
Автостанція "Видубичі" запрацювала
Весь комплекс споруд на важливому транспортному вузлі планують 
завершити до 14 жовтня

Новосілля на Борщагівській
101 столична родина отримала ключі від квартири за програмою 
доступного житла

Деякі київські сім’ї на омріяні квад�

ратні метри чекали близько двох десят�

ків років. Тепер уже власні помешкання

оглядають з задоволенням, діляться вра�

женнями та запрошують одне одного у

гості. На новосілля до пані Тетяни заві�

тав і голова КМДА Олександр Попов. У

черзі на квартиру жінка стояла 20 років,

тепер же не тямить себе від щастя. Пер�

шими враженнями ділиться із задово�

ленням — їй подобається свіженький ре�

монт та можливість одразу в’їхати до

квартири, а також затишок такого омрі�

яного власного помешкання. Серед сусі�

дів пані Тетяни вчителі, лікарі, праців�

ники комунальних підприємств, учасни�

ки бойових дій. 101 столична родина от�

римала тут квартири за програмою бу�

дівництва доступного житла “30/70”. Це

18 однокімнатних квартир, 57 двокім�

натних та 26 трикімнатних.Загалом 16�

поверхова новобудова має 180 осель та

зведена на місці старого житлового фон�

ду — двох триповерхових гуртожитків

1950 та 1953 років забудови. Нова висот�

ка зустрічає новоселів гарним ремонтом,

а також сучасними технологіями життє�

забезпечення: комунікаціями у підвалі

можна керувати за допомогою комп’ю�

тера.

Особисто вручив ключі від квартир

мешканцям голова КМДА Олександр

Попов. Після того він оглянув будинок та

системи його забезпечення.

“У Києві зараз здається чимало об’єк�

тів, але тут є свої особливості, адже це

проект реалізований на місці застарілого

житлового фонду. Локально ми такі про�

екти запроваджуємо в столиці в різних

районах, і приємно, що в Солом’янсько�

му вже маємо завершений результат. Та�

кож важливо, що це доступне житло. До

кінця року ми збудуємо в місті ще декіль�

ка таких будинків, адже сьогодні більше

2 тисяч людей задіяні в цій програмі. Хо�

чу нагадати, що ми плануємо різко збіль�

шити саме будівництво доступного жит�

ла, завдяки тому, що починає працювати

зініційована Президентом України і під�

тримана урядом програма дострокового

іпотечного кредитування”,— зазначив

Олександр Попов.

Очільник міськадміністрації також

відмітив, що міська влада планує збіль�

шити попит на участь в програмі будів�

ництва доступного житла завдяки влас�

ній ініціативі. “Ми завершуємо свої про�

позиції стосовно того, що місто надава�

тиме працівникам бюджетної сфери до�

помогу у вигляді сплати першого внеску

в розмірі 10�20%. Від цього не лише зрос�

те попит на участь в програмі, а й збіль�

шиться кількість будівництва житла в ці�

лому. Ми зацікавлені в реалізації таких

проектів”,— запевнив Олександр Попов.

Зазначимо, що наразі у столиці відбу�

вається значне підвищення темпів будів�

ництва житла — за півроку зведено понад

550 тис. кв. м. Це на 3,4% більше в порів�

нянні з минулим роком

Станцію "Теремки" оздоблять 
у вигляді теремів 
Метроб дівці ви ористов ватим ть при її облашт -
ванні мозаї , вітчизняний марм р і раніт
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Соцвиплати 
для малозабезпечених 

Грошов допомо столиці отримають 400 тисяч
иян
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Китай налаштований 
на поглиблення співробітництва 
з Україною 
Про це інформ є прес-сл жба лави держави
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Олександр Попов: 
“Київ гарантує збереження 
муніципальної надбавки 
освітянам у новому 
навчальному році”
Збереження 20-відсот ової м ніципальної над-

бав и до заробітної плати співробітни ів бюджетної
ал зі, зо рема, працівни ів освіти — принципова
позиція иївсь ої влади. Про це під час розширено-
о засідання оле ії столичної держадміністрації за-
явив олова КМДА Оле сандр Попов.
“Ми арант ємо освітянам збереження 20-відсот-
ової надбав и не лише протя ом наст пно о бю-
джетно о ро , але й на майб тнє. Адже рівень жит-
тя в Києві значно відрізняється від, напри лад, рів-
ня життя в районном центрі тієї чи іншої області, а
заробітна плата визначається одна ова для всіх
працівни ів освіти. Саме том одне з питань, я е ми
запропон вали иянам на референд м,— це питан-
ня встановлення обов’яз ових надбаво . І я що ми
отримаємо позитивний рез льтат на олос ванні,
то це серйозний ар мент для оре вання наших
бюджетних взаємовідносин”,— на олосив Оле -
сандр Попов

Протягом двох років у місті 
створять понад 10 тисяч 
додаткових місць 
у дитячих садках
Протя ом наст пних двох ро ів столиці створять

понад 10 тисяч додат ових місць дош ільних на-
вчальних за ладах. Та е дор чення чора дав оло-
ва КМДА Оле сандр Попов.
“Кожно о ро число дош ільнят середньом

збільш ється на 3-4 тисячі осіб. Том нам потрібен
чіт ий план вирішення проблеми — створення до-
дат ових місць дитсад ах. Місто повинно а тиві-
з вати робот цьом напрям і працювати на по-
передження вини нення дефіцит . Я пере онаний,
що вже протя ом наст пно о ро мережі ДНЗ
столиці з’явиться понад 10 тисяч нових додат ових
місць”,— зазначив очільни КМДА

У столиці започаткували 
нову квіткову традицію
По троянді на ожно о иянина — олова КМДА

Оле сандр Попов запропон вав меш анцям столи-
ці започат вати нов віт ов традицію. Очільни
держадміністрації план є впродовж наст пно о ро-

висадили місті майже три мільйони трояндових
щів і за ли ав ородян дол читися до цієї ініціати-

ви. Перші сім щів Оле сандр Попов висадив влас-
нор ч на Співочом полі.
“Почато по ладено, залишилося ще 2 мільйо-

ни 867 троянд. Ми цьо о ро висадили майже
сім мільйонів вітів, і це д же позитивно сприйня-
ли ияни, а том ми вирішили не з пинятися на
дося н том і започат вати ще одн хорош тра-
дицію. Хочемо, щоб ожно о иянина б в влас-
ний щ троянд. Розпочнемо цієї осені, продов-
жимо навесні, аби наше місто б ло ще расиві-
шим. Я запрош ю дол читися сіх меш анців міс-
та. У нас є ор ани самоор анізації населення,
об’єднання співвласни ів ба ато вартирних б -
дин ів, вели робот ви он ватиме наш “Зелен-
б д” і сі, хто захоче дол читися до цієї а ції.
Зна ово, що розпочали саме зі Співочо о поля,
бо для цьо о пар віти є особливою о расою і
вже навіть візитів ою міста”,— на олосив Оле -
сандр Попов.
На адаємо, нині Печерсь ом ландшафтном

пар триває 57-ма традиційна вистав а вітів. Свої
віт ові витвори мистецтва за мотивами раїн-
сь их азо представили районні правління УЗН та
приватні омпанії. За алом т т близь о 300 тисяч
віто , оформлених в об’ємні омпозиції на тем а-
зо

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Двоповерхова с часна спор да на пер-
шом поверсі я ої розміщено 5 білетних
ас, медп н т, імната матері та дитини,
інформаційні табло та роз лад р х —
та ий ви ляд має новозб дована авто-
станція “Вид бичі”. За альна площа при-
міщення с ладає 2 740 м2. Днями с час-
ний автово зал рочисто від рили
прем’єр-міністр У раїни Ми ола Азаров,
начальни Південно-Західної залізниці
Оле сій Кривопішин та олова КМДА
Оле сандр Попов.

Відкриття автостанції “Видубичі” — це перший етап

спорудження залізнично�автомобільного мостового пе�

реходу через річку Дніпро. Завершити зведення всього

комплексу (а саме: будівництво тунелю та залізничної

естакади) планують в середині жовтня. За словами

прем’єр�міністра України Миколи Азарова, будівниц�

тво таких інфраструктурних об’єктів є дуже важливим

для країни в цілому та столиці зокрема. “Ми сьогодні

відкриваємо нову сучасну автостанцію “Видубичі”, роз�

раховану на величезний пасажиропотік. Не пізніше 14

жовтня буде відкрито весь комплекс автостанції, вклю�

чаючи дорогу з Дарницького мосту”,— зазначив Мико�

ла Азаров.

Вже з 23 серпня почали курсувати автоперевізники.

Після завершення будівництва, автостанція зможе об�

слуговувати понад 20 тисяч пасажирів на добу та пере�

возити їх за 70 маршрутами.

За словами начальника Південно�Західної залізниці

Олексія Кривопішина, автостанція “Видубичі” — дру�

гий за потужністю пересадочний вузол у столиці після

Київ�Пасажирського.

“Це один з найбільших транспортних вузлів у столи�

ці. Унікальність його в тому, що тут поєдналися міська

електричка, приміські потяги, тролейбусні та автобусні

маршрути і метрополітен. Сьогодні звідси можна потра�

пити у будь�яку точку Києва”,— зазначив Олексій Кри�

вопішин.

Будівля автостанції двоповерхова, каркасна. У ході

її будівництва також здійснено благоустрій привок�

зальної території — споруджено майданчики з перо�

нами та навісами для розподілу відповідних пасажи�

ропотоків на міські, приміські та рейси далекого спо�

лучення.

Зазначимо, що проект будівництва автостанції “Ви�

дубичі” входить до складу затвердженого Кабінетом мі�

ністрів України проекту будівництва залізнично�авто�

мобільного мостового переходу через Дніпро у місті

Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ�Мос�

ковський�Дарниця. Заходи з будівництва автостанції

виконувались за кошти Державного бюджету України

та Південно�Західної залізниці. Загальна вартість робіт

із спорудження автостанції “Видубичі” становить 

57 млн грн
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Наразі державі реалізов ються дві про рами, що передбача-
ють підвищення дост пності для ромадян “ вадратно о мет-
ра”. Це держпрое т щодо здешевлення іпотечних редитів та
про рама “Дост пне житло”, відповідно до я ої держава ом-
пенс є омпанії-заб довни 30% від вартості помеш ання.
Днями до Дня Незалежності У раїни олова КМДА Оле сандр
Попов особисто вр чив иянам лючі від 101 вартири, зб до-
ваної за зазначеною про рамою новоб дові на в лиці Борща-
івсь ій. До інця ро в планах міста за інчити б дівництво ще
де іль ох та их б дин ів.

До Дня Незалежності У раїни олова КМДА Оле сандр Попов особисто вр чив иянам лючі від новень их вартир
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Новини

У столиці відбулися заходи з нагоди головного
свята держави
Голова КМДА Оле сандр Попов взяв часть в офіційних заходах з на-
оди Дня Незалежності У раїни. Та , 24 серпня о 10.00 перші особи
раїни та міста вшан вали нязя Володимира Вели о о. У церемонії
взяли часть Президент У раїни Ві тор Ян ович, прем'єр-міністр
У раїни Ми ола Азаров, олова Верховної Ради У раїни Володимир
Литвин, олова Київсь ої місь ої державної адміністрації Оле сандр
Попов, заст пни Київсь о о місь о о олови — се ретар Київради Га-
лина Гере а, рядовці, народні деп тати, ромадсь ість.
Потом о 10.30 Ві тор Ян ович с проводі ерівництва держави та

міста по лав віти до пам'ятни ів видатним раїнсь им діячам, твор-
цям національної с веренності та демо ратії Тарас Шевчен та Ми-
хайл Гр шевсь ом .
Урочистості продовжилися в Національном палаці мистецтв

"У раїна", де відб вся свят овий онцерт. На заході б ли прис тні
видатні політичні та ромадсь і діячі У раїни, міністри та народні
деп тати, а та ож ерівни и столиці, зо рема олова КМДА Оле -
сандр Попов та заст пни Київсь о о місь о о олови Галина Гере-
а

День Незалежності зібрав на Майдані
Незалежності й Хрещатику понад 120 тисяч киян 
та гостей міста
Київ з стрів 21-ш річницю Незалежності У раїни велелюдним та різ-

нобарвним свят овим марафоном, я ий тривав понад півдоби. Протя-
ом дня тіль и Хрещати та Майдан Незалежності відвідало понад 120
тисяч иян та остей міста. Крім цьо о, низ а заходів відб лася і в сіх
районах столиці.
Уже традиційно сі охочі мо ли насолодитися творчістю зіро світо-

вої ласичної сцени на Софійсь ій площі. Класичний онцерт просто
неба відвідав і олова КМДА Оле сандр Попов.
"Приємно, що та ий захід став доброю традицією. Бер чи при-
лад із провідних європейсь их столиць, де та і онцерти відб ваю-
ться вже ба ато ро ів, ми сформ вали власн онцепцію виш ано-
о свята. Т т просто неба на Софійсь ом майдані л нають м зичні
твори ви онанні раїнців, отрими захоплюється світ і пишається
Київ",— поділився враженнями очільни столичної держадміністра-
ції.
А вже естрадні ви онавці запалювали серця ба атотисячно о

Майдан Незалежності. На оловн сцен свята вийшло ба ато ві-
домих раїнсь их ви онавців. За інчилося дійство незаб тнім фе-
єрвер ом, я им разом із иянам мил вався й олова КМДА Оле -
сандр Попов

Начальником Головного управління освіти 
і науки КМДА призначено 
Оксану Добровольську
Учора під час розширено о засідання Коле ії КМДА олова столичної

держадміністрації Оле сандр Попов представив ново о начальни а ГУ
освіти і на и — відтепер столичн освіт очолить О сана Доброволь-
сь а. Попередній ерівни стр т рно о підрозділ Віра Горюнова на-
писала заяв про звільнення за власним бажанням.
Оле сандр Попов подя вав за патріотизм та відданість своїй спра-

ві олишньом начальни Головно о правління та побажав спіхів на
новій посаді О сані Добровольсь ій.
О сана Добровольсь а достоєна на р дних зна ів "Відмінни осві-

ти У раїни" (1995 р.) та "Відмінни столичної освіти" (2009 р.). З 2001
ро і донині вона очолювала правління освіти Оболонсь о о район
столиці

Порушено кримінальну справу стосовно 
посадовців, які вимагали 2 тис. $ за перемогу 
на аукціоні
Про рат рою Дарниць о о район Києва спільно з працівни ами

міліції під час одержання хабара затримано працівни а одно о зі
столичних підприємств, я е на підставі до овор , ладено о з Де-
партаментом державної ви онавчої сл жби Міністерства юстиції
У раїни, здійснює діяльність з реалізації арештовано о майна. Про
це "Хрещати " повідомили відділі зв'яз ів із ЗМІ про рат ри міс-
та.
Посадовець підприємства приміщенні, де відб ваються тор и, от-

римав 2 тис. доларів США за позитивне вирішення питання щодо пе-
ремо и на а ціоні з реалізації арештовано о автомобіля VOLKSWA-
GEN PASSAT.
Частин отриманих оштів розмірі 1,5 тис. доларів США він пере-

дав дире тор підприємства.
За в азаним фа том ор пційних дій стосовно обох посадовців про-
рат рою район пор шено римінальн справ за ч. 1, 3 ст. 368-3 КК

У раїни — омерційний під п сл жбової особи юридичної особи при-
ватно о права

Цифра дня

6233 
квартири (1,2,3,4�кімнатні) введено в дію в житлових будинках 
столиці в січні–червні 2012 року 
За інформацієї ГУ статистики в м. Києві
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У місті відкрили Музей 
історії Києва
Першими його відвідувачами стали керівництво КМДА та члени 
Громадської гуманітарної ради
Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Вісім ро ів поспіль
250 тисяч ні альних
е спонатів, я і роз-
ривали мин ле сто-
лиці, б ли недост п-
ними для иян і ос-
тей міста та че али
на приміщення. Ста-
раннями олови
КМДА Оле сандра
Попова новоб дов
на в л. Бо дана
Хмельниць о о, 7 б -
ло передано під е с-
позиції М зею. Це
стало подар н ом
иянам до 21-ї річ-
ниці Незалежності
У раїни. Тоді ж
столиці запрацювала
ще одна непересічна
станова — М зей
шістдесятництва.

