
Житло стає доступнішим для киян
Частину вартості будівництва нових помешкань за державною програмою
"Доступне житло" сплачуватиме місто

Столичні дороги оновлять
У місті завершується масштабна реконструкція трьох великих автомагістралей

На проспекті Бажана нині проводять�

ся завершальні роботи з реконструкції

підземних пішохідних переходів та пере�

оснащення систем зливової каналізації.

Окрім того, на кінцевій стадії оновлення

перебувають вулиці Григоренка та Горь�

кого. “На сьогодні дорожнє покриття на

вул. Григоренка облаштоване у нижніх

шарах, залишається прокласти верхні

шари. Окрім цього, бригади проклада�

ють тут пішохідну та велосипедну доріж�

ки, встановлюють сучасне освітлення.

Наразі по вулиці організовано односто�

ронній рух, що дозволяє водіям вільно

курсувати через Дарницький залізнично�

автомобільний мостовий перехід з лівого

на правий берег. За умов стабільного фі�

нансування, ми плануємо завершити

весь комплекс робіт на Григоренка до 

15�го жовтня,— розповів “Хрещатику”

генеральний директор КК “Київавто�

дор” Георгій Глінський.— Також майже

завершено реконструкцію вулиці Горь�

кого. Там залишилося закінчити роботи з

благоустрою та демонтувати старі опори

освітлення. Плануємо, що вулиця буде

готова найближчим часом”.

Паралельно з масштабними рекон�

струкціями працівники КК “Київавто�

дор” виконують поточний ремонт ас�

фальтового покриття. “Готуючись до зи�

ми, ми ремонтуємо покриття на вулицях

у тих місцях, які влітку зазнали деформа�

ції — так звана ямковість. Бо якщо зали�

шити яму не заасфальтованою, тоді від

снігу і злив вона збільшиться. Також пра�

цюємо над усуненням колійності на про�

їждій частині. На жаль, сьогодні склала�

ся така ситуація, коли при температурі

повітря + 28°С деякі великовантажні ав�

томобілі ігнорували заборонні знаки і ру�

халися вулицями міста. Це призвело до

того, що асфальтобетон розм’якшувався

і утворювалася колійність”,— пояснив

Георгій Глінський.

За його словами, навіть найсучасніше

покриття, яке вже використовується при

ремонті доріг, не витримує подібних на�

вантажень. Сучасна технологія покриття

передбачає використання сітки для ар�

мування шарів асфальтобетону. Це до�

зволяє захистити покриття від надмірних

тріщин, що виникають внаслідок наван�

таження від транспорту. Асфальтобетон,

який використовується, модифікований

полімерами, що продовжує термін екс�

плуатації дорожнього покриття до 12 ро�

ків. Такі сучасні матеріали наразі покри�

вають просп. Бажана, бульв. Лесі Україн�

ки, вул. Червоноармійську. А для дорож�

ньої розмітки використані сучасні плас�

тикові фарби, які слугують не два�три мі�

сяці, а три роки.

Загалом усі масштабні роботи на авто�

магістралях столиці дорожні служби пла�

нують завершити до настання холодів.

“Зараз ми готуємося до зими, до сезо�

ну морозів, тому поступово процес онов�

лення автошляхів буде менш активним,

але він відновиться навесні. Реконструк�

ції і надалі будуть масштабними. У цьому

році ми робили акцент на ремонті доріг, в

першу чергу, в центральній частини міс�

та, і всі намічені плани виконали. Тепер

перед нами стоїть завдання реалізувати

програму оновлення дорожніх покриттів

на околицях. Окрім того, ми хочемо за�

безпечити, де це можливо, об’їзд міста по

кільцевій дорозі, звести нові розв’язки.

Відповідні проекти вже підготовлені, і з

наступного бюджетного року розпоч�

неться будівництво”,— повідомив “Хре�

щатику” голова КМДА Олександр По�

пов
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У столиці вперше відбудеться 
“Ярмарок інтелектуального 
капіталу”

З нагоди відзначення 21�ї річниці Дня Незалежності

України 24 серпня об 11.00 на Хрещатику, біля Бесса�

рабської площі, пройде “Ярмарок інтелектуального ка�

піталу”.

Під час заходу відбудеться презентація програми “Зо�

лотий кадровий резерв столиці” громадської ініціативи

“Центр Майбутнього”. Молодь столиці матиме можли�

вість представити свої інноваційні проекти та отримати

практичні поради, відвідати навчальні тренінги. Також

успішні бізнес�компанії презентуватимуть власні про�

грами навчання, стажування та працевлаштування.

Кияни та гості міста протягом дня зможуть взяти

участь у різноманітних інтелектуальних іграх, майстер�

класах, бізнес�побаченнях (на зразок speed�dating).

Крім того, у програмі — музичний концерт, де усі охочі

зможуть почути джаз, фольк�рок, альтернативний рок,

інді�рок та іншу музику.

“Метою проведення “Ярмарку інтелектуального ка�

піталу” є створення інтерактивного постійно діючого

майданчика для знайомства, комунікації та розробки

спільних проектів у взаємодії ресурсів обдарованої мо�

лоді, представників бізнесу та органів влади”,— зазна�

чив начальник ГУ у справах сім’ї, молоді та спорту Во�

лодимир Вовк

Музей “Київська фортеця” 
запрошує на святкування 
Дня Незалежності України

24 серпня з нагоди відзначення 21�ї річниці Дня Не�

залежності України на території історико�архітектур�

ної пам’ятки — музею “Київська фортеця” відбудеться

історико�патріотична музична програма “Минають

роки, минають століття, а ти, Україно, одвічно жи�

веш”.

Так, о 12.00 відбудеться виставка робіт образотворчо�

го та декоративно�прикладного мистецтва з презента�

ціями майстер�класів за участю кращих народних

майстрів столиці. Відвідувачі зможуть ознайомитися з

витворами мистецтва соломоплетіння, флористики,

вишивки, бісероплетіння, гончарства, ковальства, ліп�

лення з тіста, живопису та іншого.

О 16.00 розпочнеться святковий концерт за участю

добре знаних колективів: Київського академічного му�

ніципального оркестру, Національного президентсько�

го оркестру, Заслуженого академічного ансамблю пісні

і танцю Збройних сил України.

Завітавши до музею, кияни та гості столиці матимуть

можливість дізнатися про історію “Київської фортеці”,

почути військові та козацькі марші, українські народні

пісні, вокальні твори солістів, побачити запальні укра�

їнські танці та дефіле оркестрів

Із жовтня Hyundai курсуватимуть 
з Києва до Дніпропетровська

Згідно з планами “Укрзалізниці”, всі роботи з модер�

нізації напрямку Київ — Дніпропетровськ мають завер�

шитися 20 вересня. Таким чином, цілком імовірно, що

вже в жовтні зі столиці в обласний центр і назад паса�

жирів повезуть Hyundai, а не “Столичні експреси”. Про

це “Хрещатику” повідомили в прес�центрі “Укрзаліз�

ниці”.

За інформацією фахівців Головного управління пере�

везень “Укрзалізниці”, наразі розробляється графік ру�

ху “Українських експресів”. Вони долатимуть маршрут

Київ — Дніпропетровськ швидше, ніж “Столичні екс�

преси”, які перебувають в дорозі 6.02 години, хоча б

вже тому, що є двосистемними. Отже, на станції П’яти�

хатки�Стикова не буде потреби міняти локомотив, тож

зупинка для перемикання двигунів з постійного струму

на змінний та навпаки займе не більше 5 хвилин замість

нинішніх 20 хвилин.

Як вже повідомлялося раніше, 27 травня міжрегіо�

нальні електропоїзди “Український експрес” почали

курсувати за маршрутом Київ — Харків і Київ — Львів.

До кінця 2012 року “Укрзалізниця” має намір відкри�

ти рух поїздів “Українського експреса” за маршрутом

Київ — Одеса

У столиці уже близько 80�ти родин підписали догово�

ри із забудовниками на отримання доступного житла.

Зауважимо, основний партнер міста з будівництва цих

помешкань — ПАТ “ХК “Київміськбуд”. Тут щодня

укладають близько п’яти угод на покупку пільгового

житла, що свідчить про популярність програми серед

населення. Зауважимо, за програмою державної іпотеки

нині зводять пільгові квартири у 5 будинках столиці.

Як зазначив “Хрещатику” віце�президент ПАТ “ХК

“Київміськбуд” Аркадій Бондарєв, для участі у програ�

мі компанія передала 180 квартир, з яких на 80 уже під�

писані договори. “Майже по всіх ми отримали кошти

від людей. Всього у нас ще близько 100 квартир, які ми

готові запропонувати”,— каже пан Бондарєв.

Додамо, суть такого кредиту дуже проста — банки на�

дають позики, процентна ставка за якими не перевищує

16 відсотків річних. Позичальник платить лише 3 % —

решту ж компенсує держава.

Та людей все ж таки турбує той факт, чи будуть випла�

чуватись компенсації. Але відповідно до останніх змін в

законодавстві ці виплати не покладаються на позичаль�

ника, а відносяться до захищених статей бюджету.

Про усі можливості державної іпотеки нині розпові�

дають в Українському домі (вул. Хрещатик, 2). З 20 по

23 серпня тут проходить виставковий форум. Зауважи�

мо, на час дії форуму щодня (з 11.00 до 19.00) працюва�

тиме консультаційне вікно, де можна отримати усю до�

даткову інформацію.

У Мінрегіонбуді уже порахували як держава може

здешевити будівництво житла. “Земельні ділянки під

будівництво надаються безкоштовно. Для тих, хто вирі�

шить будувати доступне житло, держава буде фінансу�

вати інфраструктуру”,— розповідає міністр регіональ�

ного розвитку, будівництва та ЖКГ Анатолій Близнюк.

Місто ж, у свою чергу, також хоче посприяти здешев�

ленню житла. “Ми провели зустрічі з нашими будівель�

ними компаніями, які працюють у Києві, і дійшли зго�

ди, що й вони підуть на зменшення вартості квартири

за рахунок зменшення собівартості. Таким чином, ми

вийдемо на загальне здешевлення квартир на 25�30%.

Це значно розширить можливості киян, які вже давно

чекають на отримання власного житла. Разом з тим, ми

дамо старт новому потужному соціальному проекту, а

це нові робочі місця, податки у міський бюджет і, від�

повідно, ріст економіки столиці”,— зазначив Олек�

сандр Попов
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Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Мин лий рі для столиці став ре ордним з б дівництва житла — зведено 1 млн 500
тис. в. м. Значн частин цих метрів займають помеш ання, зведені за піль овими
про рамами. Однією з та их є про рама державної іпоте и. Але незабаром придбати
вартир для иян стане ще простіше, адже частин вартості зб дованих осель за
про рамою “Дост пне житло” сплач ватиме місто. Про це повідомив олова КМДА
Оле сандр Попов на від ритті вистав ово о фор м “Дост пне житло: від держави
для людини, від ідеї до вартири”, присвячено о відзначенню 21-ї річниці Дня Неза-
лежності У раїни.

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

До Євро-2012 столиці б ло відремонтовано чимало вели их
дорожніх об’є тів, серед я их б львар Лесі У раїн и, в л. Чер-
воноармійсь а, всі в’їзди Київ. Проте місь а влада вирішила
не з пинятися на дося н том і продовж є ре онстр ювати
проїдж частин . Наразі на завершальній стадії оновлення пе-
реб ває просп. Бажана, в л. Гри орен а та в л. Горь о о. Во-
сени ці об’є ти б д ть остаточно завершені.
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РДА подали понад 1,6 тисячі інвестиційних 
пропозицій
Протя ом першо о півріччя 2012 ро від РДА надійшло понад 1,6 тис.

пропозицій щодо зал чення інвестицій. При цьом лише ожна шоста з
пропозицій б ла роз лян та постійно діючою он рсною омісією із зал -
чення інвесторів позитивно. Найбільш іль ість пропозицій отримано від
Дарниць ої (70 пропозицій або ожн третю) та Подільсь ої (44 пропози-
ції або ожн четверт ) райдержадміністрацій. Найменше інвестиційно-
привабливих пропозицій прийнято від Деснянсь ої РДА — 3 інвестпрое -
ти.
Одна за об’є тами, запропонованими районними адміністраціями, не

проведено жодно о інвест он рс , хоча йо о мови вже виписані з 37
прое тів.
У зв’яз з цим РДА дор чено доопрацювати зі стр т рними підрозді-

лами КМДА раніше подані інвестпропозиції з подальшим їх винесенням на
роз ляд інвестиційної омісії, завершити вирішення земельно-майнових
та інших питань щодо об’є тів, схвалених інвестиційною омісією, з відпо-
відними стр т рними підрозділами.
Разом з тим, інвестиційна діяльність І варталі 2012 ро хара териз -

валася зростанням 9 районах обся ів прямих іноземних інвестицій ( І
варталі 2011 ро — 8 районах). Приріст прямих іноземних інвестицій
відносно до почат ро оливався від 0,2% Дарниць ом , до 4,1% Го-
лосіївсь ом районах. С орочення прямих іноземних інвестицій зафі со-
вано лише Подільсь ом районі — на 2,5%

Столицю прикрашають 114 парків та 470 скверів
Протя ом 2012 ро Києві облаштовано та відновлено ре ордн іль-
ість зелених зон порівнянні з 5-ма попередніми ро ами. Про це заявив
перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча під час виїзної апа-
ратної наради з питань бла о строю в Оболонсь ій РДА.
“Київ має величезний ре реаційний потенціал — 114 пар ів і 470 с ве-

рів. У мин лом вони б ли напівзанедбаними, без належно о бла о ст-
рою. Проте ми розпочали пот жн робот з наміром зробити їх справж-
ньою о расою міста”, — с азав Оле сандр Маз рча .
Він повідомив, що же 28 зелених об’є тів здано в е спл атацію. Не

менш масштабні завдання місь а влада ставить і на наст пний рі .
“План ємо розпочинати ре онстр цію одно о з найбільших пар ів сто-

лиці — пар “Нив и”. Уже є орієнтовний прое т, арні архіте т рні пропо-
зиції. Треба та ож завершити др чер ре онстр ції пар “Кіото” та
розпочати ре онстр цію Наводниць о о пар . Не менш ці авим є амбіт-
ний прое т “Схили Дніпра” з облашт ванням пішохідних і велосипедних т -
ристичних маршр тів. Та ож Печерсь ом районі передбачено виса-
дження вербово о пар на Дніпровсь ій набережній. Це основні, я ірні
прое ти на найближчий час”, — за важив перший заст пни олови КМДА.
О рім цьо о, нині тривають роботи з відновлення азонів на в л. Хреща-

ти та вітни ів на майдані Незалежності. Та ож районні зеленб дівці
оновлюють л мби на проспе тах: Броварсь ом , Бажана, Перемо и, 40-
річчя Жовтня, Героїв Сталін рада, на в л. Червоноармійсь ій, а та ож віт-
ово о одинни а на в л. Інстит тсь ій

Райони обміняються досвідом
Першою свої здобутки з благоустрою демонструвала Оболонь
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Вчора ерівни и райдержадміністра-
цій столиці, профільних сл жб та
правлінь за часті олови КМДА
Оле сандра Попова відвідали Обо-
лонсь ий район, де о лян ли е оло-
ічні зони та об оворили питання
взаємодії влади, соціально відпові-
дально о бізнес та ромадян для
вирішення проблемних питань ож-
ної о ремої території.

