
У столиці відзначили кращих бізнесменів
В КМДА відбулися урочистості з нагоди Дня підприємця

Київ — місто для дітей
Напередодні свята знань запрацював дитячий садочок № 196 
у Голосіївському районі

Як розповіла “Хрещатику” директор

закладу Світлана Безпала, після восьми

років перебування в оренді у приватної

структури будівля ДНЗ знаходилася в на�

півзруйнованому стані. Провести капі�

тальний ремонт завдяки зусиллям місь�

кої та районної влади тут вдалося всього

за півроку.

Та новими в садочку є не тільки фасади

та меблі, а й нова система виховання —

дітей навчатимуть за системою Монтес�

сорі, при якій розвиток індивідуальності

дитини ставиться на перше місце.

“Ця система виховання полягає в то�

му, що діти самостійно можуть вибрати

вид діяльності, яким вони хочуть займа�

тися. Програма в цілому направлена на

індивідуальну роботу з кожним вихо�

ванцем. При цьому дитина займається з

натуральними матеріалами. Це дозволяє

розвивати сенсорику малечі, краще за�

своювати кольори та відтінки”,— роз�

повідає  пані Світлана. 

Крім того, дитячий садочок матиме

гуманітарне спрямування, тож тут пла�

нують відкрити спеціальні групи з ви�

вчення іноземних мов, а для більш гар�

монійного психічного розвитку вико�

ристовувати Lego�технології та альтер�

нативні підходи до навчання і вихован�

ня дітей. Подбають і про достатній фі�

зичний розвиток малят — на території

облаштований спортивний майданчик

та міні�стадіон для дітей старшого віку.

Загалом навчальний заклад розрахо�

ваний на 12 груп, у яких навчатимуться

250 дітей. Знаково, що у садочку працю�

ватимуть дві групи для дітей з порушен�

ням мовлення. Перших малят заклад

прийняв ще вчора, а протягом тижня він

запрацює на повну потужність.

Символічні ключі від оновленого ди�

тячого садочка майбутнім вихованцям

передав особисто голова КМДА Олек�

сандр Попов. Малечі він побажав висо�

кого рівня знань, наснаги та здоров’я. А

щоб діти могли з задоволенням прово�

дити час за співами та іншими розвага�

ми, очільник міськадміністрації подару�

вав закладу синтезатор та музичний

центр.

“Цей садочок знаходився в оренді ві�

сім років, на жаль, це типовий для Ки�

єва приклад. Ми розпочали програму

вивільнення дитячих закладів від орен�

даторів. Цього року це вже сьомий ди�

тячий садочок, якому ми даємо друге

народження. До кінця року таких ДНЗ

буде десять”,— зазначив Олександр

Попов.

Нагадаємо, що у столиці триває робо�

та з розширення мережі дошкільних за�

кладів та шкіл. Так, до 1 вересня у пра�

цюючих дитячих садках відновлено 81

групу на 1600 місць. У ГУ освіти і науки

КМДА інформують, що, відповідно до

проекту програми “Відновлений ДНЗ

2012�2015”, передбачається відновлен�

ня роботи 38 дошкільних навчальних

закладів, 10 з яких діятимуть уже цього

року.

Що ж до загальноосвітніх закладів,

то завтра, 1 вересня, гостинно відкриє

двері перед учнями оновлена школа

№ 106 за адресою: вул. Некрасівська, 4,

а до кінця року введуть в експлуатацію

і навчальний заклад у мікрорайоні Осо�

корки

Автобусний маршрут № 51 
змінив трасу руху 
Відповідні оре тиви внесено КП "Київпастранс"
зв`яз з ре онстр цією транспортної розв`яз и на
Поштовій площі
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тем оперативно о моніторин енер оспоживання

СТОР. 2 
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У системі “Картка киянина” 
зареєстровано майже 12 тисяч осіб
Сьо одні системі “Карт а иянина” зареєстро-

вано 11 654 заяви, бан ом “Хрещати ” емітовано
8 677 арто , з я их 5 715 вже отримали меш ан-
ці. Про це повідомив заст пни олови КМДА Р с-
лан Крамарен о. Він на адав, що прое т “Карт а
иянина” з вітня працював тестовом режимі, а
з червня місто розпочало масов видач арто
першим трьом ате оріям: бать ам ба атодітних
родин, соціальним працівни ам та пенсіонерам й
інвалідам, я і не мають права піль ово о проїзд в
метрополітені. Тепер до прое т дол чені сі а-
те орії, а саме: бать и ба атодітних сімей ( іль-
ість та их осіб — 4 552); пенсіонери та інваліди,
я і не мають права на піль овий проїзд метропо-
літені (73 050 осіб); непрацюючі особи, я і здійс-
нюють до ляд за дітьми-інвалідами та отрим ють
державн соціальн допомо (3 515 осіб); особи,
я і не мають права на пенсію, та інваліди ( іль-
ість осіб — 1 533); соціальні працівни и (1 476
осіб).
Усьо о в столиці більше 84 тисяч иян, я і мають

піль и за рах но місь о о бюджет . Усі ці люди,
о рім без оштовно о проїзд метрополітені, ма-
ють право на отримання 25-30 % зниж и на 52
наймен вання лі ів мережі ом нальних апте
“Фармація”. Зараз до системи “Карт а иянина”
під лючено 60 апте — по 6 апте ожном райо-
ні міста

Завтра на Хрещатику відбудуться
“Стрибки на майдані”
У с бот о 15.00 на Хрещати пройд ть V зма-
ання зіро жердини “Стриб и на майдані”. Під
від ритим небом зма атим ться відомі спортсме-
ни з п’яти раїн світ : У раїни, Білор сі, Іспанії,
Польщі та К би. Ініціатива проведення спортивно-
видовищно о свята належить Національном олім-
пійсь ом омітет У раїни та федерації ле ої ат-
лети и за підтрим и КМДА. У мин лом році новий
ре орд т рнір встановив росіянин Оле сій Ко-
вальч , під оривши жердин на висоті 5 м 72 см.
На адаємо, що світовий ре орд стриб ах із жер-
диною на від ритом повітрі — 6 м 14 см — нале-
жить ле ендарном раїнцеві Сер ію Б бці. Він же
встановив і досі ні им не під орений ре орд за-
лі — 6 м 15 см

