинок сонця, що

сходить”), яка була створена на основі народної

пісні. Спочатку гурт називав себе “The Рagans”,

“The Kansas City Five” і “Alan Рrice Combo”, але

після того, як британська преса за незвично екс�

пресивну сценічну манеру охрестила їх “Animals”

(“Тварини”), ця назва прижилася.

У 60�70�х роках минулого століття в Британії

стався справжній вибух, створений бунтар�

ською молоддю: миролюбні хіпі і анархічно на�

строєні панки виступили проти пуританства та

змусили плакати не одне манірне сімейство. У

гостей вечірки буде можливість потрапити в

цей насичений яскравий час. На літньому май�

данчику настрій хіпі передадуть психоделічні

картини, хіпова символіка та слогани про мир і

любов. Тут у відвідувачів буде можливість зро�

бити пам’ятне фото в автобусі хіпі. Розважати

гостей будуть яскраві представники того часу —

панки, хіпі та класичний британець. Відірвати�

ся на концерт пообіцяли прийти суперважкоат�

лет Василь Вірастюк, актор Валерій Чигляєв,

група “Брати Карамазови”, група “Мед Хедс”

та багато інших.

Слоганами вечірки будуть “Make Love, not

war! Punk’s not dead! Sex, drinks, rock�n�roll!”.

Відвідувачі можуть приміряти на себе образ

британців 1960�70�х років з ірокезами, порва�

ними джинсами та футболками, фенечками то�

що. Після півторагодинного концерту очікува�

них “Animals” буде святковий феєрверк, а про�

граму продовжить рок�хітами 60�70�х років ки�

ївський гурт “Crazy Train”

В "Шоколадному будинку" 
відкрилася виставка незрячої 
художниці
Киянка Ірина 
Бородюк створює 
картини�аплікації 
з квітів
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У с бот , в філії Київсь о о націо-
нально о м зею російсь о о мистец-
тва “Дитячій артинній алереї” пре-
зент вали вистав Ірини Бородю .
Особливість цієї х дожниці в том ,
що, незважаючи на втрат зор , во-
на “малює” свої артини навпомац-
и, ви ористов ючи різні предме-
ти — шт чні віти, ляль и-мотан и і
навіть... тісто.

Виставка в “Шоколадному будинку” приуроче�

на до Дня Незалежності України. Центровою кар�

тиною є полотно “Україна незалежна”, ідея якої

прийшла до художниці під час прослуховування

пісні “Ніч яка місячна”. Основний мотив вистав�

ки — “Творчість, незважаючи ні на що”. “Я не

маю змоги бачити цей світ. Однак я не стала за�

ручницею своєї вади. Кожен мій день заповнений

творчістю, — говорить художниця Ірина Боро�

дюк. — І я хочу цією виставкою показати людям,

що треба перемагати себе, треба завжди рухатися

вперед, попри труднощі та перешкоди”.

Як розповіла “Хрещатику” Ірина Бородюк,

першу картину вона створила у листопаді 2010 ро�

ку, це були “Червоні маки” на білому фатині.

“Картину в мене одразу придбала моя подруга, їй

вона дуже сподобалася,— пригадує художниця.—

Тоді я почала створювати інші роботи. Коли по�

трапила до лікарні, мої сім робіт продали на аук�

ціоні в фітнес�клубі, куди я ходила, а виручені

кошти витратили на ліки. Такий був мій перший

заробіток творчістю”. Наразі у Ірини Бородюк

понад 250 картин, вони зберігаються дома. Чима�

ло з них продано чи подаровано самою художни�

цею.

П’ять років тому Ірина Миколаївна осліпла.

Жінка могла б опустити руки і втратити сенс жит�

тя, але вирішила активно жити далі — повноцін�

ним та яскравим життям. В цьому їй допомогла

творчість. Картини Ірина Бородюк створює на

тканині у рамці, викладаючи штучними квітами

різні сюжети. Познайомившись на експозиції ру�

коділля з жінкою, яка робить ляльки�мотанки,

Ірина Бородюк почала використовувати їх у кар�

тинах, іншим її ноу�хау стало солоне тісто, з яко�

го можна ліпити різні фігурки.