За словами голови КМДА Олександра Попова,

Оболонський район не випадково було обрано для

проведення виїзної наради, присвяченої благоуст�

рою міста. Адже майже за рік, завдяки вдалій спів�

праці влади, бізнесу та громади, програма з озеле�

нення та благоустрою набула потужних обертів і не

залишила осторонь більшість місцевих мешканців.

Так, учасникам виїзної наради голова Оболон�

ської РДА Василь Антонов продемонстрував декіль�

ка екологічних зон, що були облаштовані у співпра�

ці з громадянам, а також сад каменів та пам’ятник

воїнам ВВВ, які були зведені за підтримки бізнесу.

За словами Василя Івановича, ініціативи з озе�

ленення району знайшли широкий відгук серед

місцевих мешканців, тож тепер — це стало спіль�

ною справою влади та оболонців.

“Ідею створення екологічних зон минулого ро�

ку нам підказали самі мешканці. Коли ж ми поча�

ли відповідні роботи, то населення з задоволен�

ням відгукнулося на наші починання. Вони одра�

зу підключилися — забезпечували полив зелених

насаджень, самі висаджували квіти та дерева, які

привозили зі своїх дач. Це навіть переросло у

своєрідне змагання між дворами. Зараз нам пра�

цювати легко, адже ми бачимо ініціативу від лю�

дей. До цього процесу ми також залучили школи,

тож тепер учні разом з педагогічними колектива�

ми власноруч озеленюють території власних на�

вчальних закладів”, — зазначив Василь Антонов.

Обговорили учасники наради і інші 

питання благоустрою, зокрема боротьбу з

незаконно встановленими малими архітектурни�

ми формами, яка наразі набирає обертів. Як за�

значив пан Антонов, саме такі кіоски є однією з

найбільших проблем району щодо впорядкування

території.

За словами першого заступника голови КМДА

Олександра Мазурчака, з 1 вересня розпочнеться

нова хвиля боротьби з незаконно встановленими

кіосками, а з нового року у столиці діятиме схема

розміщення малих архітектурних форм.

Голова КМДА Олександр Попов також наголо�

сив на необхідності комплексного підходу до бла�

гоустрою території міста, а також доручив голо�

вам райдержадміністрацій та керівникам кому�

нальних підприємств протягом трьох тижнів під�

готувати пропозиції якірних проектів зі створен�

ня куточків благоустрою, що можуть стати потен�

ційно привабливими туристичними об’єктами

Києва.

Звернув увагу очільник міськадміністрації і на

необхідності покращення системи інспекційного

контролю за благоустроєм. Як зазначив началь�

ник ГУ з контролю за благоустроєм Сергій Садо�

вой, наразі вона працює неефективно. Так, за йо�

го словами, кожен районний інспектор складає за

день 0,25 протоколу адміністративної відпові�

дальності.

“Інспектор контролю за благоустроєм — це та

людина, яка повинна мати відповідні повнова�

ження, заохочення та безумовно відчувати велику

відповідальність за ту роботу, яку вона має роби�

ти. Адже ці люди — око територіальної громади,

орган, який контролює щоденні побутові момен�

ти у житті мешканців. І ситуація, коли інспектор

складає один протокол за чотири дні, є неприй�

нятною. Можливо, потрібно скоротити кількість

інспекторів та започаткувати диференційований

підхід до оплати їх праці. Також їм необхідно на�

дати уніформу, аби мешканці відразу бачили, що

ці люди відстоюють їхні інтереси”, — наголосив

Олександр Попов.

Голова КМДА повідомив, що обговорення цієї

теми триватимуть й надалі, і вже на початку ново�

го року столиця може отримати нову схему кон�

тролю за благоустроєм міста.

Загалом, як відзначив Олександр Попов, подіб�

ні виїзні наради з обміну досвідом відбудуться й в

інших районах столиці

На Лівому березі покращилася
транспортна інфраструктура
За сприяння секретаря Київради Галини Гереги відбулося відкриття
оновленого автобусного маршруту № 63
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

У Києві триває оновлення ромад-
сь о о транспорт . Зо рема же
цьо о ро автопар міста поповнять
500 нових автоб сів та тролейб сів.
Водночас вдос оналюється мережа
р х . Вчора, завдя и сприянню за-
ст пни а Київсь о о місь о о оло-
ви — се ретаря Київради Галини Ге-
ре и, відб лося від риття подовже-
но о маршр т автоб са № 63, я ий
тепер рс ватиме від станції метро
“Червоний х тір” до Лісово о масив
і значно по ращить спол чення для
меш анців цьо о точ столиці.

Автобусний маршрут № 63 — “Станція метро

“Червоний хутір” — “Станція метро “Чернігів�

ська” подовжили на 4,2 км до вулиці Космонавта

Волкова. Відтепер він проляже через вулиці Шо�

лом�Алейхема, Мілютенка, Лісовий проспект та

вулицю Маршала Жукова. Там працюватимуть 16

комфортабельних автобусів, які курсуватимуть з

інтервалом руху в години пік 5�6 хвилин, в інший

час — 10 хвилин. Як розповіла заступник Київ�

ського міського голови — секретар Київради Гали�

на Герега, прохання про подовження маршруту на�

дійшло до неї від місцевих мешканців.

“Я добре знаю проблеми, які є у цьому районі,

зокрема незручне транспортне сполучення. До сьо�

годні мешканці Лісового проспекту та вулиці Вол�

кова, щоб дістатися з ринку “Юність” додому, були

змушені йти по кілька кілометрів, з важкими сумка�

ми, — зазначила Галина Герега. — Я звернулася до

голови КМДА Олександра Попова — і він підтри�

мав ідею подовження маршруту, отже, побажання

людей виконано”.

Одними з перших пасажирів оновленого марш�

руту № 63 стали Галина Герега, генеральний ди�

ректор КП “Київпастранс” Микола Ламбуцький,

представники ГУ траспорту та зв’язку КМДА.

“Я поспілкувалася з пасажирами, серед них бага�

то пенсіонерів, для яких цей маршрут дуже зручний.

Міська влада буде і далі працювати на розвиток

транспортної мережі не лише Лісового масиву, а й

Києва загалом”, — наголосила Галина Федорівна.

За словами Миколи Ламбуцького, завдяки по�

довженню автобусного маршруту № 63, ним змо�

жуть користуватися значно більше киян. Загалом

КП “Київпастранс” планує із березня 2013 року

запустити на Лісовому масиві ще й новий тролей�

бусний маршрут.

“Я дуже радий, що 63�й автобус курсуватиме до

вулиці Волкова,— розповів пенсіонер Спепан Пет�

рович.— Для людей похилого віку — це справжній

подарунок, адже тепер стане зручніше і швидше до�

биратися і на ринок, і до метро. Колись до нашого

мікрорайону ходило кілька автобусів, але згодом їх�

ні маршрути змінили, і ми опинилися на узбіччі

транспортних потоків. Нині ж хочу подякувати всім

керівникам, які допомогли відновити нам автобусне

сполучення”

Порушено кримінальну справу стосовно 
посадовця, який влаштував несанкціоноване 
сміттєзвалище
Про рат рою Оболонсь о о район столиці пор шено римінальн

справ стосовно заст пни а дире тора ТОВ “Грантис”, я ий самовільно
с лад вав б дівельні відходи на від ритих земельних ділян ах та доп стив
їх забр днення, повідомили “Хрещати ” відділі зв’яз ів із ЗМІ про ра-
т ри Києва.
Посадовець товариства, не маючи спеціально о дозвол на прийом та

захоронення відходів, вивозив та неза онно с лад вав б дівельне сміття
на від ритом ґр нті на території міста. Внаслідо несан ціоновано о сміт-
тєзвалища шести місцях на перетині в лиць Де тярен а та Майорова
поблиз озера Редчине в Оболонсь ом районі б ло забр днено за алом
0,02 а землі, розмір збит ів від пс вання я о о с ладає понад 1 млн рн.
До то о ж, забр днена посадовцем земельна ділян а в лючена Київра-

дою до перелі озеленених територій, що резерв ються для розвит
мережі зелених насаджень за ально о орист вання.
Наразі дос дове слідство справі триває

Київський метрополітен подовжить роботу 
в ніч із 24 на 25 серпня у зв’язку з концертом 
до Дня Незалежності
КП “Київсь ий метрополітен” подовжить робот метро в ніч із 24 на 25

серпня на 30 хвилин (до 0.30) зв’яз із проведенням свят ово о он-
церт до Дня Незалежності.В разі необхідності станція “Майдан Незалеж-
ності” може б ти за рита для вход й виход пасажирів і працюватиме
тіль и я пересадочна станція. Та ож зв’яз з анонсованими обмежен-
нями р х в центрі столиці б д ть внесені зміни в маршр ти р х ромад-
сь о о транспорт .
Я повідомляв “Хрещати ”, столична влада обмежить р х по в лиці Хре-

щати з 21.00 23 серпня по 6.00 25 серпня з на оди свят вання Дня Не-
залежності (24 серпня) і Дня Державно о Прапора (23 серпня). КМДА пла-
н є провести до Дня Незалежності низ льт рно-свят ових заходів,
том числі Все раїнсь ий фестиваль морозива й свят овий феєрвер

Цифра дня

10 219 900 000 
гривень доходів було отримано від послуг зв`язку столичними
підприємствами пошти та зв’язку у січні–червні 2012 року, що на 4,1%
більше, ніж у відповідному періоді минулого року

За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Голова КМДА доручив керівникам
РДА та КП протягом трьох тижнів

підготувати пропозиції якірних
проектів зі створення куточків
благоустрою, що можуть стати

потенційно привабливими
туристичними об’єктами Києва

На оновленому автобусному маршруті №63 працюватимуть 16
комфортабельних автобусів, які курсуватимуть з інтервалом руху 

в години пік 5(6 хвилин, в інший час – 10 хвилин

Загальний наклад 131855. Замовлення 25813

За часті олови КМДА Оле сандра Попова часни и виїзної наради в Оболонсь ом районі столиці
відвідали де іль а е оло ічних зон, сад аменів та по лали віти до пам’ятни а воїнам ВВВ

За сприяння заст пни а Київсь о о місь о о олови — се ретаря Київради Галини Гере и на Лісовом масиві
вдалося значно подовжити автоб сний маршр т № 63, я им щодня орист ються сотні иян
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Тенденції

Ділові новини

Виробництво електроенергії
збільшилося на 7,6 %
У липні 2012 ро виробництво

еле троенер ії збільшилося на
7,55% або на 1,114 млрд Вт- о-
дин порівняно з червнем 2012
ро — до 15,863 млрд Вт- од.
Про це с азано в повідомленні
Міністерства енер ети и й в іль-
ної промисловості, повідомляює
ІА "У раїнсь і новини".
Порівняно з липнем 2011 ро

виробництво еле троенер ії
збільшилося на 4,92% або на
0,744 млрд Вт- од.
У січні-липні виробництво еле -

троенер ії збільшилося порівняно
з анало ічним періодом 2011 ро
на 3,69% або на 4,125 млрд Вт-
од — до 116,004 млрд Вт- од.
Я повідомляло а ентство,

червні 2012 ро виробництво
еле троенер ії збільшилося на
6,18% або на 0,859 млрд Вт- од
порівняно з травнем 2012 ро —
до 14,749 млрд Вт- од

НБУ понизив офіційний курс
золота

Національний бан понизив
офіційний рс золота на 0,1%

або на 99,92 ривні — до
129 106,93 ривні за 10 тройсь их
нцій. Про це повідомляє ІА
"У раїнсь і новини".
У п'ятницю, 17 серпня, НБУ під-

вищив офіційний рс золота на
0,8% або на 1 039,09 ривні — до
129 206,85 ривні за 10 тройсь их
нцій

У січні�липні прибуток 
банків становив 2,2 млрд
гривень
У січні-липні с марний приб то
омерційних бан ів становив
2,241 млрд ривень. Про це с аза-
но в повідомленні Національно о
бан . Доходи фін станов станом
на 1 серпня становили 85,247
млрд ривень, видат и — 83,006
млрд ривень. У том числі про-
центні доходи бан ів січні-липні
становили 67,262 млрд ривень,
омісійні доходи — 11,783 млрд
ривень, інші операційні доходи —
3,225 млрд ривень.
Процентні видат и бан ів січ-

ні-липні становили 37,520 млрд
ривень, омісійні видат и —
1,757 млрд ривень, інші опера-
ційні видат и — 8,968 млрд ри-

вень, за альні адміністративні ви-
дат и — 20,571 млрд ривень,
відрах вання в резерви — 14,180
млрд ривень.
Та им чином, з врах ванням

то о, що за січень-червень при-
б то бан ів становив 1,558 млрд
ривень, за липень вони отрима-
ли чистий приб то 683 млн ри-
вень

Українці стали менше 
купувати дорогі автомобілі

У раїнці почали менше витра-
чати роші на доро і автомобілі,
вартістю дорожче 35 тисяч дола-
рів. Про це передає автомобіль-
ний портал RST.ua.
З ідно із статисти ою рин но-

вих авто з січня по липень 2012
ро , останні три місяці попит на
автомобілі премі м і лас лю с
помітно знизився. Не ативна ди-
намі а продажів збере лася з
травня по липень (11,9% —
11,51%), незважаючи на те, що в
вітні рівень продажів збільшився
до 12,05%. Ма симальний же по-
пит на доро і машини в У раїні б в
зафі сований в лютом 2012 ро .
Пі ова відміт а виявилася на рівні

12,69% від всіх проданих в раїні в
цьом місяці нових автомобілів.
Всьо о ж за 7 місяців 2012 ро-

раїнці пили 129,5 тис но-
вих автомобілів, витративши на
них майже 3 мільярди ривень.
Найбільш платоспроможними ви-
явилися жителі Києва, Донець а і
Дніпропетровсь а

Реклама у київському метро
подорожчає в 10 разів

З вересня 2012 ро КМДА
план є підвищити тарифи за роз-
міщення ре ламних на лейо
метро із 16 ривень / в. м до 150
ривень/ в. м.
"Що ж стос ється ре лами в

транспорті і на об'є тах дорож-
ньо-транспортно о осподар-
ства, то там підвищення б де
більш значним, за о ремими по-
зиціями — в 10 разів, ос іль и
дея і чинні зараз тарифи занадто
низь і. За на лей и ва онах
метро місто зараз отрим є 16
ривень за 1 в. м. Цей вид тари-
фів б де підвищений до 150 ри-
вень",— повідомив заст пни о-
лови столичної держадміністрації
Оле сандр П занов.

