
У столиці побільшало зелених зон
До Дня Незалежності у місті відкрили одразу п’ять скверів

Міст через Дніпро 
зводиться за графіком
Вже в наступному році по ньому пройде перший автомобільний транспорт 
з лівого на правий берег

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Необхідність спор дження
мостово о переход через
Дніпро та с міщеної з ним лі-
нії метрополітен назріла 25
ро ів том . Тоді реалізацію
цьо о об’є та б ло визначено
енеральним планом міста на
1985-2005 рр., а з одом —
енпланом на 2005-2020 рр.
Останнім часом темпи зведен-
ня набирають все більших
обертів: два ро и том здано
в е спл атацію перш чер
б дівництва. В наст пном ро-
ці план ється зап с др ої
чер и зведення Подільсь о-
Вос ресенсь о о мостово о
переход .

Повне завершення об’єкта запланова�

не на 2014�й рік. У КК “Київавтодор”

повідомили, що роботи з будівництва

мостового переходу виконуються із не�

значним відхиленням від плану, яке най�

ближчим часом в обов’язковому порядку

буде надолужено. “Мостовий перехід має

бути повністю зведеним у 2014 році,—

повідомив “Хрещатику” гендиректор

“Київавтодору” Георгій Глінський.— Йо�

го довжина від вул. Межигірської до

бульвару Перова становитиме 7,04 км.

На сьогодні побудовано близько 3 км ді�

лянки. Тобто майже половина. Тут вже

укладено гідроізоляцію та частково гус�

асфальт. Наразі триває монтаж метало�

конструкцій арки�переправи через Дніп�

ро. На сьогодні змонтовано чотири сек�

ції, монтаж 5�ої та 6�ої заплановано на

жовтень цього року. У 2013�му плануєть�

ся запустити другу чергу будівництва

мосту — на ділянці від вул. Набережно�

Хрещатицької до бульвару Перова”.

За його словами, проектна пропускна

спроможність мостового переходу стано�

витиме 60 тис. одиниць транспорту на

добу, а кошторисна вартість об’єкта на

сьогодні складає 7,71 млрд грн. На вико�

нання доручень уряду України для спо�

рудження мосту закупівля металоконс�

трукцій та металопрокату запланована

виключно у вітчизняних заводів�вироб�

ників.

Переправа через Дніпро в Києві перед�

бачає два рівні руху: перший — для проїз�

ду метро, другий — для руху автомобілів.

За словами голови КМДА Олександра

Попова, рух для водіїв автотранспорту по

мосту буде відкрито вже наприкінці на�

ступного року. “Мостовий перехід — це

частина проекту будівництва метрополі�

тену на житлові масиви — Троєщину та

Воскресенку. Проте, перш за все, потрібно

забезпечити автомобільне сполучення

правого і лівого берегів столиці. Для по�

дальшого активного будівництва вже

сформоване джерело фінансування. Тому

наприкінці наступного року ми зможемо

пропустити перший автомобільний транс�

порт через Подільський мостовий перехід

і забезпечити нормальне сполучення ліво�

го і правого берегів міста Києва”,— зазна�

чив голова КМДА Олександр Попов.

Паралельно з будівництвом прово�

диться клопітка робота з відселення лю�

дей, земельні ділянки яких знаходяться

на шляху зведення мостового переходу.

“При відселенні мешканців цієї місцево�

сті ми застосовуємо виключно законо�

давчий підхід. В Україні діє закон, кот�

рий дає право вилучати землі для су�

спільних потреб. Зрозуміло, що більш

яскравого прикладу суспільної потреби,

ніж міст на Троєщину, не існує,— пояс�

нив генеральний директор комунальної

корпорації “Київавтодор” Георгій Глін�

ський.— Дві третини садоводів погоди�

лися на звільнення земельних ділянок,

деякі отримали грошову компенсацію,

хтось обрав відшкодування у вигляді

житла і вже переїхав у нові квартири,

триває компенсаційне будівництво дач�

ного містечка в с. Биківня, яке буде за�

вершено в жовтні поточного року”.

Зазначимо також, що паралельно із

зведенням Подільсько�Воскресенського

мостового переходу, триває капітальний

ремонт Венеціанського мосту, що у Гід�

ропарку. “Міст був в аварійному стані.

Зараз на ньому замінюють плити, про�

гінні будови, зв’язки. Тобто всі зношені

елементи нині оновлюються. До кінця

року ми плануємо отримати повністю ре�

конструйований Венеціанський міст”,—

додав Георгій Глінський

Столичні заклади освіти готові
прийняти учнів 
У місті під отов а до ново о навчально о ро вий-
шла на фінішн прям
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Ярмарковий бум 
З почат ро Києві відб лося понад 600 сільсь о-
осподарсь их ярмар ів
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Феномен фінансових 
пірамід 

Е сперти радять захищатися від подібних шахрай-
сь их схем самостійно
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У номері

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Вихідними Київ відзначав 21- річницю
про олошення незалежності нашої ра-
їни. До цьо о свята місті відб лася низ-
а ці авих льт рних заходів. Подбали і
про належне бранство столиці У раїни,
а напередодні річниці від рили п’ять зе-
лених зон різних районах Києва.

Так, відпочивати у сучасному сквері з красивим

фонтаном, облаштованою територією, дитячими та

спортивними майданчиками відтепер можуть меш�

канці Солом’янського району. Саме тут голова КМДА

Олександр Попов і відкрив відреконструйовану зеле�

ну зону на вулиці Мартиросяна. Знаково, що цей

сквер був облаштований всього за два місяці. За цей

час спільними зусиллями міської і районної влади, а

також місцевих мешканців вдалося облаштувати фон�

тан, оновити бюветний комплекс, встановити новий

сучасний дитячий майданчик. Поряд спорудили стаді�

он з міні�футбольним полем та спортивний куточок з

тренажерами. Окрім того, на території зеленої зони

облаштували доріжки, встановили сучасне зовнішнє

освітлення та подбали про навколишній ландшафт —

висадили декоративні кущі та майже 5 тисяч різнома�

нітних квітів.

“Сквер був створений ще у 1957 році і з того часу не

облагороджувався, а все було в досить занедбаному ста�

ні. Нині ж в зеленій зоні із задоволенням проводить час

і молодь, і люди старшого покоління”,— зазначає міс�

цева мешканка пані Тетяна.

На зустріч з головою КМДА солом’янці навіть при�

несли фотографію, де зображено сквер у 60�х роках ми�

нулого століття.

Оновлений об’єкт очільнику КМДА припав до впо�

доби. Він навіть власноруч посадив тут декілька кущів

бузку та висловив сподівання, що місцеві мешканці і

надалі доглядатимуть за цією зеленою зоною.

“Я хотів би подякувати вам за участь у такому про�

екті, який прикрашає наше місто. Мені дуже приєм�

но, що такий сквер ми відкриваємо завдяки вашій ак�

тивній участі. Цей сквер дуже затишний, а головне,

що він потрібен киянам. На цьому роботи тут не за�

вершаться: згодом з’являться нові зелені насадження,

нові ідеї будуть реалізовані. І сподіваюся, що у цих

роботах ви також візьмете активну участь, продовжу�

ючи наповнювати їх свіжими ідеями”,— зазначив,

звертаючись до місцевих мешканців, Олександр По�

пов.

Отримали до Дня Незалежності “зелені” подарунки і

мешканці Дарницького району. Тут відкрили відразу два

сквери — новостворений на просп. П. Григоренка, 28�В

та оновлений на вул. Заслонова, 16. Знаково, що ідея

створення зеленої зони на проспекті Петра Григоренка

належить саме місцевим жителям. За їх участі тут було

збудовано фонтан, встановлено паркові вази, влашто�

вано зовнішнє освітлення та доріжки, висаджено дерева

та кущі.

В оновленому сквері на вулиці Заслонова, 16, окрім

традиційного озеленення та квіткового оформлення,

встановили символічний знак закоханим. Тож відтепер

зелена зона, що знаходиться поблизу районного будин�

ку реєстрації шлюбу, стане привабливим місцем для

прогулянок молодят.

Нагадаємо, що цього року вже здано в експлуатацію

28 зелених об’єктів, п’ять з них — до Дня Незалежності

України

ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО

СЕЗОНУ ПІДГОТУЮТЬ

500 БУДИНКІВ
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ПРОКУРАТУРОЮ

ПОПЕРЕДЖЕНО ЗАБУДОВУ

ПАРКУ "ПРОТАСІВ ЯР"
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У СТОЛИЦІ ЗРОСЛА

КІЛЬКІСТЬ УГОД

ОРЕНДИ 
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КАБМІН УРЕГУЛЮВАВ

ВИПУСК ЄВРООБЛІГАЦІЙ

НА $1 МЛРД 
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Повністю здати в е спл атацію Подільсь о-Вос ресенсь ий мостовий перехід план ють в 2014 році
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У суботу, першого вересня, 
у столичних школах пролунає 
перший дзвоник
Напри інці тижня ш олярі свят ватим ть почато

ново о навчально о ро . У с бот , першо о верес-
ня, в сіх за альноосвітніх навчальних за ладах сто-
лиці відб д ться рочисті ліній и та перший ро .
У ожній ш олі для почат ових ласів обер ть

о рем тем першо о ро . Це, на д м освітян,
сприятиме більш ці авій розмові, а та ож дасть
можливість врах вати ві ові та індивід альні осо-
бливості чнів ожно о лас . Перший ро 5-11
ласах має пройти на тем , пов’язан із о олоше-
ним в У раїні 2012 році Ро ом спорт та здорово-
о способ життя.
Після першо о ро чнів столиці та їхніх бать ів

запросять взяти часть родинном святі на Хре-
щати “Дай р , першо ласни !”. Вперше для
найменших ш олярів 1 вересня центрі міста відб -
деться масштабне свято з на оди почат ново о
навчально о ро .
На адаємо, що з 11.00 центрі Києва запрацю-

ють містеч а майстрів, живописців та м зи антів.
Під час заход малеча ознайомиться з національни-
ми видами ремесел, матиме на од заспівати та
посл хати раїнсь і дитячі пісні. Та ож першо лас-
ни и отримають змо побачити різноманітні м -
зичні інстр менти і зі рати на них.
Крім то о, на дітей че атиме в личний ляль овий

театр, де вони змож ть не лише пере лян ти спе -
та лі, а й стати часни ами дійства.
У містеч живописців ожен, хто бажає, спроб є

себе ролі х дожни а та створить власн артин на
мольберті. Зо рема план ється застос вати с часні
техноло ії: с ляні мольберти, отрі ле о мити

Восени на вулиці міста повернуть
звичні урни для сміття 
та встановлять нові
Уже цієї осені на в лиці міста поверн ть рни для

сміття, а та ож встановлять нові — ле і та с часні.
Про це розповів олова КМДА Оле сандр Попов
прямом ефірі теле анал “Київ”.
“Напередодні Євро-2012 з метою дотримання

правил безпе и ми прибрали з в лиць бетонні сміт-
тєві рни. Натомість, на центральних в лицях б ло
встановлено понад 2 тисячі ле их онстр цій. За-
раз нас вже є домовленість із “Київсь им радіоза-
водом” та “У раїнсь им товариством сліпих” на ви-
отовлення додат ової іль ості нових ле их рн,
я і ми придбаємо та встановимо. А по и що повер-
немо на в лиці ті сміттєві рни, отрі б ли демонто-
вані напередодні ф тбольно о чемпіонат ”,— пові-
домив Оле сандр Попов.
Очільни столичної держадміністрації додав, що

вже до інця вересня план ється встановити нові р-
ни. І не лише на тих місцях, де вони б ли демонто-
вані, а й там, де вини атиме додат ова потреба

На Співочому полі пройде 
міжнародний чемпіонат 
феєрверків
У дні за риття 57-ї віт ової вистав и на Співочо-

м полі Печерсь ом ландшафтном пар , 7-8
вересня, відб деться міжнародний чемпіонат феєр-
вер ів. Відвід вачів вражатим ть небаченим шо ,
я е триватиме понад один . У майстерності зма а-
тим ться піротехні и з У раїни, Естонії, Франції та
Фінляндії.
Крім то о, 1 та 2 вересня на території Співочо о

поля пройд ть дитячі розважальні заходи, при ро-
чені до Дня знань.
На адаємо, вистав а вітів працює з 24 серпня

Печерсь ом ландшафтном пар . Помил ватися
нею можна ще впродовж двох тижнів.
Вхід для пенсіонерів, ветеранів, інвалідів, ба ато-

дітних сімей, вихованців сирітсь их б дин ів та ін-
тернатів — без оштовний. Час роботи віт ової е с-
позиції продовжено — до півночі
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До опалювального сезону у місті залишилося
підготувати 500 будинків
У Києві продовж ється під отов а до ново о опалювально о сезон .