Торік 24 серпня відбулася перша виставка Іри�

ни Бородюк. З того часу твори художниці�почат�

ківця виставлялися в різних залах та галереях,

брали участь у конкурсах. Минулого року картина

Ірини Миколаївни зайняла почесне третє місце

на конкурсі “Неспокій серця”. Особливою для

художниці стала виставка в “Дитячій картинній

галереї”, де представлені 22 роботи. “На мою дум�

ку, дуже важливо ознайомити з моєю творчістю

дітей. Адже в житті кожної людини можуть стати�

ся події, які буває важко пережити. І треба зма�

лечку показувати дітям, що життя продовжується

за будь�яких обставин та залишається прекрас�

ним, повноцінним. Треба боротися. Завжди є ви�

хід”, — вважає Ірина Миколаївна.

Як розповіла “Хрещатику” директор “Дитячої

картинної галереї” Тетяна Скирда, Ірина Боро�

дюк сама звернулася до музею із проханням

влаштувати її експозицію. І керівництво з радістю

підтримало цю пропозицію, зробивши виставку у

вільному парадному залі для концертів, оскільки

в основних залах місця вже були зайняті. Вийшла

свого роду бліц�виставка, а в майбутньому гляда�

чам хочуть показати більше робіт Ірини Бородюк.

“В мене є задумка зробити цикл картин для дітей

на сюжети українських та російських казок”, —

поділилася своїми планами художниця. До речі, в

день відкриття вона вперше провела відвідувачам

майстер�клас.

“Шоколадний будинок” не вперше приймає в

своїх стінах митців із різними фізичними вадами.

Так, у квітні 2010 року тут експонувалися картини

молодих художників із Київського центру соці�

ально�психологічної реабілітації. У червні 2011

року у залах музею було представлено роботи ви�

хованців житомирської школи�інтернату для глу�

хих дітей.

Виставка Ірини Бородюк триватиме два тижні,

до 30 серпня. Вхід за звичайними квитками до му�

зею. Режим роботи “Дитячої картинної галереї”:

щодня з 11.00 до 18.00, вихідні — понеділок, чет�

вер. “Дитяча картинна галерея” впевнена, що

легкі до сприйняття та яскраві картини 57�річної

Ірини Бородюк стануть до вподоби як дітям, так і

їх батькам 

Незважаючи на втрат зор , х дожниця Ірина Бородю займається творчістю та створює артини
з надзвичайною любов’ю та щирістю
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

О олошення
про намір передати в оренд об'є т, що належить до ом нальної власності територіальної ромади
міста Києва та віднесений до сфери правління Солом 'янсь ої районної в місті Києві державної

адміністрації
Орендодавець — Солом’янсь а районна в місті Києві державна адміністрація

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: просп.

Повітрофлотсь ий, 41, Солом'янсь а районна в місті Києві державна адміністрація.
Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 03020, м. Київ, просп. Повітрофлотсь ий, 41,
Солом'янсь а районна в місті Києві державна адміністрація, відділ з питань майна ом нальної власності,
імн.№.№352, 359, телефони для довідо :207-09-31,207-09-32.

О олошення
про намір передати в оренд об’є ти, що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва

Орендодавець — Дніпровсь а районна в місті Києваі державна адміністрація

Термін прияняття заяв про оренд 10 робочих днів з дня п блі ації.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, б львар Праці, 1/1, ім. 311 (Дніпровсь а районна в місті Києві державна адміністрація).

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об’є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезнаходжен
ня

За альна
площа,
в. м

Цільове ви ористання приміщення
Ма симально

можливий стро
оренди

Орендна плата
за 1 в. м, рн.

Розмір місячної
орендної плати,

рн.
Приміт и

1.