Незважаючи на підвищення, за
йо о словами, ці тарифи все од-
но б д ть нижчими, ніж, напри-
лад, Хар ові. Він та ож точ-
нив, що заплановані тарифи вже
з оджені з Антимонопольним
омітетом

ЛАЗ виграв тендер 
на поставку тролейбусів 
Севастополю
Компанія "Львівсь і автоб сні

заводи" (ЛАЗ) ви рала тендер на
постав тролейб сів Севастопо-
лю. Про це повідомив олова Се-
вастопольсь ої місь ої державної
адміністрації Володимир Яц ба.
На йо о д м , ЛАЗ ви рав тен-
дер через своєчасне зниження
цін на тролейб си, рез льтаті
чо о Севастополь заощадив на
за півлі нових машин 1,5 млн
ривень.
"Зниження вартості замовлен-

ня — один з арних способів збе-
ре ти постійно о лієнта. На
зе ономлені 1,5 млн ривень міс-
то зможе за пити ще 7 машин
швид ої допомо и, після чо о р -
хомий с лад цієї сл жби б де
повністю омпле товано 27 но-

вими автомобілями із с часним
стат ванням",— заявив пан
Яц ба

"Українська біржа" 
допустила до торгів 
облігації серії G аеропорту
"Бориспіль"
Про це с азано в повідомленні

біржі.
"З 20 серпня 2012 ро в бір-

жовий списо ПАТ "У раїнсь а
біржа" в лючені: облі ації іменні
процентні ДП "Міжнародний
аеропорт "Бориспіль", серії G",—
с азано в ньом .
Папери внесені до ате орії по-

залістин ових цінних паперів і до-
п щені до тор ів на рин отир -
вань. Облі ації серії G вип щені в
листопаді 2011 на 250 млн ри-
вень.
Стро обі паперів — 1 рі , ви-

плата доход здійснюється що-
вартал .
Я повідомляли У раїнсь і но-

вини, на 1 серпня 2012 ро в
біржовом спис "У раїнсь ої
біржі" переб вало 317 цінних па-
перів: 195 — а ції, 97 — облі ації,
25 — інвестиційні сертифі ати

Інвестиційна 
погода 
покращилася
Іноземні фінансові потоки 
до України за перше півріччя
зросли на 22,9 %
Олександр ХАРЬКО
"Хрещатик"

За перше півріччя нинішньо о ро чистий приплив пря-
мих іноземних інвестицій дося по азни а 1,7 млрд
дол. Основне зростання інвестицій припало на перший
вартал, тоді я др ом вони зросли лише на 4,1 %.
На д м е спертів, та а позитивна динамі а об мовле-
на приватизаційними процесами на почат ро , під о-
тов ою інфрастр т ри до Євро-2012, а та ож підтрим-
ою іноземними власни ами своїх а тивів в У раїні.

За словами фахівців, найбільше надходження прямих іноземних інвести�

цій в другому кварталі спостерігалося в харчовій промисловості і енергетич�

ному секторі — 0,7 млрд дол. і 0,6 млрд дол. відповідно.

"Ми вважаємо, що це передусім обумовлено підтримкою існуючих інвес�

тицій. Значний обсяг вливань у фінансовому секторі (0,12 млрд дол.) вказує

на продовження рекапіталізації банків з боку їх іноземних власників. При�

плив інвестицій у транспортний сектор за останній квартал (0,14 млрд дол.)

відображає процес підготовки інфраструктури до Євро�2012",— зауважують

експерти аналітичного відділу INGБанку.

Директор Генерального департаменту грошово�кредитної політики На�

ціонального банку України Олена Щербакова говорить, що завдяки прове�

денню чемпіонату з футболу Євро�2012, Україна отримала значний інвести�

ційний ресурс.

"Цілий місяць ми провели під егідою Євро�2012, готувалися до нього. Бу�

ло витрачено багато емоцій, фінансових ресурсів на те, щоб цей чемпіонат

відбувся на високому рівні. Звичайно, що було багато хвилювань, оцінок,

але в цілому на сьогодні можна сказати, що країна отримала колосальний

інвестиційний ресурс. Ми маємо прекрасний імідж, завдяки успішно про�

веденому дійству, і це в майбутньому буде відображатися на фінансових

операціях. Тобто позитивні результати отримуватимемо протягом не одно�

го місяця і не одного року",— зазначила Олена Щербакова.

За її словами, сьогодні Україна може покласти в "скарбничку" результатів

прекрасно проведеного чемпіонату розміщення урядом євробондів, яке не�

щодавно відбулося.

"Завдяки успішному розміщенню євробондів, ми залучили в економіку

країни 2 млрд доларів і збільшили золотовалютні резерви до більш ніж 30

млрд доларів. Крім того, ми спостерігаємо процес одужання банківської

системи держави. Повертаються кредити, і йде нормальне обслуговування

кредитних портфелів. Це позитивна оцінка проведеній урядом та Націо�

нальним банком України спільній роботі", — впевнена Олена Щербакова
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Детективний бізнес
Або чому українські "шерлоки" працюють напівлегально
Віктор ЛІСОВИЙ
спеціально для "Хрещатика"

Де-юре приватної дете -
тивної діяльності в У раїні
не існ є. А де-фа то? Нині
ціла армія ціл ом профе-
сійних сищи ів проводить
сіля і розслід вання на
замовлення лієнтів. Знай-
ти вітчизняних "шерло ів"
нес ладно — Інтернет пе-
реповнений та ими пропо-
зиціями. Б ли б лише ба-
жання та роші.

Розшук як підприємництво
Детективні агентства за лічені дні

обіцяють знайти зниклу людину, ви�

крити аферу, встановити факт

шлюбної зради і навіть допомогти

під час розслідування карних справ.

Проте з юридичної точки зору вони

діють поза межами правового поля.

З огляду на це, у парламенті ще два

роки тому розробили законопроект

№ 6288 про приватну детективну

(розшукову) діяльність.

Приватна справа

У першій статті документа зазна�

чено: "Приватна детективна (роз�

шукова) діяльність є за своєю сут�

тю підприємництвом. На суб’єктів

приватної детективної (розшуко�

вої) діяльності не поширюється дія

законів, що закріплюють правовий

статус працівників правоохорон�

них органів. Суб’єкти приватної

детективної (розшукової) діяльно�

сті не вправі здійснювати будь�які

оперативно�розшукові заходи, від�

несені законом до виключної ком�

петенції оперативних підрозділів,

передбачених ст. 5 Закону України

"Про оперативно�розшукову діяль�

ність".

Згідно з проектом, "державна ре�

єстрація приватного детективного

підприємства як юридичної особи

здійснюється після отримання його

засновниками дозволу органу внут�

рішніх справ". Під час виконання

своїх обов’язків детектив може за�

стосовувати спецзасоби: пристрої

для відстрілу патронів (несмертель�

ної дії), електрошокові пристрої та

газові балончики. Новоспеченим

"шерлокам" також надається право

отримувати інформацію за метода�

ми, які не заборонені законодав�

ством.

Досить цікавою є стаття 17 проек�

ту. В ній, зокрема, сказано: "Приват�

ні детективи, приватні детективні

підприємства, їх об’єднання та філії,

які під час здійснення приватної де�

тективної (розшукової) діяльності

отримали інформацію про факти

скоєного злочину або про підготов�

ку до скоєння злочину, зобов’язані

невідкладно повідомити про це від�

повідний правоохоронний орган".

Досі це сприймалося з точки зору

форс�мажорних обставин, пов’яза�

них з військовими діями, техноген�

ними аваріями, суспільними збу�

реннями чи стихійним лихом (поже�

жі, повені, землетруси). Вочевидь,

йдеться про можливий конфлікт між

вимогами законодавства (про забо�

рону приховування злочину) та зо�

бов’язаннями приватного детектива

щодо нерозголошення відповідних

даних про свого клієнта.

Підтвердженням цієї думки може

слугувати ще одна норма згаданої

статті 17: "Суб’єкти приватної детек�

тивної (розшукової) діяльності ма�

ють право надавати правоохорон�

ним органам допомогу в забезпечен�

ні правопорядку та інші, не заборо�

нені законодавством послуги, в тому

числі на договірній основі". Зверні�

мо увагу на сам підхід до цього пи�

тання: приватні детективи не зо�

бов’язані, а лише "мають право" на�

дати правоохоронцям свої послуги,

та ще й на договірній (грошовій) ос�

нові. Тобто, в разі отримання офі�

ційного звернення (скажімо, від ор�

ганів внутрішніх справ) приватний

детектив може діяти таким чином: а)

відмовити в наданні необхідної ін�

формації, б) вимагати гроші за свої

послуги.

Та чи ж відповідатиме це вимогам

законів про міліцію, прокуратуру чи

СБУ? Окрім того, стаття 17 не узго�

джується зі "своєю сестрою" — стат�

тею 16, що забороняє "приховувати

від правонохоронних органів факти

скоєних злочинів чи злочинів, які

готуються, і стали відомими в про�

цесі проведення приватної детек�

тивної діяльності". На жаль, про такі

"дрібнички" депутати чомусь не по�

думали...

Проблеми з базою даних

Ні для кого не секрет, що україн�

ські детективи (на відміну від право�

охоронних органів) не мають віль�

ного доступу до необхідної інформа�

ційної бази даних. Тоді яким чином

за таких умов детектив надаватиме

допомогу своїм клієнтам?

Щоб хоч якось вирішити цю

проблему, законодавці запропонува�

ли внести ще одне доповнення до

статті 17 законопроекту: "За письмо�

вими запитами суб’єктів приватної

детективної (розшукової) діяльності

органи МВД України можуть нада�

вати їм на договірній основі відомо�

сті, що містяться в адресних бюро,

паспортних підрозділах, облікових

підрозділах ДАІ, а також в облікових

підрозділах обліку осіб, які мають

судимість або притягалися до кримі�

нальної відповідальності, якщо ці

дані затребуються з дотриманням

чинного законодавства".

Отже, органи МВС "можуть нада�

вати" певні відомості. Але вони не

зобов’язані цього робити. Тобто, не�

зважаючи на своє звернення, детек�

тив отримуватиме необхідну інфор�

мацію не завжди. Що, у свою чергу,

свідчитиме про певний фінансовий

ризик для клієнтів (гроші, сплачені

за послуги, ніхто не повертатиме).

Окрім того, на варті прав кожної лю�

дини стоїть ст. 32 Основного Закону,

яку вже розтлумачив Конституцій�

ний суд (справа № 1�9/2012 від 20

січня 2012 року): "Збирання, збері�

гання, використання та поширення

конфіденційної інформації про осо�

бу без її згоди державою, органами

місцевого самоврядування, юридич�

ними або фізичними особами є

втручанням в її особисте та сімейне

життя. Таке втручання допускається

винятково у випадках, визначених

законом, і лише в інтересах націо�

нальної безпеки, економічного доб�

робуту та прав людини".

Таким чином, вимоги Конституції

не узгоджуються з головною метою

проекту № 6288 — про узаконення

детективних послуг. Досить сумнів�

ною є й нова редакція статті 18: відо�

мості про особисте життя людини

(якщо вони не пов’язані зі злочина�

ми) "зберіганню не підлягають і по�

винні бути негайно знищені". Ціка�

во, як ця норма виконуватиметься на

практиці? Де гарантія, що детектив

не зловживатиме цією інформацією?

А як у них?

Приватна детективна діяльність

визнана на державному рівні в бага�

тьох країнах. Скажімо, в Британії

кількість приватних охоронних й де�

тективних фірм удвічі перевищує

кількість працівників поліції. У

США приватні служби безпеки (по�

над 1,1 млн працівників) мають бю�

джет, що на 50% перевищує казну

усіх поліцейських органів країни.

Проте в нашій державі ситуація

дещо інша. Наразі в Україні (за не�

офіційними даними) нараховується

кілька тисяч приватних детективів

та детективних агентств: ТОВ

"УДС", "Центр правової допомоги",

"ЛЕГІОН", "Кратос", "Українська

група пошуку", "НЛС", "Спрут" то�

що. Водночас вітчизняні "шерлоки"

(на відміну від закордонних) не

сприяють загальному оздоровленню

криміногенної ситуації у країні. І

проблема не лише у відсутності "їх�

нього" закону.