Ще з 2004 року експонати

Музею історії міста Києва,

не маючи власного примі�

щення, зберігалися у схови�

щах Палацу мистецтв "Укра�

їнський дім". Сьогодні бу�

дівля Музею розмістилася в

просторій чотириповерхівці

у самому центрі столиці, по�

близу метро "Театральна".

"Як ми й обіцяли, напередо�

дні великого державного

свята — Дня Незалежності

України — Музей історії міс�

та Києва відкриває свої две�

рі для відвідувачів. Нарешті

проект, про який так довго

велися розмови, реалізова�

но: ми отримали надсучас�

ний музей, який демонстру�

ватиме історію міста від ча�

сів заснування до сьогоден�

ня,— сказав під час відкрит�

тя експозиції Олександр

Попов.— Музей має безліч

переваг. Серед них і розта�

шування у самому центрі

столиці, і застосування но�

вітніх технологій при ство�

ренні експозиції, сучасне

обладнання та багато іншо�

го. Однак найбільш цінними

є саме експонати, які розпо�

відатимуть відвідувачам про

життя славетного Києва та

його мешканців".

Очільник КМДА оглянув

експозицію та висловив

вдячність усім, хто долучив�

ся до реалізації проекту —

спонсорам, які подарували

місту приміщення, колекти�

ву співробітників музею, іс�

торикам, науковцям, які

брали участь у створенні

експозиції. "Я впевнений,

що обов'язково відвідаю

Музей історії міста Києва

знову. А вже завтра у цих за�

лах чекатимуть на киян та

гостей столиці",— додав

Олександр Попов.

Нагадаймо, що Музей іс�

торії міста Києва відкрив

свої двері для відвідувачів з

23 серпня. Він працюватиме

щоденно з 10.00 до 19.00 за

адресою: вул. Б. Хмельниць�

кого, 7. Усі охочі зможуть

дізнатися про історію міста

та життя киян, починаючи з

часів Київської Русі до сьо�

годення.

Ще одним подарунком

від міської влади для киян

до Дня Незалежності стало

відкриття на вулиці Олеся

Гончара, 33�А Музею шіст�

десятництва. Його експози�

цію створено на основі ко�

лекції, зібраної членами ГО

"Музей шістдесятництва".

Ця колекція налічує понад

20 тисяч різноманітних екс�

понатів. Ідейними натхнен�

никами створення Музею

стали колишній політв'я�

зень Микола Плахотнюк та

правозахисниця Надія Світ�

лична.

"Ми хотіли створити не

музей персоналій, а музей�

явище і відкрити для людей

у цих невеличких залах це

явище шістдесятництва. Ми

не зупинимося на досягну�

тому і надалі вдосконалюва�

тимемо експозицію. Також

зараз готується нове сучасне

обладнання, через яке спро�

буємо ще повніше розвива�

ти та донести до відвідувачів

історичне явище 60�х ро�

ків",— зазначив Микола

Плахотнюк

Столичні школи готові 
до нового навчального року
Галина Герега зустрілася із директорами шкіл та дитячих садочків
Деснянського та Дніпровського районів
Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

Лічені дні залишилися до першо о
вересня. У більшості ш іл Києва же
завершено апітальні і осметичні
ремонти та оновлено матеріально-
технічн баз . Днями заст пни
місь о о олови — се ретар Київра-
ди Галина Гере а з стрілася з ди-
ре торами ш іл та дитячих садоч ів
Деснянсь о о та Дніпровсь о о
районів, аби дізнатися, я за лади
освіти на масивах під от валися до
ново о навчально о ро .

"Іще на початку цього року, у січні�лютому, я

відвідала більшість шкіл Дніпровського та Дес�

нянського районів, аби на власні очі побачити,

які проблеми є у цих навчальних закладах. Част�

ково їх вдалося вирішити. Зокрема було придбано

нові меблі, парти, інтерактивні дошки, комп'юте�

ри. Тож я переконалася, що до першого вересня

все готово,— розповіла "Хрещатику" заступник

Київського міського голови — секретар Київради

Галина Герега.— Для мене освітня галузь завжди

була пріоритетною, і до середини вересня я пла�

ную іще раз побувати не лише у школах, а й са�

дочках і особисто поспілкуватися з педагогами і

дітьми. Крім того, з нового навчального року за�

плановано розпочати ряд освітніх проектів для

популяризації занять спортом серед школярів".

На думку Галини Гереги, нині у столиці необ�

хідно приділяти більше уваги навчальним закла�

дам, які розташовані на житлових масивах, адже

чимало з них збудовані у 70�80�х роках минуло�

го століття і нині потребують капітальних ре�

монтів. Крім того, треба покращувати матері�

ально�технічний стан шкіл, щоб комп'ютери та

інтерактивні дошки були для дітей доступним і

звичним інструментом для здобування знань.

Водночас у Деснянському та Дніпровському

районах вчасно завершено основні роботи з під�

готовки до першого вересня.

За словами директора спеціалізованої школи

№ 322 І ступеня Ірини Ковалевської, навчальний

заклад повністю готовий до нового навчального

року. "У нас був зроблений капітальний ремонт,

старі вікна замінені на пластикові. Ми повністю

забезпечені новими підручниками, маємо два

комп'ютерні класи, чотири інтерактивні дошки.

Можу запевнити, що для успішного здобування

знань у нас створено всі умови",— розповіла Іри�

на Ковалевська.

Комфортнішим буде навчання і для учнів спе�

ціалізованої школи № 247 з поглибленим вивчен�

ням російської мови. Як повідомила директор

школи Тетяна Вишневська, було виконано утеп�

лення фасаду школи, а також частково замінено

вікна у класах

Музей історії міста Києва відкрив свої двері
для відвідувачів з 23 серпня. 

Він працюватиме щоденно з 10.00 до 19.00
за адресою: вул. Б. Хмельницького, 7

Голова КМДА Оле сандр Попов о лян в е спозицію М зею історії міста Києва та висловив вдячність сім, хто дол чився
до реалізації прое т : спонсорам, істори ам, на овцям, співробітни ам за лад

Днями заст пни Київсь о о місь о о олови - се ретар Київради Галина Гере а з стрілася з дире торами
ш іл та дитячих садоч ів двох лівобережних районів, аби дізнатися, я за лади освіти
на масивах під от валися до ново о навчально о ро
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Тенденції

Ділові новини

Президент України 
прогнозує будівництво 
й ремонт 2,5 тис. км 
автодоріг до 2013 року

Президент Ві тор Ян ович
про ноз є б дівництво й ремонт 2
тис. ілометрів автомобільних до-
рі до інця 2012 ро . Про це с а-
зано в повідомленні прес-сл жби
Президента. “В 2012 році, за на-
шими розрах н ами, б де близь о
2,5 тис. м”,— с азав Президент
під час з стрічі з андидатами на
посад в РДА. Ві тор Ян ович до-
дав, що зараз цей по азни же
становить понад 2 тис. м. Прези-
дент а цент вав ва на необхід-
ності вести б дівництво від центрів
міст до сільсь ої місцевості. Він
під реслив, що б дівництво я існих
с часних автодорі залишається
одним з важливих завдань влади

Китай налаштований 
на поглиблення 
співробітництва 
з нашою державою
Про це с азано в повідомленні

прес-сл жби Президента У раїни.
“Я отовий до ладати з Вами

спільні з силля для подальшо о
зміцнення політичної взаємодові-
ри й всебічно о по либлення спів-
робітництва”,— цит є прес-сл ж-
ба привітання олови Китаю Х
Цзіньтао Президентові Ві тор
Ян ович з на оди Дня незалеж-
ності. Х Цзіньтао зазначає, що в
останні ро и двосторонні відно-
сини між Китаєм й У раїною поча-
ли новий етап динамічно о роз-
вит . Він певнений, що під е-
рівництвом Ві тора Ян овича
продовжиться пост пальний е о-
номічний розвито У раїни, по-
ращення я ості життя ромадян і
підвищення державно о стат с
раїни на міжнародній арені. На-
адаємо, що Президент У раїни
має намір відвідати Китай для з -
стрічей із ерівництвом цієї раїни
в листопаді нинішньо о ро

Кабмін схвалив проект 
угоди з Польщею 
про створення 
автомобільного пункту 
пропуску “Нижанковичі —
Мальховіце”
Про це с азано в розпоряджен-

ні Кабмін № 591 від 22 серпня.

Крім то о, цим розпорядженням
визнається та им, що втратило
чинність, попереднє розпоря-
дження Кабмін від 15 червня
2006 № 339 “Про підписання У о-
ди ( формі обмін нотами) між
Кабінетом Міністрів У раїни і ря-
дом Респ блі и Польща про
створення на раїнсь о-поль-
сь ом Державном ордоні між-
народно о п н т проп с для
автомобільно о спол чення “Ни-
жан овичі — Мальховіце”. Я по-
відомляли “У раїнсь і новини”, 5
червня Державна при ордонна
сл жба від рила автомобільний
п н т проп с “У ринів — Дол о-
бичів” на раїнсь о-польсь ом
ордоні в Со альсь ом районі
(Львівсь а область) на час чем-
піонат Європи з ф тбол 2012
ро

Дніпропетровська область
має намір побудувати 
полігон твердих побутових
відходів до 2013'го
Дніпропетровсь а обласна

державна адміністрація має на-
мір завершити б дівництво полі-
она твердих поб тових відходів

селищі Василь ів а Дніпропет-
ровсь ої області до 2013 ро .
Про це ж рналістам повідомив
представни Дніпропетровсь ої
облдержадміністрації. “Полі он
твердих поб тових відходів вирі-
шить проблем вивезення сміття
Василь івці”,— с азав він. За

даними відомства, б дівництво
полі она почалося ще в 2010 ро-
ці, одна через недостатнє фі-
нанс вання б ло припинено. За-
альна вартість об’є та становить
близь о 10 млн ривень, повідом-
ляють “У раїнсь і новини”

Україна зацікавлена 
в спільному з Росією 
виробництві 
високотехнологічної 
продукції для азіатських
ринків
Про це с азано в повідомленні

прес-сл жби Президента Ві тора
Ян овича за підс м ами йо о з -
стрічі із президентом Росії Воло-
димиром П тіним Сочі. “Я що
оворити про перспе тив , що
саме для нас зараз найбільш ви-
ідно спільно робити для то о,
щоб отримати рин и зб т това-

рів, то це — вся висо отехноло-
ічна прод ція”,— с азав Прези-
дент У раїни. З йо о слів, вироб-
ництво висо отехноло ічної про-
д ції є важливою с ладовою
зростання е ономі и. “Ми заці-
авлені об’єднати з силля для
то о, щоб ми з вами мо ли пра-
цювати на рин ах третіх раїн,
насамперед СНД”,— с азав Ві -
тор Ян ович. При цьом він за-
значив, що Росія більш адаптова-
на до азіатсь их рин ів, ос іль и
є членом азіатсь их е ономічних
стр т р. “Ми хотіли б, щоб ви
вист пили одним з наших парт-
нерів Шанхайсь ій ор анізації
співробітництва. Ми хотіли б ста-
ти спостері ачами в цій ор аніза-
ції для то о, щоб брати часть
тих інте раційних процесах, я і в
ній відб ваються”,— зазначив
лава держави.
У свою чер , Володимир П тін

під реслив, що для У раїни сьо-
одні дійсно важливим є пош
рин ів зб т товарів за рах но
азіатсь о о рин , я ий зараз
а тивно розвивається. На ада-
ємо, що ШОС — ре іональна
міжнародна ор анізація, засно-
вана в 2001 році Китаєм, Росією,

Казахстаном, Таджи истаном,
Кир изією й Узбе истаном.
У раїна не може стати її членом,
одна може одержати стат с за-
прошено о остя й співпрацюва-
ти в б дівельних і нафто азових
прое тах

НКРЕ направила 519 млн
гривень на розвиток ТЕЦ 
та їх підготовку 
до опалювального сезону
Національна омісія держре -

лювання еле троенер ети и на-
правила 519 млн ривень на роз-
вито теплоеле троцентралей та
їх під отов до опалювально о
сезон 2012/2013. Відповідне рі-
шення омісія прийняла на засі-
данні в четвер. Ці ошти б ли
а м льовані ТЕЦ за рах но пе-
ревищення планових по азни ів
подання еле троенер ії в 2012
році та с орочення питомих ви-
трат. Відповідно до рішення омі-
сії, за рах но половини оштів
б де збільшена інвестиційна про-
рама ТЕЦ на 2012 рі , а др а
половина залишиться в розпоря-
дженні ТЕЦ для під отов и до
опалювально о сезон

Ліки 
від гіпертонії 
подешевшають
Відтепер держава регулює ціни
на 7 молекул препаратів проти
підвищеного тиску
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

В раїнсь их апте ах ціни дея их медпрепаратів, що
ви ористов ють для лі вання іпертонічної хвороби,
знизяться на 10 відсот ів. Це стане рез льтатом дер-
жавно о ре лювання цін. З осені ряд план є запрова-
дити про рам част ово о відш од вання вартості ви-
бір ових лі арсь их засобів.

В Україні почав працювати другий етап пілотного проекту Міністерства

охорони здоров’я, відповідно до якого подешевшають 243 препарати проти

гіпертонії. Серед них “Еналаприл”, “Лізиноприл”, “Метопролол” та інші.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Роман Богачов.

“Лікар виписуватиме рецепт не на торгову назву ліків, а на міжнародну

не запатентовану назву. Хворий отримає консультацію в аптеці про те, який

препарат придбати — закордонний дорожчий чи вітчизняний дешевший,

доплатить частину вартості препарату. Аптека ж збиратиме рецепти і здава+

тиме їх в управління охорони здоров’я, потім отримає за них компенсацію.

Це буде диференційовано — на менш дорогі вітчизняні засоби компенсація

буде більшою, а на дорогі імпортні — відсоток компенсації буде мен+

шим”,— сказав Роман Богачов.

Зауважимо, що робота уряду із забезпечення населення якісними та до+

ступними ліками — це довгострокова стратегія, впровадження якої розпо+

чалося із лютого нинішнього року. Вона передбачає розвиток власного ви+

робництва ліків, регулювання цін на лікарські засоби, встановлення рефе+

рентних цін на медпрепарати та запровадження механізму часткового від+

шкодування вартості ліків окремих категорій.

“З року в рік вартість лікарських засобів у всьому світі зростає, і Україна

не є винятком. Саме тому на сьогодні забезпечення доступними ліками гро+

мадян — одне з головних завдань держави. Питання наведення ладу в ціно+

утворенні на фармацевтичному ринку є принциповим”,— сказав заступник

міністра охорони здоров’я.