На Подолі організують четвертий
Всеукраїнський ярмарок 
органічних продуктів
8 вересня на Контра товій площі відб деться

четвертий Все раїнсь ий ярмаро ор анічних
прод тів. Голова КМДА Оле сандр Попов підтри-
мав ініціатив Державно о правління охорони
нав олишньо о середовища в м. Києві та підписав
відповідне розпорядження. На ярмар виробни и
з сієї У раїни запропон ють відвід вачам серти-
фі овані ор анічні овочі, фр ти, я оди, мед, со и,
напої, сиропи, повидло, р пи, борошно, моло о,
молочні та м’ясні вироби тощо. Та ож на остей
че ають де стації ор анічних прод тів та напоїв.
Крім то о, відвід вачам запропон ють взяти часть
ці авих он рсах і розі рашах призів та насоло-

дитися ч довою м зи ою і піснями від відомих
раїнсь их митців та творчих оле тивів. Профе-

сійні харі порад ють юш ами, смаженими абан-
чи ами, овбас ами, аштанами та іншими стра-
вами, при отовленими з ор анічних прод тів. Для
омфорт відвід вачів б де ор анізовано охорон
ромадсь о о поряд та чер вання арет швид-
ої. За важимо, що під час проведення заход
8 вересня з 8.00 до 21.00 б де пере рито р х
транспорт на Контра товій площі

Звертаючись до підприємців, Олександр Попов при�

вітав їх зі святом. “Перш за все хочу подякувати вам за

вашу ефективну і дуже важливу підприємницьку діяль�

ність, яка дає можливість наповнювати міський бю�

джет. Ми створюємо нові робочі місця, а це свідчить,

що бізнес в Києві розвивається,— зауважив очільник

КМДА.— У нас підготовлені широкомасштабні проек�

ти, в яких приймуть участь наші українські та закордон�

ні партнери. Тож я переконаний, що від влади ви отри�

маєте багато пропозицій, які дадуть вам перспективи

для розвитку вашого бізнесу”.

Голова КМДА Олександр Попов разом з заступником

Київського міського голови — секретарем Київради Гали�

ною Герегою вручили бізнесменам почесні грамоти

КМДА, іменні годинники та нагороди. “Звертаюсь до вас,

як до колег, не лише тому, що багато років життя я віддала

підприємницькій діяльності, але й тому, що вважаю, що

міська влада і бізнес мають бути колегами, а може й навіть

більше — друзями,— сказала Галина Герега, звертаючись

до підприємців.— Я вважаю, що бізнес має бути не доно�

ром столиці, а партнером й приймати активну участь у

розвитку міста, в якому ми живемо й яке любимо”.

Додамо, серед нагороджених приватні підприємці та

серйозні компанії, які не один рік працюють на столич�

ному ринку. Це й ДП “Укрлісконсалтинг”, ТОВ “Про�

грес�Т”, дочірнє підприємство ПАТ “Київхліб”, “Хліб�

інжиніринг”, ВАТ “Яготинський маслозавод” та інші.

Окремі нагороди за сумлінне виконання податкових зо�

бов’язань та вагомий внесок у наповнення міського бю�

джету вручила підприємцям голова ДПС в м. Києві Іри�

на Носачова

МІСТО АКТИВНО 

ГОТУЄТЬСЯ 

ДО ЗИМИ 

СТОР. 2

НАЙКРАЩІ МЕДІЙНИКИ 

СВІТУ ПРИЇДУТЬ 

ДО КИЄВА 

СТОР. 2

ХТО ОТРИМУЄ

НАЙБІЛЬШІ 

ЗАРОБІТКИ В УКРАЇНІ 

СТОР. 3

У СТОЛИЦІ

ЗАРЕЄСТРОВАНО 

999 МІЛЬЙОНЕРІВ

СТОР. 3

31 серпня 2012 П’ЯТНИЦЯ № 119 (4139)

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Завтра в У раїні розпочнеться новий навчальний рі . Для то о,
щоб тисячі дітей змо ли отрим вати освіт в омфортних мо-
вах, столична влада продовж є розвивати мереж дитячих са-
доч ів та ш іл. Та , лише цьо о ро іль ість місць ДНЗ б -
де збільшена на 3 тисячі. Вчора столиці на один дитсадо
стало більше, олова КМДА Оле сандр Попов рочисто від рив
апітально відремонтований дитсадо № 196 (в л. Дмитра Л -
цен а, 13) Голосіївсь ом районі.

Вчора столиці запрацював вже сьомий дитячий садо , оновлений за сприяння місь ої влади
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Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Учора, напередодні професійно о свята підприємців, олова КМДА Оле сандр Попов
вр чив 92 на ороди представни ам столично о бізнес , я і плідно працюють на рин
й наповнюють місь ий бюджет. За важимо, традиційно в У раїні День підприємця
свят ють в перш неділю вересня. У цей день відзначили та ож й переможців деся-
то о Київсь о о місь о о он рс “Молодий підприємець ро ”.
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Привітання керівництва міста з Днем знань

Шановні вчителі!
Доро і чні, бать и! Перший день

осені завжди особливий, адже попе-
ред безцінний період — час навчан-
ня. А здоб ті в ш олі знання — це той
омпас, я ий допоможе орієнт вати-
ся в о еані життя. Тож напередодні
1 вересня я сердечно вітаю вас із по-
чат ом ново о навчально о ро !
Цьо о дня вперше сяд ть за парти

і помандр ють раїною знань майже
26 тисяч малень их иян. Віднині
для них ба ато чо о б де вперше:
перший дзвони , перший ш ільний
підр чни , перший читель. Бажаю
їм б ти допитливими, а тивними і
не боятися тр днощів.