Управління освіти
Дніпровсь ої районної
в місті Києві державної

адміністрації

2 поверх в л.
Березня івсь а, 34 70,55 розміщення с б’є т осподарювання що

здійснює освітню діяльність (по одинно) 2 ро и 364 дні 3,60 (за 1 од.) 1 654,17

2.

Управління освіти
Дніпровсь ої районної
в місті Києві державної

адміністрації

1 поверх в л.
Березня івсь а, 34 80,77 розміщення офісно о приміщення

(по одинно) 2 ро и 364 дні 12.40 (за 1 од.) 5 712,50

3.

Управління освіти
Дніпровсь ої районної
в місті Києві державної

адміністрації

1 поверх в л. Ент зіастів, 7/4 113,89

розміщення фіз льт рно-спортивних
занять, діяльність я их спрямована на

ор анізацію і проведення занять різними
видами спорт (по одинно)

2 ро и 364 дні 4,05 (за 1 од.) 1 864,70

4.

Управління освіти
Дніпровсь ої районної
в місті Києві державної

адміністрації

1 поверх в л. Райд жна, 51 58,00 Розміщення бла одійної ор анізації 2 ро и 364 дні 22,26 1 282,10

№ з/п

Балансо- трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Місце
знаходження Хара теристи а За альна

площа в.м

Цільове
ви ористання
приміщення

Ма симально
можливий

стро оренди

1 2 3 4 5 6 7

1

КП "Дире ція з
правління та

обсл ов вання
житлово о фонд "
(03186, м. Київ, в л.
Соціалістична 6
тел. 249-46-96
фа с 249-48-18)

в л. Гарматна, №33/1 1 поверх 26.70 Розміщення ромадсь ої
ор анізації 2 ро и 364 дні

Інформація
про продаж на а ціоні па ет а цій територіальної
ромади м. Києва стат тном апіталі п блічно о

а ціонерно о товариства "На ово-виробничий центр
"Борща івсь ий хімі о-фармацевтичн ий завод" розмірі

29,95%
Назва об'є та: па ет а цій територіальної ромади м. Києва

іль ості з 100 шт , що становить 29,95% стат тно о апітал
ПАТ "НВЦ "Борща івсь ий хімі о-фармацевтичний завод".

Почат ова ціна продаж па ет а цій: 278 331000 (двісті сімде-
сят вісім мільйонів триста тридцять одна тисяча) ривень.

Відомості про товариство:
Ідентифі аційний од товариства з ідно з ЄДРПОУ - 23518596.

Наймен вання товариства — П блічне а ціонерне товариство
"На ово-виробничий центр "Борща івсь ий хімі о-фармацев-
тичний завод". Місцезнаходження товариства: 03134, м. Київ,
в л. Мир , 17. Розмір стат тно о апітал товариства — 19 035
489 ривень. Номінальна вартість однієї а ції — 1 839 ривень.
Площа земельної ділян и — 7,12 е тарів. Середньоспис ова чи-
сельність працівни ів — 743.

Обся реалізації прод ції осподарсь о о товариства за
підс м ами останніх трьох ро ів:

Монопольне (домін юче) становище на товарних рин ах
не займає:
По азни и е ономічної діяльності, за останні три ро и:

По азни и е ономічної діяльності товариства станом на
30.06.2012:

балансова вартість основних фондів (тис. рн.) — 456 034;
знос основних фондів — 41%;
забор ованість (тис. рн.): дебіторсь а- 150 218; редиторсь а

— 152 536.
Обся и ви идів та с идів забр днюючих речовин нав олишнє

природне середовище:
за 1 півріччя 2012 ро обся и ви идів — 1,125 тонн та с идів

забр днюючих речовин — 25,097 тонн;
творення і розміщення відходів — 318,198 тонн (тимчасове

розміщення до передачі спеціалізованим підприємствам), стан
земельної ділян и, природоохоронно о обладнання та спор д:
задовільний.