Член+кореспондент Академії медичних наук Василь Нетяженко зазна+

чив, що в Україні нараховується 12 мільйонів хворих на гіпертонію. Уряд

очікує, що в аптеки найближчим часом звернуться близько 40 відсотків з

них.

“Речовина еналаприл входить до 40 видів препаратів, які коштують від

десяти до тридцяти гривень. Ціни на вітчизняні препарати завдяки новій

програмі зменшаться на 2—3 гривні. Зараз в Україні є 12 тисяч аптек. Всі

вони повинні співпрацювати з державою на благо громадян. На сьогодні

найкраще роз’яснювальна робота ведеться у Полтавській, Закарпатській та

Чернігівській областях”,— розповів Василь Нетяженко.

МОЗ оцінює бюджетні витрати приблизно в 300 мільйонів гривень до

кінця 2012 року на програму часткової компенсації вартості ліків від гіпер+

тонічної хвороби. Її механізм буде відпрацьований цієї осені, обіцяють у

Міністерстві охорони здоров’я України
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Аеропорти третього 
тисячоліття
Експерти розробляють нові схеми розвитку аеровокзалів — 
від перельотів до відпочинку і шопінгу

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Аеропорти мож ть пере-
творитися масштабні
тор ово-розважальні та
офісні центри — світі
створюють нові підходи до
реалізації вели их площ
повітряних во залів. Най-
більш поп лярні онцеп-
ції — “Пішохідний пере-
хід”, “Автоб сна з пин а”,
“Міні-місто” та “Квартал
вели ом місті”.

Компанія Amadeus, процеcинговий

оператор і провайдер передових тех+

нологічних рішень для світової індус+

трії туризму і авіаперевезень, опри+

люднила результати дослідження

“Створення нової екосистеми аеро+

портів”. Згідно з інформацією, щоб

відповідати очікуванням мандрівни+

ків, аеровокзалам необхідно розвива+

тися в двох напрямках: впроваджува+

ти передові технології у всі аеропорто+

ві процеси і розширювати спектр по+

слуг за рахунок сегмента відпочинку

та розваг.

Результати галузевого дослідження

Amadeus свідчать про необхідність

кардинального переосмислення аеро+

портової “екосистеми”, яка сьогодні

вже не відповідає очікуванням турис+

тів. Сучасні мандрівники дуже високо

цінують свій час і не хочуть витрачати

його даремно — більшість туристів

висловили побажання зменшити час

перебування в аеропортах.

В процесі дослідження з’ясувалося,

що 69 відсотків пасажирів чекають

поліпшення роботи служб безпеки. А

найбільшу кількість претензій турис+

ти висловлюють щодо тривалості

митних процедур.

“Наші клієнти мають кілька основ+

них вимог до аеропортів — безпека,

цілісність багажу, привітність. До речі,

випадків крадіжок особистих речей

останнім часом поменшало. Що сто+

сується іноземних аеропортів, то в

країнах, де візи отримують після при+

льоту, туристи скаржаться на черги

для отримання документа”,— проко+

ментувала “Хрещатику” заступник

директора з туризму однієї з вітчизня+

них туристичних компаній Ольга

Юденко.

Вирішити багато проблем можна за

допомогою IT+рішень, кажуть екс+

перти. Наприклад, використання біо+

метричних систем для підтвердження

особи пасажира при проходженні ре+

єстрації та візового контролю. Он+

лайн+реєстрації також істотно спрос+

тять і прискорять проходження мит+

них процедур.

Згідно з аналізом, 57 % мандрівни+

ків хотіли б скористатися для пошуку

багажу вмонтованими електронними

чіпами і майже стільки ж не проти за+

вантажити в свій мобільний телефон

спеціальний додаток, що дозволить

орієнтуватися на території аеровокза+

лу. Більше половини опитаних очіку+

ють від аеропортів впровадження

“персонального сервісу”. Наприклад,

можливість використовувати свої

картки постійних клієнтів в якості по+

садкових талонів або отримувати ін+

формацію про свої рейси через соці+

альні мережі.

“Ми з натхненням дивимося на

розвиток аеропортів і будемо прагну+

ти зробити все можливе, щоб запов+

нити історично створений пробіл у

сфері IT+рішень між аеропортами та

авіакомпаніями. Адже і аеропорти, і

авіакомпанії виступають рівноправ+

ними учасниками єдиної системи із

забезпечення перевезення пасажи+

рів. І ця система повинна відповідати

і навіть у чомусь випереджати очіку+

вання споживачів. Результати дослі+

дження дозволяють спрогнозувати,

як зміняться аеропорти до 2025 ро+

ку”,— пояснив віце+президент

Amadeus і глава підрозділу з IT+рі+

шень для аеропортів Джон Джар+

релл.

Концепції розвитку 
аеропортів

Враховуючи побажання пасажирів

максимально скоротити часові витра+

ти і підвищити технологічність аеро+

портових процедур, експерти галузі в

рамках дослідження розробили дві

основні концепції розвитку аеропор+

тів — “Пішохідний перехід” і “Авто+

бусна зупинка”.

Перша концепція передбачає

здійснення основних аеропортових

операцій за допомогою Інтернету.

“Відповідно до неї, частину аеропор+

тових процедур пасажири зможуть

виконати дистанційно — з дому або

через спеціальний віртуальний термі+

нал. А аеропорт буде використовува+

тися в основному як місце посадки на

літак. Така система найбільш зручна

для пасажирів, які здійснюють так

звані business+trip”,— пояснюють роз+

робники.

Друга концепція створена для аеро+

портів, що працюють з бюджетними

авіалініями. Рішення “Автобусна зу+

пинка” пропонується для low+cost

авіакомпаній, що культивують кон+

цепцію авіаперельотів “без надмірно+

стей”, де головним критерієм висту+

пає ефективність і економія як часу,

так і фінансів.

Крім “Пішохідного переходу” та

“Автобусної зупинки”, в рамках до+

слідження “Створення нової екосис+

теми аеропортів” було запропоновано

ще три додаткові концепції розвитку

аеропортів, створені для тих мандрів+

ників, які здійснюють поїздки заради

відпочинку і розваг.

Аеропорт “Міні+місто” передбачає

наявність ресторанів, місць для відпо+

чинку і розваг, готелів для проживан+

ня і рішень в сфері роздрібної торгів+

лі. У перспективі таке міні+місто може

самостійно забезпечувати себе енер+

гією і запасами продовольства. Інши+

ми словами, ця концепція передбачає

створення нових міст навколо вели+

ких аеропортів. Такий аеропорт при+

паде до душі 72 % респондентів, які

брали участь в опитуванні. Адже саме

стільки мандрівників у всьому світі

вважають абсолютно неефективним

час від моменту проходження реєс+

трації до посадки на рейс. “Міні+міс+

то” повністю вирішує цю проблему,

пропонуючи цілу мережу барів, рес+

торанів, кінотеатрів і магазинів, в

яких можна провести час до посадки

на рейс.

Концепція “Квартал у великому

місті” припускає тісний зв’язок між

аеропортом і найближчим населеним

пунктом. Такий аеропорт відображає

національну культуру, історію та кух+

ню країни. За “національне обличчя”

повітряного вокзалу висловилися

майже всі респонденти. Адже країна

для туриста починається не після

трансферу в місто, а вже одразу після

прибуття в аеропорт. І тому бажання

мандрівника ознайомитися з місце+

вою культурою з першої хвилини пе+

ребування за кордоном цілком зрозу+

міле.

Концепції “Торгово+розважальний

центр” будуть відповідати аеропорти,

на території яких зосереджені у вели+

кій кількості магазини і ТРЦ. Такий

аеропорт можна відвідувати не тільки

в рамках подорожі, а й для традицій+

ного шопінгу на вихідних. 15 % всіх

опитаних пасажирів вважають, що са+

ме ця модель буде домінуючою до

2025 року. Зазначимо, що це досить

актуально в контексті нових терміна+

лів, які Україна збудувала в рамках

Євро+2012.

У підсумку, аеропорт третього тися+

чоліття — це окремий центр, який,

окрім виконання основних функцій,

має все необхідне, щоб задовольнити

потреби туриста — чи то купівля про+

дуктів, проведення ділової зустрічі або

перегляд фільму
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Станцію "Теремки" 
оздоблять у вигляді теремів

Віталій КУРІННИЙ
“Хрещатик”

У столиці тривають мас-
штабні роботи з б дівниц-
тва К ренівсь о-Червоно-
армійсь ої лінії метропо-
літен . До інця ро в
місті план ють від рити
дві нові станції підзем и:
жовтні — “Іподром”, а в
інці р дня — “Терем и”.
У перспе тиві роз ляда-
ють можливість спор -
дження ще й станції мет-
ро “Одесь а” та депо на
виїзді з міста.

Директор інституту “Укрметро�

тунельпроект” Віктор Янікін роз�

повів “Хрещатику”, що у перспек�

тиві планується й далі продовжити

Куренівсько�Червоноармійську лі�

нію в напрямку виїзду з міста. Тоді

за станцією “Теремки” може з’яви�

тися ще одна станція — “Одеська”.

Неподалік побудують і депо.

“Щодо зовнішнього вигляду кін�

цевої станції “Теремки”, то це буде

односклепінчаста станція типу

“Виставкового центру”,— пояснив

архітектор.— На платформі змон�

тують освітлення, як на “Василь�

ківській”. Так як це буде кінцева

станція, тут побудують зворотні ту�

пики. Оскільки вона розташована

на території житлового масиву, па�

сажиропотік має суттєвий, тому бу�

де введена в експлуатацію одразу з

двома вестибюлями, тобто двома

виходами з перону. Один із вести�

бюлів буде з’єднано з існуючим

підземним переходом, що розта�

шований південніше виїзду з міста.

А другий вестибюль розташований

поряд з діючим переходом. Тому

тут буде вихід на поверхню для тих,

хто мешкає на непарній стороні ву�

лиці. А для тих, кому потрібно на

зворотній бік проспекту, мають

спуститися в підземний пішохід�

ний перехід. Завдяки відсутності

ескалаторів пасажирам зручніше і

швидше буде добиратися до поїздів

підземки”.

Головний архітектор проектів,

начальник архітектурно�плану�

вального відділу інституту

“Укрметротунельпроект” Валерій

Гнєвишев додав, що оздоблювати�

муть станцію “Теремки” по анало�

гії з теремами. “Тобто планується

використовувати щось на кшталт

трикутних дахів з різьбленими ві�

зерунками,— розповів архітек�

тор.— Їх прикрасять різнокольоро�

вими скляними вставками. Угорі

склепіння станції розташують

квітку з трикутників. Щоправда,

наразі ще не вирішено, із якого ма�

теріалу її вироблять. Якщо будуть

кошти, то можна використати ко�

льорову мозаїку”. За словами пана

Гнєвишева, загалом при облашту�

ванні станції використовуватимуть

традиційні для будівництва метро�

політену матеріали. Насамперед

для підлоги міцний і довготрива�

лий граніт, який зможе багато ро�

ків витримувати значне наванта�

ження. Окрім цього, при оздоб�

ленні платформ і вестибюлів за�

стосовуватимуть мармур. Всі мате�

ріали переважно вітчизняного ви�

робництва. “Як і на всіх станціях

столичної підземки, починаючи з

“Бориспільської”, на “Теремках”

змонтують спеціальні ліфти для

людей з обмеженими фізичними

можливостями та гумові доріжки

на платформах для слабозрячих,—

розповів Валерій Гнєвишев.— До

того ж, для зручності пасажирів

посеред платформи встановлять

лавочки — через кожні два торше�

ри�підсвітки, навколо колони.

“Загалом “Теремки” — майже ти�

пова станція. Хоча ще зовсім не�

давно подібні вважалися рідкіс�

тю,— зазначив архітектор.— Роз�

робляти проект станції почали два

роки тому, об’єкт пройшов всі ста�

дії затвердження на містобудівній

раді. У нас такі рекорди з проекту�

вання, що навіть колеги з Москви

не вірять, що можна так швидко

виконати проект”. Він додав, що

загалом всі станції відрізняються

одна від одної. В Київському мет�

рополітені немає двох абсолютно

схожих. Навіть коли будувалися в

радянські часи типові станції май�

же з однаковими вестибюлями, все

одно всі вони відрізнялися поміж

собою. “Тим паче вони й мають бу�

ти індивідуальними. Щоб хтось з

пасажирів одразу міг визначити, де

він, на якій станції знаходить�

ся”,— зазначив пан Гнєвишев

Метробудівці використовуватимуть при її облаштуванні мозаїку,
вітчизняний мармур і граніт

Порівняно з попередніми випла�

тами разову допомогу до Дня Неза�

лежності отримають ще більше ки�

ян. “Раніше виплати надавались

пенсіонерам�інвалідам, які отриму�

ють пенсії у розмірі до 1 тис. 200

грн, а уже в червні і в серпні ми ви�

плачуємо цю допомогу тим непра�

цюючим пенсіонерам�інвалідам,

які отримують пенсійну виплату у

розмірі до 1 тис. 400 грн,— повідо�

мила у програмі "Столиця" на теле�

каналі “Київ” начальник ГУ праці

та соціального захисту населення

Тетяна Костюренко.— Щодо пра�

цюючих пенсіонерів, то змін не від�

булось — виплати як надавались

тим, хто отримує пенсію в розмірі

до 900 грн, так і залишились. Вони

отримують матеріальну допомогу в

розмірі 100 грн”.

Виплати проводять з 8 серпня в

Ощадбанку та поштових відділен�

нях, де люди отримують пенсії. Тут

гроші можна буде отримати до 20 ве�

ресня. Якщо хтось із людей не встиг�

не забрати матеріальну допомогу в

зазначений термін — доплату можна

отримати поштовим переказом.

Зауважимо, якщо хтось із грома�

дян, що отримують виплати, не

знайшов себе у відомості чи отри�

мав меншу суму за передбачену, то

необхідно звернутись в ГУ соціаль�

ного захисту населення або ж до

міського call�центру (15�51).

Наступну матеріальну допомогу

від міста певні категорії киян отри�

мають напередодні Дня людей по�

хилого віку та Дня ветеранів. Відпо�

відне розпорядження уже готується.

“В кінці вересня ми відзначаємо

День людей похилого віку. Ми уже

готуємо нове розпорядження, й ви�

плати також будуть здійснюватись

тим пенсіонерам, які отримують до

1 тис. 400 грн, але ми додамо ще од�

ну категорію людей — підпільни�

ків�партизан, учасників партизан�

ського руху. Їх небагато, 300 осіб, й

ми їм виділимо по 300 грн”,— за�

значила Тетяна Костюренко

Грошову допомогу у столиці отримають 400 тис. киян

Успіння Божої Матері
День смерті людини, звичайно, є
днем либо ої с орботи. С оробить
помираючий, розл чаючись з жит-
тям та із всім, що б ло доро им в
житті. С ороблять й оточ ючі йо о,
прощаючись з тим, о о знали, о о
любили та, може б ти, з ад ючи й
про свою немин ч часть в смерт-
ний час.

Але що ми бачимо нині? А бачимо ми, що день

смерті або Успіння Пресвятої Діви Богородиці є

предметом величного та радісного торжества.