А ось для одинадцяти ласни ів це свято знань сповнене тепло о
щем , адже воно б де останнім. Цьо орічний перший дзвони сповіс-
тить вам, доро і вип с ни и, про почато фінішної прямої, я ви має-
те пройти з ідністю, аби на опичено о за всі ш ільні ро и ба аж
знань вистачило для продовження навчання вищій ш олі. Бажаю вам
жа и ставати ще ращими, сильнішими та спішними людьми.
Я щиро вітаю ст дентів, для я их завтра та ож починається новий

навчальний рі . Від вашої небайд жої життєвої позиції вели ою мірою
залежить майб тнє міста і раїни. Тож я бажаю вам м дрості та віри
власні сили.
А вірним др ом і порадни ом, м дрим наставни ом та помічни ом

протя ом сьо о навчання, звичайно, є педа о ! Тож зич вам натхнен-
ня, творчої насна и й нових здоб т ів на педа о ічній ниві. Здоров’я
вам, тепла й любові!
Зі святом вас!

Щиро ваш голова КМДА Олександр ПОПОВ

Шановні педа о и
та ви ладачі, доро і чні

та бать и!
Щиро вітаю вас із ч довим свя-

том — Днем знань! Для ожно о з
нас це — особливий день. Для ш о-
лярів та ст дентів — це почато но-
во о навчально о ро , сповнено о
ці авих від риттів та нових знань.
Для ви ладачів — з стріч із любле-
ними чнями та знайомство з пер-
шо ласни ами. Для бать ів — спо-
ади про ч дові ро и, проведені в
ш олі та в зі.
А для місь ої влади — це надзви-

чайно відповідальний момент, бо
саме в цей день ми с ладаємо іспит

на під отов до навчально о ро . Ми ч дово роз міємо, що наші ді-
ти, наша молодь — це майб тнє нації. Том всі з силля місь ої влади
спрямовані на те, щоби створити їм омфортні мови навчання, забез-
печити освітні за лади необхідним обладнанням, зробити ремонти в
ласах та р пах. Ми відновлюємо та ре онстр юємо дитячі садоч и,
ш оли, в зи, б д ємо нові с часні освітні за лади. Ми робимо все для
то о, щоб наші ви ладачі та вихователі мали ідн вина ород за їх не-
ле , але та важлив працю.
Звичайно, неможливо одраз вирішити проблеми, що на опич ва-

лися ро ами. Але визначивши освіт я один з оловних пріоритетів
для місь ої влади, ми впевнені, що спільними з силлями зможемо під-
няти освітню ал зь столиці на найвищий рівень.
Бажаю всім вам спішно о навчально о ро , втілення в життя всіх

най ращих зад мів та найамбітніших планів. З 1 вересня!

З повагою заступник Київського міського голови — 
секретар Київради Галина ГЕРЕГА

Цифра дня
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Зміна траси руху автобусного маршруту № 51
Ком нальне підприємство “Київпастранс” повідомляє про змін

напрям р х автоб сно о маршр т № 51 зв’яз з ре онстр -
цією транспортної розв’яз и на Поштовій площі.
Та , зважаючи на тимчасове обмеження р х сіх видів транспор-

т на Набережном шосе та на в лиці Набережно-Хрещатиць ій, з
31 серпня автоб си маршр т № 51 тимчасово б д ть рс вати за
трасою: станція метро “Червоний х тір” — в лиця Старобориспіль-
сь а — в лиця Бориспільсь а — Хар івсь е шосе — проспе т Воз-
з’єднання — б львар Др жби Народів — станція метро “Либід-
сь а”

У столиці відбудуться ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о

обсл ов вання населення КМДА, 31 серпня та 1 вересня столиці про-
ходитим ть сільсь о осподарсь і ярмар и. Зо рема 31 серпня (п’ятни-
ця) ярмар ватим ть в Голосіївсь ом районі на просп. 40-річчя Жовт-
ня, 116; в Деснянсь ом — на просп. Мая овсь о о, 63/12; Дніпров-
сь ом — на в л. Алма-Атинсь ій, 109; Печерсь ом — на розі в л.
Первомайсь о о та Мечни ова; Подільсь ом — на просп. Правди, 5-
11; Святошинсь ом — на в л. Зодчих, 62-64; Солом’янсь ом — на
в л. Козиць о о; Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2-4, в л.
Ризь ій, 1, в л. Я іра, 19, в л. В. Пі а, 18, розі в л. Щ сєва та Тирас-
польсь ої.
У с бот 1 вересня ярмар и відб д ться в Голосіївсь ом районі на

в л. Маршала Конєва (в межах в лиць Вільямса та Ломоносова); Дар-
ниць ом — на в л. Рев ць о о; Деснянсь ом — на в л. Ж ова (
межах просп. Лісово о та в л. Вол ова) та на просп. Мая овсь о о,
63/12; Дніпровсь ом — на б льварі Праці, 3-9; в Оболонсь ом — на
в л. Лайоша Гавро, 1-9; Печерсь ом — на в л. Червоноармійсь ій,
121; Подільсь ом — на просп. Мос овсь ом , 5; Святошинсь ом —
на в л. Генерала На мова, 23; Солом’янсь ом — на в л. Героїв Се-
вастополя, 42; Шевчен івсь ом — на в л. Ванди Василевсь ої, 1-17

Столиця активно готується 
до зими
Вже сьогодні на складах зберігається 28 тис. тонн технічної солі,
що становить 85 % від потреб міста
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Під отов а сні оприбиральної техні-
и, за отівля посипальних матеріалів
та визначення місць для тимчасово-
о на опичення сні — ці заходи на-
разі проводить ом нальна орпора-
ція (КК) “Київавтодор” на ви онання
відповідно о розпорядження КМДА
щодо тримання й під отов и дорі і
трот арів Києва зимовий період.
Та им чином, проводиться ціла
низ а робіт, щоб під час сні опадів
водії та пішоходи безпечно р халися
в лицями міста.

На балансі КК “Київавтодор” знаходиться 1,6

тис. км вулиць та доріг, 158 мостів та шляхопрово�

дів, 232 підземних пішохідних переходи, майже

800 км закритої дощової каналізації та багато ін�

ших об’єктів, утримання яких взимку має певну

специфіку і потребує особливої уваги. “У ході

підготовки до роботи в холодну пору року на сьо�

годні ми вже виконали поточний ремонт асфаль�

тобетонних покриттів на площі у 140 тис. кв. м та

на суму майже 30 млн грн, — розповів “Хрещати�

ку” генеральний директор КК “Київавтодор” Ге�

оргій Глінський.— Окрім того, проводиться капі�

тальний ремонт Венеціанського мосту в Гідро�

парку, реконструюються тротуари мосту ім. Б.