Умови продаж :
1. По пець сплач є повн вартість придбано о па ет а цій

протя ом 60 днів з дати нотаріально о посвідчення до овор
півлі-продаж .

2. Переможець а ціон протя ом п'яти робочих днів з дня
проведення а ціон на ористь ПАТ "У раїнсь а міжбан івсь а
валютна біржа" сплач є біржовий збір розмірі, що не
перевищ є 5% від ціни продаж , я ий встановлюється біржею.

3. А ціон б де проведено не раніше ніж через 30 (тридцять)
алендарних днів з дати п блі ації о олошення на ПАТ
"У раїнсь а міжбан івсь а валютна біржа" за адресою: 04070,
м. Київ, в л. Межи ірсь а, 1. Почато о 10.00.

4. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: м. Київ,
в л. Межи ірсь а, 1 в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00 од.,
в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00 од., обідня
перерва з 13.00 до 14.00 од.

5. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення
а ціон .

6. Реєстраційний внесо с мі 17 (сімнадцять) ривень без ПДВ,
сплач ється на рах но № 26504053100211 філії Київсь о о
ре іонально о правління ПАТ КБ "Приватбан ", МФО 321842
отрим вач: ПАТ "У раїнсь а міжбан івсь а валютна біржа".

7. Гарантійний внесо в с мі 27 833 100 (двадцять сім мільйонів
вісімсот тридцять три тисячі сто) ривень без ПДВ сплач ється
на рах но № 26504053100211 філії Київсь о о ре іонально о
правління ПАТ КБ "Приватбан ", МФО 321842 отрим вач: ПАТ
"У раїнсь а міжбан івсь а валютна біржа".

8. Засоби платеж — рошові ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою:

03134, м. Київ, в л. Мир , 17, тел. 205-41-10.
10. Одержати додат ов інформацію можна за телефоном:

279-23-83.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє На мен о Оле -
сандра Васильовича та На мен о О сан Оле сандрівн , я і б ли зареєс-
тровані за адресою: м. Київ, в л. Празь а, 28, в. 85, про те, що 17 ве-
ресня 2012 ро о 15.30 Дніпровсь им районним с дом м. Києва за
адресою: м. Київ, в л. Сер ієн а 3, аб. 42 б де роз лядатися цивільна
справа за позовом Портян о Наталії Оле сандрівни до На мен о Оле -
сандра Васильовича та На мен о О сани Оле сандрівни, про стя нення
забор ованості.

В с дове засідання ви ли аються в я ості відповідачів На мен о Оле -
сандр Васильович та На мен о О сана Оле сандрівна.

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

С ддя Я. І. Вернид бов

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л.
Смирнова-Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 51), ви ли ає на 01.10.2012 ро об
11.00 відповідач Фаст Ірин Іванівн по справі за позовом Йо н Одран
Патрі до Фаст Ірини Іванівни про визнання особи що втратила право
орист вання житловим приміщенням..
Відповідач а ви ли ається с дове засідання, разі її неяв и справа

роз лядатиметься її відс тність.
С ддя Шевчен івсь о о районно о с д

м. Києва Савиць ий О. А.

20.08.12 о 14.00 в приміщенні О р жно о адміністративно о с д
м. Києва відб деться с довий роз ляд справи за адміністративним позо-
вом ЗAT "Казино "Прем'єр Палац" до Київради про визнання дій протип-
равними та визнання нечинним рішення Київради від 26.01.12 № 20/7357
"Про затвердження Концепції розвит зовнішньої ре лами в місті Києві".
С ддя: Ш леж о В.П., аб. 38.

Державна подат ова сл жба
міста Києва

проводить он рс на заміщення ва антних посад державних
сл жбовців.

Довід и за тел. 461-76-49, 461-77-50, 461-76-25.