Торжествує Пресвята, тому що днем Успіння

закінчився для Неї період тяжких земних страж�

дань, закінчився час розлуки з возлюбленим Си�

ном та Господом. Нині Вона входить в свою не�

бесну славу. Й знову Вона буде поруч зі своїм Бо�

жественним Сином.

На землі проводжають Її з радісною надією, що

після свого Успіння Вона буде ще більше чути на�

ші молитви, та ще з більшим старанням клопота�

тиме про всіх нас.

Мабуть, кожна людина бажала б, щоб день її

смерті був схожий на день Успіння Богоматері, та

був не днем скорботи, а радості й торжества! Але

для того, щоб уподібнитися Богоматері в смерті,

перш за все потрібно уподібнитися Їй своїм жит�

тям.

Нехай ми не накладали на себе чернечих обі�

тниць, відмовляючись від мирського життя, але

все одно зобов’язані не прив’язуватися до нього

душею, не ганятися за його суєтними благами.

Нехай ми не давали обітницю зберегти свою не�

займаність, не вступаючи до шлюбу, але на всіх

нас лежить обов’язок зберігати себе в цнотливій

чистоті, як до шлюбу, так і після нього, зберіга�

ючи себе навіть від блудних думок, бажань, по�

глядів.

Одним словом, всі ми зобов’язані дотримува�

тися євангельських законів, жити по�християн�

ськи, тому що живучи саме за євангельським за�

коном, ви й будете наслідувати Пресвяту Діву Бо�

городицю, яка виконала цей закон у всій його

повноті.

Якщо таким чином буде жити кожен, то обо�

в’язково й для нас день смерті стане днем радо�

сті й торжества. З радістю ми залишимо цей

світ, наповнений гріхом та бідами, й відійдемо в

інше життя, до якого постійно прагнули. З ра�

дістю проводжатимуть наші близькі, які були

свідками нашого благочестивого життя й святої

кончини

Інформацію надано 
Синодальним відділом  Української 

православної церкви

У Подільському районі 
активно працюють 
над створенням ОСББ
На ви онання За он У раїни “Про об’єд-

нання співвласни ів ба ато вартирних б дин-
ів” та дор чення олови КМДА на Подолі ве-
деться а тивна робота по створенню ОСББ.
У Подільсь ій РДА затверджено рафі з -

стрічі з меш анцями б дин ів щодо роз’яс-
нення мов та перева створення ОСББ.

Відповідно до рафі а об оворення план ються провести з меш ан-
цями б дин ів всіх ом нальних підприємств район . Детальніше про
дат , час та місце можна ознайомитися на сайті Подільсь ої РДА.
За рез льтатами проведеної роботи за перше півріччя 2012 ро

Подільсь ом районі створено 5 ОСББ за адресами: в л. Почайнин-
сь а, 70, пров. Квітневий, 6, в л. Сирець а, 96, орп. 1, 2, 4.
Всі ромадяни, я і бажають детальніше ознайомитися з поряд ом та
мовами створення ОСББ мож ть зверн тися до онс льтативних цен-
трів за адресами: в л. Костянтинівсь а, 22/17, . 26, тел. 417-00-56;
в л. Хорива, 36, тел. 425-21-35

Голосієво готується 
до нового навчального року
Літо — відповідальний період освітянсь о о

життя. Адже саме під час літніх ані л за ла-
ди освіти повинні створити всі мови для на-
вчання та виховання дітей в новом навчаль-
ном році.
Наразі мережа ЗНЗ район не змінюється:

1 вересня 41 ш ола остинно від риє свої
двері для чнів. Для дош ільнят в районі пра-
цюватиме 61 садочо , серед них — 56 ДНЗ та

5 навчально-виховних омпле сів. Додат ово від рито 6 спеціальних
р п для дітей з особливими потребами.
Завдя и від риттю двох дош ільних за ладів, № 726 та № 196 на 495

місць, част ово розв’яз ється проблема влашт вання дітей до садоч ів
в стонаселених мі рорайонах Терем и-1 та Терем и-2. Для повно о
забезпечення дош ільнят місцями потрібно ще близь о 400 місць.
Станом на 15 серпня вже за інчені ремонти в ДНЗ № 150, 158, 402,

оновлено дахи в 20 навчальних за ладах, завершено ремонт фасадів
та ві он в ДНЗ № 513 та імназії № 59, тривають заходи в ДНЗ № 372
та НВК “Сонеч о”.
У 2012 році в НВК “Барвіно ” б ло відновлено робот басейн , що,

врахов ючи наявність в садоч р пи для дітей з ортопедичними
проблемами, є д же а т альним. Та ож б ло завершено апремонт
спортзал імназії № 59. Безперечним спіхом є відновлення роботи 8
р п, я і раніше ви ористов вались не за призначенням.
Серед проблемних питань ал зі залишається забезпечення ДНЗ
адрами — станом на 10 серпня в районі є 28 ва ансій вихователів, за-
безпечення ЗНЗ медичними працівни ами, ремонт по рівель спортив-
них залів дея их ш олах, технічне переоснащення харчобло ів. Про-
тя ом літа 383 чні Голосієва оздоровилися в приш ільних таборах і ще
111 наразі відпочивають в оздоровчом таборі під Полтавою

У Деснянському районі 
тривають роботи 
з асфальтування 
прибудинкових територій 
та міжквартальних проїздів
Під ерівництвом першо о заст пни а оло-

ви Деснянсь ої РДА Вадима Костючен а від-
б лася розширена апаратна нарада. Одне з
питань, я е б ло винесено на порядо денний
засідання, стос валося під отов и ом наль-

них сл жб, стр т рних підрозділів Деснянсь ої РДА до роботи осін-
ньо-зимовий період 2012-2013 ро ів.
Начальни КП ШЕУ Деснянсь о о район Юрій Баранов, зо рема,

проінформ вав прис тніх про ви онання робіт з асфальт вання приб -
дин ових територій та між вартальних проїздів, бла о строю дорі та
ма істралей. Та , повністю ви онані роботи з асфальт вання по в ли-
цях Саб рова, 18, Дань евича, 13 (від в л. Дань евича до б львар Ви-
рівсь о о, 4); тривають роботи з асфальт вання між вартальних про-

їздів по в лицях Шолом Алейхема, 8-а, Мілютен а, 5-а, Мілютен а,
11-б, Цвєтаєвої, 8.
О рім цьо о, на оле ії йшлося і про під отов район , зо рема ДНЗ

і ЗНЗ до роботи в осінньо-зимовий період. З винесених на об оворен-
ня питань відповідним стр т рним підрозділам райдержадміністрації
б ли дані прото ольні дор чення

У Шевченківській РДА
обговорювали питання 
щодо  використання
бюджетних коштів
Нещодавно відб лася апаратна нарада
олови Шевчен івсь ої РДА Сер ія Зіміна. На
поряд денном стояли два питання: 1. Про
ви ористання бюджетних оштів за перше
півріччя 2012 ро розпорядни ами оштів
Шевчен івсь о о район Києва; 2. Про під о-

тов за ладів освіти Шевчен івсь о о район столиці до ново о 2012-
2013 навчально о ро .
Про ви ористання бюджетних оштів за шість місяців нинішньо о ро-
відзвіт вав начальни Фінансово о правління Шевчен івсь ої РДА

Сер ій Лоз о.
Та , протя ом І півріччя б ло забезпечено своєчасн виплат в пов-

ном обсязі заробітної плати працівни ам бюджетних станов район ,
сплачено редиторсь забор ованість за енер оносії, харч вання та
меди аменти, що облі ов валися на почат ро . Оплата поточно о
споживання енер оносіїв та інші видат и з поточно о тримання ста-
нов здійснювались в залежності від фінанс вання, отримано о від Го-
ловно о фінансово о правління КМДА

Міжвідомча нарада 
щодо профілактики 
правопорушень 
серед неповнолітніх
Про рат рою Солом’янсь о о район сто-

лиці за частю ерівни ів правоохоронних ор-
анів та ор анів ви онавчої влади район б ло
проведено міжвідомч нарад щодо стан до-
держання за онодавства У раїни, спрямова-

но о на попередження злочинів та правопор шень неповнолітніми, за-
побі ання злочинності та бездо лядності серед дітей.
Проведення цієї наради б ло об мовлено наявністю низ и проблем-

них питань, а саме: зростання злочинності серед неповнолітніх, нена-
лежна індивід ально-профіла тична робота з неповнолітніми щодо по-
передження вчинення ними правопор шень та злочинів, я і потреб -
ють омпле сно о вирішення з об’єднанням з силь правоохоронних
ор анів та ор анів ви онавчої влади. Учасни ами наради зверн то ва-

на недостатність заходів, що вживаються.
За рез льтатами проведення міжвідомчої наради прийнято постано-

в , я ою передбачено вжиття спільних профіла тичних заходів, спря-
мованих на подальші с оординовані дії та підвищення ефе тивності
роботи

Новини районів

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Місь а влада робить се можливе, щоб допомо ти ма-
лозабезпеченим, пенсіонерам, ветеранам та людям з
особливими потребами. Та , на 400 млн рн б ло
збільшено фінанс вання про рам “Т рбота. Наз стріч
иянам” та “Соціальне партнерство”, що дало можли-
вість допомо ти низці малозабезпечених верств насе-
лення шляхом додат ових соціальних виплат. З на оди
21-ї річниці Дня Незалежності та і виплати столиці
же розпочались й триватим ть до 20 вересня. Разов
допомо в розмірі від 100 до 300 рн отримають
близь о 400 тис. иян. Наст пна матеріальна допомо а
від міста б де з на оди Дня людей похило о ві та
Дня ветеранів.

Соцвиплати для малозабезпечених

При облашт ванні станції "Терем и" ви ористов ватим ть традиційні матеріали: для підло и міцний і дов отривалий
раніт, при оздобленні платформ і вестибюлів - вітчизняний марм р
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Хрещатик 28 серпня 2012 року

Центральна виборча комісія
Постанова № 604 від 26 серпня 2012 року,  м. Київ
Про утворення окружних виборчих комісій
з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

Розглянувши подання депутатських
фракцій, про сформування та реєстра�
цію яких у Верховній Раді України
шостого скликання було оголошено
на пленарному засіданні: фракції
Партії регіонів у Верховній Раді Укра�
їни; фракції “Блок Юлії Тимошенко —
“Батьківщина”; фракції Блоку “НА�
ША УКРАЇНА — НАРОДНА САМО�
ОБОРОНА”: “Народний Союз Наша
Україна”, Політична партія “Вперед,
Україно”, Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Україн�
ська республіканська партія “Собор”,
Партія Християнсько�Демократичний
Союз, Європейська партія України,
Громадянська партія “ПОРА”, Партія
захисників Вітчизни; фракції Кому�
ністичної партії України; фракції На�
родної Партії у Верховній Раді Укра�
їни щодо кандидатур до складу окруж�
них виборчих комісій з виборів народ�
них депутатів України 28 жовтня 2012
року, а також відповідні подання полі�
тичних партій — суб’єктів виборчого
процесу, кандидатури від яких до
складу окружних виборчих комісій
включаються за результатами жереб�
кування, проведеного Центральною
виборчою комісією 24 серпня 2012 ро�
ку, враховуючи, що інші кандидатури
до складу окружних виборчих комісій
є відхиленими, згідно з пунктом 1 час�
тини другої статті 13, частинами пер�
шою — третьою, п’ятою — сьомою
статті 26, частинами першою, тре�
тьою — сьомою, дев’ятою — одинад�
цятою статті 27, підпунктом 1 пункту 4
розділу XV Закону України “Про ви�
бори народних депутатів України”, ке�
руючись статтями 11–13, пунктом 17
статті 19 Закону України “Про Цен�
тральну виборчу комісію”, Централь�
на виборча комісія п о с т а н о в л я є:

1. Утворити окружні виборчі комісії
з виборів народних депутатів України
28 жовтня 2012 року згідно з додатка�
ми 1–27.

2. Окружним виборчим комісіям з
виборів народних депутатів України
28 жовтня 2012 року поінформувати
громадян про свій склад, місцезнахо�
дження та режим роботи у визначений
цими комісіями спосіб.

3. Цю постанову разом з відповід�
ним додатком надіслати відповідним
регіональним друкованим засобам ма�
сової інформації для опублікування у
семиденний строк від дня її прийнят�
тя, а також окружним виборчим комі�
сіям з виборів народних депутатів
України.

4. Цю постанову оприлюднити на
офіційному веб�сайті Центральної ви�
борчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії 

В. ШАПОВАЛ

Додаток 26
до постанови Центральної 

виборчої комісії
від 26 серпня 2012 року 

№ 604

СКЛАД
окружних виборчих комісій 

з виборів народних депутатів
України

28 жовтня 2012 року

місто Київ

Окружна виборча комісія 
з виборів народних депутатів

України
одномандатного виборчого 

округу № 211

Голова комісії — Поліщук Світлана
Лаврентіївна, 1953 року народження
— від Української Народної Партії.

Заступник голови комісії — Грицен�
ко Володимир Валентинович, 1968 ро�
ку народження – від фракції Партії
регіонів.

Секретар комісії — Приходько
Олександр Володимирович, 1988 року
народження – від партії Всеукраїн�
ське політичне об’єднання “Єдина
Родина”.

Члени комісії:
Андрєєва Дар’я Вікторівна, 1993 ро�

ку народження – від Політичної партії
“Руська Єдність”;

Беспрозванна Світлана Олексіївна,
1974 року народження – від Україн�
ської партії “Зелена планета”;

Білоус Наталія Василівна, 1958 року
народження – від фракції “БЮТ�
“Батьківщина”;

Дідківська Любов Олексіївна, 1954
року народження – від Політичної
партії “Народно�трудовий союз Укра�
їни”;

Докіна Галина Олександрівна, 1956
року народження – від Політичної
партії України “РУСЬ ЄДИНА”;

Долинківська Лідія Миколаївна,
1951    року народження – від Партії

Наталії Королевської “Україна — Впе�
ред!”;

Доценко Едуард Леонідович, 1978
року народження – від Політичної
партії “Молодь до ВЛАДИ”;

Кияшко Олег Валерійович, 1976 ро�
ку народження – від Християнсько�
демократичної партії України;

Ковальчук Наталія Андріївна, 1977
року народження – від фракції Народ�
ної Партії у Верховній Раді України;

Копач Віталій Прокопович, 1948
року народження – від фракції кому�
ністів;

Нужна Ганна Олександрівна, 1991
року народження – від Партії “Русь�
кий блок”;

Охріменко Катерина Сергіївна,
1987  року народження – від Всеукра�
їнської політичної партії “БРАТ�
СТВО”;

Радченко Олександр Валерійович,
1982 року народження – від Лібераль�
ної партії України;

Удовенко Сергій Петрович, 1990 ро�
ку народження – від Політичної партії
“Союз анархістів України”;

Чмих Валентина Олексіївна, 1945
року народження – від депутатської
фракції “Наша Україна — Народна
Самооборона”.

Окружна виборча комісія 
з виборів народних депутатів

України
одномандатного виборчого 

округу № 212

Голова комісії — Давидкін Михайло
Олександрович, 1983 року народжен�
ня – від Партії Наталії Королевської
“Україна — Вперед!”.

Заступник голови комісії — Банд�
ровська Наталія Богданівна, 1977  ро�
ку народження – від депутатської
фракції “Наша Україна — Народна
Самооборона”.

Секретар комісії — Шевчук Юрій
Миколайович, 1988 року народження
– від Політичної партії “Молодь до
ВЛАДИ”.