На сьо одні до ньо о залишилося під от вати близь о півтисячі сто-
личних б дин ів. "Ще три тижні том нас б ло 1200 б дин ів, де про-
водилися роботи, на почат мин ло о тижня — близь о 800 помеш-
ань, а сьо одні — близь о 500. Тобто ми р хаємося напрям змен-
шення іль ості об'є тів, де заверш ємо під отов до опалювально о
сезон . Ми беремо на себе обов'яз и і ви онаємо їх — забезпечимо
нормальне входження в новий опалювальний сезон,— розповів олова
КМДА Оле сандр Попов прямом ефірі теле анал "Київ".— У нас б -
де зменшено аварійність, том що ми і мин ло о, і цьо о ро дійсно
замінили д же ба ато мереж. До речі, паралельно робили профіла ти-

тих надзвичайних сит ацій, я і траплялися в Києві".
Більшість робіт план ється завершити до середини вересня. Най-

проблемніші об'є ти, я і потреб ють вели ої ва и і апіталов ладень,
б д ть приведені до лад дещо пізніше

X сесія Київради VI скликання відбудеться 
20 вересня
Відповідно до частини др ої і п н т 8 частини четвертої статті 42 та

частин четвертої і дев'ятої статті 46 За он У раїни "Про місцеве само-
вряд вання в У раїні":
1. С ли ати X сесію Київсь ої місь ої ради VI с ли ання. Перше пле-

нарне засідання провести 20 вересня 2012 ро о 10.00 в залі засідань
Київради на 4-м поверсі (в л. Хрещати , 36).
2. Се ретаріат Київсь ої місь ої ради довести до відома деп татів

Київради VI с ли ання і населення про с ли ання X сесії Київсь ої місь-
ої ради VI с ли ання та здійснити ор анізаційне і матеріально-техніч-
не забезпечення під отов и та проведення першо о пленарно о засі-
дання X сесії Київради VI с ли ання

Заступник міського голови — секретар Київради Галина Герега

Прокуратурою Києва попереджено забудову
парку відпочинку "Протасів Яр"
Київсь ою про рат рою з на ляд за додержанням за онів приро-

доохоронній сфері до Господарсь о о с д Києва заявлено позов про
с ас вання рішення Київради та визнання недійсним до овор оренди
земельної ділян и площею 3,23 а вартістю понад 9 млн рн на в л. М.
Амосова Солом'янсь ом районі. Про це "Хрещати " повідомили
відділі зв'яз ів із ЗМІ столичної про рат ри. Рішенням Київради 2007
році земельн ділян б ло передано в оренд ТОВ "Бора" для б дів-
ництва, е спл атації та обсл ов вання житлово-тор овельно о ом-
пле с з пар ін ом. Утім, виділена під заб дов земельна ділян а вхо-
дить до перелі зелених зон столиці та розташована на території пар-

відпочин "Протасів Яр", видалення зелених насаджень я ом за-
боронено

Суд двох інстанцій визнав дії столичних 
податківців правильними
Під час проведення перевір и одно о столично о підприємства подат-
івці з'яс вали, що всі йо о засновни и зареєстровані приватними підпри-
ємцями зі сплатою єдино о подат . Бан івсь і випис и про р х оштів
свідчили про те, що всі вони явно пор ш вали мови застос вання спро-
щеної системи оподат вання — 500 тис. рн вир ч и від реалізації з ідно
з чинним на той час за онодавством. Подат івцями правління оподат -
вання фізичних осіб б ла проведена перевір а ФОП "З" та донараховано
до сплати в бюджет 636 тис. рн, в том числі 249 тис. рн подат з до-
ходів фізичних осіб та 387 тис. рн подат на додан вартість.
Спроби ФОП "З" ос аржити дії подат івців в О р жном адміністра-

тивном с ді Києва та в Київсь ом апеляційном адміністративном
с ді виявились марними, ос іль и дії подат івців відповідали чинном
за онодавств , тобто підприємцю доведеться сплатити донараховані
ошти до державної с арбниці

У Будинку природи відбудеться квітковий бал,
присвячений початку нового навчального року
З 30 серпня по 2 вересня Київсь ом місь ом б дин природи від-

б деться віт овий бал, присвячений почат ново о навчально о ро .
Упродовж цих днів з 12.00 до 18.00 відвід вачі побачать вистав артин
із вітів та природних матеріалів, а та ож омпозиції із зас шених рослин.
Під час роботи е спозиції фахівці провед ть майстер- ласи з флорис-

ти и та те стильно о олаж . Охочі матим ть змо власнор ч зробити
ори інальн листів з природних матеріалів. На виставці можна б де не
лише помил ватися вітами, а й дізнатися про таємне значення ожної
рослини, ознайомитися з дея ими ле ендами й пере азами про віти.
Усім стан ть на оді без оштовні онс льтації спеціалістів щодо пра-
вильно о вибор вітів, форм і розмірів б етів, віт ово о ети ет .
Крім то о, можна б де придбати або замовити провідних флорис-

тів б ет чи омпозицію до потрібної дати. До то о ж ожном 20-м
відвід вач вистав и — подар но !
Телефон для довідо 234-45-47

Цифра дня

484 800 000 
пасажирів перевезено міським електричним транспортом у січні�
липні 2012 року 
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Столичні заклади освіти 
готові прийняти учнів
У місті підготовка до нового навчального року вийшла 
на фінішну пряму
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

До почат навчання в
ш олах залишилось менше
тижня. І столичні навчальні
за лади от ються з стрі-
чати своїх вихованців. В
сіх ш олах і дитсад ах,
я і 1 вересня від риють
двері для дітей, на завер-
шальном етапі тривають
ремонтні роботи. За важи-
мо, цьо о ро на фінанс -
вання ал зі освіти сто-
лиці б ло виділено значно
більше рошей, ніж торі .
До то о ж силами місь их
ом нальних сл жб в
2012-м вдалося збільши-
ти мереж дош ільних на-
вчальних за ладів. Про це
йшлося в понеділо на
розширеном засіданні о-
ле ії КМДА.

Як зазначив заступник голови

КМДА Леонід Новохатько, цього

року міським бюджетом на галузь

"Освіта" передбачені кошти в сумі

4,2 млрд грн, що на 708,7 млн грн

більше у порівнянні з витратами на

2011 рік. "На підготовку закладів ос'

віти до нового навчального року у

бюджеті міста передбачено 76,7 млн

грн. Станом на 21 серпня 2012 року

відповідні роботи виконано на суму

48,3 млн грн. Крім того, на виконан'

ня заходів із підготовки навчальних

закладів до роботи в осінньо'зимо'

вий період передбачено 25,7 млн

грн, наразі профінансовано 13 млн

грн", — повідомив Леонід Михайло'

вич.

Додамо, що у рамках підготовки

столичних навчальних закладів до

нового сезону було здійснено капі'

тальні та поточні ремонти. Зокрема

відремонтовано 72 дахи, 20 фасадів,

102 мережі гарячого та холодного

водопостачання, 538 модульних ін'

дивідуальних теплових пунктів. На

завершальному етапі — перевірка

вузлів обліку теплової енергії.

Також усі учні в місті забезпечені

підручниками в повному обсязі.

Крім того, нині в Києві триває робо'

та над розробкою регіональних на'

вчально'методичних посібників.

Наразі видано 9 підручників у кіль'

кості 56 500 примірників на загальну

суму майже 2 млн грн.

Окрім цього, Леонід Новохатько

розповів, що нинішнього року у сто'

лиці з'явиться ще дев'ять навчальних

закладів. Два з них уже експлуатують'

ся, решту відкриють до кінця року.

Окрему увагу під час колегії при'

ділили питанню розвитку дошкіль'

ної освіти, яке стало пріоритетним у

діяльності нинішнього уряду Укра'

їни. Так, до 1 вересня у працюючих

дитячих садках відновлено 81 групу

на 1600 місць. Загалом у поточному

році мережу ДНЗ буде розширено

більше, ніж на 3 тис. місць.

"У нас спостерігається зростання

кількості дітей, які йдуть до школи

чи в дитсадки, до того ж суттєве. У

цьому році ми відкриваємо дев'ять

закладів освіти, але щоб черги

зникли повністю, необхідно 20. То'

му в наступному році ми маємо ви'

рішити це питання, за винятком

тих районів, де необхідно будувати

по два'три садочки, наприклад,

Дарницький район. Адже тут здає'

ться багато житла, а соціальна сфе'

ра відстає,— зазначає голова

КМДА Олександр Попов.— Такі

території потребують особливої

уваги, й оскільки є така пробле'

ма — я вважаю, що ми дещо не до'

опрацювали. Але в цілому підго'

товка до нового навчального року

пройшла на високому рівні. Ми го'

тові до входження в опалювальний

сезон, виконані усі пожежно'сані'

тарні норми, й зараз завершується

профілактика тих зауважень, які

були, тому, на мою думку, ми маємо

таку тверду четвірку за п'ятибаль'

ною системою"

Ярмарковий бум
З початку року у Києві відбулося понад 600 
сільськогосподарських ярмарків
Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

У столиці зростає поп лярність сіль-
сь о осподарсь их ярмар ів. З по-
чат ро відб лося же 629, і ще
заплановано провести понад чотири
сотні. Кияни охоче п ють овочі та
фр ти виробни ів, бо ж прод -
ція, я привозять столицю із різ-
них ре іонів, на 10—15 % дешевша,
ніж стаціонарній тор овельній ме-
режі.

Окрім традиційного сезонного зниження цін на

овочі нового врожаю, завдяки ярмаркам Києву

вдається утримувати низьку вартість продуктів, а

також забезпечувати городян якісною городиною

"з перших рук". Кожен район міста має затвер'

джені плани проведення таких заходів на весь рік,

а буває, що й організовують додаткові ярмарки —

на прохання мешканців окремих районів. Крім

того, намагаються "охопити" ті вулиці, біля яких

нема стаціонарних базарів, а щоб не створювати

незручностей автомобілістам (бо ж зазвичай до'

водиться перекривати вулиці), то в одному й тому

ж місці ярмарки відбуваються не частіше одного

разу на місяць.

"З початку цього року у Києві було проведено

629 сільськогосподарських ярмарків. До кінця

цього року планується організувати ще 400, —

розповіла "Хрещатику" заступник начальника ГУ

внутрішньої торгівлі та побутового обслуговуван'

ня населення КМДА Оксана Шрамченко. — На

ярмарках було реалізовано понад 47 тисяч тонн

сільськогосподарської продукції".

Під час рейтингової оцінки районів за перше

півріччя 2012 року за показником "Якість та рі'

вень організації ярмарків" найуспішнішими райо'

нами визнали Оболонський, Шевченківський та

Голосіївський. Цікаво, що вісім районів міста —

Голосіївський, Деснянський, Дніпровський, Пе'

черський, Подільський, Святошинський, Шев'

ченківський та Солом'янський — проводять до'

даткові базари і в п'ятницю, а напередодні вели'

ких свят — навіть у четвер. Найбільший обсяг ре'

алізованої продукції за І півріччя 2012 року зафік'

совано в Оболонському (4671,5 т), Солом'янсько'

му (4608 т) районах, найменший — у Святошин'

ському (2673,5 т) та Подільському (2921,7 т).

Мешканка вулиці Пушкінської Ольга Володи'

мирівна розповіла "Хрещатику", що завжди

уважно стежить за графіком ярмарків у Шевчен'

ківському районі. "18 серпня на Хрещатику був

шкільний ярмарок, а на Богдана Хмельницько'

го — сільськогосподарський, тож я одного дня

купила канцелярське приладдя для онуки і зро'

била невеликий запас овочів,— каже Ольга Во'

лодимирівна. — Десять кілограмів помідорів'

сливок мені віддали за три тридцять гривень як

оптовому покупцеві. Крім того, домовилася із

фермером з Чернігівщини про мішок картоплі, і

він привіз його мені просто до під'їзду. Пенсіоне'

рів, які живуть у центрі міста, продуктові ярмар'

ки дуже виручають, бо селяни продають усе на

10—15 відсотків дешевше, ніж у стаціонарних

магазинах, не згадуючи вже "Бессарабський ри'

нок"

Нинішнього року міським бюджетом на галузь "Освіта"
передбачені кошти в сумі 4,2 млрд грн, що на 708,7
млн грн більше у порівнянні з витратами на 2011 рік

Усі чні в столиці забезпечені підр чни ами в повном обсязі

У місті сільсь о осподарсь і ярмар и нама аються влашт вати насамперед на в лицях, поблиз я их нема
стаціонарних базарів
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З початку нинішнього року 
на ярмарках у столиці було

реалізовано понад 47 тисяч тонн
сільськогосподарської продукції



Тенденції

Ділові новини

Кабмін урегулював умови
випуску єврооблігацій 
на $1 млрд у 2012 році

У постанові Кабмін № 7952 від
7 серпня с азано: “Затвердити
мови вип с облі ацій зовніш-
ньої державної пози и 2012 ро-
”. Номінал однієї облі ації ста-

новить 200 тис. доларів або біль-
ш с м , я що це ціле число,
ратне 1 тис. доларів.
Дохідність паперів становить

7,95% річних.
Виплата доход за облі аціями

здійснюється двічі на рі (4 черв-
ня й 4 р дня), починаючи з 4
р дня 2012 ро .
Дата по ашення паперів — 4

липня 2014 ро .
Я повідомляли У раїнсь і но-

вини, липні 2012 У раїна прода-
ла іноземним інвесторам єврооб-
лі ації на 2 млрд доларів.
Раніше У раїна домовилася з