Управління праці та соціально о захист населення Печерсь ої районної в місті Києві
державної адміністрації о олош є он рс на заміщення ва антних посад:
- оловно о спеціаліста відділ призначення допомо и, омпенсацій та соціальних арантій;
- провідно о спеціаліста відділ прийом ромадян.

До он рс запрош ються особи з вищою освітою та досвідом роботи. Для часті в он рсі
необхідно протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення зверн тися за адресою; м. Київ, в л.
Цитадельна 4/7, . І9., тел. 280-69-98.

⌦Втрачене свідоцтво про право власності на житло (частина

вартири) за адресою: Київ, Дніпровсь а Набережна, б д. 11, в. 132

на ім'я Черноно а Віталія Ми олайовича вважати недійсним.

По азни за 2009 за 2010 за 2011 за 1 півріччя
2012

Дохід (вир ч а від
реалізації товарів,

робіт, осл ) (тис. рн)
450 183 583 570 564 329 307 866

По азни и за 2009 за 2010 за 2011 за 1 півріччя
2012

Баланс а тивів і пасивів
(вартість а тивів) (тис. рн) 660 956 772 571 832 935 804 661

Рентабельність (%) 22 21,8 22,3 9,6

Вартість власно о апітал
(тис. рн) 533 881 580 862 627 937 631 898

Величина чисто о приб т
(тис. рн.) 47 182 59518 57 022 14314

В Е С Т Е Р Н Б Х К
Е Р А К А Р Г О
Р И Б А А О К Е А Н
Н І М І Д Ж К У Щ С
І С О П О А З А А П О
С У М Л І Н Н Я Ф Т О Р
А М І Д О Т У Р И С Т
Ж О В Н І Р Ь І К Т

Відповіді на сканворд 
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Спортивні новини

Легка атлетика. Українці посіли три призових
місця на шведському етапі Діамантової ліги
У Сто ольмі (Швеція) завершився десятий етап “Діамантової лі и”

з ле ої атлети и. У зма аннях взяли часть п’ять раїнсь их спортс-
менів, я і зайняли три призові місця. Зо рема Шериф Ель Шериф
потрійном стриб б в др им з ращим рез льтатом в четвертій
спробі — 17,04 м. Марія Ремінь зам н ла трій призерів бі на 200
м з рез льтатом 22,94 се нди. Третім б в і Оле сандр П’ятниця ме-
танні списа, відправивши снаряд на 81,23 м. Олена Холоша в стриб-
ах висот посіла п’яте місце, подолавши план на висоті 1,88 м з
першої спроби, а висота 1,91 м раїнці не с орилася. Світлана Шмідт
бі на 3000 м з переш одами не фініш вала, завершивши боротьб

після першої 1000 м.

Теніс. Роджер Федерер та Лі На стали 
переможцями турніру у Цинциннаті
В амери ансь ом місті Цинциннаті відб лися фінальні з стрічі в

рам ах однойменно о т рнір . У чоловічом розряді перемо свят -
вав швейцарець Роджер Федерер, я ий вп’яте своїй ар’єрі ви рав
ці зма ання. У вирішальном поєдин Федерер протистояв серб Но-
ва Джо ович. З стріч, що тривала 1 один 20 хвилин, завершилася
з рах н ом 2:0 (6:0, 7:6) на ористь першої ра ет и світ . Федерер
зробив 8 ейсів, доп стив 1 подвійн помил і реаліз вав 3 брей -по-
інта з 4. Рах но в особистом протистоянні тенісистів став 16-12 на
ористь Федерера. Усьо о в а тиві швейцарця 76 перемо на різних
т рнірах. Призовий фонд зма ань перевищ є 2,8 мільйона доларів, з
я их Федерер дістанеться 535 600.
У зма аннях жіно трі мф вала итаян а Лі На, я а напр женом

поєдин здолала опір Ан елі и Кербер з Німеччини. Рах но з стрічі
2:1 на ористь представниці Піднебесної (1:6, 6:3, 6:1). Матч тривав
1 один 40 хвилин. Китаян а реаліз вала всьо о 6 брей -поінтів з на-
явних в неї 21- о, одна і цьо о вистачило для перемо и. Лі На тим са-
мим записала на свій рах но перемо в шостом т рнірі, що прово-
диться під е ідою WTA. Останнім спіхом итаян и до цьо о б в тит л
чемпіон и “Ролан Гаррос”, завойований нею в червні мин ло о ро .
За перемо в Цинциннаті Лі На отримає 385 000 доларів і 900 рей-
тин ових очо .