Члени комісії:
Волотовська Наталія Борисівна,

1967 року народження – від Україн�
ської партії “Зелена планета”;

Дуб Антон Сергійович, 1987 року
народження – від Політичної партії
“Народно�трудовий союз України”;

Дубовик Олег Віталійович, 1982 ро�
ку народження – від Ліберальної пар�
тії України;

Зубков Іван Іванович, 1955 року на�
родження – від фракції комуністів;

Ігнатенко Владислав Олександро�
вич, 1993 року народження – від Полі�
тичної партії “Союз анархістів Укра�
їни”;

Казімко Василь Іванович, 1945 року
народження – від Української Народ�
ної Партії;

Крилова Ірина Сергіївна, 1967 року
народження – від Політичної партії
України “РУСЬ ЄДИНА”;

Прудко Олена Віталіївна, 1987 року
народження – від Всеукраїнської по�
літичної партії “БРАТСТВО”;

Савицька Аліна Володимирівна,
1990 року народження – від Політич�
ної партії “Руська Єдність”;

Ткаченко Тетяна Анатоліївна, 1972
року народження – від Партії “Русь�
кий блок”;

Туркеня Інна Григорівна, 1978 року
народження – від фракції “БЮТ�
“Батьківщина”;

Хом’як Олександр Васильович,
1986 року народження – від фракції
Народної Партії у Верховній Раді
України;

Шимчук Тамара Яківна, 1944 року
народження – від фракції Партії ре�
гіонів;

Штогрин Ольга Степанівна, 1987
року народження – від Християнсько�
демократичної партії України;

Якимчук Антон Станіславович,
1991 року народження – від партії
Всеукраїнське політичне об’єднання
“Єдина Родина”.

Окружна виборча комісія 
з виборів народних депутатів

України
одномандатного виборчого 

округу № 213

Голова комісії — Крамаренко Ната�
лія Іванівна, 1954 року народження –
від депутатської фракції “Наша Укра�
їна — Народна Самооборона”.

Заступник голови комісії — Фабер
Олексій Олександрович, 1988 року на�
родження – від партії Всеукраїнське
політичне об’єднання “Єдина Роди�
на”.

Секретар комісії — Фесенко Люд�
мила Степанівна, 1954 року народжен�
ня – від Ліберальної партії України.

Члени комісії:
Аблітарова Гульнара Усеїнівна, 1960

року народження – від Народної Еко�
логічної партії;

Березюк Ганна Олексіївна, 1948
року народження – від Політичної
партії “Народно�трудовий союз Укра�
їни”;

Вітер Лариса Іванівна, 1962 року
народження – від Партії Наталії Ко�
ролевської “Україна — Вперед!”;

Жиган Олександра Степанівна,
1949 року народження – від Христи�
янсько�демократичної партії України;

Жуков Олександр Вікторович, 1979
року народження – від Всеукраїнської
політичної партії “БРАТСТВО”;

Журавлевич Максим Володимиро�
вич, 1981 року народження – від Полі�
тичної партії України “РУСЬ ЄДИ�
НА”;

Кадочнікова Марина Володимирів�
на, 1982 року народження – від Партії
“Руський блок”;

Колтачихіна Любов Леонідівна,
1961 року народження – від фракції
Партії регіонів;

Куценко Євгеній Сергійович, 1991
року народження – від Політичної
партії “Руська Єдність”;

Мазуренко Володимир Федорович,
1949 року народження – від Україн�
ської Народної Партії;

Орленко Галина Анатоліївна, 1962
року народження – від фракції кому�
ністів;

Розиграєва Олена Іванівна, 1959
року народження – від фракції “БЮТ�
“Батьківщина”;

Сотніченко Антоніна Василівна,
1949 року народження – від Політич�
ної партії “Молодь до ВЛАДИ”;

Федченко Юлія Анатоліївна, 1982
року народження – від фракції Народ�
ної Партії у Верховній Раді України;

Шивко Микола Миколайович, 1966
року народження – від Української
партії “Зелена планета”.

Окружна виборча комісія 
з виборів народних депутатів

України
одномандатного виборчого 

округу № 214

Голова комісії — Артеменко Сергій
Вікторович, 1976 року народження –
від фракції Народної Партії у Верхов�
ній Раді України.

Заступник голови комісії — Комлєва
Яніна Володимирівна, 1975 року на�
родження – від Політичної партії
“Народно�трудовий союз України”.

Секретар комісії — Баранчук Надія
Юріївна, 1949 року народження – від
фракції комуністів.

Члени комісії:
Бичек Ярослав Миколайович, 1984

року народження – від Української
Народної Партії;

Боженов Денис Петрович, 1990
року народження – від Політичної
партії “Союз анархістів України”;

Данко Марина Іванівна, 1964 року
народження – від депутатської фрак�
ції “Наша Україна — Народна Само�
оборона”;

Звєрєва Катерина Сергіївна, 1989
року народження – від Ліберальної
партії України;

Кіласонія Світлана Іванівна, 1971
року народження – від Політичної
партії “Руська Єдність”;

Кононович Марина Миколаївна,
1947 року народження – від фракції
“БЮТ� “Батьківщина”;

Крамаренко Дмитро Олександро�
вич, 1981 року народження – від Пар�
тії Наталії Королевської “Україна —
Вперед!”;

Малашенко Наталія Миколаївна,
1982 року народження – від Україн�
ської партії “Зелена планета”;

Музикантова Наталя Вікторівна,
1969 року народження – від партії
Всеукраїнське політичне об’єднання
“Єдина Родина”;

Муринська Ольга Миколаївна, 1951
року народження – від фракції Партії
регіонів;

Попова Марина Вікторівна, 1988
року народження – від Всеукраїнської
політичної партії “БРАТСТВО”;

Сінокосова Валентина Єгорівна,
1949 року народження – від Партії
“Руський блок”;

Сітнікова Марія Миколаївна, 1993
року народження – від Політичної
партії України “РУСЬ ЄДИНА”;

Тіліженко Віталій Вікторович, 1978
року народження – від Політичної
партії “Молодь до ВЛАДИ”;

Турчина Людмила Сергіївна, 1958
року народження – від Християнсько�
демократичної партії України.

Окружна виборча комісія 
з виборів народних депутатів

України
одномандатного виборчого 

округу № 215

Голова комісії — Сікорська Оксана
Василівна, 1971 року народження –
від Політичної партії “Молодь до
ВЛАДИ”.

Заступник голови комісії — Текуць�
кий Петро Михайлович, 1942 року на�
родження – від фракції Партії регіо�
нів.

Секретар комісії — Батовська Ва�
лентина Миколаївна, 1961 року наро�
дження – від Політичної партії “Русь�
ка Єдність”.

Члени комісії:
Бондарчук Микола Васильович,

1949 року народження – від фракції
комуністів;

Гнатенко Віталій Анатолійович,
1988 року народження – від Україн�
ської Народної Партії;

Денисюк Сергій Вікторович, 1983
року народження – від Політичної
партії “Народно�трудовий союз Укра�
їни”;

Комаренко Наталія Юріївна, 1986
року народження – від Української
партії “Зелена планета”;

Крамаренко Валерій Геннадійович,
1988 року народження – від депутат�
ської фракції “Наша Україна — На�
родна Самооборона”;

Неділько Алла Сергіївна, 1955 року
народження – від фракції “БЮТ�
“Батьківщина”;

Пирожков Сергій Павлович, 1985
року народження – від Всеукраїнської
політичної партії “БРАТСТВО”;

Слуцький Володимир Петрович,
1961 року народження – від Партії На�
талії Королевської “Україна — Впе�
ред!”;

Федорівська Валентина Тихонівна,
1961 року народження – від Христи�
янсько�демократичної партії України;

Хоміч Світлана Юріївна, 1969 року
народження – від Ліберальної партії
України;

Шарабурина Ольга Олександрівна,
1987 року народження – від фракції
Народної Партії у Верховній Раді
України;

Шардаков Артем Володимирович,
1991 року народження – від партії
Всеукраїнське політичне об’єднання
“Єдина Родина”;

Щербина Світлана Олександрівна,
1993 року народження – від Політич�
ної партії “Союз анархістів України”;

Якименко Тамара Федорівна, 1937
року народження – від Партії “Русь�
кий блок”;

Янко Вікторія Борисівна, 1974 року
народження – від Політичної партії
України “РУСЬ ЄДИНА”.

Окружна виборча комісія 
з виборів народних депутатів

України
одномандатного виборчого 

округу № 216

Голова комісії — Качмарський Євге�
ній Іванович, 1983 року народження –
від Політичної партії “Молодь до
ВЛАДИ”.

Заступник голови комісії — Коно�
топцева Марина Володимирівна, 1983
року народження – від Християн�
сько�демократичної партії України.

Секретар комісії — Янко Єлизавета
Олександрівна, 1954 року народження
– від Політичної партії України
“РУСЬ ЄДИНА”.

Члени комісії:
Андронюк Тетяна Іванівна, 1961

року народження – від Української
Народної Партії;

Арзамасцева Віра Василівна, 1948
року народження – від фракції Народ�
ної Партії у Верховній Раді України;

Бершадська Майя Леонідівна, 1950
року народження – від Політичної пар�
тії “Народно�трудовий союз України”;

Гудзь Сергій Васильович, 1981 року
народження – від фракції “БЮТ�
“Батьківщина”;

Кононов Ігор Олександрович, 1969
року народження – від фракції Партії
регіонів;

Кратко Катерина Вадимівна, 1993
року народження – від Політичної
партії “Союз анархістів України”;

Кузін Олександр Юрійович, 1983
року народження – від Всеукраїнської
політичної партії “БРАТСТВО”;

Мачок Оксана Іванівна, 1973 року
народження – від Ліберальної партії
України;

Перепелюк Марія Сергіївна, 1937
року народження – від Партії “Русь�
кий блок”;

Сліпаченко Тетяна Василівна, 1992
року народження – від партії Всеукра�
їнське політичне об’єднання “Єдина
Родина”;

Таценко Олег Володимирович, 1993
року народження – від Політичної
партії “Руська Єдність”;

Тищенко Раїса Василівна, 1939 року
народження – від Української партії
“Зелена планета”;

Харламов Анатолій Георгійович,
1938 року народження – від фракції
комуністів;

Цільвік Руслан Валерійович, 1982
року народження – від Партії Наталії
Королевської “Україна — Вперед!”;

Янсонс Оскар Оярович, 1964 року
народження – від депутатської фрак�
ції “Наша Україна — Народна Само�
оборона”.

Окружна виборча комісія 
з виборів народних депутатів

України
одномандатного виборчого 

округу № 217

Голова комісії — Ісаєнко Валентина
Володимирівна, 1966 року народжен�
ня – від Ліберальної партії України.

Заступник голови комісії — Карача�
нова Оксана Володимирівна, 1983
року народження – від Політичної
партії України “РУСЬ ЄДИНА”.

Секретар комісії — Білий Ярослав
Віталійович, 1975 року народження –
від фракції “БЮТ� “Батьківщина”.

Члени комісії:
Арєп’єва Наталія Валентинівна,

1981 року народження – від Партії На�
талії Королевської “Україна — Впе�
ред!”;

Бондаренко Людмила Петрівна,
1951 року народження – від Україн�
ської партії “Зелена планета”;

Голощапов Олексій Михайлович,
1983 року народження – від Всеукра�
їнської політичної партії “БРАТ�
СТВО”;

Гордієнко Олексій Миколайович,
1952 року народження – від фракції
Партії регіонів;

Деміденко Людмила Владиславівна,
1970 року народження – від Політич�
ної партії “Союз анархістів України”;

Колоцінська Валентина Іванівна,
1957 року народження – від Політич�
ної партії “Молодь до ВЛАДИ”;

Лагошина Ольга Миколаївна, 1965
року народження – від Політичної
партії “Народно�трудовий союз Укра�
їни”;

Малашевський Микола Андрійо�
вич, 1980 року народження – від депу�
татської фракції “Наша Україна — На�
родна Самооборона”;

Мирзабеков Андрій Олегович, 1990
року народження – від партії Всеукра�
їнське політичне об’єднання “Єдина
Родина”;

Михальченко Любов Миколаївна,
1965 року народження – від фракції
Народної Партії у Верховній Раді
України;

Ніколко Ірина Миколаївна, 1966
року народження – від політичної
партії Єдиний Центр;

Позій Станіслав Тимофійович, 1947
року народження – від фракції кому�
ністів;

Самойленко Лариса Антонівна,
1950 року народження – від Христи�
янсько�демократичної партії України;

Хроніна Світлана Валеріївна, 1954
року народження – від Партії “Русь�
кий блок”;

Щедринський Дмитро Ігорович,
1990 року народження – від Політич�
ної партії “Руська Єдність”.

Окружна виборча комісія 
з виборів народних депутатів

України
одномандатного виборчого 

округу № 218

Голова комісії — Крупей Станіслав
Євгенійович, 1988 року народження –
від політичної партії Єдиний Центр.

Заступник голови комісії — Козачук
Тетяна Іванівна, 1980 року народжен�
ня – від Партії “Громадянська солі�
дарність”.

Секретар комісії — Єнко Іванна
Анатоліївна, 1986 року народження –
від Партії Наталії Королевської
“Україна — Вперед!”.

Члени комісії:
Гайструк Наталія Дмитрівна, 1977

року народження – від Політичної
партії “Молодь до ВЛАДИ”;

Дзизиль Марія Василівна, 1973 року
народження – від Ліберальної партії
України;

Іжицький Михайло Михайлович,
1967 року народження – від фракції
Партії регіонів;

Ітяксова Марина Михайлівна, 1982
року народження – від Всеукраїнської
політичної партії “БРАТСТВО”;

Лазарєва Іванна Олегівна, 1990 року
народження – від Політичної партії
“Союз анархістів України”;

Левська Тетяна Львівна, 1957 року
народження – від фракції “БЮТ�
“Батьківщина”;

Леган Любов Василівна, 1947 року
народження – від Політичної партії
України “РУСЬ ЄДИНА”;

Макєєв Віталій Миколайович, 1977
року народження – від Української
партії “Зелена планета”;

Подопрєлова Юлія Олександрівна,
1982 року народження – від фракції
Народної Партії у Верховній Раді
України;

Репецький Сергій Васильович, 1979
року народження – від депутатської
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фракції “Наша Україна — Народна
Самооборона”;

Сергєєва Антоніна Петрівна, 1956
року народження – від фракції кому�
ністів;

Суботін Руслан Петрович, 1979
року народження – від Політичної
партії “Народно�трудовий союз Укра�
їни”;

Фадєєв Дмитро Миколайович, 1985
року народження – від партії Всеукра�
їнське політичне об’єднання “Єдина
Родина”;

Фоменко Олена Миколаївна, 1985
року народження – від Політичної
партії “Руська Єдність”;

Якименко Любов Михайлівна, 1965
року народження – від Партії “Русь�
кий блок”.

Окружна виборча комісія 
з виборів народних депутатів

України
одномандатного виборчого 

округу № 219

Голова комісії — Колієнко Валенти�
на Григорівна, 1967 року народження
– від фракції “БЮТ� “Батьківщина”.

Заступник голови комісії — Далі�
божко Сергій Вікторович, 1969 року
народження – від Всеукраїнської по�
літичної партії “БРАТСТВО”.

Секретар комісії — Сухопарова
Оксана Анатоліївна, 1972 року наро�
дження – від Партії “Руський блок”.