російсь им “Бан ом ВТБ”, я о о
в червні 2010 ро зал чила ре-
дит на 2 млрд доларів, про по а-
шення половини та о о редит

(1 млрд доларів) і відсот ів за по-
зи ою 6 червня 2012 ро , а та-
ож про рестр т ризацію части-
ни редит , що залишилася, до 4
червня 2014 ро .
При цьом в рам ах рестр т -

ризації б ло вип щено єврооблі-
ації на 1 млрд доларів із дохід-
ністю 7,95% річних

МОЗ обрало 3 компанії 
для закупівлі ліків, 
необхідних 
онкохворим дітям, на суму
5,4 млн гривень
Міністерство охорони здоров’я

обрало омпанії “Ганза”, “Люд-
мила Фарм” і “Ве тор Фарма”
( сі — Київ) для за півлі лі ів он-
охворим дітям на с м 5,372
млн ривень (без ПДВ). Про це
с азано в повідомленні МОЗ про
а цепт пропозицій омпаній за
підс м ами тендера.
Міністерство має намір за пи-

ти в омпанії “Людмила Фарм” лі-
ів на с м 4,984 млн ривень,
омпанії “Ганза” — на 0,246 млн

ривень і в омпанії “Ве тор Фар-
ма” — на 0,142 млн ривень.
А цепт пропозицій відб вся 21

серпня, інцевий стро ладення
до оворів — 4 вересня. Стро по-
став и — протя ом 2012 ро .
На адаємо, що в липні прем’єр-

міністр Ми ола Азаров дор чив
МНС забезпечити за півлю лі ів
для он охворих дітей.
Крім то о, прем’єр-міністр до-

р чив онтролюючим ор анам
перевірити діяльність МОЗ і ре-
іональної влади із за півлі лі ів
для лі вання дітей з он оло іч-
ними захворюваннями

“Богдан Моторс” домовився
про поставку 
“Київпастрансу” 
трамвайних вагонів 
на 63,8 млн гривень 
до 2013 року
За даними У раїнсь их новин,

“Автос ладальний завод № 1”
(Л ць ) омпанії “Бо дан Моторс”
домовився про постав КП “Ки-
ївпастранс” трамвайних ва онів

на с м 63,8 млн ривень до 2013
ро . Про це с азано в повідом-
ленні КП.
“Бо дан Моторс” ви рав тен-

дер на постав “Київпастранс ”
4 трисе ційних трамвайних ва о-
нів довжиною понад 25 м із част-
ою низь о о рівня підло и по-
над 75%. До овір ладено 22
серпня.
У січні “Київпастранс” і орпо-

рація “Бо дан” домовилися про
спільне виробництво трамваїв.
У лютом “Автос ладальний за-

вод № 1” домовився із ом наль-
ним підприємством про постав
77 тролейб сів на с м 284,9
млн рн

Аграрії зібрали 25,5 млн
тонн зерна

Сільсь о осподарсь і підпри-
ємства У раїни станом на 27
серпня зібрали 25,48 млн тонн
ранніх і пізніх зернових і зернобо-
бових льт р. Про це с азано в
повідомленні Міністерства а рар-
ної політи и й продовольства.

Зернові й зернобобові льт -
ри зібрано на площі 9,9 млн а
(66% від про ноз ) при середній
рожайності 25,7 ц/ а.
Урожай ранніх зернових і зер-

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

72 тис. а проса (42% від про но-
з ), зібравши 86 тис. тонн при
врожайності 12 ц/ а, а та ож 70
тис. а реч и (25% від про ноз ),
зібравши 70 тис. тонн при вро-
жайності 10 ц/ а

Держкомтелерадіо 
домовилося з “Укрпоштою”
про доставку незаможним
сім’ям 0,2 млн приймачів
цифрового телесигналу 
Державний омітет телебачен-

ня й радіомовлення домовився із
державним підприємством по-
штово о зв’яз “У рпошта” про
поштові достав и до 2013 ро
незаможним сім’ям 200 тис. ре-

сиверів (set-top box) для прийом
си нал цифрово о телерадіо-
мовлення за 4,197 млн ривень.
Про це с азано в повідомленні
Держ омтелерадіо про рез льта-
ти проведення за півлі в одно о
часни а. До овір підписано 22
серпня.
За повідомленням У раїнсь их

новин, пристрої б д ть доставля-
тися за адресами незаможних сі-
мей, я і визначені я отрим вачі
без оштовних приймачів. Я ві-
домо, липні омпанія “РКІ-Кон-
салтин ” (Київ) домовилася про
постав Держ омтелерадіо 200
тис. ресиверів для прийом си -
нал цифрово о телерадіомов-
лення на 97,188 млн ривень до
2013 ро .
У зв’яз зі збільшенням витрат

Держ омтелерадіо Верховною
Радою на 100 млн ривень до
450,1 млн на півлю ресиверів,
омітет вирішив за пити ще 200
тис. ресиверів, план ючи без-
оштовно забезпечити 885 тис.
незаможних сімей приймачами
цифрово о телеси нал

У столиці 
зросла 
кількість угод
оренди
За липень обсяг коштів, 
витрачених на оренду 
елітної нерухомості Києва, 
склав $ 87 тисяч 
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Лідером за вартістю серед об’є тів нежитлової
нер хомості стало офісне приміщення Печер-
сь ом районі. Йо о вартість с лала $7,4 тис. на
місяць. За про нозами е спертів, серпні зросте
попит на дов остро ов оренд замісь их б дин-
ів.

За даними аналітичного центру агентства нерухомості Park

Lane, у липні 2012 року частка угод, укладених в елітному сегмен�

ті, склала 4,3% від усіх угод з оренди. За рівнем витрат елітний сег�

мент зайняв частку 17% від усіх коштів, укладених у ринок оренди

протягом місяця.

За підсумками липня, частка нежитлових приміщень на ринку

оренди склала 42,9% від загального обсягу. У цю категорію увій�

шли переважно складські та офісні приміщення. Інтерес до орен�

ди складських приміщень зростає динамічно.

“Потенційних орендарів цікавлять в основному професійні, су�

часні логістичні комплекси від 500 кв. м і вартістю від $4 до 12 за

кв. м залежно від оснащення і розташування складу”,— прокомен�

тувала дану тенденцію Генеральний директор АН Park Lane Галина

Мельникова.

Лідером за вартістю серед об’єктів нежитлового фонду стало

офісне приміщення з окремим входом, якісною обробкою і сучас�

ними комунікаціями в Печерському районі площею 200 кв. м.,

вартість якого склала $7400 на місяць ($37 за кв. м).

Заміські будинки зайняли в липні частку 9,5% на ринку оренди

елітної нерухомості. За словами експертів ринку, у цій категорії

відбулося досить різке зниження попиту, що можна пояснити се�

зонними факторами. Аналітики вважають, що у середині літа се�

зон заміської оренди вже закритий, а постійний попит стримуєть�

ся відпускним періодом. Лідером за вартістю став особняк у Дар�

ницькому районі столиці, за який орендар щомісяця платитиме

$35 за кв. м.

Частка квартир склала 47,6% від усього обсягу ринку оренди за

липень. Сюди увійшли помешкання у Печерському, Шевченків�

ському та Оболонському районах столиці.

“У липні на тлі загального зростання кількості угод з оренди,

частка елітної нерухомості трохи знизилася. Зараз ми можемо ре�

зюмувати, що наші прогнози на літо виправдалися. Подальші очі�

кування пов’язані з характерним для осінньо�зимового періоду

пожвавленням в оренді комерційних площ (магазинів і складів),

офісної нерухомості, а також збільшенням частки елітного сег�

мента в загальному обсязі ринку оренди”,— поділилася прогноза�

ми Галина Мельникова.

За оцінками експертів мережі агентств нерухомості Real Druzi, у

серпні 2012 року на ринку оренди приватних будинків Києва та

області зросте попит на довгострокову оренду. За рахунок звіль�

нення будинків, які були здані на сезон, до кінця серпня кількість

пропозицій будинків для довгострокової оренди істотно збіль�

шиться. Прогнозується скорочення попиту й зниження цін на се�

зонну оренду приватних будинків Києва та області. Значних змін у

структурі попиту та пропозиції не очікується
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Феномен фінансових пірамід
Експерти радять захищатися від подібних шахрайських схем самостійно
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Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Держава не має важелів для
вплив на ор анізаторів та
званих фінансових пірамід.
На даном етапі сит ація с-
ладнюється ще й тим, що
люди ціл ом свідомо відда-
ють свої роші шахраям. Та-
им чином вони самі стають
часни ами афери і за до-
помо ою до правоохоронних
ор анів навряд чи зверн ть-
ся.

Повернення МММ
За різними оцінками, через крах

МММ у 1992�1994 рр. заощадження

втратили 10�15 млн людей. Півсотні

вкладників наклали на себе руки.

Жертвами піраміди слідство визнало

лише понад 40 тис осіб. Офіційний

борг “творця” афери — Сергія Мавро�

ді — перед цими людьми складає біля

$110 млн.

У червні 2012 року Мавроді заявив,

що його чергове “дітище” — МММ�

2011 (“Мы можем многое”) — згортає

діяльність, а грошей на розрахунок із

вкладниками не вистачить. Нове

МММ проіснувало лише 1 рік 5 міся�

ців та 6 днів, хоча Мавроді прогнозу�

вав, що піраміда зможе функціонувати

кілька десятиліть. У рамках МММ�

2011 вкладникам відразу обіцялося 20

відсотків щомісячно, пенсіонерам —

від 30%, згодом — до 60% за рахунок

розміщення “депозитів”.

Система працювала у вигляді фінан�

сової соціальної мережі, учасники якої

обмінювалися грошима без юридич�

них гарантій їх повернення. Сплата

доходу здійснювалася виключно за ра�

хунок притоку нових вкладників. Тоб�

то це класична модель реалізації так

званого “принципу Понці”, який ха�

рактеризує фінансові піраміди. Чарльз

Понці — американець італійського по�

ходження, який у 20�х рр. ХХ ст. ство�

рив одну з перших в світі великих фі�

нансових пірамід.

Наприкінці травня Мавроді оголо�

сив про створення МММ�2012. Обіця�

на щомісячна дохідність — 30�75%. За

кошти, залучені у МММ�2012, мають

розраховуватися із вкладниками

МММ�2011. На сайті піраміди ствер�

джується, що учасниками сучасних

МММ стали 35 млн людей. Серед них

близько 2 млн — українці.

Зауважимо, що в публічних виступах

та рекламі Сергій Мавроді попере�

джав, що МММ�2011 — це фінансова

піраміда, яка може зруйнуватися що�

миті. Це значною мірою стало певним

юридичним запобіжником супроти

притягнення його до відповідальності.

Сьогодні правоохоронні органи нама�

гаються підвести МММ�2011 під стат�

ті “шахрайство” чи “фіктивне підпри�

ємництво”.

Державні рефлексії 
на фінансові піраміди

Як повідомляли в Національній ко�

місії з регулювання ринків фінансових

послуг ще торік у вересні, інформація

про юридичну особу “МММ�2011” не

вносилася в держреєстр фінустанов

України, їй не надавався статус фінан�

сової установи та не видавалися відпо�

відні ліцензії. “Ми повідомили в СБУ,

Генпрокуратуру, міліцію і податкову,

що у МММ є ознаки того, що вона

займається фінансовою діяльністю”,—

уточнювали у відомстві.

На початку травня 2012 року Кабмін

доручив СБУ, МВС, Нацкомфінпос�

луг, Мінекономрозвитку, Мінфіну,

Мін’юсту, Держфінмоніторингу вжити

заходів для запобігання діяльності в

Україні фінансових пірамід та інших

сумнівних фінансових схем.

Наприкінці травня Національна ко�

місія із цінних паперів і фондового

ринку заявила, що не може відповідати

за наслідки діяльності МММ�2011, ос�

кільки МММ�2011 не випускала цінні

папери. У Комісії припускали, що

вкладники можуть звернутися до пра�

воохоронних органів.

Речник МВС України Володимир

Поліщук повідомив, що в Держслужбу

з боротьби з економічними злочинами

не надходило заяв від українських

вкладників МММ�2011. За його слова�

ми, якщо заяви будуть, проводити�

меться дослідча перевірка. Але притяг�

ти Мавроді до відповідальності склад�

но, бо він попереджав людей, що ті мо�

жуть втратити гроші.

“Упродовж півроку через ЗМІ мілі�

ція давала коментарі, що люди можуть

втратити гроші, ми попереджали, що

немає достатніх законодавчих важелів,

щоб убезпечити вкладників МММ�

2011”,— уточнює пан Поліщук.

Зауважимо, що фінансові піраміди

законодавчо заборонені у США, Кана�

ді, європейських країнах, Китаї, Авст�

ралії, Бразилії. В українському законо�

давстві немає чіткого визначення фі�

нансових пірамід. Щоправда, чинний

закон “Про захист прав споживачів”

забороняє “створення, експлуатацію

або сприяння розвитку пірамідальних

схем, коли споживач сплачує за мож�

ливість одержання компенсації, яка

надається за рахунок залучення інших

споживачів до схеми”.