Велоспорт. Джон Дегенкольб лідирував 
на другому етапі “Вуельти Іспанії”
В Іспанії на ба атоденній вело онці “Гранд-т р ” (“В ельта Іспанії”)

відб вся др ий етап з Памплони Віан протяжністю 181,4 м. У
спринтерсь ом фініші першим б в німець ий онщи Джон Де ен-
ольб (Argos-Shimano). Др е місце посів австралієць Алан Девіс
(Orica — GreenEdge), британець Бен Свіфт (Sky) фініш вав третім.
У раїнці Денис Костю і Оле сандр Квач , я і вист пають за оманд
Lampre — ISD фініш вали 121-м і 163-м відповідно

Температура +19°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 82 %

Температура +21°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 59 %

Температура +17°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 67 %

Прогноз погоди на 21 серпня 2012 року

ОВНИ, оли між вами та оханими вини ли непороз міння, би-
ти орш и — без л здо: я що вас єднають взаємна любов або ді-
ти, це вирішальний ар мент, і все с ладеться я най раще. У не-
одр жених з’явиться на оризонті претендент на р і серце, втім,
з остаточним рішенням поче айте, час під аже, але й арб за не
підносьте.
ТЕЛЬЦІ, ви он ючи тр дові обов’яз и, заздале ідь план йте пе-

рерви на відпочино , люб’язно ставтеся до оточення, не і нор йте
лівими підробіт ами. Я що ви блис чий фахівець і не ледар, цьо-
о ро можна “на лепати” рошей, пропозицій заробити — море.
Проте найщасливіше ви поч ватиметеся в сімейних пенатах, це
райсь а оаза, де можна відпочити від денних т рбот і насолодити-
ся сімейною ідилією.
БЛИЗНЯТА, зась романтичній інертності! Прийшла пора підза-

рядити любовний а м лятор, я ий дихає на ладан останнім ча-
сом, ви ли аючи омпле си. Є порох в порохівницях! Тож арно
причеп ріться (бажано модно зі сма ом нарядитися), запаліть ча-
рівним сяйвом очі і вперед — на любовне полювання, воно б де
спішним!
РАКИ, ви онання взятих на себе обов’яз ів, насамперед, перед

дітьми, родиною, бать ами — святе. Час підтримати сімейні тра-
диції, нала одити зр йновані ровні зв’яз и, навести лад в оселі:
ваше житло має б ти расивим, стильним і затишним, не жалійте
рошей на бла о стрій домашньо о нізда, витрати о пляться
сторицею!
ЛЕВИ, період а тивно о самоствердження соці мі триває,

своїй зовнішності додайте трохи більше лос та шарм , але при
цьом ни айте розбещеності і льтрамодних тенденцій. При б дь-
я их обставинах вам слід демонстр вати серйозність і діловитість,
дотрим ючись чіт о о ре ламент , онта т вати з людьми дипло-
матично без зайвої манірності.
ДІВИ, армічна см а триває, не давайте нав’язливим д м ам

запаморочити олов , то нар отичний д рман, а вам потрібен яс-
ний роз м! Я що в чом сь с мніваєтеся, щось мариться, спирай-
теся на ромадсь д м або на поради досвідченіших людей, то-
ді не збочите з правильно о шлях і роз витаєтеся з армічними
бор ами.
ТЕРЕЗИ, події дня є стартовими на майб тній місяць. Сміливо