Головне для приватного детекти�

ва — отримувати прибуток, а не

зменшувати ріст злочинності. До то�

го ж, у нас немає середнього класу,

який може із легкістю витрачати

гроші на професійних сищиків. За�

уважимо, що середня зарплата в

країні — менше 3 тис. гривень. Чи

достатньо цього для оплати послуг

детективів? В одному з приватних

агентств нам повідомили, що вар�

тість їхніх розслідувань коштує від

$237 до $1846 (залежно від складно�

сті), встановлення факту подруж�

ньої зради — від $50 до $300 (ціна за

годину стеження), а з’ясування біо�

графічних та інших даних про осо�

бу — від $125 до $450. Коментарі, як�

то кажуть, зайві.

Звісно, ідея щодо удосконалення

роботи приватних детективів має

право на життя. Але в такому разі,

ймовірно, варто дослухатися до про�

позиції Головного науково�експерт�

ного управління Верховної Ради:

"Доцільно було б передбачити мож�

ливість створення при МВС або ра�

зом із МВС координаційного орга�

ну, до якого на паритетних засадах

входили б як представники право�

охоронних органів, так і приватних

детективних структур з метою ви�

роблення взаємоприйнятної політи�

ки взаємодії, узгодження спірних

питань, розроблення рекомендацій

з основних проблем державної полі�

тики у сфері детективної діяльності,

розгляду заяв, претензій та скарг

суб’єктів приватної детективної ді�

яльності на рішення органів внут�

рішніх справ".

Можливо, після створення такого

координаційного органу вдасться

спільними зусиллями створити

більш життєздатний законопроект.

А поки цього немає, то до детектив�

них "контор" треба ставитися з пев�

ною пересторогою: не поспішайте

відкривати всі свої таємниці. Пам’я�

тайте: ви йдете не на сповідь до па�

нотця, а на бесіду до напівлегально�

го сищика. Отже, зайва інформація

в майбутньому може бути викорис�

тана й проти вас...

Наразі в Україні (за неофіційними даними)
нараховується кілька тисяч приватних детективів 

та детективних агентств
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Ш ола-дитячий садо "Р санів а" —
це навчальний за лад, де діти здо-
б вають почат ов освіт в 9 ла-
сах, а для малю ів працює 1 стар-
ша дош ільна р па. Допома ають
дітям оле тив небайд жих вчителів
та вихователів, а та ож бать и. Вся
робота, я а ведеться в ш олі, спря-
мована на те, щоб чні відч вали в
стінах за лад родинне тепло, б ли
здоровими, хотіли навчатися, а
ш ільне життя стало для них ці а-
вим.

Перший клас — важкий для дитини психоло�

гічний перехід від дошкільного виховання до на�

вчальної діяльності. Тому вихователі старшої до�

шкільної групи ШДС "Русанівка" намагаються

якнайкраще підготувати дітей до навчання в

школі. Хоч це і звичайна школа, наповнюваність

її класів — 30 і більше учнів.

Вихованці "Русанівки" мають 
свій режим дня

Кожний робочий день в стінах ШДС "Русанів�

ка" починається з проведення фізичної зарядки.

Виконання фізичних вправ під музичний супро�

від дозволяє покращити настрій дітей і дає такий

заряд бадьорості, якого вистачає на цілий день.

З 8.30 до 12.50 в школі тривають уроки. При ви�

вченні предметів "Українська мова", "Англійська

мова", "Сходинки до інформатики" класи діляться

на 2 групи, що дозволяє дітям краще засвоювати

предмети. Щоб допомогти учням 2—4 класів

успішно вивчати математику, щотижня додається

ще 1 година (всього 5 годин на тиждень). Після

другого уроку діти відпочивають на подвір’ї школи

30 хвилин (стільки триває велика перерва). У дру�

гій половині дня розпочинають роботу гуртки, фа�

культативи та заняття по самопідготовці домашніх

завдань. Для першокласників організовано що�

денний 1,5�годинний денний відпочинок (сон).

Ще у початковій школі дітям 
прищеплюють навички успішного 
навчання

Школярі навчаються в ШДС "Русанівка" чоти�

ри роки. У першому класі йде адаптація дітей до

школи, до вчителів, до навчання. Дитина вчиться

бути школярем, а дорослі допомагають їй у цьому.

Другий клас — це етап формування учнівського

колективу. Кожен клас стає єдиною командою.

Учні вчаться поводити себе в колективі, нама�

гаються знайти "розв’язання" задач, які щодня

підкидає їм життя, стають чуйними, терплячими

до своїх однокласників. Третій клас — це час, ко�

ли створені всі умови для розкриття індивідуаль�

ності кожної дитини, її здібностей, талантів. У за�

кладі проводяться шкільні тури олімпіад з україн�

ської мови і математики. А далі вчителі готують

переможців до участі в районних олімпіадах та

конкурсах. Гурткова робота в школі та поза її ме�

жами дозволяє розвинути здібності дітей. Четвер�

тий клас — найвідповідальніший момент у житті

дітей, адже йде підготовка до вступу в іншу шко�

лу. Майже всі четвертокласники складають іспи�

ти успішно, бо бажають навчатися у гімназіях та

ліцеях. Адміністрація закладу та класоводи спів�

працюють з педколективами гімназії № 136, лі�

цею № 208 і Технологічного ліцею. Проведення

батьківських зборів, відвідування уроків учителя�

ми, Дні відкритих дверей, участь школярів в

олімпіадах, які проходять в ліцеях та гімназії,—

все це створює умови для успішного навчання

випускників початкової школи в середній ланці

освіти.

Педагоги школи використовують 
для розвитку школярів 
експериментальні програми

Подальше навчання випускників ШДС "Руса�

нівка" у ліцеях та гімназіях потребує високого

рівня знань, розвитку логічного і творчого мис�

лення. Тому на уроках та гуртках вчителі вико�

ристовують елементи програми "Росток" (курс

математики "Вчусь вчитися"), посібник з роз�

витку мислення "Планета Міркувань". Програ�

ма "Росток" за методикою Л. Г. Петерсон — ці�

кава і нестандартна, формує вміння мислити і

творчо підходити до розв’язання задач, а посіб�

ник "Планета Міркувань", орієнтований на роз�

виток основних аспектів розумової діяльності,

розвиває кмітливість, просторову уяву, пам’ять

та увагу.

Родзинкою початкової освіти закладу можна

назвати проект "На рік ми стали старшими". Це

газета, яку протягом року оформлює кожен клас

творчо та з фантазією. Вона містить фотографії,

що розказують про різні сфери життя школярів:

навчання, відпочинок, свята, захоплення і мрії.

Вихованці закладу активно 
відпочивають на шкільних святах 
та у гуртках

Педколектив закладу завжди намагається як�

найцікавіше провести урочисті лінійки, при�

свячені Дню знань та Святу останнього дзвони�

ка. Крім пісень, віршів, танців та гумористич�

них сценок, на лінійках використовують вже

традиційні цікаві ритуали. Наприклад, 1 верес�

ня всі учні школи, вчителі та батьки проходять

під веселкою, зробленою з різнокольорових ку�

льок, загадуючи бажання, яке має здійснитися

протягом року.

У ШДС "Русанівка" працює багато гуртків.

Гуртки математики за програмою "Росток", анг�

лійської мови, російської мови, петриківського

розпису, музики і співів, хореографії, театрально�

го мистецтва допомагають дітям закріпити мате�

ріал, вивчений на уроках, знайомлять з цікавим

додатковим матеріалом, розвивають творчі здіб�

ності. Наприклад, на заняттях петриківським

розписом школярі не тільки вчаться малювати в

даній техніці, але й протягом занять розвивається

дрібна моторика руки учня.

Цікавими проектами щоразу стають свята, які

проводяться в закладі. Інтеграція уроків читання

і музики, гуртків хореографії й театрального мис�

тецтва дозволяє на високому рівні проводити та�

кі свята: "Осінній бал", "Новий рік на порозі",

"Прощавай, Букварику!", "Ми не забудем тебе,

рідна школо".

В школі створюють умови навчання
для всіх дітей

В останні десятиліття чітко окреслилася проб�

лема інклюзивної освіти — навчання дітей з осо�

бливими потребами (обдарованих дітей, дітей з

особливостями психофізичного розвитку, дітей�

інвалідів) у загальноосвітніх школах та дитячих

садках. Завдяки диференціації навчального про�

цесу та індивідуалізації, вчителі школи на уроках

створюють "ситуацію успіху" для всіх дітей. Ре�

зультатом роботи з обдарованими дітьми є по�

стійнодіючий стенд "Наша гордість і слава", де

розміщені фотографії відмінників.

У ШДС "Русанівка" викладають курс "Сходин�

ки до інформатики", який навчає дітей працюва�

ти з комп’ютером, складати прості алгоритми та

розвиває логічне мислення. У закладі є комп’ю�

терний клас, там знаходиться 8 комп’ютерів для

дітей, 1 комп’ютер для вчителя та інтерактивна

дошка.

Всі класні, ігрові кімнати, спальні в школі від�

ремонтовано. Вони чисті й затишні, обладнані

сучасними меблями. У кабінетах є телевізори,

комп’ютер для вчителя, ксерокси, магнітофони.

Кожна класна кімната має зелений куточок.

Приємно знаходитися у музичному залі, їдаль�

нях, у коридорах закладу. На пришкільній тери�

торії є обладнаний спортмайданчик. За це педко�

лектив надзвичайно вдячний батькам, бо завдяки

їх матеріальній допомозі за останнє десятиліття

школа повністю змінилася. А на подвір’ї ШДС

"Русанівка" гостей зустрічає стенд�лозунг закладу

"Щасливе дитинство саме тут"

Новосілля на Трутенка
Понад 100 співробітників СБУ отримали тут власне житло
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Учора 132 співробітни и
Сл жби безпе и У раїни
отримали лючі від одно-
та дво імнатних вартир
третьом б дин житло-
во о омпле с по в л.
Он фрія Тр тен а, що в
Голосіївсь ом районі сто-
лиці. За важимо, ом-
пле с передбачений для
співробітни ів та ветеранів
СБУ. Власне житло — дов-
оочі ване для новоселів,
адже більшість із них пе-
реб вали на вартирній
черзі з 1992 ро .

Ще рік тому захаращена терито�

рія нині обростає новобудовами. На

вул. Трутенка поступово зводиться

житловий комплекс спеціально для

працівників СБУ. Нагадаємо, на�

прикінці березня цього року, до 20�ї

річниці Служби безпеки України,

було завершено перший етап мас�

штабного будівельного проекту. То�

ді ключі від нових квартир отрима�

ли 280 сімей співробітників Служ�

би. Учора довгоочікуване житло тут

отримали ще 132 офіцери. Зауважи�

мо, житловий комплекс об’єднає 16

новозведених будинків на 1 тис. 352

квартири з відповідною інфраструк�

турою — паркінгом, дитячим сад�

ком, майданчиками для спорту та

відпочинку. Введення цих об’єктів в

експлуатацію дозволить скоротити

квартирну чергу в Центральному

управлінні СБУ вдвічі.

Й справді, про власне житло но�

восели мріяли близько 20 років. "На

квартирній черзі ми стояли з 1993

року. До народження дитини жили в

службовому гуртожитку, а останні 8

років на зйомних квартирах — мате�

ріально це дуже важко", — розпові�

дає "Хрещатику" дружина співробіт�

ника СБУ Наталя Щербацька.

Відтепер квартирні поневіряння

родини Щербацьких закінчились —

відучора вони стали власниками но�

венької двокімнатної квартири.

"Ми безмежно раді, адже тепер у нас

буде більше місця, й дитина матиме

власну кімнату", — ділиться емоці�

ями пані Наталя.

Попри певні зрушення, черга на

житло в СБУ є, й досить таки вели�

ка. "За останні два роки більше 700

квартир наші співробітники уже от�

римали. Черга рухається, але зви�

чайно не так, як хотілось би. Та ми

не стоїмо на місці — щопівроку зда�

ємо в експлуатацію чергову секцію,

й 130—140 людей отримують квар�

тири", — зазначив голова СБУ Ігор

Калінін.

Свою частку у поліпшенні житло�

вих умов сім’ям співробітників

Служби безпеки зробило й місто.

Під час урочистостей з нагоди від�

криття будинку голова КМДА

Олександр Попов передав ще дві

квартири для співробітників СБУ.

"Ми й надалі продовжуватимемо

співпрацю зі Службою безпеки

України й будемо її все інтенсивні�

ше розвивати. Наша головна мета і

завдання, яке я бачу, знайти ті зе�

мельні ділянки, котрі можна пере�

дати для СБУ, адже це здешевлює

будівництво й житло стає доступ�

ним. Тому в цьому напрямку ми

працюємо й будемо таку практику

продовжувати", — сказав Олександр

Попов

Зелених куточків 
для відпочинку 
в Голосієво стане більше

В Голосіївському районі особливу увагу при�

діляють питанню благоустрою та екології. Для

поліпшення умов відпочинку мешканців та

гостей керівництвом Голосіївської РДА було

визначено місця для створення нових та рекон�

струкції вже існуючих скверів.

В березні 2012 року були розпочаті роботи по

будівництву та оновленню зелених зон на при�

будинкових територіях. Завдяки старанням

працівників ЖЕО наприкінці травня, до Дня Києва, було закінчено рекон�

струкцію та будівництво 19 міні�скверів у різних куточках Голосієва. У кож�

ному з них виконані роботи по облаштуванню пішохідних доріжок, клумб,

газонів, встановленню лав відпочинку. У скверах за адресами: вул. Деміїв�

ська, 45�а, вул. Лятошинського, 26�а, просп. Науки, 63, вул. Червоноармій�

ська, 132, просп. Глушкова, 53, вул. Горького, 169 встановлено нові дитячі

майданчики.