Контрреакції учасників ринку

Ще при старті МММ�2011 система

WebMoney, на базі якої Мавроді хотів

запустити свою піраміду, пообіцяла не

допустити незаконне використання

своїх електронних гаманців. У системі

заявляли, що відстежуватимуть факти

“нездорової активності”.

У вересні�2011 найбільший україн�

ський банк — Приватбанк — опри�

люднив рішення про блокаду онлайн�

платежів МММ�2011, пославшись на

наявність у ній ознак фінансової піра�

міди. Як зазначали у фінустанові, сис�

тема моніторингу банку дозволяє ви�

являти людей, які працюють у системі,

і їхні методи роботи, включаючи по�

повнення телефонного рахунку. Більш

докладні схеми боротьби з шахрай�

ством “Приват” не розкрив.

Зазначимо, що в травні поточного

року комерційні банки в Молдові за�

блокували рахунки сотень учасників

МММ�2011. Це було зроблено за ус�

ним розпорядженням Центру по бо�

ротьбі з економічними злочинами і ко�

рупцією Молдови. Тамтешні ж учасни�

ки фінансової піраміди публічно нази�

вали такі дії незаконними. Вони заяв�

ляли, що ніхто не має права вказувати,

як їм слід розпоряджатися своїми за�

ощадженнями.

Логіка вкладників

“Діяльність МММ пов’язана з фе�

номеном довіри. Вона відбувається на

тлі недовіри насамперед до банків�

ських установ,— констатував завідувач

лабораторії соціально�психологічних

технологій Інституту соціальної і полі�

тичної психології АПН України Павло

Фролов.— Є ті, хто вважають МММ

альтернативою державним структу�

рам”.

Фахівці пояснюють, що за участі у

фінансових пірамідах людина відчуває

щось схоже на адреналін. Мрія отри�

мати кошти задарма заворожує розум,

особа хоче не просто заробітку, а тор�

жества.

Психотерапевт Костянтин Ольхо�

вий вважає, що людьми, які вкладають

свої заощадження у фінансові пірамі�

ди, рухає ще й віра в чудеса. “На жаль,

люди вважають, що єдиний спосіб

розбагатіти — це чудо”,— зазначає

експерт.

На думку ж президента Українсько�

го аналітичного центру Олександра

Охрименка, курйоз ситуації, пов’яза�

ної із викриттям діяльності МММ�

2011, полягає у тому, що чим більше

офіційні особи говорять про небезпе�

ку, яка виходить від МММ, тим більше

це приваблює населення. “Спрацьовує

ефект цікавості “заперечення запере�

чення”,— каже пан Охрименко.

Він також вважає, що реально побо�

роти МММ�2011 можна лише через

заборону приватних переказів грошей

від однієї фізособи іншій, але це може

завдати серйозного удару в цілому по

банківській системі.

“Як правило, фінансові піраміди

знаходять своїх шанувальників в умо�

вах нестабільної фінансової ситуації у

країні. Люди просто не знають, як за�

робити і як зберегти гроші. Втрачаєть�

ся віра в традиційні види інвестування,

і в даній ситуації будь�яка, навіть аб�

сурдна авантюра, здається виходом із

неї”,— резюмував експерт

На початку травня 2012 року
Кабмін доручив СБУ, МВС,

Нацкомфінпослуг,
Мінекономрозвитку,
Мінфіну, Мін’юсту,

Держфінмоніторингу вжити
заходів для запобігання

діяльності в Україні
фінансових пірамід та інших
сумнівних фінансових схем
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У вітні цьо о ро Київрада затвер-
дила місь цільов про рам “Зов-
нішнє освітлення. Яс раве місто” до
2014 ро . Ще до проведення Єв-
ро-2012 рам ах цієї про рами по-
новом засвітилися звичні иянам
об’є ти. Чи стане місто по-справж-
ньом яс равим та чи б де світліше
меш анцям нічний час, про це
про рамі “Столиця” розповів дире -
тор КП “Київмісь світло” Андрій
Швець.

— Щодо прийнятої програми “Яскраве місто”
до 2014 року скажіть, що саме змінюється у Києві?

— Цю програму ми розробили ще в 2008 році,

потім вона зазнавала змін у зв’язку з технічним

прогресом. Те, що сьогодні ми зробили в Києві,

якщо брати до уваги тільки ілюмінацію, це — ве�

ликий прорив уперед. Наше новорічне оздоблен�

ня міста абсолютно не поступається Парижу,

Мюнхену та іншим європейським містам.

Ця програма охоплює багато сегментів: освіт�

лення магістралей, реконструкції житлового

фонду та прибудинкових територій. Зокрема, по�

новому було освітлено Повітрофлотський прос�

пект, відреконструйовано проспект Бажана.

— Розкажіть детальніше про цю роботу
— Весь Повітрофлотський проспект освітле�

ний світлодіодними світильниками, це було

зроблено нами в рамках експерименту. Ми хоче�

мо подивитися, як вони зарекомендують себе на

мережах міського освітлення Києва. Якщо це бу�

де успішний проект, то, безумовно, будемо й да�

лі застосовувати його на території столиці. Прос�

пект Бажана повністю реконструйовано, там ви�

користовувалися дуже старі мережі. Ми застосу�

вали натрієві світильники, але витримали рівень

освітленості дороги, паралельно з цим зробили

архітектурно�декоративне підсвічування трьох

мостів. На сьогоднішній день із проспектом Ба�

жана ми ще не закінчили: на опорах освітлення є

вазони з квітами. Тому нині розробляємо проект

підсвітки саме квітів у нічний час доби.

Головне завдання — поміняти 
залізобетонні опори 
та ртутні світильники

— Ви зазначали про технологічний розвиток.
Власне, які матеріали застосовуються сьогодні при
заміні зовнішнього освітлення, що використовуєть&
ся нового?

— Головне наше стратегічне завдання на сього�

дні — це відійти від залізобетонних опор, які зна�

ходяться в експлуатації вже понад 50 років і вва�

жаються морально застарілими. По�друге, віді�

йти від ртутних світильників, які досі ще є у Ки�

єві. Я думаю, що нині їх залишилося близько 15

тисяч штук. Кожен рік ми боремося із проблемою

заміни світильників, це дорогий проект. І треба

враховувати, що ртутні світильники стоять у тих

місцях, де впродовж років не проводився капі�

тальний ремонт. Торік ми почали й продовжуємо

цілеспрямовану програму з ліквідації залізобето�

ну й заміні ртутних світильників на натрієві.

— Освітлення відбувається і в рамках рекон&
струкції прибудинкових територій, де зараз трива&
ють масштабні роботи. Що було “Київміськсвіт&
лом” зроблено за цей час і що планується?

— Торік за програмою капремонту прибудин�

кових територій ми зробили близько 600 дворів.

Було замінено близько 2,5 тисяч опор, протягну�

то понад 100 км кабельних трас, і поміняно

близько 3,5 тисяч світильників.

— У столиці є райони з приватним сектором, які
знаходяться недалеко від середмістя. Багато є
скарг на те, що в приватному секторі може бути два
ліхтаря на одну вулицю. Ви маєте якесь відношен&
ня до цього і чи буде там просуватися процес освіт&
лення?

— У місті є достатня кількість так званих “бро�

сових” мереж, які нікому не належать. І ми сьо�

годні робимо повну інвентаризацію саме цих ме�

реж, за якими ніхто не доглядає. Разом із Київе�

нерго ми хочемо взяти їх на баланс в тому стані,

у якому вони є, для того, щоб у подальшому об�

слуговувати. Думаю, сьогодні мова йде про тися�

чі таких світлоточок, які, як правило, пов’язані

саме з прибудинковими територіями.

У майбутньому повністю керувати 
освітленням буде автоматична 
система

— Автомобілісти часто скаржаться, що ліхтарі,
як стемніє, на шляхах не вмикаються і тоді їздити
достатньо проблематично. Хто вирішує, коли вони
повинні запалитися?

— На сьогодні включення і виключення ос�

вітлення регламентується графіком. Цей графік

складається разом із нашою обсерваторією, яка

надає інформацію щодо часу сходу, заходу сон�

ця, і відповідно, рівня освітленості в місті. Без�

умовно, на цей графік накладають свій відби�

ток погодні умови. Бувають такі дні, коли по�

хмуро і низька хмарність, тоді в місті раніше

темнішає і ми в примусовому порядку “вклю�

чаємо місто” раніше. Але ми повинні також

враховувати і той момент, що включення освіт�

лення пов’язане з енергоспоживанням, яке ми

теж намагаємося розраховувати, щоби працю�

вати в рамках того ліміту, який нам виділений

на освітлення міста.

— Тобто зараз є певний графік, який коригуєть&
ся вручну? Чи будете удосконалювати автоматичну
систему?

— Так. Графік програмується на рік. Система

автоматичного управління освітленням міста у

нас практично повністю запущена. Якщо погод�

ні умови ні на що не впливають, то вона вклю�

чається в автоматичному режимі, і, як правило,

ніяких скарг немає. Скарги надходять саме з

причини негоди.

Ми хочемо закінчити систему автоматичного

керування. У Києві було запущено декілька сис�

тем зовнішнього освітлення, вони будуть діамет�

рально протилежні. У 2009 році ми запустили

проект єдиної системи управління освітленням,

який закінчимо в наступному році. І ми отрима�

ємо повністю автоматичну систему освітлення

міста, з системою багатотарифних лічильників, з

системою автоматичного зняття показань із лі�

чильників.

Площа столиці щороку збільшується, і погода

в різних районах різна, відповідно, рівень освіт�

леності різний. Тому ми плануємо на наступний

рік встановити систему контролю освітлення в

різних районах. Тоді ми змогли б із нашого дис�

петчерського пункту управляти освітленням за

допомогою датчиків, які знаходяться у тому чи

іншому районі.

Світлові опори страждають 
від реклами

— Ті ж самі світлові опори, які знаходяться
уздовж магістралей або на вулиці, вщент заповнені
незаконною рекламою, різними оголошеннями і на&
віть рекламними вивісками. Щоб почистити один
стовп, треба багато коштів. Як ви з цим боретеся,
які методи впливу, і чи будуть відповідати ті, хто
цим займається?

— Для нас це дуже серйозна проблема, тому що

вона займає достатню кількість часу у співробіт�

ників “Київміськсвітла”. Замість того, щоб їздити

й усувати обриви та короткі замикання, ми змуше�

ні ходити й обривати ці оголошення, потім фарбу�

вати опори. Але це тільки одна частина проблеми,

друга її частина — у встановленні оцинкованих

опор. Це досить дорогий матеріал, який дозволяє

експлуатувати опору протягом багатьох років без

участі комунальної служби. Після того, як ми зди�

раємо рекламу з опор, їх покриття порушується і

починає іржавіти, тож нам знову доводиться їх

фарбувати. Особливо ця проблема актуальна в пе�

ріод передвиборних кампаній. І зараз якраз гарний

привід звернутися до наших депутатів, щоби вони

не завдавали шкоди своєму місту.

— Вже розроблені проекти архітектурно&деко&
ративного освітлення 300 будівель у центрі міста.
Після Євро&2012 у столиці передбачають наплив
іноземних туристів. Що можуть очікувати туристи,
гості України і мешканці Києва в майбутньому сто&
совно саме архітектурної підсвітки пам’яток?

— Торік ми закінчили розробку кількох проек�

тів у центральних частинах Києва. Є проекти ар�

хітектурно�декоративного освітлення 300 буді�

вель, які пройшли експертизу, і найближчим ча�

сом ми збираємося розпочати виконання цих ро�

біт. Архітектурно�декоративне освітлення цен�

тральної частини міста зав’язане на житлові бу�

динки. І в цьому сенсі підсвічування досить проб�

лематичне, тому що воно може заважати людям у

нічний час. Тому підсвічування у місті ми вимика�

ємо в 23.00, у тому числі все архітектурно�декора�

тивне

Підготувала Марія КАТАЄВА, “Хрещатик”

Образ Нерукотворного Спаса

Історія походження першого об�

разу Христового передається нам

різноманітними свідоцтвами про

нього, що дійшли до нас із часу від

його появи й до зникнення.

Володар Пармейского царства зі

столицею у місті Едесса, розташова�

ного в Північній Месопотамії, на

ім’я Авгарь був п’ятнадцятим царем і

для того, щоби відрізнятися від ін�

ших Авгарів, що правили до нього,

носив прізвисько “Уккама”, тобто

“Чорний”.

Авгарь Уккама царював з 13 по 50

рік по Різдву Христовому й знав про

безліч чудес, створених Ним. Це зро�

било Авгаря щирим шанувальником

Ісуса Христа, і ввірував, що Він є Бог

та Син Божий.

Одного разу Авгарь тяжко захво�

рів і послав Ісусу Христу листа, бла�

гаючи зцілити його від недуги. Ав�

гарь пропонував свою резиденцію

для проповіді Слова Божого, але

Ісус відмовився від переходу в Едес�

су, пояснюючи, що Його Боже�

ственна місія пов’язана з Єрусали�

мом, проте обіцяв, що як тільки Він

воскресне, то пошле до нього одно�

го зі своїх сімдесяти учнів. Апостол

на імя Фадей був тим, хто зцілив Ав�

гаря, передавши йому чудесний

плат (рушник), на якому був зобра�

жений лик Ісуса Христа, що отри�

мав назву “Нерукотворного Спаса”.