розпочинайте нові справи, домовляйтеся, зап с айте нові ділові
прое ти. На жаль, сьо одні ви переб ваєте під владою звичо , не
свідомлюючи цьо о: домашня атмосфера, сімейне виховання,
фахова відповідальність зв’язали рила, перетворивши вас на за-
р чни а, хоча насправді ви вважаєте себе абсолютно вільною ді-
ях особою.
СКОРПІОНИ, ар’єрний демарш розпалі, сміливо р хайтеся

до олімп , але разом із партнерами, я і допома ають відч вати се-
бе захищено і певнено, роз міють ваші недолі и і отові прийня-
ти я належне природні таємні слаб ості. Події дня мають арміч-
н причин , том оли щось містичне стає на заваді, значить та
треба, по оріться і з чистою совістю ви онайте все, що від вас ви-
ма ається.
СТРІЛЬЦІ, бойова анонада вщ хає, відходять в неб ття арміч-

ні воро и... Вос ресайте і нала одж йте на лам ах та попелищі
мирні взаємини з людьми зовсім на інших засадах, с вайте роз-
біжності. У вас є всі шанси зробити правильний вибір, але пам’-
ятайте, що він повинен насамперед б ти зрілим і дале о лядним.
С оротіть списо др зів, не варто по інерції триматися за людей,
я і вас не влаштов ють, то відпрацьований баласт...
КОЗОРОГИ, події дня є льмінаційною віхою на ар’єрном

шлях . С оріш за все, ви б дете одержимі своєю роботою і не
зможете д мати ні про що, о рім фахово о дос оналення, і це ч -
дово. Спіл ючись з важливими для вас людьми: шефом, діловим
омпаньоном, замовни ом, представни ом б дь-я ої офіційної ор-
анізації (особливо подат ової, пенсійної), не хильно дотрим й-
тесь за он , пам’ятаючи про діловий ети ет.
ВОДОЛІЇ, ви ч дово онтролюєте себе, вважаючи за раще жи-

ти я вам заманеться. Одна ластів а весни не робить, зате двох
в армонійній подр жній парі (чи діловом союзі) здатні ори зр -
шити. Щиро посвяч йте в свої плани, від ривайте арти партнерам
і дерзайте! Дальня поїзд а б де спішнішою, оли б де не розва-
жальним вояжем, а запланованою он ретною метою.
РИБ пест ватиме форт на, але при мові, що ваша поведін а є

бездо анною, тобто взірцем висо ої моральності, порядності і
бла ородства. А я що за вами числяться неза онні, шахрайсь і
справи або тя неться дов ий примарний шлейф с мнівно о мин -
ло о, шанси на спіх б д ть значно нижчі. В цьом випад обмеж-
те р онта тів і не робіть жодних ро ів без на альних потреб

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Динамо" зазнало першої 
поразки у сезоні
Відбувся 6 тур в українській футбольній Прем’єр�лізі

Програма 6 туру Прем’єр�ліги

України відкрилася грою між київ�

ським “Арсеналом” та маріуполь�

ським “Іллічівцем”. Перед матчем

обидві команди набрали майже

рівну кількість очок: 7 у “каноні�

рів” та 6 у гостей, тому це проти�

стояння повинно було бути дуже

цікавим.

Сам матч футболісти розпочали у

не швидкому темпі. Втім, вже на 11�

й хвилині вболівальники на трибу�

нах стали свідками першого голу.

Захисники “Іллічівця”, намага�

ючись створити штучний офсайд,

допустили грубу помилку, і в резуль�

таті після передачі від півкола

штрафного майданчика у виконанні

Адійя один на один з голкіпером

опинився Шацьких. Максим не

став підправляти м’яч і відразу ж

пробив по воротах метрів з дев’яти.