Патона”.

За словами Георгія Глінського, наразі відре�

монтовано 461 оглядовий колодязь та 729 зли�

воприймачів. Одночасно ці об’єкти очищують

від мулу та сміття. Так, доведено до ладу понад

24 тис. зливоприймачів та понад 8,5 тис. оглядо�

вих колодязів.

Також у повному обсязі нанесена дорожня роз�

мітка на 600 вулицях міста. Зокрема завершено

нанесення розмітки холодним пластиком на

бульварі Лесі України та на вулицях, які входять

до 1,5 км зони біля НСК “Олімпійський”. Разом

з тим проводиться комплекс заходів з підготовки

адміністративних, виробничих та побутових при�

міщень до опалювального сезону.

Працівники корпорації готують до зими і по�

сипальні матеріали. “У нас сьогодні вже понад

28 тис. тонн технічної солі. Плануємо до першо�

го листопада заготовити 32,8 тис. тонн. На сьо�

годні план виконано на 85,7 %,— пояснив пан

Глінський.— Паралельно ми готуємо до роботи в

осінньо�зимовий період снігоприбиральну тех�

ніку. Нині відремонтовано 123 машини, що ста�

новить 42 % від необхідних 293 одиниць транс�

порту”

80 900 000 
пасажирів відправлено Південно�Західною залізницею у січні–липні
2012 року (з урахуванням перевезень міською електричкою), що на 
2,9 % більше, ніж у січні–липні 2011 року    
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 

Нині вже відремонтовано 
123 снігоприбиральні машини, 

що становить 42 % від необхідних 
293 одиниць транспорту

Я обіцяють ом нальній орпорації "Київавтодор", сні оприбиральна техні а б де повністю під отовлена
до зими
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Ефективне енергозбереження
У місті планують удосконалити та розширити систему 
оперативного моніторингу енергоспоживання

Як зазначив перший заступник

голови КМДА Олександр Мазурчак,

за рік споживання енергоносіїв бю�

джетною сферою місту доведеться

заплатити майже мільярд гривень —

це величезний ресурс. “Якщо ми

проведемо відповідні заходи й змен�

шимо споживання енергоносіїв, то

заощаджені кошти зможемо рефі�

нансувати в енергозбереження”,—

зазначає Олександр Володимиро�

вич.

Для забезпечення ефективності ви�

користання енергоресурсів шляхом

оперативного аналізу та контролю у

місті діє система оперативного моні�

торингу. Вона створює основу для

впровадження пілотних енергозбері�

гаючих проектів у бюджетній сфері

міста. Наприклад, економія коштів

під час зимових канікул 2011—2012

року склала близько 6 млн грн. Заува�

жимо, упродовж 2011 року до опера�

тивного моніторингу енергоспожи�

вання було підключено близько 400

закладів освіти, які надають інформа�

цію щодо споживання теплової елек�

троенергії, холодної та гарячої води.

“Наша система моніторингу

успішно діє й дає непогані результа�

ти, але ми хочемо її розширити та

удосконалити. І нам важливо дізна�

тись, як у цій сфері працюють різні

енергетичні компанії”,— зазначає

директор КП “Група впровадження

проекту з енергозбереження в адмі�

ністративних і громадських будівлях

Києва” (“ГВП”) Анатолій Козленко.

Про особливості своїх систем збо�

ру та аналізу даних енергоспожи�

вання розповіли представники ком�

паній “Енергоінвест”, “Прогноз

Україна”, “ФІАТУ”, “Теплоком�

Україна”, “КПД Групп” та інші.

Так, у компанії “Енергоінвест”

розробили для теплових пунктів

блоки керування системою тепло�

постачання. Завдяки пристрою авто�

матизованого керування та диспет�

черизації модульні блоки прийма�

ють віддалені команди від диспетче�

ра за паролем доступу та здійснюють

перевірку роботи обладнання. У разі

виникнення аварійних ситуацій че�

рез GPRS�зв’язок інформація над�

силається у диспетчерський центр

та, за бажанням, у вигляді смс�пові�

домлення відповідальній особі.

У компанії “ФІАТУ” система

енергетичного моніторингу реалізо�

вана за допомогою сучасних WEB�

технологій. “Користувач не пови�

нен встановлювати спеціалізовано�

го програмного забезпечення на

свій комп’ютер — робота здійсню�

ється в режимі он�лайн. Фахівець

працює з певним блоком і вводить

той об’єм даних, який передбачено в

його програмі доступу. Усі введені

дані передаються на головний сер�

вер для формування звітів”,— роз�

повів представник компанії Віталій

Бондаренко.

Як підсумок: у КП “ГВП” деталь�

но розглянуть усі висловлені пропо�

зиції та відберуть найбільш перспек�

тивні для столиці механізми контро�

лю за споживанням енергоносіїв

Як зазначають фахівці, встановлення засобів
енергозбереження в адміністративних будівлях

щорічно дозволяє економити на енергоносіях третину
енергії

Найкращі медійники світу
приїдуть до Києва
Уперше в історії Всесвітній форум редакторів прийматиме Україна

Планується, що в роботі конгресу

візьме участь близько 700 учасників

та більше 30 доповідачів із 89 країн

світу. Серед представлених видань

будуть лідери медійного ринку: аме�

риканські The New York Times, The

Washington Post, The Wall Street

Journal, британські The Times и The

Guardian, канадська Toronto Star,

шведська Svenska Dagbladet та бага�

то інших.

“За своїм рівнем цю подію можна

порівняти з проведенням Євро 2012,

але у сфері медіа. Всесвітній конгрес

преси та форум видавців, які про�

йдуть у Києві, зроблять Україну

більш знаною в світі. У першу чергу,

це можливість зробити нашу країну

більш популярною, показати свою

історію, культуру, сучасність, підви�

щити міжнародний імідж”,— пові�

домляє прес�служба МЗС України.

Такий важливий захід для світового

ринку преси відбуватиметься в

Україні вперше, а на просторі

СНД — вдруге. У 2006 році конгрес

проходив у Москві.