Як же з’явилося це зображення на

рушнику? За одним із християн�

ських переказів, Ісус просто вмився

джерельною водою, утерся поданим

йому свіжим рушником (убрусом) і

на рушникові закарбувався його

лик. Цей рушник і отримав Авгарь.

Плат із відбитим на ньому ликом

Христа довго зберігався в Едессі як

дорогоцінний скарб міста. Із цього

плата з IV століття списували багато

копій. Такий розрив у часі, з I до IV

століть, пояснюється тим, що після

смерті Авгаря, при правлінні одного

з його нащадків, плат був прихова�

ний від очей людських і тільки в IV

столітті знову явився світові.

Шанування його було поширене

на всьому Сході.

У 944 році візантійський імпера�

тор Костянтин Багрянородний та

Роман I (співправитель) викупили

Нерукотворний образ у Едесси. Він

був урочисто перенесений до Кон�

стантинополя та поміщений у храмі

Пресвятої Богоматері. Імператор

Костянтин сам склав на честь Обра�

зу проповідь, у якій прославляв його

як палладіум Візантійської імперії.

Після розгрому Константинопо�

ля хрестоносцями сліди плата втра�

чаються з 1204 року.

Саме цей образ Нерукотворного

Спаса, перенесений з Едесси до

Константинополя, став оригіналом

ликів ікон, які поширилися усім

християнським світом

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної
церкви

Голосієво контролює 
своєчасність виплати 
зарплат
З ідно з даними правління охорони

здоров’я, правління освіти та правлін-
ня льт ри Голосіївсь ої РДА, забор о-
ваність із виплати заробітної плати в бю-
джетних становах та за ладах медици-
ни, освіти і льт ри, ом нальних під-
приємствах, я і фінанс ються з місь о о
бюджет , відс тня.
За статистичними даними станом на

01.08.2012 ро забор ованість із виплати заробітної плати мала
місце на ДП “У ррезерв” — 155,9 тис. рн., ТОВ “АВС Ло істі
пар ” — 227,1 тис. рн., ВАТ “Київсь ий завод ом нально о маши-
ноб д вання “Коммаш” —152,0 тис. рн. та 1 підприємство, я е з
люто о 2012 ро віднесене до е ономічно-неа тивних, АТ “Ма іс-
тральполіс” — 241,0 тис. рн., сьо о — на за альн с м 776,0 тис.
рн.
Голосіївсь ою РДА здійснюються заходи, спрямовані на своєчас-

ність виплати заробітної плати на підприємствах та здійснюється
онтроль за ви ористанням підприємствами-боржни ами наявних
на рах н ах оштів, зо рема на виплат заробітної плати. У районі
проводиться щотижневий оперативний моніторин стан своєчасної
виплати зарплати на підприємствах. Відб лося 8 засідань Тимчасо-
вої омісії із питань по ашення забор ованості. Протя ом січня-
серпня роз лян то та опрацьовано 71 звернення ромадян із питань
пор шення тр дових прав працівни ів, здійснено обстеження 54-х
підприємств із питань дотримання за онодавства про працю, зо -
рема нарах вання заробітної плати в розмірах не нижче встановле-
но о мінімально о рівня, із них — 32-х — частині наявності забор-
ованості із заробітної плати

У Деснянському районі 
розпочав роботу новий 
торговельно.розважальний
комплекс
Приємним сюрпризом для сіх дес-

нянців до 21-ї річниці незалежності
У раїни стало рочисте від риття 24
серпня ново о ТРК “РайОN” на в л. Лав-
р хіна, 4.
У новом п’ятиповерховом центрі, що

розмістився на 60 тисячах в. м., працю-
ватиме 96 об’є тів, том числі “Сільпо”, “Комфі”, “Спортмайстер”,
ресторани, с ші-бари, пар ін на 860 машиномісць тощо. У ожно-
м се менті представлений набір ращих роздрібних мереж У ра-
їни — сьо о ТРК представлено понад 80 міжнародних брендів.
У ході свят ових заходів, я і відб лися із застос ванням світлово-
о лазерно о шо б ло та ож передбачено он рси, розі раш ло-
тереї, по азові вист пи ролерів, пар рщи ів, с ейтбордистів, т р-
нір із шахів та шашо , шо -про рама, дис оте а за часті відомо о
репера Серьо и та часни ів шо “Х-фа тор”.
Із від риттям ТРК троєщинці отримали омфортне та зр чне об-

сл ов вання, рівень я о о відповідає стандартам європейсь ої
столиці. 20-хвилинна дост пність до “РайОNа” з сіх точ ів Тро-
єщини позбавить меш анців масив від необхідності одинами
стояти в проб ах і витрачати вели іль ість час на поїзд и міс-
том, щоби придбати товар люблених тор ових маро .
Крім то о, від риття тор овельно-розважально о омпле с дасть

район понад 1000 робочих місць. Та ож забезпечено розвито ін-
фрастр т ри та бла о стрій приле лої території

Дніпровський район 
готується до нового 
навчального року
Про отовність за ладів освіти Дніп-

ровсь о о район столиці до ново о
2012-2013 навчально о ро йшлося під
час чер ово о засідання оле ії, що від-
б лося під ерівництвом заст пни а о-
лови райдержадміністрації Оль и Дейне-
и.
За словами начальни а правління ос-

віти Дніпровсь ої РДА Василя Ільєн а,
відб лися рейди з перевір и отовності за ладів освіти район (140
станов) до почат ново о навчально о ро та визначення пере-
можця зма аннях за ращ ласн імнат , і роте та і ровий
майданчи для чнів перших ласів. До перевіро б ли зал чені
працівни и СЕС, Держтехно енбезпе и, Держ ірпромна ляд ,
стр т рних підрозділів райдержадміністрації. Він та ож повідомив,
що нинішні першо ласни и навчатим ться за новими підр чни ами,
та, що оловне, за новими Державними стандартами почат ової ос-
віти. “Йдеться про те,— на адав Василь Петрович, — що Міносвіти
і на и, молоді та спорт о олосило Все раїнсь а цію “Нова ш о-
ла — нові стандарти”. У рам ах цієї а ції 20-21 серпня відб лася з -
стріч ерівни ів за ладів освіти Дніпровсь о о та Печерсь о о райо-
нів столиці. Печеряни мали змо відвідати за лади освіти Дніпров-
сь о о район , а дніпровчани поб вали в остях оле із Печер-
сь о о район .
Свято першо о дзвони а, я точнив Василь Ільєн о, відб деться

1 вересня. То о ж дня дніпровчани запрош ються на Хрещати , де
пройде родинне педа о ічне свято “Дай р , першо ласни ”.
Свою про рам презент ють освітяни міста, зо рема, Дніпровсь о-
о район

У Шевченківському 
районі пройшов 
святковий марафон 
до 21.ї річниці Дня 
незалежності України
Свят вання розпочалося ще на

почат мин ло о тижня та тривало
до пізньо о вечора 24 серпня. За а-
лом, марафон свят вання оловно-
о свята держави тривав районі ці-
лий тиждень та завершився ранді-
озним феєрвер ом центрі на Хре-
щати . Кожен охочий мі приєдна-

тися до насиченої про рами та стати часни ом ці аво о заход .
Та , за сприяння олови Шевчен івсь ої РДА Сер ія Зіміна, 18 та

19 серпня на Андріївсь ом звозі меш анці район мали змо на-
солодитися свят овими онцертами, я і відб лися за численної
іль ості лядачів, що насолодж валися раїнсь ими веселими та
патріотичними піснями.
До відзначення 21-ї річниці незалежності У раїни за ініціативи

Сер ія Зіміна, 30 ветеранів війни та праці Шевчен івсь о о район
столиці 21 серпня вир шили на двотижневий відпочино КП “ДОТ
“Зачарована долина”, розташований мальовничом місті Іршава
За арпатсь ої області.
22 серпня Шевчен івсь ом районі на території Національно о

заповідни а “Софія Київсь а” відб лося рочисте від риття нової
вистав и “Історія державотворення У раїни в пам’ят ах льт рної
спадщини Шевчен івсь о о район м. Києва” за часті ерівництва
район , льт рних та ромадсь их діячів

Сьогодні вже є проекти
архітектурно�декоративного
освітлення 300 будівель, які

пройшли експертизу, і найближчим
часом ми збираємося розпочати

виконання цих робіт

Новини районівАндрій ШВЕЦЬ: 

"Новорічне оздоблення Києва
абсолютно не поступається
Парижу, Мюнхену та іншим
європейським містам"

Цер овний пере аз
ствердж є, що перша і о-
на з образом Спасителя
з’явилася під час Йо о
земно о життя. Це образ,
я ий ми знаємо під на-
звою Нер отворний
Спас. Саме цей образ
Свята Православна Цер -
ва вшанов є 29 серпня.
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Центральна   виборча   комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 211.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Макаряна Артура Владиславовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 3019500714.
Банк отримувача: ПАТ "Укрсоцбанк".
Код банку отримувача: МФО 300023. Рахунок отримувача: 26431010580498.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Толубка Олександра Володимировича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 3153219172.
Банк отримувача: ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 300863. Рахунок отримувача: 26434429800001.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 213.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Ходаковського Віктора Миколайовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2113103256.
Банк отримувача: філія Центральне регіональне Управління AT "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ".
Код банку отримувача: МФО 300937. Рахунок отримувача: 26430116520001.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Власко Олени Володимирівни.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2881715186.
Банк отримувача: AT "Дельта Банк".
Код банку отримувача: МФО 380236. Рахунок отримувача: 26433045067761.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Свищука Данила Олександровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2523011313.
Банк отримувача: АБ "УКРГАЗБАНК", м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 320478. Рахунок отримувача: 26439157752.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Пабата Олександра Вікторовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2710914392.
Банк отримувача: філія ? Святошинське  відділення №  8069  AT "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 320218. Рахунок отримувача: 26431500125755.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Трошина Сергія Михайловича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2314506255.
Банк  отримувача: філія — Святошинське відділення № 8069 AT "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 320218. Рахунок отримувача: 2643550100526.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Шевченка Валентина Володимировича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1848215057.
Банк  отримувача: філія — Святошинське  відділення № 8069 AT "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 320218. Рахунок отримувача: 2643650100165.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Василенка Олександра Володимировича. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2585703959. 
Банк отримувача: ПАТ "Укрсоцбанк". 
Код банку отримувача: МФО 300023. Рахунок отримувача: 26436010580404.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Чорноволенка Олександра Віленовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2017506771.
Банк отримувача: відділення "Центр роздрібних продуктів ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 300670. Рахунок отримувача: 2643100016475.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Проня Сергія Миколайовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2988516911.
Банк отримувача: AT "Ощадбанк" філія — Головне управління по м. Києву та Київській області.
Код банку отримувача: МФО 322669. Рахунок отримувача: 26438500569490.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Голодняка Миколи Володимировича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2863200011.
Банк отримувача: філія "Центральне РУ" AT "Банк "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ".
Код банку отримувача: МФО 300937. Рахунок отримувача: 26436414059201.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Кирилюка Давида Олексійовича. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2785211758. 
Банк отримувача: Печерська філія ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.Ки'їв. 
Код банку отримувача: МФО 300711. Рахунок отримувача: 26431052700579.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Левченка Юрія Володимировича. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 3095524872. 
Банк отримувача: ПАТ КБ "Приватбанк". 
Код банку отримувача: МФО 380775. Рахунок отримувача: 26436056100033.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Чермака Ігоря Івановича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2301150497.
Банк отримувача: КРД ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 322904. Рахунок отримувача: 264380283282.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Лук'янової Катерини Євгеніївни. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2552511282. 
Банк отримувача: КРД ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м.Ки'їв. 
Код банку отримувача: МФО 322904. Рахунок отримувача: 264310283362.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 213.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Самохіна Олексія Юрійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2938600890.
Банк отримувача: Філія "Центральне РУ" AT "Фінанси та Кредит", м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 300937. Рахунок отримувача: 26430116712701.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 213.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Кузьмінського Віктора Івановича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2420014311.
Банк отримувача: ТВБВ № 10026/066  філії — ГУ по м.Києву та Київській області ПАТ "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 322669. Рахунок отримувача: 26432500572773.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 2.15.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Іллєнка Андрія Юрійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 3195121255.
Банк отримувача: КРД ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м.Ки'їв.
Код банку отримувача: МФО 322904. Рахунок отримувача: 264310283401.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Вергуна Владислава Валерійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2654714833.
Банк отримувача: Філія "Центральне РУ" AT "Фінанси та Кредит", м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 300937. Рахунок отримувача: 26433116706101.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Новікова Олега Володимировича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2459710336.
Банк отримувача: Відділення № 31 ПАТ "Діамантбанк", м.Ки'їв.
Код банку отримувача: МФО 320854. Рахунок отримувача: 2643853137740.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Карасьова Вадима Юрійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2059201134.
Банк отримувача: КРД ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м.Ки'їв.
Код банку отримувача: МФО 322904. Рахунок отримувача: 2643700282588.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 218.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Глущенка Олексія Анатолійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2741910019.
Банк отримувача: Києво?Святошинське відділення ПАТ "КБ"ХРЕЩАТИК", м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 300670. Рахунок отримувача: 26437001113563.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Товстого Василя Охрімовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1849904056.
Банк отримувача: КРД ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м.Ки'їв.
Код банку отримувача: МФО 322904. Рахунок отримувача: 264320283268.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє  про  відкриття  поточного рахунку виборчого  фонду кандидата у народні  депутати
України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 218. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Шевченка Юрія Михайловича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1739912415. 
Банк отримувача: Києво?Святошинське відділення ПАТ "КБ"ХРЕЩАТИК", м.Київ. 
Код банку отримувача: МФО 300670. Рахунок отримувача: 26435001113606.