Голкіпер маріупольців, хоча і був на

місці, але врятувати команду так і

не зумів. Рахунок став 1:0, проте ви�

буху активності після забитого гола

глядачі так і не побачили. Команди

продовжували демонструвати попе�

редній темп. Поступово ігрова пе�

ревага перейшла на бік гостей, які в

середині першого тайму змогли

зрівняти рахунок. Кравченко, за до�

помогою рикошету опинився один

на один з голкіпером Окріашвілі,

спрямував м’яч вже у порожні воро�

та. Та як не намагалися команди,

але більше голами до перерви пора�

дувати не встигли. Арбітр відправив

футболістів відпочивати за нічий�

ного рахунку.

Друга половина зустрічі нічим

особливим від першої не відрізня�

лася. Команди, насамперед госпо�

дарі поля, намагалися створити не�

безпеку біля чужих воріт, проте лі�

нія атаки зазвичай помилялася, а

дальні удари переважно проходили

повз “рамку”. Перший дійсно не�

безпечний момент у другому таймі

змогли організувати футболісти

“Іллічівця” на 65�й хвилині зустрічі.

Розіграли штрафний з правого

флангу атаки, далі навіс на дальню

штангу, де боротьбу на другому по�

версі виграв Віценець. Віталій про�

бив головою в ближній кут, але м’яч

влучив лише в сітку із зовнішнього

боку. Здавалося, гра так і закінчить�

ся нічийним результатом. Але за

кілька хвилин до кінця основного

часу Гоменюк вивів свою команду

вперед. Знову дала збій оборона

гостей, а Володимир, вигравши бо�

ротьбу в повітрі, спрямував м’яч у

сітку воріт. Рахунок 2:1 залишився і

після фінального свистка.

А ось один із лідерів чемпіонату —

київське “Динамо” — зазнало пер�

шої поразки у цьому сезоні. До Пол�

тави столичні футболісти приїхали з

серйозними намірами набрати чер�

гові три очки. Здавалося, цей матч

стане для “біло�синіх” легкою про�

гулянкою, адже “ворскляни” у ни�

нішньому сезоні, відверто кажучи,

не вражають. До того ж, напередодні

самої зустрічі господарі залишилися

без свого наставника — за обопіль�

ною згодою тренерський пост зали�

шив Вадим Євтушенко. Тому на цей

матч команду з Полтави виводив

Сергій Свистун. І, варто зазначити,

дебютував фахівець вражаюче, адже

його підопічні змогли перемогти ві�

це�чемпіона країни. Долю зустрічі

вирішив лише один гол, який на 25�

й хвилині провів півзахисник пол�

тавців Артем Громов
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Цей день в історії 21 серпня

1627 — вип щено перший
словни раїнсь ої мови Памви
Беринди
1911 — по раб вання століт-

тя: б ла ви радена з Л вр (Па-
риж) артина Леонардо да Вінчі
"Мона Ліза", еніальне творіння
б ло знайдено через два ро и в
Італії
1957 — Радянсь ом Союзі

зап щено перш в світі між онти-
нентальн балістичн ра ет Р-7
1959 — Гаваї стали 50-м шта-

том США
1965 — чер ові зміни правил в

ан лійсь ом ф тболі: дозволені
заміни в ході ри (першим рав-
цем, я ий вийшов на замін , став
Кейт Пі о )
1981 — ліматоло и вперше

почали подавати си нали про
за роз лобально о потепління
на Землі.
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Вели обританії
(не монарх)

Гол Ма сима Шаць их (зліва) ворота марі польсь о о "Іллічівця"

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Цими вихідними вітчизняній ф тбольній першості від-
б лися і ри 6 т р . Столичний “Арсенал” виявився силь-
нішим напр женом матчі проти марі польсь о о “Іллі-
чівця” (2:1). Перемо “ анонірам” принесли оли Ма -
сима Шаць их та Володимира Гоменю а. А ось інший
иївсь ий л б не змі порад вати своїх вболівальни ів.
У виїзном матчі проти полтавсь ої “Ворс ли” “біло-си-
ні” та і не змо ли відзначитися і підс м пост пили-
ся з рах н ом 0:1.
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