Потурбувалися в районі і про прикрашення скверів. На прохання Голосі�

ївської РДА серед учнів та працівників Київського вищого професійного

училища деревообробки було проведено конкурс на кращі паркові скульп�

тури, які тепер прикрашають голосіївські сквери по вул. Лятошинського,

26�а, вул. Деміївській, 45�а, вул. Новопирогівській, 27 та просп. Науки, 63.

До Дня Незалежності в районі буде облаштовано ще 6 скверів за адресами:

вул. Новопирогівська, 21, вул. Набережно�Корчуватська, 68, вул. Горького, 25,

вул. Бурмистенка, 10, пров. Задорожний, 3/3, просп. 40�річчя Жовтня, 7�9.

До того ж, на місцях майбутніх скверів було висаджено 525 дерев та 750

кущів

До 1 жовтня 
у Святошинському районі 
капітально відремонтують
теплові мережі

У Святошинському районі столиці термі�

ном до 1 жовтня капітально відремонтують

теплові мережі на ділянці р/к "Центральна"

та р/к "Святошино". Відповідне розпоря�

дження підписав голова КМДА Олександр

Попов з метою забезпечення стабільного функціонування теплових мереж

столиці в осінньо�зимовий період.

Згідно із затвердженим графіком, вже 30 серпня ремонтні бригади ПАТ

"Київенерго" розпочнуть на об’єкті демонтажні роботи з частковим розрит�

тям проїжджої частини та тротуарів, а також з тимчасовим закриттям руху

транспорту, крім автомобілів спеціального призначення.

Під час ремонту подбають про безпеку дорожнього руху та безпечний

прохід пішоходів і проїзд транспорту спеціального призначення. Зокрема у

місцях виконання робіт ПАТ "Київенерго" встановить відповідні дорожні

знаки, освітлення та сигнальні ліхтарі.

Слід зауважити, що ремонт проїжджої частини бульв. Академіка Вернад�

ського, вул. Семашка, вул. Доброхотова буде здійснено відкритим способом

у два етапи у нічний час у вихідні дні. А ремонт просп. Академіка Палладіна

фахівці виконають закритим способом.

Відновлення покриття дороги загального призначення (просп. Палладі�

на), тротуару та зеленої зони заплановано розпочати з 17 вересня, а повні�

стю закінчити капремонт теплових мереж на зазначених ділянках планують

до 1 жовтня 2012 року.

По завершенні робіт, всіх споживачів підключать до теплопостачання від

відновлених теплових мереж. Майно буде зараховано до комунальної влас�

ності територіальної громади Києва з подальшою передачею у володіння та

користування ПАТ "Київенерго"

Історія державотворення
України в пам’ятках 
культурної спадщини 
Шевченківського району

22 серпня в Шевченківському районі столи�

ці на території Національного заповідника

"Софія Київська" відбудеться урочисте від�

криття виставки "Історія державотворення

України в пам’ятках культурної спадщини

Шевченківського району м. Києва" за участю

керівництва району, культурних та громадських діячів.

Як відомо, Шевченківський район — центральний район столиці Укра�

їни, де сива давнина поєднується з сьогоденням. Його історія тісно пов'яза�

на не тільки з історією нашого міста, що сягає VIII�IX століть, а й з історією

всієї держави, оскільки саме тут відбувалися вікопомні події становлення і

розвитку нашої країни. Саме на території Шевченківського району заклада�

лися першопочатки українського державного будівництва і відбувалися всі

найважливіші державотворчі події, починаючи від створення Київської Ру�

сі — початку нашої державності — і до появи у 1991 році незалежної Україн�

ської Держави.

Виставка має на меті популяризувати серед мешканців та гостей столиці іс�

торію державотворення та незалежності України, висвітлюючи роль в цьому

Шевченківського району, його видатних державних та громадсько�політич�

них діячів, відродження національної культури, педагогіки, народної освіти.

Початок відкриття виставки об 11.00 за адресою: Національний заповід�

ник "Софія Київська" (Хлібня, 1�й поверх) вул. Володимирська, 24

Щодня на подвір’ї ш оли-дитсад а "Р санів а" остей з стрічає стенд-лоз н за лад "Щасливе дитинство
саме т т"

Учора новосілля на в лиці Тр тен а, що в Голосіївсь ом районі столиці, свят вали 132 співробітни и СБУ

Ш олярі навчаються в ШДС "Р санів а" чотири
ро и, першом ласі йде адаптація дітей
до за лад , до вчителів, до навчання
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Новини районівВ "Русанівці" діти починають
навчатися з садочка
В освітньому закладі об’єднується дошкільне та шкільне навчання
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Центральна   виборча   комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 220.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Балабана Івана Костянтиновича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2653901210.
Банк отримувача: ПАТ Банк "КОНТРАКТ", м.Київ.
Код банку отримувача: 322465. Рахунок отримувача: 2643000010664.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 221.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Балашова Геннадія Вікторовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2233116034.
Банк отримувача: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Печерська філія, м.Київ.
Код банку отримувача: 300711. Рахунок отримувача: 26438052700732.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє  про   відкриття  поточного рахунку виборчого  фонду  кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі №211. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Терьохіна Сергія Анатолійовича. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2328213192. 
Банк отримувача: ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м.Київ. 
Код банку отримувача: 300249. Рахунок отримувача: 26435073831001.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Яреми Віталія Григоровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2329718194.
Банк отримувача: ПАТ "Укрсоцбанк", м.Київ.
Код банку отримувача: 300023. Рахунок отримувача: 26433010574673.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє  про   відкриття  поточного рахунку  виборчого   фонду  кандидата у  народні  депутати
України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 211. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Лисова Ігоря Володимировича. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2137913537. 
Банк отримувача: ПАТ "Укрсоцбанк", м.Київ. 
Код банку отримувача: 300023. Рахунок отримувача: 26439010576460.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Гребенюка Богдана Олеговича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2823618570.
Банк отримувача: ПАТ "Укрсоцбанк", м.Київ.
Код банку отримувача: 300023. Рахунок отримувача: 26432010575093.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Юрченка Олександра Івановича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2182306971.
Банк отримувача: ПАТ "КОНВЕРСБАНК", відділення № 1, м. Київ.
Код банку отримувача: 339339. Рахунок отримувача: 264301404401.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Самойленко Анни Василівни.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 3085813106.
Банк отримувача: ПАТ "АКБ КАПІТАЛ", філія, м.Київ.
Код банку отримувача: 380407. Рахунок отримувача: 26438524298002.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Столяренка Ігоря Анатолійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2191400558.
Банк отримувача: ТВБВ № 10026/020 філії — ГУ по м.Києву та Київській області ПАТ "Ощадбанк".
Код банку отримувача: 322669. Рахунок отримувача: 26436500451072.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Дядюка Олександра Володимировича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2366112691.
Банк отримувача: ТВБВ № 10026/066 філії — ГУ по м.Києву та Київській області ПАТ "Ощадбанк".
Код банку отримувача: 322669. Рахунок отримувача: 26433500567312.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Самсона Юрія Петровича. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 3025016579. 
Банк отримувача: ПАТ "Укрсоцбанк", м.Київ. 
Код банку отримувача: 300023. Рахунок отримувача: 26431010575061.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Хоменка Віктора Олексійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2487405256.
Банк отримувача: ТВБВ № 10026/020  філії — ГУ по м.Києву та Київській області ПАТ "Ощадбанк".
Код банку отримувача: 322669. Рахунок отримувача: 26436500569340.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Бондаренка Володимира Дмитровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1933111873.
Банк отримувача: Києво?Святошинське відділення ПАТ "КБ" ХРЕЩАТИК", м.Київ.
Код банку отримувача: 300670. Рахунок отримувача: 26434001113436.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 220.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Федорченко Ганни Григорівни.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2858900765.
Банк отримувача: ПАТ Банк "КОНТРАКТ", м.Київ.
Код банку отримувача: 322465. Рахунок отримувача: 2643900013123.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 220.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Фіщенка Івана Дмитровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 3215717413.
Банк отримувача: Відділення VIP центр "Поділ" Столичної філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.Київ.
Код банку отримувача: 380269. Рахунок отримувача: 26430056200739.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє  про   відкриття  поточного рахунку виборчого  фонду  кандидата у  народні  депутати
України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 221. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Коннова Сергія Володимировича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2492211910. 
Банк отримувача: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.Київ. 
Код банку отримувача: 320649. Рахунок отримувача: 26434052600146.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 221.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Куща Олексія Івановича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2900612034.
Банк отримувача: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Печерська філія, м.Київ.
Код банку отримувача: 300711. Рахунок отримувача: 26431052700148.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє  про   відкриття  поточного рахунку  виборчого  фонду  кандидата у народні  депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 221. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Діденка Ярослава Олександровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2824405918. 
Банк отримувача: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Печерська філія, м.Київ. 
Код банку отримувача: 300711. Рахунок отримувача: 26439052700292.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє  про   відкриття  поточного рахунку  виборчого  фонду кандидата у  народні  депутати
України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 221. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Ємця Леоніда Олександровича. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2909619430. 
Банк отримувача: ПАТ "Діамантбанк", відділення № 5, м.Київ. 
Код банку отримувача: 320854. Рахунок отримувача: 2643059533832.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Шафаренко Жанни Юріївни.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2275101509.
Банк отримувача: ПАТ "Ощадбанк" філія ? Головне управління по м.Києву та Київській області.
Код банку отримувача: 322669. Рахунок отримувача: 26437500567266.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Лисака Андрія Васильовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2997420414.
Банк отримувача: Друге Авіаційне відділення ПАТ "КБ ПІВДЕНКОМБАНК", філія, м.Київ.
Код банку отримувача: 320876. Рахунок отримувача: 26438009003001.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Луцького Максима Георгійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2791407419.
Банк отримувача: Авіаційне відділення ПАТ "КБ ПІВДЕНКОМБАНК", філія, м.Київ.
Код банку отримувача: 320876. Рахунок отримувача: 26437021781001.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Осадчого Євгенія Сергійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 3084815439. 
Банк отримувача: ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м.Київ. 
Код банку отримувача: 300249. Рахунок отримувача: 26434073833000.

Постанова № 523 від 20 серпня 2012 року,  м. Київ
Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії
від 14 серпня 2012 року № 356 щодо кандидата
у народні депутати України Кулікова O. K.

Керуючись статтями 11 ? 13 Зако?
ну України "Про Центральну вибор?
чу комісію", Центральна виборча
комісія 
п о с т а н о в л я є :

1. Внести зміни до постанови
Центральної виборчої комісії від
14 серпня 2012 року № 356 "Про

реєстрацію кандидатів у народні
депутати України, які балотуються
в одномандатних виборчих округах
у порядку самовисування", виклав?
ши позицію щодо кандидата у на?
родні депутати України Кулікова
Олексія Костянтиновича, зареєс?
трованого в одномандатному ви?

борчому окрузі № 216, у такій ре?
дакції:

"Куліков Олексій Костянтинович,
народився 2 квітня 1985 року в місті
Києві, громадянин України, протя?
гом останніх п'яти років проживає
на території України, освіта середня
спеціальна, заступник голови, гро?

мадська організація "Удар", безпар?
тійний, проживає в місті Києві, су?
димість відсутня, самовисування".

2. Копію цієї постанови видати
кандидату у народні депутати Укра?
їни Кулікову O.K.

3. Цю постанову надіслати відповід?
ному регіональному друкованому засо?

бу масової інформації для оприлюднен?
ня у триденний строк з дня її прийнят?
тя, а також оприлюднити на офіційному
веб?сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії 

А. ШАПОВАЛ

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно
правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №66 (1085)

СЕРЕДА,
22 серпня
2012 року
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√ÓÎÓ‚ÌÂ ÛÔ‡‚Î≥ÌÌˇ Û ÒÔ‡‚‡ı Ò≥Ïíø, ÏÓÎÓ‰≥ Ú‡ ÒÔÓÚÛ
Про затвердження Положення про стипендію голови Київської міської 

державної адміністрації видатним спортсменам міста Києва
НАКАЗ

Згідно з пунктами 4,5,9 Положення про Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської місь

кої ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ра

ди (Київської міської державної адміністрації) від 11.10.2010 № 829, пунктом 6 Указу Президента України від 02.08.2006
№ 667/2006 “Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту”, з врахуванням
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.03.2012 № 427 “Про
стипендію голови Київської міської державної адміністрації видатним спортсменам міста Києва” та з метою відзначення видат

них спортсменів міста, досягнення яких сприяють утвердженню міжнародного авторитету міста Києва як спортивної столиці Євро

пейської держави, матеріального їх заохочення, забезпечення розвитку фізичної культури і спорту,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про стипендію голови Київської міської дер�
жавної адміністрації видатним спортсменам міста Києва, що додається.

2. Наказ набирає чинності з дня оприлюднення.
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника на�

чальника Головного управління — начальника управління спорту Головно�
го управління у справах сім’ї, молоді та спорту Панченко Л. В.

Начальник управління В. Вовк

ПОЛОЖЕННЯ
про стипендію голови Київської міської державної адміністрації

видатним спортсменам міста Києва
1. Стипендія голови Київської міської державної адміністрації (да�

лі — стипендія) видатним спортсменам міста Києва призначаються
спортсменам міста за підсумками попередніх досягнень з метою сти�
мулювання успішних майбутніх виступів на спортивних змаганнях ви�
сокого рівня, визнання вагомого їх внеску в розвиток спорту вищих до�
сягнень, зміцнення міжнародного авторитету міста Києва як спортив�
ної столиці Європейської держави та розвитку фізичної культури і
спорту в місті Києві.

2. Стипендія встановлюється у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень
на місяць кожному спортсмену та призначається комісією на конкурс�

ній основі. Кількість призначених стипендій визначається комісією в
межах видатків, затверджених в бюджеті міста Києва на поточний рік
по галузі “Фізична культура і спорт”, але не може перевищувати кіль�
кості 60 стипендій на рік.