Центральна   виборча   комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 218.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Чернишук Тетяни Володимирівни.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2963507869.
Банк отримувача: Києво?Святошинське відділення ПАТ "КБ"ХРЕЩАТИК", м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 300670. Рахунок отримувача: 26430001113559.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Уманця Анатолія Опанасовича. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1988305675. 
Банк отримувача: Подільська філія AT "КБ "Експобанк", м.Київ. 
Код банку отримувача: МФО 320597. Рахунок отримувача: 26436601542101.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Лясоти Станіслави Андріївни.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 3273208300.
Банк отримувача: Подільське відділення № 1 КРД ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 322904. Рахунок отримувача: 264360283480.
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Додаток 2 
до рішення Київради 

від 12.07.2012 № 676/2013

Доповнення 
до розділу 6 "Фінансова підтримка спортивних клубів 
та команд" підрозділу "Напрямки діяльності та заходи 

міської комплексної цільової програми "Київ спортивний: 2011 ! 2015 роки", 
затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.02.2011 № 7/5394

№
п/
п

Назва
напряму

діяльності
(пріори!

тетні
завдання)

Перелік
заходів

Програми

Строк
виконання

заходу

Викона!
вці

Джерела
фінансу!

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),
тис. грн., у тому числі:

Очікуваний
результат

I етап IІ етап

2011
рік

2012
рік

2013
рік

2014
рік

2015
рік

9 Надання
правової
допомоги
киянам

Підтримка
діяльності
Центру
правової
допомоги
киянам, які
опинились
у складних
життєвих
обставинах

2012–2015 Київська
міська
рада

Бюджет 
м. Києва

� 1406,2 1380,6 1462,0 1543,9 II етап
Показники
продукту
Кількість
звернень
громадян –
5850 осіб 
Кількість
вирішених
питань
протягом року
– 5700 
Показник
ефективності
Середньорі�
чні витрати на
1 заявника –
260 грн. 
Показник
якості 
Відсоток
вирішення
питань
протягом року
– 
97,4 %

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання
Програми

Етапи виконання Програми Усього
витрат 

на
виконан!

ня
програми

I етап IІ етап

2011
рік

2012 
рік

2013 
рік

2014
рік

2015 
рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі 78716,1 523290,18 513890,6 521317,0 528743,9 2165957,78

Бюджет м. Києва 78716,1 523290,18 513890,6 521317,0 528743,9 2165957,78

Кошти інших джерел � � � � � �

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради від 17.02.2011 № 19/5406 

“Про затвердження міської цільової програми 
“Турбота. Назустріч киянам” на 2011 — 2015 роки”
Рішення Київської міської ради № 586/7923 від 24 травня 2012 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської
міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік” (зі змінами та доповненнями), з метою забезпечення
подальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до додатка до рішення Київської міської ради від
17.02.2011 № 19/5406 “Про затвердження міської цільової програми
“Турбота. Назустріч киянам” на 2011 — 2015 роки” (в редакції рішення Ки#
ївської міської ради від 16.02.2012 № 106/7443) згідно з додатком до цьо#
го рішення.

2. Додаток 1 до рішення Київської міської ради від 16.02.2012
№ 106/7443 “Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
17.02.2011 № 19/5406 “Про затвердження міської цільової програми

“Турбота. Назустріч киянам” на 2011 — 2015 роки” та фінансування її за#
ходів у 2012 році” викласти в редакції, що додається.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі#
сію Київради з питань гуманітарної політики і постійну комісію Київради з
питань бюджету та соціально#економічного розвитку.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток  
до рішення Київради 

від 24.05.2012 № 586/7923

Зміни, що вносяться до додатка 
до рішення Київської міської ради 

від 17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської цільової програми 
"Турбота. Назустріч киянам" на 2011 ! 2015 роки" 

(в редакції рішення Київської міської ради 
від 16.02.2012 № 106/7443)

1. У розділі 1 "Паспорт міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 # 2015 роки":
1.1. Графу 3 позиції 6 після слів "Районні в місті Києві державні адміністрації" доповнити словами "Київська міська рада".
1.2. У графі 3 позицій 9 та 9.1 цифри "2159818,38" замінити цифрами "2165957,78".
2. Доповнити розділ 4 "Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми"

абзацом 13 такого змісту:
"надання правової допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах".
3. У розділі 7 "Напрями діяльності та заходи міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 # 2015 роки":
3.1. У графі "2012 рік" позиції 1 "Адресна матеріальна допомога" цифри "3000,0" замінити цифрами "3183,9".
3.2. У графі "2012 рік" позиції 8 "Забезпечення безкоштовним харчуванням" цифри "5838,0" замінити цифрами "6000,8".
3.3. Доповнити розділ позицією 9 такого змісту:

4. Розділ 8 "Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 – 2015 роки" викласти в такій
редакції:

Додаток 1
до рішення Київради від 16.02.2012 № 106/7443 

(в редакції рішення Київської міської ради
від 24.05.2012 № 586/7923)

Фінансування 
у 2012 році заходів міської цільової програми "Турбота. 

Назустріч киянам" на 2011 – 2015 роки" 
районними в місті Києві державними адміністраціями

Районним в місті Києві державним адміністраціям для проведення заходів у 2012 році міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" 
на 2011 – 2015 роки" спрямувати кошти в обсязі 7114,0 тис. грн., у тому числі на погашення заборгованості станом на 01.01.2012, що зареєстрована
в органах Державної казначейської служби України, а саме:

Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації # 362,0 тис. грн.
Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації # 413,5 тис. грн.
Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації # 1016,4 тис. грн.
Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації # 785,6 тис. грн.
Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації # 685,6 тис. грн.
Печерській районній в місті Києві державній адміністрації # 727,9 тис. грн.
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації # 930,1 тис. грн.
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації # 1056,5 тис. грн.
Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації # 576,9 тис. грн.
Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації # 756,2 тис. грн.

Заступник міського голови — секретар Київради Г. ГерегаЗаступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега
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Про внесення змін 

до міської комплексної цільової програми 
“Київ спортивний: 2011 ! 2015 роки”

Рішення Київської міської ради № 676/8013 від 12 липня 2012 року
Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 6 Указу Президента України від

02.08.2006 № 667/2006 “Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту”,
постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1115 “Про затвердження Порядку створення штатних спортивних команд
резервного спорту”, рішення Київської міської ради від 17.02.2011 № 7/5394 “Про затвердження міської комплексної цільової
програми “Київ спортивний: 2011 ! 2015 роки” та з метою розвитку в місті Києві олімпійських та неолімпійських видів спорту
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до міської комплексної цільової програми “Київ
спортивний: 2011 # 2015 роки”, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 17.02.2011 № 7/5394 (далі # Програма), а саме:

1.1. Доповнити розділ 1 “Спорт вищих досягнень. Розвиток
олімпійських та неолімпійських видів спорту” Програми новим
пунктом:

“10. Участь в організації та проведенні традиційних міжнародних
змагань, чемпіонатів світу та Європи” згідно з додатком 1.

1.2. Доповнити розділ 6 “Фінансова підтримка спортивних клубів та
команд” Програми новим пунктом.

“5. Забезпечення діяльності штатної спортивної команди
резервного спорту міста Києва” згідно з додатком 2.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань сім’ї, молоді та спорту.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додаток 1 
до рішення Київради 

від 12.07.2012 № 676/2013

Доповнення
до розділу 1. "Спорт вищих досягнень. Розвиток олімпійських 

та неолімпійських видів спорту" підрозділу "Напрямки діяльності та заходи 
міської комплексної цільової програми 

"Київ спортивний: 2011 ! 2015 роки", 
затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.02.2011 № 7/5394

№
з/п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів програми Строк
викона!

ння
заходу

Виконавці Джерела
фінансу!

вання

Орієнтовні
обсяги

фінансування,
тис. грн.:

2011
2012 
2013  

2014!2015

Очікуваний
результат

10. Участь в
організації та
проведенні
традиційних
міжнародних
змагань,
чемпіонатів
світу та
Європи

Сприяти проведенню
міжнародних спортивних заходів:
Міжнародний турнір зі
спортивної гімнастики на кубок
С. Захарової, кубок Європи з
дзюдо "Олімпійські надії" �
кадети, кубок Європи з дзюдо
"Тайфун на татамі" – юніори,
Міжнародний турнір з вільної
боротьби, присвячений
видатним борцям України, етап
Кубка світу з художньої
гімнастики "Кубок Дерюгіної",
чемпіонат світу з фехтування,
Міжнародна велогонка�фінал
чемпіонату України,
Міжнародний турнір з боксу,
присвячений визволенню м.
Києва від фашистських
загарбників, чемпіонат Європи зі
спортивного танцю "Парад надій",
міжнародні змагання зі
спортивного танцю "Юкрейн
Опен", міжнародні змагання зі
спортивного танцю "Київ Опен",
чемпіонат України та міжнародні
змагання зі спортивної
акробатики "Юкрейн Опен", етап
Кубка світу з фехтування на
шпагах "Золоті ворота",
Міжнародний турнір з
фехтування, присвячений пам'яті
заслуженого тренера СРСР С.
Колчинського, Міжнародний
турнір з настільного тенісу,
присвячений дню Києва,
Міжнародні юніорські змагання
"Київська регата" з академічного
веслування, Міжнародний турнір
"Київський каштан" з бадмінтону,
Міжнародні змагання "Пам'ять" з
веслування на байдарках і каное,
Міжнародний турнір з регбі � 7,
присвячений Дню Києва та
пам'яті заслуженого тренера
України С. Гугуєва, Кубок Європи
з вейкордингу, Кубок Європи з
сноубордингу, Міжнародний
дитячий турнір пам'яті В.
Баннікова, Міжнародний турнір з
гандболу "Кубок І. Турчина",
чемпіонат світу з художньої
гімнастики, чемпіонат Європи з
баскетболу та інші міжнародні
спортивні змагання

2012–
2015
роки

Головне
управління
у справах
сім'ї,
молоді та
спорту

Бюджет 
м. Києва

I етап
2012 рік–
2576,8 тис. грн.

II етап
2013 рік–
2728,83 тис. грн.

III етап
2014–2015 роки –
6230,54 тис. грн.

Підвищення
спортивної
майстерності
спортсменів�
киян

№
з/п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетн
і завдання)

Перелік заходів програми Строк
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансу!

вання

Орієнтовні обсяги
фінансування, тис.

грн.:
2011
2012 
2013  

2014!2015

Очікуваний
результат

5 Забезпеченн
я діяльності
штатної
спортивної
команди
резервного
спорту міста
Києва

Створення належних умов
для підготовки спортсменів�
інструкторів штатної
спортивної команди
резервного спорту міста
Києва.
Забезпечення спортсменів�
інструкторів штатної
спортивної команди
резервного спорту міста
Києва заробітною платою, з
відповідними
нарахуваннями

2012–
2015 

Головне
управління у
справах
сім'ї, молоді
та спорту

Бюджет 
м. Києва

I етап
2012 рік–
871,56 тис. грн.

II етап
2013 рік–
922,98 тис. грн.

III етап
2014–2015 роки–
2000,00 тис. грн.

Підвищення
спортивної
майстерності
спортсменів�
киян

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Стельмашова Артема Кириловича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2976116434.
Банк отримувача: Солом'янське відділення № 2 КРД ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 322904. Рахунок отримувача: 264390283612.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Луценка Ігоря Вікторовича. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2880318631. 
Банк отримувача: ПАТ "Укрінбанк", м.Київ. 
Код банку отримувача: МФО 300142.  Рахунок отримувача: 26436074285001.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Глущенка Артема Ігоровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 3088121131.
Банк  отримувача: Ярославське  відділення  ПАТ  КБ   "ХРЕЩАТИК", м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 300670. Рахунок отримувача: 26433001113567.

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

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 29 серпня 2012 року

У PinchukArtCentre 
знайомлять з молодим 
польським мистецтвом
Протягом вересня відбудеться п’ять персональних виставок та лекції
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

PinchukArtCentre спільно з Центром
с часно о мистецтва “Замо Уяз-
довсь ий” (Варшава, Польща)
представляють “Трансфер” — про-
рам обмін , я а поп ляриз є та
підтрим є нове по оління раїн-
сь их митців за ордоном, а та ож
пропон є динамічний по ляд на
молоде польсь е мистецтво в
У раїні. Протя ом одно о місяця
PinchukArtCentre представлятиме
персональні вистав и молодих
митців з Польщі, е спон ючи спе-
ціально створені прое ти та роботи
останніх ро ів. Кожна вистав а
триватиме один тиждень.