Члени комісії:
Андрасович Костянтин Васильо�

вич, 1992 року народження – від пар�
тії Всеукраїнське політичне об’єднан�
ня “Єдина Родина”;

Васильченко Ніна Олександрівна,
1949 року народження – від Політич�
ної партії України “РУСЬ ЄДИНА”;

Височина Наталія Андріївна, 1990
року народження – від Політичної пар�
тії “Народно�трудовий союз України”;

Коваленко Ірина Василівна, 1973
року народження – від Політичної
партії “Союз анархістів України”;

Маланіч Леонід Климентійович,
1939 року народження – від фракції
комуністів;

Марченко Іван Євгенович, 1969
року народження – від Української
партії “Зелена планета”;

Мінченко Оксана Олександрівна,
1984 року народження – від депутат�
ської фракції “Наша Україна — На�
родна Самооборона”;

Неустроєва Олена Павлівна, 1955
року народження – від Ліберальної
партії України;

Пружина Юрій Станіславович, 1959
року народження – від Партії Наталії
Королевської “Україна — Вперед!”;

Романюк Галина Йосипівна, 1960
року народження – від фракції Народ�
ної Партії у Верховній Раді України;

Скотенко Сергій Володимирович,
1960 року народження – від фракції
Партії регіонів;

Соловйова Анна Олександрівна,
1983 року народження – від Україн�
ської Народної Партії;

Станкевич Ростислав Романович,
1994 року народження – від Політич�
ної партії “Руська Єдність”;

Сухобрус Леонід Миколайович,
1950 року народження – від Політич�
ної партії “Молодь до ВЛАДИ”;

Чинчева Лариса Владиленівна, 1964
року народження – від Християнсько�
демократичної партії України.

Окружна виборча комісія 
з виборів народних депутатів

України
одномандатного виборчого 

округу № 220

Голова комісії — Пуш Ольга Григо�
рівна, 1956 року народження – від По�
літичної партії “Народно�трудовий
союз України”.

Заступник голови комісії — Пили�
пенко Владислав Ігорович, 1994 року
народження – від Політичної партії
“Руська Єдність”.

Секретар комісії — Масловський
Микола Михайлович, 1955 року наро�
дження – від Української Народної
Партії.

Члени комісії:
Бєлова Тетяна Анатоліївна, 1957

року народження – від фракції “БЮТ�
“Батьківщина”;

Бурлака Ольга Іванівна, 1983 року
народження – від Партії Наталії Ко�
ролевської “Україна — Вперед!”;

Кавалерідзе Євген Олександрович,
1974 року народження – від Всеукра�
їнської політичної партії “БРАТ�
СТВО”;

Кальсіна Тетяна Миколаївна, 1953
року народження – від фракції Партії
регіонів;

Кісельова Раїса Петрівна, 1969 року
народження – від фракції Народної
Партії у Верховній Раді України;

Ковальова Тетяна Володимирівна,
1974 року народження – від Україн�
ської партії “Зелена планета”;

Ковальська Аліна Валентинівна,
1972 року народження – від Лібераль�
ної партії України;

Куку Амет Мамудович, 1975 року
народження – від Політичної партії
України “РУСЬ ЄДИНА”;

Мельніков Віталій Миколайович,
1963 року народження – від фракції
комуністів;

Остапова Зоя Іванівна, 1961 року
народження – від Політичної партії
“Молодь до ВЛАДИ”;

Склярова Ірина Вікторівна, 1981
року народження – від Християнсько�
демократичної партії України;

Станкевич Роман Володимирович,
1969 року народження – від Полі�
тичної партії “Союз анархістів Укра�
їни”;

Сулківський Олег Анатолійович,
1964 року народження – від депутат�

ської фракції “Наша Україна — На�
родна Самооборона”;

Счастливенко Павло Олександро�
вич, 1990 року народження – від пар�
тії Всеукраїнське політичне об’єднан�
ня “Єдина Родина”;

Трофімова Наталя Сергіївна, 1985
року народження – від Партії “Русь�
кий блок”.

Окружна виборча комісія 
з виборів народних депутатів

України
одномандатного виборчого 

округу № 221

Голова комісії — Матяш Тетяна Гав�
рилівна, 1947 року народження – від
Української партії “Зелена планета”.

Заступник голови комісії — Бель�
ський Ігнат Володимирович, 1980
року народження – від фракції Народ�
ної Партії у Верховній Раді України.

Секретар комісії — Піддубний
Олексій Юрійович, 1979 року наро�
дження – від депутатської фракції
“Наша Україна — Народна Самообо�
рона”.

Члени комісії:
Бичек Станіслав Миколайович,

1985 року народження – від Україн�
ської Народної Партії;

Білоцерківський Олександр Михай�
лович, 1980 року народження – від По�
літичної партії “Молодь до ВЛАДИ”;

Віламова Раїса Захарівна, 1956 року
народження – від Політичної партії
“Народно�трудовий союз України”;

Гамзян Карен Григорович, 1987
року народження – від Християнсько�
демократичної партії України;

Землянська Тетяна Григорівна, 1945
року народження – від фракції Партії
регіонів;

Іванченко Олексій Геннадійович,
1990 року народження – від Політич�
ної партії “Руська Єдність”;

Ковальчук Тетяна Олексіївна, 1954
року народження – від Ліберальної
партії України;

Охріменко Галина Петрівна, 1960
року народження – від Політичної
партії “Союз анархістів України”;

Работягов Олександр Іванович,
1956 року народження – від фракції
комуністів;

Романенко Олег Анатолійович,
1985 року народження – від партії
Всеукраїнське політичне об’єднання
“Єдина Родина”;

Рудяєва Ганна Олексіївна, 1980 року
народження – від Політичної партії
України “РУСЬ ЄДИНА”;

Саволій Микола Іванович, 1957
року народження – від Партії Наталії
Королевської “Україна — Вперед!”;

Светковська Валентина Борисівна,
1948 року народження – від Партії
“Руський блок”;

Черненька Тетяна Іванівна, 1988
року народження – від Всеукраїнської
політичної партії “БРАТСТВО”;

Чернецький Костянтин Анатолійо�
вич, 1967 року народження – від
фракції “БЮТ� “Батьківщина”.

Окружна виборча комісія 
з виборів народних депутатів

України
одномандатного виборчого 

округу № 222

Голова комісії — Моржанська Олена
Вадимівна, 1993 року народження –
від Політичної партії “Союз анархістів
України”.

Заступник голови комісії — Тополо�
ва Ірина Станіславівна, 1966 року на�
родження – від Української партії
“Зелена планета”.

Секретар комісії — Рудківський
Ярослав Петрович, 1974 року наро�
дження – від Християнсько�демокра�
тичної партії України.

Члени комісії:
Гриб Людмила Петрівна, 1974 року

народження – від Політичної партії
України “РУСЬ ЄДИНА”;

Дорошенко Людмила Трохимівна,
1954 року народження – від Україн�
ської Народної Партії;

Заверний Георгій Леонідович, 1962
року народження – від Партії Наталії
Королевської “Україна — Вперед!”;

Івахненко Людмила Дмитрівна,
1954 року народження – від фракції
“БЮТ� “Батьківщина”;

Клименко Володимир Федорович,
1950 року народження – від фракції
комуністів;

Коберник Юрій Валерійович, 1989
року народження – від Політичної
партії “Руська Єдність”;

Логазова Алевтіна Йосипівна, 1943
року народження – від Партії “Русь�
кий блок”;

Мустафаєва Ірина Миколаївна,
1965 року народження – від Лібераль�
ної партії України;

Омельченко Таїса Олександрівна,
1949 року народження – від Політич�
ної партії “Народно�трудовий союз
України”;

Сачко Володимир Володимирович,
1965 року народження – від фракції
Партії регіонів;

Слободянюк Тамара Василівна,
1960 року народження – від Політич�
ної партії “Молодь до ВЛАДИ”;

Тимошенко Вікторія Вікторівна,
1978 року народження – від депутат�
ської фракції “Наша Україна — На�
родна Самооборона”;

Трошин Олексій Володимирович,
1990 року народження – від партії
Всеукраїнське політичне об’єднання
“Єдина Родина”;

Тупіцин Федор Володимирович,
1982 року народження – від Всеукра�
їнської політичної партії “БРАТ�
СТВО”;

Шашло Ганна Михайлівна, 1947
року народження – від фракції Народ�
ної Партії у Верховній Раді України.

Окружна виборча комісія 
з виборів народних депутатів

України
одномандатного виборчого 

округу № 223

Голова комісії — Попов Олександр
Олександрович, 1985 року народжен�
ня – від Всеукраїнської політичної
партії “БРАТСТВО”.

Заступник голови комісії — Сусмара
Сергій Олегович, 1987 року народжен�
ня – від Політичної партії “Союз
анархістів України”.

Секретар комісії — Горбач Людмила
Павлівна, 1959 року народження – від
Української Народної Партії.

Члени комісії:
Анака Галина Сергіївна, 1949 року

народження – від Політичної партії
України “РУСЬ ЄДИНА”;

Баленко Ігор Володимирович, 1982
року народження – від фракції Партії
регіонів;

Безноско Андрій Юрійович, 1990
року народження – від Християнсько�
демократичної партії України;

Верещинський Дмитро Олексан�
дрович, 1983 року народження – від
Ліберальної партії України;

Гагаріна Ольга Анатоліївна, 1984
року народження – від фракції “БЮТ�
“Батьківщина”;

Коновалов Сергій Михайлович,
1955 року народження – від Політич�
ної партії “Народно�трудовий союз
України”;

Корнаков Андрій Сергійович, 1992
року народження – від партії Всеукра�
їнське політичне об’єднання “Єдина
Родина”;

Крамаренко Інна Леонідівна, 1964
року народження – від депутатської
фракції “Наша Україна — Народна
Самооборона”;

Лещенко Юлія Борисівна, 1979
року народження – від фракції Народ�
ної Партії у Верховній Раді України;

Мельнікова Тетяна Геннадіївна,
1953 року народження – від Партії
“Руський блок”;

Ніколаюк Олена Василівна, 1971
року народження – від Партії Ната�
лії Королевської “Україна — Впе�
ред!”;

Одарич Андрій Сергійович, 1989
року народження – від Політичної
партії “Молодь до ВЛАДИ”;

Притула Юлія Василівна, 1991 року
народження – від Політичної партії
“Руська Єдність”;

Свинарчук Олена Вікторівна, 1981
року народження – від фракції кому�
ністів.

Слончак Микола Кузьмович, 1961
року народження – від Української
партії “Зелена планета”.

Секретар
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ
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Про скликання X сесії Київської міської ради VI скликання
Розпорядження № 143 від 23 серпня 2012 року

Відповідно до частини другої і пункту 8 частини четвертої статті 42 та частин четвертої і дев’ятої статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Скликати X сесію Київської міської ради VI скликання. Перше пленарне засідання провести 20 вересня

2012 року о 10�00 годині в залі засідань Київради на 4�му поверсі (вул. Хрещатик, 36).

2. Секретаріату Київської міської ради довести до відома депутатів Київської міської ради VI скликання і

населення про скликання X сесії Київської міської ради VI скликання та здійснити організаційне і матері�

ально�технічне забезпечення підготовки та проведення першого пленарного засідання X сесії Київської

міської ради VI скликання.

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

–Œ«œŒ–flƒ∆≈ÕÕfl «¿—“”œÕ» ¿ Ã≤—‹ Œ√Œ √ŒÀŒ¬» ñ
—≈ –≈“¿–fl  »Ø¬–¿ƒ»

Про проведення організаційно-правових заходів 
щодо реорганізації комунального підприємства 
Печерського району м. Києва “Басейн “Юність” 

шляхом перетворення його 
в школу вищої спортивної майстерності 

міста Києва
Розпорядження № 332 від 1 березня 2012 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 105, 107 Цивільного кодексу України, рі-
шення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 “Про питання комунальної власності територіальної громади міста Ки-
єва”, рішення Київської міської ради від 27.10.2011 № 405/6621 “Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, установ,
організацій, що належать до комунальної громади міста Києва та передаються до сфери управління Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації”, рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1014/7250 “Про реорганізацію комунального уні-
тарного підприємства “Басейн “Юність” Печерської районної в місті Києві державної адміністрації шляхом перетворення його в
школу вищої спортивної майстерності міста Києва”, з метою здійснення організаційно-правових заходів, пов’язаних з реорганіза-
цією комунального підприємства Печерського району м. Києва “Басейн “Юність” та забезпечення підготовки спортсменів до учас-
ті у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, у межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Провести організаційно�правові заходи щодо реорганізації кому�
нального підприємства Печерського району м. Києва “Басейн “Юність”
шляхом перетворення його в школу вищої спортивної майстерності
міста Києва.

2. Утворити комісію з реорганізації комунального підприємства Пе�
черського району м. Києва “Басейн “Юність” в школу вищої спортив�
ної майстерності міста Києва (далі — комісія) та затвердити її склад,
що додається.

3. Комісії:
3.1. Здійснювати керівництво діяльністю комунального підприєм�

ства Печерського району м. Києва “Басейн “Юність” з наданням права
найму та звільнення працівників, розпорядженням майном у порядку,
передбаченому його статутом та іншими повноваженнями, згідно із
законодавством України, до моменту завершення його реорганізації.

3.2. Повідомити у засобах масової інформації про реорганізацію ко�

мунального підприємства Печерського району м. Києва “Басейн
“Юність” та про порядок і строки заяви претензій кредиторами.

3.3. Провести інвентаризацію основних засобів, нематеріальних ак�
тивів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, розрахунків та за�
твердити результати інвентаризації в установленому порядку.

3.4. Скласти передавальний акт та подати його у встановленому по�
рядку на затвердження виконавчому органу Київської міської ради (Ки�
ївській міській державній адміністрації).

4. Головному управлінню комунальної власності м. Києва вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) забезпечити закріплення у встановленому порядку за
школою вищої спортивної майстерності міста Києва на праві опера�
тивного управління майна, що залишилось після реорганізації кому�
нального підприємства Печерського району м. Києва “Басейн
“Юність”.

5. Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) в межах загальних асигнувань, передбачених йому в бюдже�
ті міста Києва на 2012 рік по галузі “Фізична культура і спорт”, забез�
печити утримання школи вищої спортивної майстерності міста Києва
та щорічно враховувати видатки на її утримання при складанні бю�
джетного запиту. ‘

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

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

Голова О. Попов

Про реконструкцію скверу 
з влаштуванням фонтана 

на площі Червона пресня (II черга)
Розпорядження № 467 від 26 березня 2012 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю України — місто-герой
Київ”, Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та враховуючи п.4 протоколу апаратної наради № 36 з керівниками
структурних підрозділів Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.10.2011 року, з метою створення належ-
них умов для відпочинку мешканців району, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити Подільську районну в місті Києві державну адміністрацію
замовником виконання робіт з проектування та реконструкції скверу з
влаштуванням фонтана на площі Червона пресня (II черга) у Подільсько�
му районі міста Києва за умови виконання пункту 2 цього розпоряджен�
ня.

2. Подільській районній в місті Києві державній адміністрації:
2.1. Визначити генеральну проектну та підрядну будівельну організації

для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, в уста�
новленому порядку.

2.2. Отримати в установленому порядку вихідні дані для проектування.
2.3. Забезпечити в установленому порядку оформлення права корис�

тування земельною ділянкою.
2.4. Забезпечити розробку та затвердження у встановленому порядку

проектно — кошторисної документації.