3. Конкурсна комісія з призначення стипендії (далі — комісія) ство�
рюється з працівників Головного управління у справах сім”ї, молоді та
спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та залучених до її складу представників спор�
тивних товариств та відомств, федерацій м. Києва.

4. Голова комісії та її склад, відповідальна особа за подання доку�

ментів на розгляд комісії призначаються наказом начальника Головно�
го управління у справах сім’ї, молоді та спорту завчасно до початку по�
точного року.

5. Термін подання кандидатур щодо призначення стипендії на роз�
гляд комісією закінчується 1 грудня поточного року.

6. В поданні на спортсмена, за його попередньою згодою, щодо
призначення стипендії до розгляду на комісії зазначаються відповідні
дані: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса місця про�
живання, контактний телефон, вид спорту, спортивне звання, інфор�
мація про спортивні досягнення.

Інформація про його тренера, за його попередньою згодою, надає�
ться до комісії у тому ж порядку, як і на спортсмена.

7. Комісія попередньо на поточний рік надає бажаючим прийняти
участь в призначенні стипендії спортсменам перелік необхідних доку�
ментів для подання їх кандидатури на розгляд комісією, а також за�
вчасно направляє цей перелік спортивним федераціям міста Києва.

8. На здобуття стипендій висуваються спортсмени, що проживають
у місті Києві, які зайняли за результатами попередніх двох років з пер�
шого по десяте місце на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпій�
ських іграх, чемпіонатах світу та з першого по шосте місце на чемпіо�
натах Європи з олімпійських видів спорту, з першого по третє місце на
чемпіонатах світу та перше місце на чемпіонатах Європи з неолімпій�
ських видів спорту, а також спортсмени, які здобули ліцензію на пра�
во представляти Україну на літніх та зимових Олімпійських, Паралім�
пійських, Дефлімпійських іграх, згідно з офіційними протоколами зма�
гань.

9. Коли чемпіонати світу та Європи з виду спорту проводяться раз
на два роки, стипендія визначається за найвищим спортивним резуль�
татом спортсмена, досягнутим у попередні роки. Якщо на призначен�
ня стипендій висувається претендентів більше, ніж можлива кількість
призначених стипендій, перевага надається тим спортсменам, які ма�
ють найкращі результати за сукупністю спортивних досягнень.

10. У строк до 25 грудня поточного року комісія призначає стипен�

дії простою більшістю голосів, з обговорюванням кожного спортсмена
індивідуально. Прийняте протокольне рішення комісії оформлюється
відповідним наказом начальника Головного управління у справах сім’ї,
молоді та спорту.

11. Позбавлення спортсменів стипендій здійснюється рішенням ко�
місії та затверджується наказом Головного управління у справах сім’ї,
молоді та спорту в разі зниження ними спортивного результату, пору�
шення навчально�тренувального процесу, форс�мажорних обставин
(засудження за умисний злочин, тяжка травма, хвороба, смерть, виїзд
за кордон), а також дискваліфікації спортсмена Міжнародним олімпій�
ським комітетом, міжнародною спортивною організацією, національ�
ною або міською спортивною федерацією з олімпійських та неолімпій�
ських видів спорту за вживання допінгу.

12. Рішення комісії про позбавлення спортсмена стипендії може бу�
ти у встановленому порядку оскаржено ним до Головного управління у
справах сім’ї, молоді та спорту, а в разі не погодження спортсмена з
наданим висновком Головного управління у справах сім’ї, молоді та
спорту він має право подати відповідний позов до суду.

13. У разі припинення виплати стипендії спортсмену за відповідні
правопорушення комісія має право призначити на протязі року сти�
пендію іншому спортсмену�кандидату при умові проходження встанов�
леної процедури відбору кандидатури в комісії, але на строк не мен�
ше, ніж на З місяці.

14. Стипендія виплачується спортсменам в національній валюті
України на особистий рахунок у банку згідно з поданими ним банків�
ськими реквізитами щомісяця протягом одного календарного року Го�
ловним управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
починаючи з першого дня місяця, що настає за тим місяцем, у якому
був виданий наказ Головного управління про її призначення.

Начальник відділу спорту вищих досягнень 
В. Перегудов
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Про видачу ліцензій КП “Житло
сервіс”

Розпорядження № 431  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 КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕ�
МОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ “ЖИТЛО�СЕРВІС” (код ЄДРПОУ 31025659,
м. Київ, Дніпровська набережна, буд. 25�Б) 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 адміністрації згідно з

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

3. Контроль за  виконанням цього розпорядження покласти на першого за�
ступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

Про стипендію 
голови Київської міської державної адміністрації 

видатним спортсменам міста Києва
Розпорядження № 437  від 21 березня 2012 року

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 22 Закону України "Про столицю Украї

ни 
 місто
герой Київ", статті 47 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", Указу Президента України від 02.08.2006 №
667/2006 "Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту" та з метою відзна

чення видатних спортсменів міста, матеріального їх заохочення, досягнення яких сприяють утвердженню міжнародного авторите

ту міста Києва як спортивної столиці Європейської держави, забезпеченню розвитку фізичної культури і спорту, в межах функцій
місцевого органу виконавчої влади:

1.  Встановити, починаючи з 2012 року та на наступні роки, стипендію
голови Київської міської державної адміністрації в розмірі 1000 гривень
видатним спортсменам міста Києва за підсумками попередніх спортивних
досягнень.

2.    Головному управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації):

2.1.  Затвердити Положення про стипендію голови Київської міської
державної адміністрації видатним спортсменам міст Києва у встановлено�
му порядку.

2.2.  Утворити конкурсну комісію з призначення стипендії голови Київ�
ської міської державної адміністрації видатним спортсменам міста Києва.

2.3.  Передбачити видатки на виплату стипендій голови Київ�

ської міської державної адміністрації видатним спортсменам міс�
та Києва в межах асигнувань, затверджених в бюджеті міста Киє�
ва по галузі "Фізична культура і спорт" на 2012 рік та на наступні
роки.

2.4.   Взяти до уваги, що кількість призначених стипендій голови Київ�
ської міської державної адміністрації видатним спортсменам міста Києва
не може перевищувати 60 стипендій на рік.

3.  Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згід�
но з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про створення робочої групи 
з впорядкування перевезень пасажирів на таксі в м. Києві

Розпорядження № 430  від 21 березня 2012 року
Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 20 Закону України “Про місцеві держав


ні адміністрації”, статті 6 Закону України “Про автомобільний транспорт”, з метою впорядкування перевезень пасажирів на таксі в
м. Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Створити робочу групу з впорядкування перевезень пасажирів на
таксі в м. Києві (далі — робоча група) та затвердити її склад, що додаєть�
ся.

2. Дозволити голові робочої групи у разі необхідності вносити зміни до
складу робочої групи.

3. Основними завданнями робочої групи визначити:
— здійснення перевірки дотримання чинного законодавства України

при наданні послуг з перевезення пасажирів на таксі в м. Києві.
— забезпечення належного реагування з боку посадових осіб на фак�

ти виявлених правопорушень при наданні послуг з перевезення пасажи�
рів на таксі в м. Києві.

4. Робочій групі за результатами роботи інформувати голову Київської
міської державної адміністрації.

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

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

Голова О. Попов

Про видачу ліцензій КП “ЖЕО
111 Голосіївського району”
Розпорядження № 429  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 КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ “ЖИТЛОВО�ЕКСПЛУАТА�
ЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ — 111 ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ” (код ЄДРПОУ
26385463, м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. 25/2) 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 адміністрації згідно з

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо�
го заступника голови Київської міської держадміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

Про передачу основних засобів комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 476  від 26 березня 2012 року
Відповідно до частини 5 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 136 Господарського кодексу

України, статті 327 Цивільного кодексу України, враховуючи рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 “Про пи

тання комунальної власності територіальної громади міста Києва”, звернення комунальної науково
дослідної установи “Науко

во
дослідний інститут соціально
економічного розвитку міста” від 01.03.2012 № 04/39, з метою раціонального використання об’єк

тів права комунальної власності територіальної громади міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

1. Закріпити на праві господарського відання за комунальною науково�
дослідною установою “Науково�дослідний інститут соціально�економічно�
го розвитку міста” нежитловий будинок на вул. Героїв Севастополя, 37�А,
загальною площею 1710,80 кв. м.

2. Комунальному підприємству “Київжитлоспецексплуатація” та кому�
нальній науково�дослідній установі “Науково�дослідний інститут соціаль�
но�економічного розвитку міста” здійснити приймання�передачу об’єкта
згідно з пунктом 1 цього розпорядження.

3. Позицію 9.6. у розділі “9. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН” додатку 11 до
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 “Про питання ор�
ганізації управління районами в місті Києві” (у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 29.07.2011 № 1339) виключити.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації — керівника апара�
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

Про утворення Консультативної ради 
з питань поліпшення соціального захисту громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в місті Києві
Розпорядження № 335  від 1 березня 2012 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011
№ 1112 “Про утворення Консультативної ради з питань поліпшення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чор

нобильської катастрофи”, Меморандуму про взаємодію і співробітництво між виконавчим органом Київради (Київською міською
державною адміністрацією) та Київською міською організацією Всеукраїнської громадської організації інвалідів “Союз Чорнобиль
України” від 14.12.2011 № 10:

1. Утворити Консультативну раду з питань поліпшення соціального за�
хисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в
місті Києві та затвердити її посадовий склад, що додається.

2. Призначити головою Консультативної ради з питань поліпшення со�
ціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, в місті Києві заступника голови Київської міської державної
адміністрації Новохатька Л. М.

3. Голові Консультативної ради з питань поліпшення соціального за�
хисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в
місті Києві затвердити її персональний склад.

4. Затвердити Положення про Консультативну раду з питань поліпшен�
ня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобиль�
ської катастрофи, в місті Києві, що додається.

5. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Ново�
хатьку Л. М. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової ін�
формації змісту цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації відповідно до роз�
поділу обов’язків.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 № 131

Розпорядження № 451 від 22 березня 2012 року
У зв’язку з призначенням заступника голови Київської міської державної адміністрації О. Пузанова заступником голови Київ


ської міської державної адміністрації — керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер

жавної адміністрації):

Додатки не друкуються. Ознайомитися з ними можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

1. У назві та тексті розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
03.02.2011 № 131 “Про тимчасовий розподіл обов’язків між головою
Київської міської державної адміністрації, першим заступником голо�
ви, заступниками голови Київської міської державної адміністрації”
слова “заступники голови Київської міської державної адміністрації” у
всіх відмінках замінити словами “заступники голови Київської міської
державної адміністрації та заступник голови Київської міської держав�
ної адміністрації — керівник апарату виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)” у відповідних
відмінках.

2. Затвердити зміни до тимчасового розподілу обов’язків між головою
Київської міської державної адміністрації, першим заступником голови,
заступниками голови Київської міської державної адміністрації, затвер�
дженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 № 131, що додаю�
ться.

Голова О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 22 серпня 2012 року

Святкуємо День Незалежності
в столиці яскраво
В Києві пройде безліч цікавих заходів на будь�який смак
У п’ятницю, 24 серпня, Ки-
їв разом з сією У раїною
свят є 21- річницю Не-
залежності У раїни. З на-
оди свята в столиці відб -
ватим ться численні фес-
тивалі, он рси, онцер-
ти, вистав и. “Хрещати ”
обрав заходи, на я і варто
завітати цьо о дня.

Усіх патріотів запрошують
приєднатися до Параду 
вишиванок з гігантськими
писанками

На День Незалежності вулицями

столиці пройде Парад вишиванок, в

якому візьмуть участь понад 5 тисяч

осіб з усієї України. Святкова хода

розпочнеться о 12.00 з майдану Неза#

лежності та пройде по вул. Хрещатик,

Грушевського, Мазепи, а фінішує на

Співочому полі. У параді бере участь

21 місто України, кожне з яких пред#

ставить не лише свої вишиванки, але

й святкову програму. Крім того, кож#

не місто присилає до Києва свою гі#

гантську писанку, які провезуть на

возах, прикріплених до квадрациклів.

Київську команду з майже 3 тисяч

учасників очолить рок#співак Едуард

Діля Приступа. А брати участь в захо#

ді будуть підприємці, дизайнери, чи#

новники і діти. На Співочому полі

присутніх очікують численні конкур#

си та святкова концертна програма.

Долучайтеся до спорту 
та здорового способу життя
на Хрещатику

24 серпня чимало спортивних та

розважальних подій відбуватиметь#

ся на центральній вулиці столиці.

Під час традиційного спортивного

фестивалю “Веселі старти на роли#

ках”, який відбудеться у Києві 24

серпня з 14.30 до 17.00, киянам та

гостям столиці запропонують пока#

татися на роликах вулицею Хреща#

тик. У рамках фестивалю відбудеть#

ся майстер#клас з катання на роли#

ках, де учасники зможуть безкош#

товно спробувати свої здібності. Та#

кож у програмі фестивалю передба#

чені різноманітні спортивні естафе#

ти та ігри на роликах: “М’яч у воро#

та”, “Юркий м’яч з ключкою”,

“Швидкий ролер”, “Хокей на роли#

ках”, а учасники будуть нагороджені

медалями, дипломами та призами.

Також на Хрещатику відбудеться

фінал Української стрітбольної ліги#

2012, де зійдуться найсильніші

команди з різних міст країни. У від#

критому турнірі зі стрітболу можуть

брати участь усі команди і гравці,

для цього необхідно мати при собі

документ, який засвідчує повноліт#

тя. Окрім змагань, у рамках турніру

також відбудуться виступи фіналіс#

тів теле#шоу “Україна має талант”,

команди баскетбольних фристайле#

рів “Герої майданчиків”, брейк#данс

шоу, показові виступи команди

street workout, а також багато інших

спортивних видовищ.

В рамках святкування з 10.00 до

21.00 на відрізку від вулиці Інститут#

ської до Європейської площі відбу#

деться спортивно#презентаційна ак#

ція Київського міського автомото#

клубу. Організатори свята обіцяють

показові виступи з вело# і мототріалу,

видовищні трюки на мотоциклах і

автомобілях, показові виступи спор#

тивних автомобілів, а також прове#

дення аніматорами різноманітних

конкурсів та вікторин. Крім того, з

11.00 до 19.00 на Хрещатику (від вул.