Під час заходу учасники обгово�

рять перспективи розвитку друкова�

них видань та каналів донесення ін�

формації до аудиторії у різних регіо�

нах світу.

Урочиста церемонія відкриття

конгресу відбудеться 3 вересня у

Міжнародному центрі культури та

мистецтв (Жовтневий палац). Тоді

ж буде вручено нагороду “Золоте

перо свободи”. Окрім цього, протя�

гом дня відбуватимуться сесії, при�

свячені трендам світової преси. Се�

сії 4�го та 5�го вересня пройдуть в

Українському домі і будуть

присвячені вивченню інноваційно�

го досвіду ведення бізнесу, редак�

ційних стратегій та нових успішних

медіа�моделей, які створювалися та

використовувалися ЗМІ в усьому

світі. Більше інформації про захід

можна знайти за адресою: 

www.wan�ifra.org

Ірина СЛАВУТСЬКА
“Хрещатик”

З 2 по 5 вересня Києві проходитиме 64-й щорічний
Всесвітній азетний он рес та 19-й Всесвітній фор м
реда торів. Цей рандіозний саміт збере разом провід-
них видавців світ , оловних реда торів ращих світо-
вих видань та ерівни ів медіа ор анізацій найвищо о
рівня. Протя ом трьох днів вони об оворюватим ть тен-
денції та перспе тиви розвит с часної ж рналісти и.

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Місь а влада а тивно працює над провадженням енер-
озбері аючих техноло ій. Наразі столиця отова до ре-
алізації відповідних прое тів. За важимо, встановлення
засобів енер озбереження в адміністративних б дівлях
щорічно дозволяє е ономити на енер оносіях 26—29 %.
Та ож значно заощадити в Києві вдається через систе-
м оперативно о моніторин енер оспоживання, я а
діє з 2011 ро . Днями фахівці провідних омпаній
енер етичної ал зі поділилися досвідом щодо дос о-
налення системи збор та аналіз даних енер оспожи-
вання.



Бізнес по	київськи

Ділові новини

У Києві зареєстровано 
999 мільйонерів
Та іль ість де ларацій, в я их

за альний отриманий мин ло о
ро дохід с ладає понад 1 міль-
йон ривень, нарах вали столичні
подат івці. За словами олови
ДПС Києві Ірини Носачової, в а-
заною ате орією ромадян заде-
ларовано дохід на с м 4 млрд
896 млн рн та сплачено до бю-
джет майже 227 млн рн подат
на доходи фізичних осіб. Найбіль-
ша іль ість мільйонерів наразі
проживає Печерсь ом (340
осіб), Шевчен івсь ом (265 осіб)
та Голосіївсь ом (123 особи)
районах. “Аналіз поданих де лара-
цій засвідчив, що найбільші стат и
мільйонери отримали ви ляді
іноземних доходів та інвестиційно-
о приб т , від продаж майна та
доходів внаслідо прийняття спад-
щини”, — за важила Ірина Ві то-
рівна. За даними столичних подат-
івців, 2 ромадянина заде лар -
вали дохід в понад 100 млн рн,
93 особи — до 100 млн рн, 904
ромадянина — до 10 млн рн

Чиновників контрольних 
органів хочуть звільняти 
за порушення процедури
перевірки бізнесу

Уряд пропон є парламент
ввести можливість звільнення чи-
новни ів державних онтрольних
ор анів за троє ратне недотри-
мання процед ри перевіро с б’-
є тів осподарювання. Про це по-
відомив міністр е ономічно о
розвит та тор івлі Петро Поро-
шен о. Він зазначив, що відповід-
ний за онопрое т б в схвалений
рядом зв’яз з тим, що на
сьо одні відповідальність поса-
довців онтрольних ор анів за по-
р шення чинно о за онодавства
не б ла чіт о прописана. “Ми за-
пропон вали, щоб на першом
етапі б ло адміністративне стя -
нення ви ляді штраф , др ий
доведений випадо — істотне
збільшення відповідно о адмін-
стя нення... А разі, оли втретє
б ло здійснено пор шення,— в
обов’яз овом поряд ставиться
питання про звільнення з роботи

працівни а онтрольних ор анів”,
— с азав Порошен о. На д м
міністра, цей за онопрое т разі
йо о прийняття парламентом
значно знизить адміністративний
тис на бізнес

Корейська KoGas 
зацікавилась будівництвом 
СПГ#терміналу
Компанія Korea Gas Corporation

(Південна Корея) я інвестор заці-
авлена в часті в реалізації прое -
т з б дівництва в У раїні терміна-
л з ре азифі ації с раплено о
природно о аз . Про це с азано в
повідомленні Державно о а ент-
ства з інвестицій та правління на-
ціональними прое тами. Держ-
нацпрое т і KoGas — вели ий е с-
портер с раплено о природно о
аз — днями підписали меморан-
д м про співробітництво щодо ре-
алізації прое т СПГ-термінал . Зі
слів олови Держнацпрое т Вла-
дислава Кась іва, меморанд м
свідчить про взаємний інтерес що-
до часті KoGas я страте ічно о

партнера-інвестора прое т та
е спортера с раплено о аз для
раїнсь о о термінал

Продукція, що містить 
замінники молока, буде 
продаватись на окремих 
полицях магазинів
Прем’єр-міністр У раїни Ми о-

ла Азаров дор чив Міна рополі-
ти и розробити і внести на роз-
ляд ряд прое т за он , я ий
передбачатиме, що молочна про-
д ція, ви отовлена з ви орис-
танням замінни ів, б де розміщ -
ватися на о ремих полицях ма а-
зинів та спеціально позначатися.
“Та ий за он в перш чер за-
хистить права споживачів: дозво-
лить їм ле о відрізняти нат -
ральні молочні вироби від про-
д тів, ви отовлених з ви орис-
танням замінни ів, а роздрібні ці-
ни на них б д ть знижені. Крім
то о, за он підтримає с млінних
вітчизняних виробни ів і пере-
робни ів моло а”, — під реслив
прем’єр