Перша виставка в рамках програми “Транс�

фер” відкрилася 28 липня і триватиме до 2 ве�

ресня. Це “Людина на двох гойдалках” Моніки

Завадскі. Моніка Завадскі створює скульптури,

живопис та відео з простих графічних форм.

Однією з принципових тем для неї є ідея сконс�

труйованих ідентичностей, котрі художниця

“перекладає” в універсальні форми. Серед екс�

понатів виставки три нові роботи: скульптура

“Людина на двох гойдалках”, яка демонструва�

тиметься в діалозі з двома відео з проекту За�

вадскі “Будь�хто”, спеціально створена для

арт�центру мураль, а також звуковий твір, що

представляє собою інтерв’ю автора і Марії

Ланько. “Завадскі створює мову, у якій поєд�

нуються графічні стратегії з глибоким дослі�

дженням формування культурної та особистої

самобутності,— розповідає куратор виставки

Бйорн Гельдхоф.— За допомогою своїх творів,

представлених на виставці, художниця робить

новий крок, комбінуючи різні медіа для ство�

рення складного багатовимірного дискурсу”.

Серед інших митців — учасників програми —

Агнешка Польська (Agnieszka Polska), її експо�

зиція демонструватиметься з 4 по 9 вересня;

Конрад Смоленський (Konrad Smolenski), 11�16

вересня; Ніколас Гросп’єр (Nicolas Grospierre),

18�23 вересня; Міхал Будни (Michal Budny), 25�

30 вересня. Експозиції будуть представлені на

5�му поверсі арт�центру в просторі PAC�UA.

Виставки в PinchukArtCentre супроводжува�

тимуться серією лекцій і дискусій з художника�

ми, які сприятимуть активному взаємообміну

між польською арт�сценою та українською

аудиторією. Сьогодні, 29 липня, о 19.00 худож�

ниця Алевтина Кахідзе прочитає спеціальну

лекцію про ідею програми обміну “Трансфер”.

Окрім того, в рамках заходу заплановані лекції,

присвячені сучасному польському мистецтву.

Зокрема 9 вересня Ева Горзадек розкаже про

“Рух, звук і зображення: польського відео�арт з

точки зору історії та сьогодення”, 12 вересня

Агнешка Піндера розкриє тему “Командні

гравці. Польські мистецькі групи”, а 19 вересня

Даніель Музичук виступить з лекцією “Резону�

ючий простір. Польський саунд�арт”. Фінальна

дискусія відбудеться 26 вересня. Курс лекцій

проводиться за підтримки Польського інститу�

ту в Києві. Реєстрація на лекції обов’язкова, ба�

жаючі можуть звертатися за телефоном

+38 044 590�08�58 та електронною поштою

info@pinchukartcentre.org

Д Ф А К С И М І Л Е

Х Р Е Щ А Т И К А А

В А Д Н А Т Р І Й М І

О Т І А Т Р Е О П А К

Я Х Т А П О Л Е С

А К І Д Н Е П І Н Г

Б А Т И Р У К А Я

Р І З Д В О С А Л О Н

Перша вистав а в рам ах про рами
"Трансфер" — "Людина на двох ойдал ах"
Моні и Завадс і

Відповіді на сканворд 

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

Головне правління містоб д вання
та архіте т ри

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення ва антних посад:
Начальни відділ х дожньо о оформлення та ландшафтної

архіте т ри правління ландшафтної архіте т ри,
омпле сно о бла о строю.

Основні обов'яз и:
Забезпечення єдиної містоб дівної політи и при здійсненні бла о строю та озе-

ленення існ ючих об'є тів та ново о б дівництва.
Основні валіфі аційні вимо и:

- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним
рівнем ма істра, спеціаліста;

- стаж роботи за фахом на державній сл жбі на посаді оловно о спеціаліста не
менше 3 ро ів, за фахом на ерівних посадах в інших сферах не менше 5 ро ів;

- вільне орист вання ПК;
- вільне володіння державною мовою.

Завід ючий се тором містоб дівно о моніторин сл жби
містоб дівно о адастр

Основні обов'яз и:
Забезпечення містоб дівно о моніторин на території міста Києва.
Основні валіфі аційні вимо и:

- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним
рівнем ма істра, спеціаліста;

- стаж роботи за фахом на державній сл жбі на посаді оловно о спеціаліста не мен-
ше 3 ро ів, за фахом на ерівних посадах в інших сферах не менше 5 ро ів;

- вільне орист вання ПК;
- вільне володіння державною мовою.

Головний спеціаліст відділ аналіз адастрової інформації
та розвит ГІС сл жби містоб дівно о адастр .

Основні обов'яз и:
Забезпечення онтролю стан адастрової інформації.

Головний спеціаліст се тор з роз ляд об'є тів
містоб д ванням та архіте т ри архіте т рно-містоб дівної ради

та взаємодії зі ЗМІ, ромадсь істю.
Основні обов'яз и:
Аналіз передпрое тної та прое тної містоб дівної до ментації я а подається на

роз ляд архіте т рно-містоб дівною радою щодо відповідності діючій нормативній
базі, наявності необхідних по оджень, та здійснює їх реєстрацію.

Головний спеціаліст відділ опрацювання прое тів інженерно-
транспортних мереж та спор д, еоло о- еодезичних робіт

інженерно-транспортної інфрастр т ри міста.
Основні обов'яз и:
Уза альнення та систематизація сіх арто рафічних матеріалів для вирішення

містоб дівних та земельних питань.
Головний спеціаліст відділ по роботі з дозвільним

центром тa зверненням ромадян правління
ор анізаційних питань та з оджень.

Основні завдання:
Аналіз а т альних питань та проблем, я і пор ш ються зверненнях ромадян.
Основні валіфі аційні вимо и:

- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним
рівнем ма істра, спеціаліста;

- стаж роботи за фахом на державній сл жбі на посаді провідно о спеціаліста не
менше 1 ро або за альний стаж роботи за фахом в інших сферах е ономі и не
менше 3 ро ів;

- вільне орист вання ПК;
- вільне володіння державною мовою.

Провідний спеціаліст відділ х дожньо о оформлення
та ландшафтної архіте т ри правління ландшафтної

архіте тори, омпле сно о бла о строю.
Основні обов'яз и:
Забезпечення єдиної містоб дівної політи и при здійсненні бла о строю та озе-

ленення існ ючих об'є тів та ново о б дівництва.
Провідний спеціаліст се тора реабілітації історичної заб дови

правління ре лювання заб дови міста.
Основні обов'яз и:
Участь забезпеченні вирішення архіте т рних та містоб дівних питань збере-

ження історичної заб дови.
Провідний спеціаліст відділ аналіз адастрової інформації

та розвит ГІС сл жби містоб дівно о адастр .
Основні завдання:
Первинна оброб а даних із збері ання та оновлення адастрової інформації

Провідний спеціаліст відділ з питань ре лами
та тимчасових спор д (МАФ).

Основні завдання:
Участь розробці і по одженні прое тів та схем розміщення тимчасових спор д

та ре ламних носіїв.
Провідний спеціаліст відділ опрацювання прое тів

інженерно-транспортних мереж та спор д, еоло о- еодезичних
робіт правління інженерно-транспортної інфрастр т ри міста.
Основні обов'яз и:
Уза альнення та систематизація сіх арто рафічних матеріалів для вирішення

містоб дівних та земельних питань.
Основні валіфі аційні вимо и:

- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним
рівнем ма істра, спеціаліста,

- стаж роботи за фахом на державній сл жбі на посадах спеціаліста І та ІІ ате орії
не менше 1 ро , або стаж роботи за фахом в інших сферах е ономі и не менше
2 ро ів.

- вільне' орист вання ПК;
- вільне володіння державною мовою. Конта тний телефон: 278-61-27

До менти на часть он рсі подаються до се тор з адрових питань Го-
ловно о правління містоб д вання та архіте т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) протя ом 30 днів з дня
п блі ації о олошення в азеті за адресою: 01001, м.Київ, в л. Хрещати , 32
аб.208.

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
повідомляє про повторний продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежилих приміщень за альною площею 32,90 в.м на в л. Бальза а Оноре
де, 66, літ. "А"

Назва об’є та: Нежилі приміщення за альною площею 32,90 в.м.
Адреса: м. Київ, в л. Бальза а Оноре де, 66, літ. "А".
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Ват тінсь інвестб д".
Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення з № 1 по № 5 ( р пи приміщень № 4) за альною

площею 32,90 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 199 440 (сто дев'яносто дев'ять тисяч

чотириста соро ) ривень.
ПДВ — 39 888 (тридцять дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят вісім)

ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 239 328 (двісті тридцять

дев'ять тисяч триста двадцять вісім) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням

ПДВ — 23 932 (двадцять три тисячі дев'ятсот тридцять дві) ривні 80
опійо .
Умови продаж :
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-

технічном стані.
2. Всі витрати пов'язані з ладанням до овор півлі - продаж об'є т

приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права
власності на об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :
3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на

ористь Товарної біржі "Київсь а а ропромислова біржа" біржовий збір
розмірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж об'є т , я ий

встановлюється біржею;
4. А ціон б де проведено 19 вересня 2012 ро . Місце проведення

а ціон : 01004, м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 5, орп, 6Б, поверх 5,
товарна біржа "Київсь а а ропромислова біржа". Почато о 10.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01004, м. Київ, в л.
Червоноармійсь а, 5, орп. 6Б, поверх 5, товарна біржа "Київсь а
а ропромислова біржа", в понеділо - четвер з 9.00 до 18.00 од., в
п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00
до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення
а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ,
сплач ється на рах но № 26004300010000 ПАТ "Бан Фор м"
м. Києва, Код бан 322948, од 23243248, отрим вач: Товарна біржа
"Київсь а а ропромислова біржа".

7. Грошові ошти в розмірі — 23 932 ривень 80 опійо , що становить 10
відсот ів від почат ової ціни об'є та, вносяться на рах но
№ 26004300010000 ПАТ "Бан Фор м" м. Києва, Код бан 322948,
од 23243248, отрим вач: Товарна біржа "Київсь а а ропромислова
біржа".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб - рошові ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: м. Київ, в л.

Бальза а Оноре де, 66, літ. "А".
10.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01004, м, Київ,

в л. Червоноармійсь а, 5, орп. 6Б, поверх 5, товарна біржа "Київсь а
а ропромислова біржа", тел. (044) 230-95-49, 230-96-95, тел./фа с
(044) 230-95-49.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Л ай Моса Амін
Аль Сайед(б-р.Давидова,20, в.116 м. Київ) по цивільній справі за позовом Подопри-
ора Тетяни Іванівни про розірвання шлюб .
С дове засідання відб деться 18,09,2012 ро о 14.00 в приміщенні Дніпров-

сь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5, аб. № 108.
У разі неяв и в с дове засідання, справа з ідно з вимо ами ЦПК У раїни б де роз-

лян та відс тність відповідача.
При п блі ації о олошення про ви ли до с д , відповідач вважається повідомле-

ним про час і місце роз ляд справи.
С ддя Орда О.О.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

№
з/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,

онта тний
телефон)

Дані про об’є т оренди

Хара теристи а Місце-
знаходження

За альна площа,
в. м

Цільове
ви ористання
приміщення

Ма симально
можливий стро

оренди

Орендна плата
за 1 в. м, рн

Розмір місячної
орендної плати,

рн
Приміт и

1.

Управління освіти
Дніпровсь ої районної
в м. Києві державної

адміністрації

2-поверхова
б дівля

дош ільно о
навчально о
за лад

в л. Ми ільсь о-
Слобідсь а, 2-А 2097,80

розміщення
дош ільно о
навчально о
за лад

2 ро и 364 дні 14,61 30641,09

необхідні мови:
- обов'яз ова наявність
ліцензії в ал зі дош ільної
освіти;

- досвід роботи в ал зі
дош ільної освіти не
менше 5 ро ів:

- здійснення своєї діяльності
не менше ніж 2
адміністративних районах
міста Києва;

- проведення апітально о
ремонт б дівлі ДНЗ № б17;

- обладнання і рових
майданчи ів на території
ДНЗ №617.

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць..........................6 рн. 50 оп.

на 3 місяціі.....................19 рн. 50 оп.

на 6 місяців....................39 рн. 00 оп.

на 12 місяців..................78 рн. 00 оп.

на місяць................21 рн. 50 оп.

на 3 місяці..............64 рн. 50 оп.

на 6 місяців .........129 рн. 00 оп.

на 12 місяців........258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць...................10 рн. 90 оп.

на 3 місяці ...............32 рн. 70 оп.

на 6 місяців...............65 рн. 40 оп.

на 12 місяців...........130 рн. 80 оп.

на місяць................40 рн. 90 оп.

на 3 місяці ...........122 рн. 70 оп.

на 6 місяців..........245 рн. 40 оп.