Прорізної до вул. Городецького) пра#

цюватиме зона скейт#парку та джам#

перу. На встановлених на проїжджій

частині конструкціях проходитимуть

показові виступи прихильників цих

видів спорту. Усі охочі матимуть

можливість відвідати майстер#класи

з роликів, паркуру, джемперу, скейт#

парку та сучасного танцю. Також від#

будеться конкурс “Перегони на

офісних стільцях”, а вуличні худож#

ники зможуть залишити унікальне

привітання у “Зоні графіті”. Кращі

столичні спортивні родини змагати#

муться у фіналі фестивалю “Тато, ма#

ма, я — спортивна сім’я” з 12.00 до

14.30 на Хрещатику (на відрізку від

Прорізної до Городецького). У еста#

фетах на спритність, швидкість, силу

та влучність змагатимуться родини,

які пройшли відбіркові тури у райо#

нах Києва. Помірятися силами сто#

личні сім’ї зможуть у грі в баскетбол,

футбол, боулінг та навіть хокей.

На Співочому полі оживуть
“Мелодії українських казок”

Справжнє квіткове свято чекатиме

на киян та гостей столиці на Співочо#

му полі у День Незалежності. У Пе#

черському ландшафтному парку вже

висадили близько 300 тисяч квітів.

Загальна площа квіткових компози#

цій орієнтовно складає 2500 кв. м.

Зауважимо, що квіти для компози#

цій вибрані найрізноманітніші — від

звичайних однорічних рослин (аге#

ратум, тагетіс, бегонія, петунія, аль#

тернатера, цинерарія, колеус) до ба#

гаторічних та зрізаних квітів, які бу#

ли спеціально вирощені для цієї ви#

ставки. Тема цьогорічної експозиції:

“Мелодія українських казок”. Тут

можна буде побачити Колобка,

Жар#птицю, казкових вовків, соло#

м’яного бичка та сірих мишок з каз#

ки “Колосок”. Наприклад, Дніп#

ровський район створив компози#

цію “Ходить гарбуз по городу” з пів#

тораметровим гарбузом в шароварах

і вишиванці. У Подільському районі

вибрали казку “Про щедру овечку”.

Композиція буде нагадувати міні#

село з хатиною, струмочком та водя#

ним млином. Оболонський район

підготував композицію за мотивами

казки “Про Жар#птицю і Цар#діви#

цю”, яка сподобається закоханим. У

центрі узору розміщено сердечко, а

сама Жар#птиця має величезний

хвіст — 3 м висотою і 6 м у ширину.

Виставка триватиме до 9 вересня.

Під час її проведення на території

парку традиційно працюватиме ви#

ставка#ярмарок, де будуть представ#

лені роботи професійних квітника#

рів та аматорів квітникарства.

Концерти на будь)який
смак — від класики 
до популярної музики

З нагоди відзначення Дня Неза#

лежності України 24 серпня на сто#

личних майданчиках відбуватимуть#

ся святкові концерти. О 10.00 на Єв#

ропейській площі розпочнеться

концертна програма “У пісні слави#

мо Вітчизну” за участю кращих ко#

лективів з усіх регіонів держави. А з

18.00 на Співочому полі проходити#

ме концерт народної творчості

“Україно, моя Україно! Найсвятіша

ти пісне моя!”, на якому виступлять

артисти естрадного мистецтва, на#

родні аматорські та вокальні колек#

тиви, серед яких “Театр танцю “Від#

родження” міського Палацу ветера#

нів, народний хор Київського мет#

рополітену “Червона калина”, театр

пісні “Ладоньки”.

О 20.00 поціновувачів класичного

мистецтва запрошують на Софій#

ську площу, де в рамках мистецько#

го проекту “Тобі, незалежна Бать#

ківщино!” проходитиме гала#кон#

церт класичної музики. Вітчизняні

зірки оперної сцени — найкращі му#

зичні і вокальні колективи Укра#

їни — виконуватимуть всесвітньові#

домі класичні твори з опер “Руслан і

Людмила”, “Севільський цируль#

ник”, “Наталка Полтавка”, “Кар#

мен”, “Весела вдова”.

Найтриваліша музична програма

проходитиме на майдані Незалеж#

ності. О 10.00 концертний марафон

розпочнуть переможці телевізійного

проекту “Фольк#мюзік” Першого

Національного телеканалу. Крім то#

го, з 18.00 киян та гостей міста віта#

тимуть популярні українські вико#

навці Олег Винник, Наталія Пуга#

чова, Денис Любімов, Еріка, Яро#

слава, Ольга Цибульська, Олек#

сандр Пономарьов, а також гурти

“Ділайс”, “Время і Стекло”, “Танок

на Майдані Конго” та “Воплі Від#

оплясова”. Грандіозним фіналом

відзначення Дня Незалежності

України стане феєрверк о 22.00.

Під Києвом розповідатимуть
билини стародавнього Києва
IX)XI сторіч

24#26 серпня у “Парку Київська

Русь” за підтримки КМДА до 21#ї

річниці Незалежності України відбу#

деться найбільш колоритний і гран#

діозний фестиваль сезону — “Били#

ни Стародавнього Києва IX#XI ст.”.

Це наймасштабніший фестиваль із

реконструкції не тільки в Україні, а й

у країнах Європи. У ньому візьмуть

участь більше 700 учасників із різних

куточків світу: реконструктори з

України, Польщі, Німеччини, Біло#

русі, Литви, Молдови, Росії, актори,

музиканти, ремісники. Гостей фес#

тивалю чекають видовищні масові

денні та нічні битви, штурм фортеці,

богатирські турніри і каскадерські

трюки. Відвідувачі також зможуть

взяти участь у майстер#класах з на#

родних ремесел, подивитися театра#

лізовані постановки, вивчити сло#

в’янські обряди і життєвий уклад ру#

синів IX#XI століть у справжньому

середньовічному таборі. Також 24#26

серпня на території парку пройде ІІІ

Міжнародний фестиваль повітряних

куль — “Повітряні пригоди в Київ#

ській Русі”, організований Київ#

ським клубом повітроплавного

спорту “Пілот” спільно з “Парком

Київська Русь”.

Ще одним цікавим спортивним

заходом у рамках фестивалю “Били#

ни Стародавнього Києва IX#XI ст.”

стане І Міжнародний чемпіонат з

середньовічної лапти, організова#

ний “Парком Київська Русь” та

Центром живої історії “Олешшя”

Підготувала Марія БЕЛЯЄВА,
“Хрещатик”
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Лі відатор
Мало о приватно о підприємства "АКВА"

повідомляє про продаж майна боржни а — обладнання харчової
промисловості для м'ясо- та рибо-перероб и, виробництва
прод тів харч вання в іль ості 82 одиниці, за альною вартістю
16 000 000,00 рн. без рах вання ПДВ, в том числі:

Пропозиції потенційних по пців приймаються ви ляді заяво на
придбання протя ом одно о тижня від дати виход п блі ації в ЗМІ пись-
мовом ви ляді на адрес лі відатора.

Реалізація майна проводиться за ціною не нижче ціни визначеної е с-
пертним шляхом

В разі надходження двох та більше заяво на придбання на одиницю
майна, запропоновано о до реалізації, реалізація та о о майна б де про-
водитися на від ритих тор ах (а ціоні, он рсі) із зал ченням спеціалі-
зованої ор анізації.

Умови продаж : 100% передоплата, витрати по демонтаж та вивезен-
ню майна по ладаються на по пця.

Лі відатор МПП "АКВА" Д. В. ВЕРЧЕНКО
53210, м. Ні ополь, в л. Тр бчен а, 4/15, тел/фа с 0(5662) 23069

У азеті "Хрещати " №113 (4133) від 21 серпня 2012 ро в о олошен-
ні Головно о правління ом нальної власності міста Києва про продаж на
а ціоні па ет а цій п блічно о а ціонерно о товариства "На ово-виробничо-
о центр "Борща івсь ий хімі о-фармацевтичний завод" з технічних причин б -
ла доп щена помил а. Слід читати: "Назва об'є та: па ет а цій територіальної
ромади м.Києва іль ості 3 100 (три тисячі сто) шт ", далі за те стом.

⌦Втрачений диплом спеціаліста серії KB №11756291 виданий
Київсь им ніверситетом імені Тараса Шевчен а за спе-
ціальністю "Правознавство" від 25.06.1999 р. на ім'я Смирнової
Юлії Ми олаївни та додато до видано о диплом вважати
недійсним.

Криничансь ий районний с д повідомляє, що в провадженні с д зна-
ходиться цивільна справа за позовом Южди В. О. до ПрАТ "Філдес У раїна",
треті особи Помет н М. В., Южда В. Г. про захист прав споживача, встанов-
лення ні чемності правочин та стя нення рошових оштів.

Роз ляд справи відб деться 27 серпня 2012 ро о 13 одині в залі с д
Криничансь о о районно о с д за адресою с.Кринич и, в л.. Ви он омів-
сь а, 17 Криничансь о о район Дніпропетровсь ої області. В разі неяв и
відповідача справа б де роз лян та без йо о прис тності.

⌦ Втрачений державний а т на право власності на земельн ділян :
Серії KB № 141608, видано о Головним правлінням земельних
рес рсів ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) від 22.06.2006 р. на ім'я Корні ова Єв ена Ві торовича на
підставі до овор півлі - продаж земельної ділян и від 21.02.2006
p., вважати недійсним.

⌦ Втрачений державний а т на право власності на земельн ділян :
Серії ЯЖ № 040966, видано о Головним правлінням земельних
рес рсів ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) від 05.12.2007 р. на ім'я Корні ова Єв ена Ві торовича на
підставі до овор півлі - продаж земельної ділян и від 17.07.2007
р., вважати недійсним.

№
п/п Наймен вання Кіль-

ість
Ціна, без ПДВ

рн.

1 Б ферна система направлення повітря 1 5 689,74

2 Спіральний с ороморозильни "Frigoskandia E-700" 1 1 137 594,70

3 Ва мна па вальна машина 1 34 034,66

4 Випарювач пот жністю 50 ВТ 1 6 714,95

5 Візо для м’яса 1 1 413,78

6 Во не асна система 1 12 689,81

7 Датчи онтролю рівня масла 1 2 814,84

8 Еле тричний щит та еле тро абелі по ресленню 1 4 276,08

9 Ети ет вальни 1 5 561,15

10 Компле т запасних частин для обладнання фірми
КОППЕНС 1 24 065,42

11 Компресорний в зол 2 8 050,92

12 Л’єноз юча машина ER-400 188 743,63

13 Мод льна спіральна морозил а SVRC400/17.5-50 1 1 137 594,70

14 На опич вач для масла 1 2 844,70

15 Насос для пере ач вання масла 1 1 450,07

16 Обжарювач BR 3000/400 1 150 205,49

17 Охолодж ючий т нель KT-1-G3000/500 1 20 727,32

18 Паніровочна машина PR-400 3 599 818,90

19 Перес вний підіймач L25 1 4 847,59

20 Поворотний онвеєр RT-90/8/600L 2 27 497,23

21 Прижимний онвеєр 1 17 899,62

22 Пристрій для ви отовлення ро етів 1 32 929,28

23 Розбірна форма 1 10 070,47

24 Розвантаж вальний онвеєр AVK-320/450 1 32 363,01

25 Система відвод забр днення, в лючаючи на лонний
фільтр 1 23 315,57

26 Тр бопровід та лапани 1 1 870,21

27 Т нель арячо о повітря HLT6000/600 1 13 125,28

28 Форм вальна пластина для виробництва
"Hyrrec"VM-400-HS 1 144 776,03

29 Форм вальна машина VM-40 1 243 388,07

30 Цифровий інди атор час обжарювання 1 3 678,75

31 Пристрій р чно о підйом 1 3 847,55

32 Пристрій р чно о підйом 1 3 847,55

33 Усмо т вальний вентилятор CV-200 1 520,78

34 Усмо т вальний вентилятор CV-200 1 520,78

35 Форм вальна пластина для виробництва амб р ера
VM-400-HS 1 349 894,68

36 К тер 1 6 202,86

37 К тер 1 1 164 667,20

38 Ва и еле тричні СП-30 1 328,26

39 Дробил а с харна 1 9 338,98

40 Машина тістомісильна Т2-М63 1 12 336,93

41 Мі сер Stefan VCM 44 Е 5288 1 8 275,99

42 Шафа правління Aptifical Crob Meat&Scallop Meat —
відноситься до лінії Яна и 1 2 372,00

43 Прийомний б н ер с шне ом 1 826,98

44 Частина ва мно о насос UUU BUSCH 160-112 1 414,64

45 Управління Frigoscandia 1 4 067,03

46 Камера дозрівання Wolkking 1 3 592,12

47 Шафа правління тером 1 1 874,81

48 Подрібнювач YS-300 (роз омпле тована) 1 16 160,21

49 Шафа правління та онвеєр Kramer Grebe
(роз омпле тована) 1 6 251,28

50 Мі сер для спецій (лінія рабових паличо ) 1 21 200,58

51 Па вальна машина (6 бло ів, роз омпле тована)
відноситься до лінії Яна и 6 443 235,70

52 Подрібнювач 1 188 944,54

53 6 позицій обладнання (лінія рабових паличо ,
роз омпле тована) 6 2 416 459,90

54 Shuttle Conveyor — лінія Яна и 1 499 036,54

55 К тер (виробни невстановлений) 1 1 164 667,20

56 Фритюрниця Koppens BR 3000/600 1 178 625,03

57 Форм вальна машина Koppens VM 600 1 242 597,37

58 Обладнання BPF 3420X 1 12 379,31

59 Лінія по виробництв рабових паличо
( омпле тністю з 9 в злів та приладь) 1 5 337 464

РАЗОМ: 16 000 000,0

Посвідчення особи, я а постраждала від Чорнобильсь ої атастрофи,
ате орія 3, серія Б, № 522931 на ім’я Грищен о Володимира
Михайловича вважати недійсним.