Надходження до бюджетів
після оцінки землі 
становлять 
13,6 млрд гривень

Держзема ентство У раїни
проводить нормативн рошов
оцін земель. Вже проведено
оцін наділів 95% поселень,
що забезпеч є стабільне щоріч-
не зростання надходжень до
місцевих бюджетів. У порівнянні
з 2010 ро ом, торі і першом
варталі 2012 ро надходження
до бюджетів зросли на 42% і
становлять 13,6 млрд рн. “Із
прийняттям за он про земель-
ні а ціони вже цьо о ро по-
мітно зрост ть додат ові надхо-
дження до бюджетів сіх рівнів.
Станом на 1 липня поточно о
ро в У раїні під отовлено до
продаж на земельних тор ах
формі а ціон 523 земельні ді-
лян и, орієнтовна ціна продаж
я их може становити близь о
570 млн ривень”, — зазначив
олова Держзема ентства Сер-
ій Тимчен о

Оформлення бланків 
іноземних дозволів 
здійснює 
Укртрансінспекція

З 1 вересня нинішньо о ро
Держінспе ція з безпе и на на-
земном транспорті б де нада-
вати адміністративні посл и,
зо рема, здійснюватиме видач
дозволів на поїзд и територіями
іноземних держав під час ви о-
нання нере лярних перевезень
пасажирів та вантажів автомо-
більним транспортом міжна-
родном спол ченні. На блан ах
іноземних дозволів на міжна-
родні автомобільні перевезення
пасажирів та вантажів ставити-
меться штамп працівни а
У ртрансінспе ції. Водночас
блан и іноземних дозволів,
оформлені раїнсь им перевіз-
ни ам до 1 вересня 2012 ро ,
я і мають печат и ДП “Сл жба
міжнародних автомобільних пе-
ревезень”, є ле ітимними, пові-
домляє прес-сл жба Міністер-
ства інфрастр т ри

Вони одягали 
киян 
як у Європі
Іван МАРЕК
“Хрещатик”

К п ючи одя на численних столичних рин ах, в нівер-
ма ах та тор ових центрах, ияни навіть не замислю-
ються, я це відб валось, с ажімо, сто ро ів том . А
ще важче явити, я непросто б ло тоді ор аніз вати та
розвивати власний бізнес. Але та і підприємці місті
б ли, а саме — фірма “К. Людмер і сини”, я а діяла
Києві понад півстоліття і наб ла чималої поп лярності.

Фірма “К. Людмер та сини” була заснована у 1856 році і вважалась од�

нією із найстаріших у Києві. Її заснував Карл Карлович Людмер, а спра�

ву батька продовжили його сини Ісаак, Мориць та Натан. Компанія ак�

тивно розвивалась і вже у 1886 році рекламувала себе як “Магазин гото�

вого одягу Людмер”. Торговий заклад знаходився на розі Хрещатика та

Лютеранської у будинку № 31 (будівля, яка у 30�ті роки минулого століт�

тя стала універмагом, до наших днів не збереглася).

Виробляючи якісну продукцію, фірма стрімко розвивалась і вже на

початку минулого століття з нею не могла конкурувати жодна контора з

пошиття та реалізації одягу. Більше того, переживши кризові роки, ком�

панія з 1904 року запрацювала ще потужніше, поступово досягнувши єв�

ропейського розмаху. Тож, аби придбати пальто, сукню чи костюм із

Лондона, Берліна, Парижа або Відня, киянам не потрібно було їхати за

кордон, все це можна було купити на Хрещатику. Тут завжди були у на�

явності всі закордонні новинки. Окрім того, компанія починає випуска�

ти власну продукцію, яка за якістю нічим не поступалась закордонній.

Магазин займав чотири поверхи будинку на Хрещатику та мав три від�

діли: мануфактурних, хутряних товарів та суконь. Кожен відділ очолю�

вав один із трьох братів Людмер, які керували цілим штатом продавців.

Крім того, вже на той час торговельний заклад був поділений на підвід�

діли з продажу жіночого, чоловічого та дитячого одягу.

Тканини та інші товари для виробництва замовлялись безпосередньо в

Лондоні, Парижі, Берліні. Цікаво, що брати Людмер налагодили тісні

контакти з тогочасними лідерами мануфактурної промисловості Вели�

кобританії. Відомо, що частину товарів вони купували на заводах Лондо�

на та Манчестера.

Співробітники магазину уважно вивчали попит та пропозиції відвідува�

чів. Товар перед продажем ретельно перевірявся у швейних цехах, тому

відрізнявся високою якістю. Не дивлячись на те, що компанія реалізову�

вала великі партії одягу, його вартість була набагато меншою, ніж у інших

тогочасних магазинах.

Загалом тут виготовлявся і продавався одяг на будь�який смак та фа�

сон. У магазині можна було зустріти київських модниць, офіцерів, бір�

жовиків, купців, державних посадовців, торговців. І якщо хтось замов�

ляв пошиття сукні чи пальто, то вже за добу готовий виріб доставляли

клієнту.

Особливою популярністю серед киян користувався формений одяг фір�

ми “Людмер”. Київські службовці, офіцери і гімназисти, як правило, одя�

галися саме в цьому магазині. Тож не даремно з часом компанія “К. Люд�

мер і сини” стає постачальником форменого одягу товариству споживачів

Південно�Західної залізниці (на той час — найбільший в Російській імпе�

рії кооператив з мільйонними оборотами).

До речі, свій формений одяг Людмери експонували на І Міжнародній

виставці в Санкт�Петербурзі у 1906–1907 роках, і журі визнало його най�

вишуканішим, присудивши велику золоту медаль. Власники компанії

брали участь і у закордонних виставках, наприклад, у Брюселі (1905 рік)

отримали від журі за жіночі сукні найвищий приз, а у Парижі за жіноче

та чоловіче вбрання — золоту медаль.