на 12 місяців........490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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Спортивні новини

Вейкбординг. В столиці відбувся Чемпіонат 
Європи та Африки 2012
У неділю відб вся фінал Чемпіонат Європи і Афри и з вей бордин-
та вей с ейтин 2012 на Оболонсь ій набережній Києві. Участь

зма аннях взяли 133 спортсмени з 19 раїн. У раїна завоювала 1 зо-
лот та 4 бронзові медалі в ате оріях Junior Ladies та Boys Wakeboard,
Open Man Wakaskate, Youngsters ( р па до 9 ро ів). Наймолодшим
часни ом Чемпіонат став 4-річний представни вітчизняної оманди.
У 2012 році завдя и том фа т , що досі в Східній Європі подібно о

род заходи не проводилися, Міжнародна Федерація дала право У ра-
їні провести це найбільше в сезоні зма ання з вей бордин та вей -
с ейтин — Чемпіонат Європи і Афри и 2012. Наші спортсмени ідно
від атали всі 5 днів зма ань і посіли 6 місце в р повом залі . Це по-
и най ращий рез льтат для У раїни зма аннях подібно о род і
масштаб . Ось імена переможців, я і зайняли призові місця: Ми ита
С хець ий, золото в ате орії Youngsters; Варвара Долініна, бронза в
ате орії Junior Ladies Wakeboard; Вероні а Долініна, бронза в ате орії
Youngsters; Гліб Герас ін, бронза в ате орії Boys Wakeboard, Дмитро
Книш, бронза в ате орії Open Man Wakaskate. У за ально омандном
залі перемо здоб ли спортсмени з Вели обританії, др ими стали
італійці, а національна оманда Швеції зам н ла трій най ращих

Легка атлетика. Ольга Саладуха стала другою 
на етапі "Діамантової ліги"
У Лозанні (Швейцарія) завершився 11-й етап "Діамантової лі и" з

ле ої атлети и. У зма аннях взяли часть 8 раїнсь их атлетів, їх а -
тиві одне призове місце. Оль а Салад ха потрійном стриб з ре-
з льтатом 14,42 м в п'ятій спробі посіла др е місце, пост пившись 26
см Ользі Рипа овій з Казахстан . Трій призерів зам н ла росіян а
Тетяна Лебедєва (14,39 м). У році від п'єдестал пошани з пинився
Андрій Процен о в стриб ах висот , взявши з третьої спроби план
на висоті 2,30 м, а висота 2,33 м йом не під орилася. У цій же дис-
ципліні Бо дан Бондарен о б в п'ятим (2,27 м). Ганна Ярощ бі на
400 м з бар'єрами фініш вала шостою (55,28 с), бі на 100 м Олеся
Повх — останньою, восьмою (11,31 с), а Наталія Л п на 800 м б ла
сьомою (2 хв. 4 с). У метанні списа Віра Ребри та ож б ла сьомою
(61,07 м). У метанні дис а Ми ита Нестерен о зайняв 10-е місце
(59,13 м)

Шахи. Українські спортсмени здобули чотири
нагороди на юнацькій першості континенту
У раїнсь і шахісти здоб ли чотири медалі на юнаць ом Чемпіонаті

Європи з шахів, я ий завершився Празі (Чехія), інформ є прес-сл ж-
ба Держсл жби сім'ї, молоді та спорт . Чемпіон ою Європи серед дів-
чат до 16 ро ів стала Марія Танцюра. У найстаршій р пі — до 18 ро-
ів — Анастасія Рахман лова завоювала бронзов медаль. Дві на оро-
ди вибороли хлопці в р пі до 10 ро ів — Ві тор Матвіїшин посів 2-е
місце, а Кирило Шевчен о — 3 місце. У десят найсильніших війшли
та ож Надія Шпань о — 6 місце та Еміль Мірзоєв — 8 місце

Температура +13°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 76 %

Температура +17°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 63 %

Температура +5°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 72 %

Прогноз погоди на 29 серпня 2012 року

ОВНИ, ви пра н ли ідеальних взаємин з людьми, оли ожна
літина єства наповнюється ендорфіном щастя?.. Др зі та сорат-
ни и по д х і є тим тоні ом, вони пор ч, тож дерзайте! Але не на-
чхайте зопал на робот , саме т т ється ваш творчий д х... і ро-
ші.
ТЕЛЬЦІ блис че продемонстр ють талант винахідни а в про-

фесійній сфері, а за ці ні альні я ості... вас похвалять і арно за-
платять. Робота, що б ла ярмом на шиї, перетвориться на джере-
ло приб т , на що слід молитися, а не нарі ати та пла атися, що
вам, бідолашним, ні оли й в ор лян ти через тр дові поневірян-
ня. Втім, оли хочеться весело льн ти, не стрим йте той наснаж-
ливий порив!
БЛИЗНЯТА, передбачається про ресивний переворот в парт-

нерсь их стос н ах. Присл хайтеся з роз мінням та люблячим
серцем до д мо , ідей, пропозицій бла овірних, і тоді птах щастя
не вислизне з р . Ваше "та " чи "ні" має б ти виваженим, з о-
дженим з милою половин ою і зв чати з повною впевненістю, що
протидії не б де.
РАКИ, вам доведеться взятися за модернізаційне ермо на

сл жбі, то о вима ає невмолимий на овий про рес. Консерватиз-
м зась! До ар'єрно о Олімп доведеться ро вати лише в нісон
з д хом час . Тож менше ерівно о апломб , на сл жбі в ролі бла-
ородно о піддано о вам поталанить більше, ніж в ролі ди татора.
А ось в інтимній сфері очі ється висо е напр ження.
ЛЕВИ, ходіть на повід за с дженим і не пр чайтеся, в парі б -

де весело й ці аво. Це не принизить ідності, ви дві сильні особис-
тості, а народна м дрість оворить: я ий ішов, та й здибав. Про-
являйте щедрість, роші нині вам ід ть до р і ними слід ділитися.
ДІВИ, заб дьте про с ромність. Демарш самоствердження со-

ці мі триває, сміливо дивіться майб тнє, оворіть те, що д ма-
єте, і не бійтеся здатися дива ватими. Тоді ваші с дини наповня-
ться життєдайним стр мом, стресові то сини нейтраліз ються,
здоров'я по ращає. Хабарів не давайте, рошей не позичайте.
ТЕРЕЗИ, саме завдя и інтеле т альном шарм вам під сил

під орити серця та ми оточення. Сьо одні ви неперевершені
цьом мистецтві. Одна оли, де і що азати, маєте відч вати всі-
ма фібрами д ші, а та ож спиратися на пра тичний сенс б дь-
я их діях. На дозвілля рошей не ш од йте, за ч жий ошт розва-
жатися протипо азано.
СКОРПІОНИ, дизайнерсь ий хист вас нівро , тож займіться

домашнім бла о строєм, придбайте нове поб тове еле трооблад-
нання. Чи влашт йте сімейне торжество і запросіть остей та по-
веселіться. Нині пор ч з вами надійні впливові др зі, на я их мож-
на по ластися і ви ідно їх ви ористати з притаманним вам пра ти-
цизмом для реалізації зад мів.
СТРІЛЬЦІ асоціюватим ться з ходячою енци лопедією, що не

запитай — на все є вичерпна відповідь. Тож б дьте певні: ваш ав-
торитет виросте до позахмарних висот. А ос іль и нині ється
ар'єрне майб тнє (на рі ), ріплення сл жбових позицій пройде
з ма симальною прод тивністю. І не розхрист йте д ш людям,
я их мало знаєте!
КОЗОРОГАМ поталанить впіймати золот риб , що ви онає всі

бажання. Головне, аби вони б ли висо ими та бла очестивими.
Ближчим часом маєте остаточно визначитися, що потрібно для
вн трішньої армонії, я і д ховні цінності сповід вати, щоб пере-
творитися на самодостатню особистість та реставр вати підірване
здоров'я.
ВОДОЛІЇ, всередині палах отить во онь се с альних бажань,

що є бронебійним снарядом, паралельно наведіть марафет та по-
е сперимент йте із зовнішністю, одя н вши модні речі та зробив-
ши е страва антн зачіс , тоді від прихильни ів не б де відбою.
На роботі ба атьох назріває роман, охм ряйте шефа, адріть під-
опічних, що позитивно відіб'ється на ар'єрі.
РИБИ, тримайте впевнено р на п льсі ар'єрних справ, нині

вам дано ниш ом-тиш ом маніп лювати по лядами та діями ерів-
но о персонал і зробити та , я мріяли, п стивши в хід резервні
озирі. День армічний, том при от йтеся до несподівано , я і є
відл нням помил ових дій мин лом , ні о о ні в чом не пере о-
н йте, бо наживете воро ів, нехай ожен залишається при власній
д мці

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

Українські баскетболісти 
перемогли кіпріотів
Національна збірна зіграла четвертий матч відбору 
до Євробаскету�2013
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Продовж ється валіфі аційний ра-
нд до чемпіонат Європи з бас ет-
бол 2013 ро . Четвертим с перни-
ом вітчизняної збірної стали пред-
ставни и Кіпр . Вже зі стартовим
свист ом "синьо-жовта" др жина за-
володіла і ровою ініціативою і здо-
б ла пере онлив перемо 68:47.

Після поразки від збірної Хорватії (тоді вітчиз�

няні баскетболісти на останніх секундах овертай�

му втратили перемогу) підопічних Майка Фрател�

ло чекав значно легший виїзд на Кіпр. Місцева

національна команда поки що не радує своїх вбо�

лівальників набраними очками, тому "синьо�

жовті" цілком резонно могли розраховувати на ус�

піх у цій грі. Не дивно, що українські спортсмени

одразу ж ринулися вперед. Влучні кидки Стівена

Бертта, Сергія Гладира та Артура Дроздова забез�

печили перевагу нашій збірній у 6 очок. Після та�

кого потужного старту господарі майданчика

змогли оговтатися лише ближче до середини пер�

шої чверті і майже зрівняли рахунок 5:6. Втім, на�

далі українці діяли обережніше у захисті і на кі�

нець стартової десятихвилинки вели попереду

16:10.

Друга чверть розпочалася з атак кіпріотів. Гос�

подарі впевнено контролювали гру і досить швид�

ко зусиллями Трісоккаса, Разіса та Кінга зрівняли

рахунок 18:18. Аби збити темп гри, Майк Фрател�

ло взяв тайм�аут. Після коротких настанов трене�

ра дії українців стали більш організованими, і це

майже одразу дало потрібний результат. Спочатку

"синьо�жовті" здійснили ривок у 7 очок, а потім

влучний кидок Дмитра Забірченка встановив

остаточний рахунок першої половини гри 30:22

на користь вітчизняної збірної.

Відчувши свою перевагу, наші баскетболісти

спробували збільшити розрив у рахунку, що вда�

лося їм на всі сто відсотків. На екваторі третьої

чверті перевага команди Майка Фрателло впер�

ше в цьому матчі стала двозначною. Після двох

очок з фолом Стівена Бертта рахунок став 29:42.

Втім, у наступні 2 хвилини кіпріоти стараннями

Трісоккаса, Коронідеса та Кінга зуміли скороти�

ти відставання до 5 очок. Однак це був їхній

останній спалах активності в цій зустрічі — в на�

ступні майже 9 хвилин вони не здобули жодного

очка, а пропустили 17. Заключна чверть пройшла

повністю під диктовку "синьо�жовтих". Зокрема

три триочкових у четвертій чверті закинув Мак�

сим Пустозвонов. Після цього господарі майдан�

чика вже майже не чинили опору. Тож збірна

України перемогла з підсумковим рахунком

47:68. Найрезультативнішим гравцем у вітчизня�

ній команді став Дмитро Забірченко, який допо�

міг своєму колективу 15 очками та 3 підбирання�

ми. Підопічні Майка Фрателло з трьома перемо�

гами в активі повертаються до Києва, де готува�

тимуться до наступного матчу. Нагадаємо, цей

поєдинок наші хлопці проведуть 30 серпня в

Угорщині. До речі, у другому матчі цієї групи го�

ловний фаворит квінтету С збірна Хорватії завда�

ла нищівної поразки нашому наступному супер�

нику. "Картаті" перемогли збірну Угорщини з ра�

хунком 89:65

С
кл

ал
а 

О
кс

ан
а 

БА
РК

ІН
А

Цей день в історії 29 серпня

1831 — знаменитий ан лій-
сь ий фізи Май л Фарадей від-
рив явище еле трома нітної ін-
д ції
1885 — німець ий інженер і
онстр тор Готліб Даймлер от-
римав патент на мотоци л
1898 — засновано омпанію

"Г дієр" (на сьо одні вважається
за онодавцем моди виробниц-
тві автомобільних шин)
1946 — розширення ООН: до

с лад війшли Швеція, Аф аніс-
тан і Ісландія
1999 — в Донець від рили

прижиттєвий пам'ятни видатно-
м ле оатлетові Сер ію Б бці
2001 — чені- енети и вияви-

ли людсь ий ен дов оліття
2009— з ініціативи Казахстан

ООН про олосила 29 серпня
Міжнародним днем дій проти
ядерних випроб вань
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Дмитро Забірчен о став найрез льтативнішим равцем збірної У раїни матчі проти збірної Кіпр
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