До ва и Маміствалова І оля Борисовича
Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас в я ості від-

повідача в с дове засідання по цивільній справі за позовом Київсь ої
місь ої редитної спіл и "Київсь е редитне товариство" до Маміс-
твалова І оля Борисовича про розірвання до оворів та стя нення за-
бор ованості, я е від ладено до 30.08.2012 на 12.30, та відб деться
за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 33.

С ддя Печерсь о о районно о с д м. Києва Р. В. Нова
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Хрещатик 22 серпня 2012 року

Спортивні новини

Україна спортивна. З 31 серпня по 8 вересня 
відбудеться велоестафета “Спорт для всіх 
єднає Україну”
З 31 серпня по 8 вересня 2012 ро , вже ввосьме поспіль, до Дня

фізичної льт ри та спорт Все раїнсь ий центр фізично о здо-
ров’я населення “Спорт для всіх” за підтрим и Міністерства У ра-
їни справах сім’ї, молоді та спорт проводять восьм Все раїн-
сь велоестафет “Спорт для всіх єднає У раїн !”. Ор анізатори
заход мають на меті об’єднання ромадян сіх ре іонів У раїни
нав оло ідеї єдності та пра нення до європейсь ої інте рації шля-
хом поп ляризації здорово о способ життя, зал чення широ их
верств населення до занять фізичною льт рою та спортом. Ос-
новними завданнями заход є об’єднання всіх ре іонів шляхом
пронесення символів державності — Державно о прапора У раїни
та прапорів областей маршр том велоестафети, пропа анда серед
населення занять фізичною льт рою, об’єднання ромадян ре іо-
нів У раїни шляхом їх зал чення до оманди. Все раїнсь а велоес-
тафета “Спорт для всіх єднає У раїн !” є наймасовішим європей-
сь им велопробі ом, в я ом бер ть часть понад 300 велосипе-
дистів! Команди пронес ть по території У раїни прапор своєї об-
ласті і встановлять йо о в Києві на майдані Незалежності 8 верес-
ня 2012 ро під час рочисто о фініш

Київ екстремальний. В столиці проведуть 
чемпіонат Європи та Африки 
з вейкбордингу
22 серпня в Києві старт є чемпіонат Європи і Афри и з вей бор-

дин та вей с ейтін . Захід та о о рівня відб деться в У раїні і
Східній Європі вперше. Місцем для проведення зма ання вибрали
Оболонсь набережн , пляж “Натал а”. У т рнірі візьм ть часть
понад 200 спортсменів з 25 раїн світ , серед я их — ба аторазо-
вий чемпіон Вели обританії Сем Карн, ба аторазовий чемпіон Ро-
сії, призер чемпіонатів Європи та Афри и Ми ита Мартьянов, ба а-
торазовий чемпіон Голландії, а тивний часни б ів світ Май л
Тіммерс та інші. Вперше зма аннях візьм ть часть представни и
Є ипт та Ізраїлю. До с лад міжнародної с ддівсь ої оле ії вій-
шли Р ї Монтейро з Порт алії, Джованні Белліні і Стефано Д ран-
ті з Італії, Естель Т азів і Ні оля С бжобер з Франції, Нільс Кр н з
Нідерландів, Грехем Кріді з Вели обританії, Наташа Аделіна Плес-
нер Кіль з Данії, Раффаеле Валентино зі Швейцарії, олова — с д-
дя чемпіонатів Європи та Афри и, б ів та чемпіонатів світ , член
Світової ради по вей бордин Н но Алмейда д’Е ой з Порт алії.
Зма ання пройд ть в наст пних р пах: Youngsters (до 9 ро ів
в лючно); Boys / Girls (10—14 ро ів); Junior Men / Ladies (15—18
ро ів); Open Men / Ladies (без ві ових обмежень); Masters Men /
Ladies (30 ро ів і старше). Старт є чемпіонат 22 серпня о 9.00, фі-
нали відб д ться 26 серпня з 10.00 по 16.00. Очі ється, що за 5
днів зма ань їх змож ть відвідати майже 25 000 чолові

Температура +15°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 71 %

Температура +22°С

Атм. тиск 756 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 60 %

Температура +19°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 77 %

Прогноз погоди на 22 серпня 2012 року

Від ОВНІВ вима ається тотальна психоло ічна мобілізація на
всіх фронтах, аби не про авити шанси взяти під онтроль сит ацію
і дося ти поставленої мети в діловій та романтичній сфері, де се с
і роші рають провідн роль. Це день психоло ічної ре енерації
для вас.
ТЕЛЬЦІ, на ниві співпраці ховатися за рам и сл жбово о ети е-

т с ладно, т т потрібно підібрати персональний люч до ожно о
сл жбовця і навчитися вести діало на ці аві для обох теми, тоді
ваші домовленості та співпраця дад ть славні плоди.
БЛИЗНЯТА, ваші емоції заш алюватим ть, за остряться триво-

и та переживання, вини н ть підозри, і небезпідставно, ос іль и
з’яс ється, що ви наївно довіряли партнерам, я і здатні на непо-
рядні вчин и, обмани. Отже, доведеться вн трішньо реор аніз ва-
тися і з поч ттям висо о о обов’яз ви он вати все, що цьо о дня
посилатиме доля, навіть собі збито . Це не принизить ідність, а
навпа и, звеличить вас в очах п блі и і позитивно позначиться на
приб т ах.
РАКИ здатні втя н ти в оловорот либо их емоційних пережи-

вань чимало людей з ам’яним байд жим серцем і переплавити їх,
а тивіз вавши витончені пристрасні вібрації в д ші, слава митцю-
чарівни , що робить світ емоційно пре расним і романтичним!
ЛЕВИ, сімейна арена для вас перетвориться на бойове поле

зведення рах н ів з домочадцями, завдавши нервових потрясінь.
Втім, від переміни місця нічо о не зміниться, навіть оли ви опини-
теся в іншом оточенні, наеле тризованість не зменшиться, адже
ця а ресія — рез льтат либинно о д шевно о дис омфорт , що
нейтраліз ється по аянням та всепрощенням... Ви иньте з-за па-
з хи аміння помсти, звільніться від до чливих образ — і все
с ладеться я най раще!
ДІВИ надто хворобливо реа ватим ть на запити оточення,

рах ючи ожн опій , тож, оли несподівано нишпорячи по ише-
ням та таємним схован ам, раптом знайдете ч ж “занач ”, не
влаштов йте істери з цьо о привод , а зробіть відповідні виснов-
и на майб тнє...
ТЕРЕЗИ, вам доведеться пере лян ти фінансов сторон ново-

о ба атообіцяючо о знайомства, а де ом — давньо о роман ,
я ий вима ає для життєдайності матеріальних апіталов ладень.
Вибирайте, що ліпше: охання чи аманець... Втім, на роботі ви я
фахівець незамінні, ар’єра лишається хлібним місцем, том оли
не лін ватиметеся — матимете все, що треба!
СКОРПІОНИ, не висов йтеся на сл жбов передов зі своїми

ініціативами, вимо ами, претензіями, іна ше вн трішні шалені б -
ревії вирв ться злим джином із пляш и, очі йте, оли вас ерів-
ництво попросить с азати слово, порах йте до семи, а потім об о-
ворюйте запропонован тем .
СТРІЛЬЦЯМ слід заховатися від людсь о о алас , піти в тінь —

день армічний. Зан ртеся вн трішній світ і наведіть там лад. Я -
що наодинці із совістю б де ці аво, весело і омфортно, нія і стра-
хи, с мніви, самообмани не отр юють д ш , значить д ховна ево-
люція йде трі мфальним темпом — і все вас б де аразд! І не
звертайте ва и на ч ж рити !
КОЗОРОГИ, аби взяти сит ацію під онтроль і спрям вати її в

правильне р сло, по ладайтеся на інт їтивн “ч й ”, паралельно
під лючивши б х алтерсь жил , тоді інвестори, редитори, др -
зі, ділові омпаньйони, подат ові інспе тори не пошиють вас в
д рні, вправно вис очите з бор ової ями і ви онаєте фінансові зо-
бов’язання. Збері айте всьом паритет і пра ніть до омпроміс
з людьми, правило: “я ий ішов — та й здибав” стосовно вас
ф н ціон є без винят . Розмір ов йте...
ВОДОЛІЇ, на небосхилі реалізації особистих зад мів розова ат-

мосфера, я що вас ваблять висо і заробіт и, ш айте разом з ше-
фом нетрадиційний підхід до “ лепання” рошей, прид майте щось
ори інальне для подолання он рентів. І оловне — знайдіть до-
тичні інтереси з омпаньйонами по роботі, тя н ти овдр мер ан-
тильних бажань на себе протипо азано. Ви блис чий професіо-
нал широ о о профілю, здатний зат н ти за пояс дилетанта і доб-
ре заробити.
РИБИ, присл хайтеся до олос інт їції, то найліпший поміч-

ни та наставни там, де потрібно о реслити плани на дале е
майб тнє, вирішити питання стосовно зар біжних онта тів, по-
їздо , здоб ття вищої освіти, реалізації творчих ідей та зад мів.
В офісі атмосфера розжарена, тож поводьтеся інтелі ентно, де-
монстр йте зразо висо ої льт ри і бла ородства я оле а,
підле лий (чи начальни ), дотрим ючись сл жбової с бордина-
ції. І не заб вайте про свят до м : “хто щиро сл жить людям,
той має влад над ними”

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог
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ранок день вечір

Вітчизняні баскетболісти 
перемогли збірну Австрії
"Синьо�жовта" дружина продовжує лідирувати у групі С

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Національна оманда з бас етбол
провела др р валіфі аційно-
м ра нді до Євробас ет -2013. С -
перни ами підопічних Май а Фра-
телло стала збірна Австрії. У неле -
ом поєдин перемо з рах н ом
61:57 відсвят вали вітчизняні
спортсмени. Та им чином, збірна
У раїни здоб ла др перемо
р пі С і продовж є лідир вати в
цьом вінтеті.

Попередній матч проти збірної Угорщини проде�

монстрував усі слабкі сторони вітчизняної коман�

ди, тому, аби не спокушати долю, Майк Фрателло

виставив у стартовий склад чи не найсильнішу п’я�

тірку. З перших секунд гри на паркеті з’явилися Сті�

вен Бертт, Сергій Гладир, Артур Дроздов, Максим

Корнієнко, а також В’ячеслав Кравцов. Втім, на по�

чатку зустрічі це мало чим допомогло. Господарі

майданчика — збірна Австрії — одразу ж заволоділи

ініціативою і пішли уперед. Як наслідок, потужний

старт з відривом у 8 очок. У ці хвилини українські

баскетболісти нічого не могли вдіяти з потужними

атаками суперника. Лише через 4 хвилини “синьо�

жовтим” вдалося таки відкрити рахунок закинутим

м’ячам — з середньої дистанції відзначився Максим

Корнієнко. Поступово українці зуміли вирівняти

гру, і до кінця першої чверті їх відставання станови�

ло всього 3 пункти — 16:19.

Після короткої перерви на майданчику з’явилися

Олексій Печеров та Кирило Натяжко. Саме ці два

баскетболісти допомогли команді зробити ривок — 8:0.

Здобувши незначну перевагу, українці дещо заспоко�

їлися, чим і скористалися господарі майданчика. Лідер

атаки збірної Австрії Давор Ламесич завдяки індивіду�

альній майстерності зумів скоротити відставання до

29:32. Тому на велику перерву команди пішли за не�

значної переваги збірної України.

Третя чверть стала повним відображенням пер�

шої. Австрійські баскетболісти швидко прибрали

м’яча до своїх рук і почали поволі відриватися у

рахунку. Багато в чому їм “допомогли” і наші

спортсмени — за стартові три хвилини “синьо�

жовті” здійснили 5 невимушених втрат м’яча — і

перевага господарів збільшилася до 11 очок. Зда�

валося, що збірна України втратила контроль над

перебігом подій на паркеті і вже не зможе перело�

мити хід поєдинку. Втім, за хвилину до кінця тре�

тьої чверті нашим баскетболістам вдалося створи�

ти кілька результативних атак і скоротити відста�

вання до 48:51.

Заключна десятихвилинка стала справжнім три�

лером. Обидві команди мали нагоди, аби відірвати�

ся на безпечну відстань і таким чином здобути важ�

ливу перемогу. Першими невеликий відрив здійс�

нили баскетболісти збірної Австрії — 4:0. Втім, в

українській команді знайшовся свій “рятуваль�

ник”: Сергій Гладир зумів двічі поспіль вразити ко�

шик суперників з триочкової зони, а потім допоміг

відзначитися Стівену Бертту, який своїм кидком

зрівняв рахунок — 57:57. Відтак навіть за хвилину до

кінця гри командам не вдалося визначити пере�

можця. Втім, за кілька миттєвостей господарі май�

данчика помітно занервували і заробили кілька по�

спіль фолів. Саме тому за допомогою вдало реалізо�

ваних штрафних кидків українці святкували пере�

могу. Матч завершився з рахунком 61:57
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Цей день в історії 22 серпня

1663 — вводиться с воре по-
арання для фальшивомонетни-
ів в Росії: цар Оле сій Михайло-
вич видав аз про “заслання в
Сибір на вічне життя з др жина-
ми і дітьми підробни ів монет”
1770 — апітан Джеймс К

під час своєї першої нав олосвіт-
ньої е спедиції висадився на
східном збережжі Австралії,
я е назвав Новим Південним
Уельсом й о олосив володінням
британсь ої орони
1846 — Нью-Ме си о в люче-

но до с лад США
1864 — підписана перша Же-

невсь а онвенція, творено То-
вариство Червоно о Хреста
1932 — Бі-Бі-Сі ( наш час
омпле с радіо-, інтернет- і те-
лемовлення Вели обританії) по-
чала е спериментальне теле-
мовлення
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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