Торговий дім процвітав аж до початку Першої світової війни. Та з не�

відомих причин у 1915 році його власники продають усі права на майно

і управління фірмою. Їх подальша доля залишилась невідомою, як і те,

що спонукало їх до такого вчинку. Та кияни ще тривалий час називали

будинок на Хрещатику, 31 “магазином Людмера”
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Найбільші заробітки 
в Україні
Одесу, Київ та Харків визнано найбагатшими містами
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Компанія GfK Ukraine
оприлюднила дані ре -
лярно о дослідження міст
У раїни з населенням по-
над 100 тисяч меш анців.
За йо о рез льтатами се-
редньорічне зростання до-
ходів ромадян на д ш
населення за останні три
ро и с ладало 9,2 %. Ви-
ще середньо о зріс добро-
б т невели их містах,
напри лад, Білій Цер ві,
Горлівці, Житомирі, Керчі,
той час я містах-міль-

йонни ах зростання дохо-
дів б ло нижче середньо-
о.

За рівнем доходів у лідерах —
міста#мільйонники

Дослідження міст України за ми�

нулий рік, проведене GfK Ukraine,

охоплює 45 населених пунктів, у

яких мешкає понад 100 тисяч

громадян. У ньому використовува�

лися дані трьох основних джерел:

опитування домогосподарств (про�

ведені компанією в період

2008–2011 рр.), Держкомстату та

Всеукраїнського перепису населен�

ня за 2001 р.

Відповідно до отриманих даних у

2009–2011 роках лідерами за рівнем

доходів залишилися міста�мільйонни�

ки, де середній дохід на душу населен�

ня становив: в Одесі — 1747 грн на мі�

сяць, що на 7 % вище від середнього

значення за попередній період

(2008–2010 рр.); у Києві — 1745 грн на

місяць, що на 5 % вище; у Харкові —

1726 грн на місяць, також на 5 % вище.

Разом з тим, темпи зростання

доходів в “мільйонниках” нижче

прибутків в містах з населенням

понад 100 тис. мешканців (єдине

виключення — Дніпропетровськ,

де доходи населення в 2009–2011

роках зростали швидше за серед�

ній рівень). “У промислових містах

Східної України зростання дохо�

дів, як і раніше, є нестабільним. Це

стосується невеликих поселень. У

містах, що показали стрімкий ріст

доходів у попередньому періоді,

спостерігається уповільнення його

темпів, а в деяких — незначне

зменшення доходів на душу насе�

лення”, — зазначає Тетяна Ябло�

новська, старший дослідник відді�

лу дослідження ринків послуг GfK

Ukraine.

Найбільш ризиковими з точки зору

інвестицій і розвитку бізнесу є

Павлоград, Єнакієве, Лиси�

чанськ, Дніпродзержинськ, Ал�

чевськ, Нікополь, Крама�

торськ, Кривий Ріг, Макіївка і

Маріуполь. Більшість населен�

ня цих міст працює на підприєм�

ствах, що орієнтуються на зовнішні

ринки. Як зауважують експерти, еко�

номіка цих міст концентрується нав�

коло декількох заводів, тож існує ри�

зик росту рівня безробіття та знижен�

ня рівня доходів у випадку закриття

цих підприємств.

Прибутки збільшуються

За інформацією ГУ статистики в

Києві, середньомісячна номіналь�

на заробітна плата в столиці зали�

шається найбільшою в Україні. Рі�

вень оплати праці у Київській об�

ласті також є одним із найбільших,

поступаючись лише Києву, До�

нецькій та Дніпропетровській об�

ластям. Заробітна плата працівни�

ків Київщини за січень – травень

поточного року на 3,8 % переви�

щила середній розмір по Україні

(2880 грн), але на 32,4 % була ниж�

чою за максимальний (4423 грн у

Києві).

У червні зберігалася висока дина�

міка зростання реальної зарплати у

державі в цілому (16,4 %). На думку

експертів аналітичного відділу 

ING Банку, це пояснюється зрос�

танням соціальних витрат уряду.

"Збільшення зарплат в держсекторі

(14,3 %), сфері освіти (20,4 %) та

охорони здоров’я (25,0 %) підтри�

мує наші припущення щодо тісного

взаємозв’язку між динамікою за�

рплат і наближенням виборів. У той

же час в секторах, які демонструють

істотне зростання показників (аг�

рарна сфера і торгівля) також спос�

терігалось значне збільшення за�

рплат в червні поточного року 

(14,3 % і 15,0 % відповідно)", – за�

уважують експерти аналітичного

відділу ING Банку. 

Українці хотіли б 
отримувати більше

За результатами опитування порта�

лу rabota. ua, 55 % працюючих україн�

ців вважають, що їх за�

робітна плата не відпо�

відає отриманому рівню

освіти, а також профе�

сійним знанням і на�

вичкам, якими вони во�

лодіють. При цьому більше чверті

респондентів заявили, що їм недопла�

чують суттєво. Лише 2 % опитаних

могли з гордістю сказати, що їм вда�

лося знайти таку роботу, де їм платять

більше, ніж вони могли б розрахову�

вати. В цілому, про підвищення зар�

плати розмірковують 92 % опитаних.

15 % українців вважають, що їх заро�

біток повинен бути у два рази біль�

шим. Про збільшення зарплати в 

1,5 разу і більше мріють 19 % україн�

ців. 17 % респондентів вважають, що

їх заробіток повиннен бути більшим

на 10–25 %.

За даними дослідження порталу

(було опитано 1837 респондентів з усі�

єї України) 70 % українців знаходяться

у процесі пошуку нової роботи.

Чверть опитаних готові викласти свої

побажання про підвищення керівниц�

тву, і лише 3 % респондентів згідні тру�

дитися за ті самі гроші на тій же робо�

ті. Експерти порталу звертають увагу

на те, що 61 % респондентів отриму�

ють зарплату, яка, на їхню думку, ниж�

че середньоринкових пропозицій для

фахівців їхнього рівня. Кожен п’ятий

українець вважає свій оклад адекват�

ним ринковим стандартам, а 12 %

опитаних вагаються з відповіддю.

Також портал з’ясував, які ж зар�

платні очікування у фахівців різного

рівня. Більшість працюючих на по�

чатковому етапі вважають прийнят�

ним для себе заробіток від 2000 до

6000 грн. Фахівці, чий досвід стано�

вить понад три роки (більше третини

опитаних), хочуть отримувати від

6000 до 12000 грн. Топ�менеджери в

більшості своїй погоджуються на зар�

плату в районі 25000 грн і вище. Се�

ред топ�менеджерів і директорів ком�

паній кожен четвертий респондент

очікує одержувати понад 25000 грн на

місяць

У червні зберігалася висока динаміка
зростання реальної зарплати у державі

в цілому — 16,4 %
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 31 серпня 2012 року

Вживання нар оти ів завдає
ш оди я он ретній особі,
та і с спільств в цілом .
Про те, я саме правоохо-
ронці борються з цим не а-
тивним явищем, “Хрещати-
” розповів начальни
правління по боротьбі з не-
за онним обі ом нар оти ів
МВС У раїни Оле сандр Те-
рещ .