2.5. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо ви�
конання будівельних робіт.

2.6. Подати в установленому порядку до Головного управління еконо�
міки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення
робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження, до проектів програм
соціально�економічного розвитку м. Києва на 2012 та наступні роки.

2.7. При укладенні договору підряду на реконструкцію об’єкта обов’яз�
ково передбачати умови щодо надання підрядником гарантії якості вико�
наних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об’єкта.

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

Голова О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 28 серпня 2012 року

Україна — держава моя!
У столиці проходить виставка�конкурс творчих доробків 
мешканців міста
Валентина ЄФРЕМОВА
мистецтвознавець, 
заслужений працівник 
культури України, 
голова журі конкурсу

Вистав а- он рс творів
під назвою "У раїна —
держава моя!", я при-
рочено до 21-ї річниці Не-
залежності, проходить
алереї Київсь о о місь о-
о центр сім'ї "Родинний
дім". Я зазначила дире -
тор цьо о за лад , засл -
жений працівни соціальної
сфери У раїни Галина Коз-
лова: "Та ими прое тами
ми нама аємося прищепи-
ти здоровий спосіб життя
та приверн ти ва до
розвит творчих здібнос-
тей людини". Е спозиція
демонстр ватиметься ще
продовж місяця.

На виставці представлено 387

творчих робіт у чотирьох номінаці�

ях — малюнок, декоративно�при�

кладне мистецтво (розподілене на

вишивку та інші техніки) та фото�

графія. Найстаршому учаснику Во�

лодимиру Глушко виповнилося 89

років, а наймолодшому — Арині

Сабадаш — усього два роки! До

конкурсу долучились 100 дітей ві�

ком від 5 до 18 років, серед яких є

сироти або під опікою, 11 багатодіт�

них родин. Є й сімейні династії, у

яких творчі навики передаються з

покоління в покоління, особливо

це стосується вишивки, бісеропле�

тіння, декоративного розпису, різь�

блення, флористики, художньої

пластики.

"Ось і розцвіла наша українська

земля у творах родин Чечет, Шев�

ченків, Глушко�Гладких, Морозо�

вих�Сабадаш�Шафірових, Оржиш�

ковських, Винограденків тощо. За�

вдяки добрим сімейним традиціям

поєдналися майже усі райони Ки�

єва, Ради ветеранів, Будинки дитя�

чої творчості, товариства інвалідів,

словом, усі небайдужі до своєї дер�

жави люди. А сюжетами представле�

них творів стали композиції зі зви�

чайного життя та мотиви квітучої

української землі. Твори глибокого

змісту із біблійними образами, укра�

їнською символікою, козаками, мо�

тивами з життя села, святковими

композиціями не залишать байду�

жими багатьох. Викликають по�

смішку котики, гномики, коні, ко�

рови, пташки та квітковий розмай,

які створили юні митці у своїх до�

робках. Кожен твір виконаний з лю�

бов'ю, творчим натхненням, радіс�

ним настроєм. А щодо технік вико�

нання, то душа радіє від винахідли�

вості родючого на творчі фантазії

українського люду. Окрім малюнків

та вишивок, рясно представлені об'�

ємні інсталяції, декупаж, ляльки�

мотанки, батик; вироби з кераміки,

паперу, пластиліну; аплікації",—

розповіли "Хрещатику" організатори

конкурсу.

Переможцями в номінації "Ма�

люнок" стали Василь Лапін ("По�

кровська церква в Лебедині"),

Олександр Новік ("Києве мій!") та

Вікторія Левицька ("Кольорові

Карпати"). Високохудожні вишив�

ки представили Лариса Костенко

("Знамення. Богородиця"), Лідія

Сімікіна ("Мои мысли, мои скаку�

ны"), Галина Гоменюк ("Чорно�

бривці"), які й розділили призові

місця. У номінації "Найкращі виро�

би" розмаїття технік рукоділля

просто вражало своєю красою та

фантазією. Досить подивитися на

"Макет храму", який створила ро�

дина Корвін�Піотровських. Милує

око триптих "Рідне село" Анастасії

Тимакової. Викликає добрі емоції

"Домовичок" у виконанні родини

Коломицьких. Серед фотографій

журі відзначило романтичну "Ран�

кову рибалку" Ольги Шарабуриної,

"Українську сім'ю" Віри Прохач та

"Жнива" родини Основенко.

Святкова програма нагородження

переможців відбулася у Колонній

залі мерії. Щасливі родини від імені

голови КМДА Олександра Попова

привітали його заступник Леонід

Новохатько (якому була вручена

"Подяка" за підтримку розвитку сі�

мейної політики від Міжнародної

ГО "Федерація жінок за мир у всьо�

му світі"), депутат Київради, голова

постійної комісії з гуманітарних пи�

тань Алла Шлапак, голова правлін�

ня Міжнародної ГО "Федерація жі�

нок за мир у всьому світі" Тетяна Ко�

цеба. Благословення отримали від

його Преосвященства Преосвящен�

ного Пантелеймона, єпископа Ва�

сильківського, вікарія Київської

митрополії, голови синодального

відділу УАЦ у справах сім'ї.

Бурхливими оплесками зустріли

присутні виступ народних артистів

України: нашого соловейка Ніни

Матвієнко та чарівного Анатолія

Матвійчука, танцювального ансамб�

лю "Большая перемена", молодих

виконавців.

Як зазначив член журі, заслуже�

ний художник України, лауреат На�

ціональної премії України ім. Т. Г.

Шевченка Валерій Франчук: "Твор�

ча людина спроможна наповнити

державу життєдайною енергетикою і

передати іншим любов до прекрас�

ного"

Олег Меншиков привозить 
у Київ "Гравців"
Глядачам покажуть виставу про шулерів за п'єсою Миколи Гоголя
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

28, 29 та 30 серпня
на сцені Театр ро-
сійсь ої драми пред-
ставляють вистав
"Гравці" театрально-
о товариства Мен-
ши ова. В омедії
про артярів-аферис-
тів, рім само о Оле-
а Менши ова, ра-
ють Ві тор С хор ов
та Оле сій Горб нов.

У киян є можливість оці�

нити Олега Меншикова в

інший іпостасі — не лише як

відомого та талановитого

російського актора театру і

кіно, а й як режисера і главу

"Театрального товариства",

що зібрав у своїх п'єсах ін�

ших чудових акторів.

За постановку "Гравці"

Олег Меншиков узявся після

успіху легендарної "Кухні".

Критики відзначають режи�

серські знахідки вистави —

оригінальну концепцію, ко�

лоритні деталі: український

шинок, в якому збираються

гравці, живий оркестр, на�

родні пісні. Водевільна ін�

трига, гоголівські жарти і,

зрозуміло, гра Олега Мен�

шикова роблять спектакль

захоплюючим і позачасовим.

Дія вирує на батьківщині

Гоголя. Українська ніч аж ні�

як не тиха, а скоріше, навпа�

ки — галаслива. Тут і захоп�

лені вигуки, і дзвін розбито�

го посуду і гучний сміх! Тут і

курники, і сарайчики, і "са�

док вишневий коло хати". З

кущів виникає ансамбль

фольклорної музики з за�

пальними українськими піс�

нями... За сюжетом, один

шулер приїжджає в місто N.

І тут же стикається з компа�

нією подібних аферистів.

Само собою зрозуміло, що

місцеві "кидають" чужинця.

Глядачеві доведеться спосте�

рігати за всіма перипетіями

процесу: як герої вискаку�

ють з курника, вбираються в

яскравий одяг, перетворю�

ють гострі тростинки на гу�

сарські шаблі...

Акторська команда —

строго чоловіча. Олег Мен�

шиков грає главу шулер�

ською компанії, хитромуд�

рого Втішного, роль Іхарєва

виконав Олександр Усов. У

складі акторів — популяр�

ний артист Віктор Сухору�

ков, Олександр Сирін, Ми�

кита Татаренков і Олексій

Горбунов. "Це чоловіча істо�

рія. Миколу Васильовича

Гоголя ще сучасники трохи

сварили за те, що у нього в

п'єсах немає любовних три�

кутників, жіночої перчатки,

вуальки, черевичка... Ну що

ж... Історія дійсно жорст�

ка — без сантиментів,— го�

ворить актор Віктор Сухору�

ков.— Але головне, є найба�

гатша ідея, де кожен знайде

свою тему, впіймає свою

думку, яка або покоробить

його, або викличе усмішку".

У п'єсі Гоголя компанія

переможців (героїв�шахра�

їв) навіть дуже страхітлива.

У виставі Меншикова вона

розвесела і женеться не

стільки за грошовими купю�

рами, скільки за задоволен�

ням обдурити ближнього.

"Гравці" Меншикова по�сво�

єму дуже зухвалий і веселий

спектакль, який ризикнув

повернути Гоголя в стихію

"Вечорів на хуторі поблизу

Диканьки", відвести від міс�

тичних штампів і занурити в

атмосферу театральної гри.

У 2002 році вистава отрима�

ла премію "Чайка" в номіна�

ціях "Синхронне плавання"

(найкращий акторський ан�

самбль) і "Мелодії і ритми"

(найкраще музичне оформ�

лення)

Днями на сцені Театр російсь ої драми представляють вистав "Гравці" театрально о товариства Менши ова

Серед часни ів он рс б ли й сімейні династії, я их творчі нави и передаються з по оління в по оління, особливо
це стос ється вишив и, бісероплетіння, де оративно о розпис , різьблення, флористи и, х дожньої пласти и

б х в і с т ш о
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е о е н д е м в

о р и щ е л б а л
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Відповіді на сканворд 

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

РЕПЕРТУАР
Київсь о о а адемічно о театр

"КОЛЕСО"
на вересень 2012 р.

– Почато вистав о 19.00
Х дожній ерівни театр
народна артист а У раїни

Ірина КЛІЩЕВСЬКА

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ПРАВО ОРЕНДИ НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ

ЗА АДРЕСАМИ:
• в л. Вербиць о о, № 5 — нежитлове приміщення першо о поверх за-

альною площею 106,30 в.м, цільове ви ористання — апте а, я а реа-
ліз є отові лі и, стро оренди — 12 місяців, стартовий розмір орендної
плати —10858,90 рн без ПДВ за місяць (102,15 рн/ в.м), розмір аван-
сової орендної плати для часті он рсі 21717,80 рн (без ПДВ);

• в л. Симирен а, 10, орп. 1 — нежитлове приміщення першо о повер-
х за альною площею 25,20 в.м, цільове ви ористання - апте а, я а
реаліз є отові лі и, стро оренди —12 місяців, стартовий розмір орен-
дної плати - 2884,44 рн без ПДВ за місяць (114,46 рн/ в.м), розмір
авансової орендної плати для часті он рсі 5768,88 рн (без ПДВ);

• станція метро "А адеммістеч о" — приміщення переход станції (вес-
тибюль №1) за альною площею 10,39 в.м, цільове ви ористання —
змішана тор івля продовольчими та непродовольчими товарами, стро
оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної плати — 2659,41
рн без ПДВ за місяць (255,96 рн/ в.м), розмір авансової орендної
плати для часті он рсі 5318,82 рн (без ПДВ)

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

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

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

Інформацію Головно о правління ом нальної власності м. Києва про
проведення он рс на право оренди

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

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

оп блі ован в азеті "Хрещати " від 14 серпня 2012 ро №109 (4129)
вважати недійсною

Фінансове правління
Печерсь ої районної в місії Києві державної адміністрації

о олош є он рс на заміщення ва антної посади оловно о спеціаліста
відділ б х алтерсь о о облі та звітності.

Вимо и: повна вища фінансово-е ономічна освіта, досвід роботи
за фахом.

За додат овою інформацією щодо основних вимо до андидатів, виз-
начених типовими професійно- валіфі аційними хара теристи ами, ф н-
ціональних обов'яз ів, розмір й мов оплати праці звертатись за
тел. 280-89-51, 280-62-67.

Заяви на он рс подавати протя ом 30 алендарних днів з дня оп блі-
вання о олошення за адресою: 01010, м. Київ, в л. С ворова, 15,
ім. 423.

Сл жба справах дітей
Печерсь ої районної в місті Києві державної адміністрації

о олош є он рс на заміщення ва антної посади:
— оловно о спеціаліста відділ з питань опі и, пі л вання та синовлення.
Вимо и: педа о ічна або юридична освіта, досвід роботи, стаж роботи на державній сл жбі не
менше 2-ох ро ів.
Заяви на он рс подавати протя ом місяця з дня оп блі вання за адресою: м. Київ, в л. С во-

рова, 15, аб. 104. тел. 254-49-83

1 с бота Жан Ан й ГЕНЕРАЛИ У СПІДНИЦЯХ
франц зь а омедія на 2 дії тіль и для дорослих

2 неділя
"У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ... АБО Є "ГДЄ ВІ СОХНІТЄ БЄЛЬЙО ?"

ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом за мотивами
водевілю М.Янч а "По ярмар "

4 вівторо Жан Ан й ГЕНЕРАЛИ У СПІДНИЦЯХ
франц зь а омедія на 2 дії тіль и для дорослих

5 середа
6 четвер

КАМІННА ЗАЛА
Арт р Шніцлер ФАТАЛЬНИЙ ФЛІРТ або ЗАБАВКИ

вистава на 2 дії

7 п'ятниця

У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ... АБО Є
"ГДЄ ВІ СОХНІТЄ БЄЛЬЙО ?"

ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом за мотивами
водевілю М.Янч а "По ярмар "

8 с бота
9 неділя

Іван Т р енєв МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ
(Місяць на селі) вистава на 2 дії

12 середа
13 четвер

КАМІННА ЗАЛА
Roland Schimmelpfennig Роланд Шіммельпфенніґ

PUSH UP 1-3; ПІД ТИСКОМ 1-3

14 п'ятниця
15 с бота

Жан-Батіст Мольєр УЯВНО ХВОРИЙ
омедія на 2 дії

15 с бота о
15.00

У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ... АБО Є
"ГДЄ ВІ СОХНІТЄ БЄЛЬЙО ?"

ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом за мотивами
водевілю М.Янч а "По ярмар "

16 неділя КОКТЕЙЛЬ "ФА-СОЛЬ"
пісенний роз ляй

18 вівторо
19 середа

НІЧ КОХАННЯ
за п'єсою Степана Васильчен а "Не співайте, півні, не вменшайте

ночі"

19 середа
КАМІННА ЗАЛА

Кен Людви ПРИМАДОННИ
омедія на 2 дії

20 четвер "ЛЮБИТИ, ПАЛАТИ І БУТИ ТАКИМ, ЯК РАНІШЕ..."
фантазії за поезією Беранже

21 п'ятниця
22 с бота

Фелі с Міттерер
ЖІНКИ МОЦАРТА ("ВЕБЕРИ")

страшна омедія

23 неділя о
14.00

Для дітей! ЗОРЯНИЙ ХЛОПЧИК
за мотивами азо Ос ара Уайльда

23 неділя
КАМІННА ЗАЛА

Кен Людви ПРИМАДОННИ
омедія на 2 дії

23 неділя Семен Злотні ов ТРИПТИХ ДЛЯ ДВОХ
розд ми з привод ...

25 вівторо

У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ... АБО Є
"ГДЄ ВІ СОХНІТЄ БЄЛЬЙО ?"

ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом за мотивами
водевілю М.Янч а "По ярмар "

26 середа
27 четвер

КАМІННА ЗАЛА
ПРЕМ'ЄРА

Roland Schimmelpfennig
Роланд Шіммельпфенніґ
ЗОЛОТИЙ ДРАКОН

28 п'ятниця ПРИСТРАСТІ ДОМУ ПАНА Г.-П.
водевіль-модерн за п’єсою Олени Пчіл и "С жена - не о жена"

29 с бота
30 неділя Ярослав Стельмах EMMA

"спо са та бажання" за романом Г.Флобера "Мадам Боварі"

⌦ Втрачене свідоцтво про право власності на житло за адресою: Київ, в л. Г.
Гон адзе, б д.15, в. 48 з ідно з на азом № 36322 від 29.06.2006 ро
Солом'янсь ої державної в місті Києві державної адміністрації на ім'я Мазнєвої
Жанни Оле сандрівни, Мазнєвої Каріни І орівни, Б лишевої Лариси
Оле сандрівни, Дерев'ян о І оря Андрійовича (на праві с місної власності в рівних
долях) вважати недійсним.

⌦ Втрачене свідоцтво про право власності на житло, адреса: Київ, в л. Російсь а, 50,
в. 24, видане відділом приватизації ом нально о житлово о фонд Дарниць ої
районної в місті Києві державної адміністрації з ідно з на азом № 1267 від
18.08.1997 ро , реєстраційний № 2234 на ім'я Тарасової Зінаїди Сер іївни
вважати недійсним.
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Спортивні новини

Стрітбол. В столиці відбувся фінал 
Української стрітбольної ліги
24 серпня в Києві на Хрещати в рам ах свят вання Дня Незалеж-

ності У раїни пройшов фінал У раїнсь ої стрітбольної лі и-2012. За а-
лом зма аннях взяли часть 40 чоловічих, 16 жіночих, 16 юнаць их
оманд, а та ож 16 най ращих равців 1х1. Крім то о, в рам ах фіна-
л пройшов від ритий т рнір, що зібрав 28 оманд. У від ритій першо-
сті перемо ла оманда “Крепат ра” (Київ) с ладі Іллі Малишен а, Єв-
ена Тєлє іна, Кирила Гараніна, Сер ія Бондарен а. У он рсі три-
оч ових ид ів рівних не б ло Юлії Со оловій (“Шн р и”, Хар ів). У
т рнірі 1х1 найсильнішим став Юрій Тороп (“НОТС”, Київ). У он рсі
слем-дан ів перемо здоб в Дмитро Кривен о (“НОТС”, Київ). У
юнаць ій ате орії ( равці 1993 р. н. і молодші) чемпіонами стали “Ball
4 Life”, (Хар ів): Владислав Під ірний, Володимир Пл жни ов, Ма сим
Ни итю , Ма сим Головчен о, В’ячеслав Нарожний. Срібні медалі
“Bears” (Київ): Оле сандр Гоп ало, Андрій Цимбал, Ми ита Болдирєв,
Андрій Мозоль. “Бронза” одесь ої оманди “King Of Ball”: Влад Ро-
зенцвіт, Влад Делібалт, Дмитро Бла одир, Сер ій Бомбела. У жіночій
ате орії новими чемпіонами стали иян и “NRG”: Марія Мор н, На-
дія Резнічен о, Ганна Резнічен о, Олена Г меню , Ірина Доброволь-
сь а. Срібло — мин лорічних чемпіонів “Ма н м” (Дніпропетровсь ):
Дар’я Тимофеєва, Тетяна Шевчи , Марина Котелю . Бронзові медалі
хар ів’яно “Шн р и”: Діна Слащіліна, Юлія Со олова, Анастасія Х -

дяєва, Анастасія Андрієць, Вероні а Кидалова. У чоловічій ате орії
свій др ий тит л завоювали дніпропетровці “М раха-ДУЕП”. С лад
трі мфаторів зма ань наст пний: Дмитро Балабан, Оле сій Севастья-
нов, Ярослав Квіт овсь ий, Бо дан Гелен о, Ма сим Воробйов.
На адаймо, що чемпіонат проводився за підтрим и олови КМДА

Оле сандра Попова та під е ідою Федерації бас етбол У раїни

Бокс. Бій Володимир Кличко — Маріуш Вах 
відбудеться 10 листопада в Гамбурзі
Стала відома дата проведення бою чемпіона світ за версіями IBF,

WBA, WBO і IBO в с перваж ій вазі раїнця Володимира Клич а
(58-3, 51 КО) з польсь им бо сером Марі шем Вахом (27-0, 15 КО).
Цей поєдино відб деться 10 листопада в Гамб рзі на арені “O2
World”, що вміщає 16 тисяч лядачів. 36-річний Клич о дебют вав на
професійном рин саме в Гамб рзі і в останній раз вист пав т т
червні 2011 ро , оли перемі за оч ами британця Девіда Хея. “Я
завжди відч ваю особливі поч ття, оли бо с ю в Гамб рзі, де для
мене все і почалося. Ні оли не з стрічався раніше з та им с перни-
ом я Вах — висо им і з вели им розмахом р ”,— с азав Клич о.
32-річний Вах за зростом вищий Клич а-молодшо о — 2,02 м проти
1,98 м. Поля не зазнав жодної пораз и, ви рав 27 боїв (15 но а-
том). Клич о здоб в 58 перемо (51 но а том) при трьох пораз ах

Температура +17°С

Атм. тиск 739 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 84 %

Температура +18°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 78 %

Температура +16°С

Атм. тиск 753 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 84 %

Прогноз погоди на 28 серпня 2012 року

ОВНИ, аби нейтраліз вати розбіжності та пороз мітися, пере-
ляньте своє ставлення до ерівно о персонал , нині ви знаходи-
теся не в привілейованом стані, а залежні морально, юридично та
матеріально від поблажо шефа, тож онфлі т вати небезпечно,
постарайтеся недр ів перетворити на союзни ів і не відмовляйте-
ся від нових сл жбових навантажень.
ТЕЛЬЦІ, спіл ючись з оточенням, присл хайтеся до олос

серця, я що воно тьохне — то зна , що ви насправді прима нітили
саме т особ , я а призначена долею, армонійно впис ється в
омріяний ідеал для с місної роботи, др жби і навіть створення
шлюб . А ось на роботі с млінно тр діться, навіть оли сл жбові
обов’яз и є тя арем. Вам слід заробляти роші, і для цьо о Все-
вишній створює плідні мови, одна затямте: лінивий робить двічі!
У презентабельних БЛИЗНЯТ день психоло ічно о преображен-

ня, що пройде в м ах, ос іль и ви переб ваєте в тотальній залеж-
ності від нав олишньо о світ , де ч жі інтереси — святе, а наймен-
ші прояви ордині мож ть збити з правильно о шлях . Дбайте за
поб т, родинне бла опол ччя, не впадайте відчай через любовні
та фінансові проблеми — жовтні все нормаліз ється.
РАКИ, сімейном деспотизм зась! Ліпіться до любленої поло-

вин и, б дьте одним цілим, романтичні стос н и ся н ли льміна-
ційної точ и, і саме час визначитися, нас іль и серйозні наміри
щодо обранця. Що це, ле ий флірт чи либо е поч ття?..
ЛЕВИ, аби ни н ти хвороб, слід позбавитися триво , не атив-

но о мислення, про нати образи, що осіли м лом в пам’яті, та на-
вести лад в своїй д ші. Дбайте за ар’єр (там є можливість арно
заробити) та лепайте роші!
ДІВИ, ваше місце на п блічній арені. Ма ія чарівності роз вітне

саме в а рі захоплюючих по лядів оточення, що пеститим ть вас
своїми симпатіями, заряджатим ть життєдайною енер ією. На
професійних теренах ви теж лідер, фаворит сильних світ цьо о,
проте не нама айтеся ди т вати мови та верховодити, начхавши
на інтереси оточення: це підірве авторитет і за альм є самореалі-
зацію.
ТЕРЕЗИ, прихована мотивація ваших дій, я не варто афіш ва-

ти, спрямована на... поліпшення матеріально о доброб т . Ви пне-
теся із останніх сил, аби зробити родин щасливою та забезпече-
ною, що дає не завжди плідні рез льтати. Втім, не падайте д хом,
любіть обран професію, то хлібне місце, з начальством тримайте
роз мн дистанцію, і злидні вас обійд ть стороною. Кармічна см -
а триває...
СКОРПІОНИ, я що хтось нама ається вас обхитрити, пошити в

д рні, то даремно наївний старається, для вас все шито білими
нит ами, тож ви риєте зловмисни а миттєво, одна неприємний
осад на д ші все-та и залишиться. Ваш енер опотенціал набирає
пот жних обертів, тож сміливці, я і посміють перейти доро , б -
д ть нещадно но а товані.
СТРІЛЬЦІ, таємні недр и точать на вас ба нети (до 7 жовтня),

проте не омпле с йте, а ідно поставте себе на п’єдестал поша-
ни, ви — е страверт, я ий ч дово впис ється в сл жбов а р , от-
ра наповнена ароматом ар’єрно о та творчо о піднесення. Пря-
м йте на робот , я на свято, і любіть її всім серцем, тоді амбіцій-
ні стремління реаліз ються!
КОЗОРОГИ, поставивши перед собою лобальн мет (опан -

вати ар’єрн вершин , здолати он рента, реставр вати любов-
ні взаємини), тверезо оцініть свої сили, найменший страте ічний
прорах но за рож є провалом, втратою реп тації. Головне — не
і нор вати ч жі по ляди та запити, що допоможе сформ вати пра-
вильно нов філософію світобачення, бо саме в ній за ладено ваш
д ховний про рес!
ВОДОЛІЇ, не слід нічо о ініціювати, день наповнений армічни-

ми сюжетами, де ваше завдання — с млінно ви он вати взяті на
себе обов’яз и й не сабот вати ч жі інтереси. Дайте шанс людям,
що волею долі опинилися пор ч, проявити свої таланти та ділові
навич и. Нехай розцвітають, а вам неодмінно воздасться за те
бла ородне лицарство.
РИБИ, про самостійність заб дьте, вам визначено ро вати в

но з бла овірними до наміченої мети під ди тов спільних інте-
ресів, де серця б’ються в нісон, єдина при рість, що роші та се с
мож ть стати лож ою дьо тю в бочці мед . Незадоволеність в ін-
тимній сфері протя неться до жовтня іспитом долі на міцність вза-
ємин, одна це не привід для розл чення чи пош ів вражень в ін-
ших місцях. Ваш союз має триматися на пра тицизмі, осподар-
сь их інтересах

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Динамо" продовжує 
перемагати
Відбувся 7 тур вітчизняного чемпіонату з футболу

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Цими вихідними відб лися
і ри 7 т р раїнсь ої
Прем’єр-лі и. Київсь е
“Динамо” здоб ло впевне-
н перемо над одесь им
“Чорноморцем” з рах н-
ом 2:0. Голи в “біло-си-
ніх” забили Мілош Нін о-
вич та Бра н Ідейє. Інший
столичний л б “Арсенал”
розійшовся миром виїз-
ном матчі проти “Тав-
рії” — 1:1.

Матч на НСК “Олімпійський” на

правах господарів розпочали актив�

ніше футболісти “Динамо”. Кияни з

перших хвилин зуміли притиснути

суперника до воріт, проте футболісти

одеського клубу не дозволяли їм зав�

давати ударів в безпосередній близь�

кості. В результаті після десяти хви�

лин гри вболівальники так небезпеч�

них моментів і не побачили. Перший

гострий випад “динамівці” змогли

створити на 15�й хвилині. Нінкович

виконав м’яку навісну передачу в

штрафний майданчик, Ідейє виграв

боротьбу на другому поверсі і пробив

по воротах головою, проте м’яч по�

летів значно вище цілі. А вже в на�

ступній атаці кияни змогли відкрити

рахунок. На 23�й хвилині Мілош

Нінкович отримав м’яч на півколі

штрафного майданчика, змістився

трохи правіше і завдав прицільного

удару низом точно в правий кут во�

ріт. Як не намагався голкіпер “Чор�

номорця” захистити ворота, але до�

тягтися до м’яча він так і не зумів.

Рахунок став 1:0, і гості спробували

відігратися: Бобко у повторній атаці

намагався заробити одинадцятимет�

ровий удар, але арбітр був поруч і

розцінив падіння одесита як симуля�

цію. До кінця першого тайму темп

гри знизився, і футболісти обох ко�

манд відклали активні дії на наступ�

ну половину гри. У підсумку на пе�

рерву суперники пішли за рахунку

1:0.

Друга половина зустрічі особли�

во не відрізнялася від кінцівки пер�

шого тайму. Швидкості, які демон�

стрували команди, були далекі від

ідеалу, гра проходила переважно у

центрі поля. На 72�й хвилині ки�

яни зняли всі питання про пере�

можця у матчі. Рубен боровся до

кінця і зміг доставити м’яч у

штрафну, далі шкіряна сфера опи�

нилася в ногах Ідейє — і нападник

не схибив. М’яч після його удару

спершу влучив у штангу, а потім

перетнув лінію воріт. Рахунок став

2:0 на користь “Динамо”. Після

пропущеного гола гравці “Чорно�

морця” зовсім знітилися, нато�

мість “динамівці” не поспішали

йти на загострення і спокійно до�

вели матч до перемоги. Наставник

киян Юрій Сьомін прокоментував

гру своїх підопічних: “Зустріч роз�

ділилася на дві частини. Якщо пер�

ший тайм вийшов дуже динаміч�

ним і хорошим і ми могли б забити

ще один м’яч, то в другому різко

скинули оберти. Заміни не допо�

могли активізувати гру. Але добре,

що забили другий гол і тим самим

вирішили результат гри”.

Інший матч за участі столичного

клубу “Арсенал” проти сімферо�

польської “Таврії” завершився вні�

чию. У першому таймі “каноніри”

мали декілька нагод, аби вразити

ворота суперника, але так і не змог�

ли ними скористатися. Натомість

“Таврія” зусиллями Максима Калі�

ніченка спромоглася забити м’яч у

середині першої половини гри.

Після перерви малюнок гри карди�

нально змінився. Господарі вигля�

дали більш активними раз по раз

турбуючи захист киян. Втім, захо�

пившись атакувальними діями,

сімферопольці пропустили контр�

атаку, яку влучним пострілом за�

вершив “канонір” Саулюс Мико�

люнас. Тож фінальний свисток ар�

бітра зафіксував остаточний раху�

нок — 1:1
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Цей день в історії 28 серпня

1749 — народився Йо анн
Вольф ан фон Гете, німець ий
поет, письменни , мислитель і
нат раліст
1830 — США пере онах з
он ою випроб вано перший
амери ансь ий паровоз, що йо о
с онстр ював Пітер К пер
1883 — Британсь ій імперії

заборонено рабство
1936 — в Японії засновано
омпанію «Тойота»
1936 — від рилася знаменита

італійсь а оночна траса "Монца" -
одна з найшвидших "Форм лі-1"
1938 — завершився вели ий

шаховий т рнір британсь ом
Ноттін емі за часті найсильні-
ших шахістів світ (Е. Лас ер,
Альохін, М. Ейве), перемо роз-
ділили Капаблан а і молодий ша-
хіст Михайло Ботвинни

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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тропічний плід
ав азь их
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Нападни "Динамо" Мар о Р бен (правор ч) боротьбі проти захисни а "Чорноморця" Павла К таса
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