Умов для проникнення наркотичних

засобів на територію України, на жаль,

дуже багато. Це і особливості геополі�

тичного розміщення на важливих між�

народних шляхах, і зручність викорис�

тання нових каналів для нелегального

транзиту наркотичних засобів у країни

Західної Європи, і нестабільне соці�

ально�економічне становище. В Укра�

їну наркотики надходять із Афганіста�

ну та інших держав Центральної Азії

(контрабанда героїну та опію), країн

Західної Європи, зокрема Польщі (не�

легальні поставки стимуляторів амфе�

тамінового ряду), Голландії, Литви,

Польщі, Скандинавських країн та кра�

їн Південної Америки (контрабанда

кокаїну), Голландії, Німеччини, Угор�

щини, Сербії, Білорусі, Литви, Росії

(постачання психотропних речовин).

— Олександре Дмитровичу, розка�
жіть, будь ласка, які наркотики най�
більш розповсюджені на території Укра�
їни?

— Канабіс (драп) залишається най�

доступнішим і найдешевшим. Друге

місце займають амфетаміни, різні сти�

мулятори і так звані “клубні наркоти�

ки” — екстазі та метамфетаміни. Третє

місце посідає героїн. Небезпека нар�

котику визначається, виходячи з його

хімічних властивостей та впливу на ор�

ганізм людини, основою також є його

популярність, швидкість звикання,

доступність до застосування і навіть

законність.

— Останнім часом популярності наби�
рають галюциногени, тому що молодь
вважає їх небезпечними, оскільки вони
нібито не викликають звикання.

— Галюциногени — це препарати,

які викликають зміну свідомості, су�

проводжуються маренням і ілюзіями.

Вони мають здатність змінювати

сприйняття дійсності, настрій, харак�

тер мислення, створюють ефект упо�

вільнення, прискорення або навіть

повної зупинки часу. Дані речовини,

як і будь�який інший наркотик, ви�

кликають звикання як фізичне, так і

психологічне, внаслідок чого кожна

наступна доза повинна бути більше

попередньої, інакше не викличе очіку�

ваного ефекту. Поряд із звиканням

вживання цих речовин сприяє розвит�

ку таких хвороб, як шизофренія, ура�

ження шлунково�кишкового тракту і

центральної нервової системи. Наслід�

ками вживання препарату можуть бути

параноя, хромосомні порушення, на�

родження дітей з різними спадковими

захворюваннями. Як правило, люди,

які вживають галюциногени, дуже

швидко починають переключатися на

алкоголь і наркотики, закінчуючи своє

життя в психіатричних закладах. І це

ще дуже райдужна перспектива. Адже

ці речовини викликають таке спотво�

рене сприйняття реальності, що нар�

коман під їх впливом може запросто

вийти у вікно або через балкон.

— А чи можлива поява в Україні нових
видів наркотиків, так званих важких?

— Особливу заклопотаність у МВС

викликає поширення нових (екзотич�

них) наркотиків іноземного походжен�

ня, серед яких “білий китаєць” і галю�

циногенні жаби. Білий китаєць — нар�

котичний засіб, в 340�1300 разів актив�

ніший за морфін і в кілька сотень ра�

зів за героїн. Галюциногенна жаба ви�

діляє галюциноген — метілбуфотенін,

який міститься в залозах, розташова�

них позаду очей і на її лапках. Але, на

щастя, фактів вилучення правоохорон�

цями даного наркотика на території

України ще не було.

— В останні роки форми розповсю�
дження наркотичних засобів набувають
усе більш законспірований характер,
при цьому все частіше наркоділки вико�
ристовують для його збуту сучасні тех�
нології, зокрема і Інтернет. Що ви мо�
жете сказати з цього приводу?

— Продавці всілякого зілля вже не

обмежуються поштовими розсилка�

ми — вони відкривають Інтернет�ма�

газини і веб�сайти, де ведеться пропа�

ганда і продаж наркотиків. На жаль,

відсутність географічних обмежень і

системи чіткого визначення користу�

вачів у більшості випадків дає нарко�

торговцям можливість діяти анонімно.

Усі права на інформаційні матеріали,

розміщені на сайті, належать його

власнику та охороняються відповідно

до законодавства держави, в якій він

зареєстрований. У тому ж випадку, ко�

ли інформаційний ресурс розташова�

ний на території України, правоохо�

ронні органи мають право вимагати

від власника даного ресурсу надання

інформаціії про особу, яка її розмісти�

ла, а також видалити або зробити не�

доступною таку об’яву. Загалом скажу,

що з початку цього року за збут нарко�

тиків через мережу Інтернет порушено

11 кримінальних справ, з них 8 спря�

мовано до суду. У порівнянні з мину�

лим роком ці показники значно зрос�

ли, адже за 2011 рік було порушено

всього 33 кримінальні справи.

— Скільки ж злочинів взагалі ско�
юється на грунті наркозалежності?

— Крім злочинів, пов’язаних із не�

законним обігом наркотиків, особи,

що вживають наркотичні засоби, за

минулий рік здійснили 10410 загаль�

нокримінальних злочинів, з яких: 40

убивств, 18 тяжких тілесних ушко�

джень, 5 згвалтувань, 61 розбійний на�

пад, 242 грабунки, 1894 крадіжок осо�

бистого майна, 28 хуліганств, 6 неза�

конних заволодінь автотранспортом та

понад 7 тисяч інших злочинів. 2217

осіб здійснили злочини, перебуваючи

в стані наркотичного сп’яніння.

— Скажіть, чи можливо взагалі побо�
роти проблему наркоманії в країні?

— Одна справа — виявити можливих

злочинців і затримати їх. Інша — до�

вести провину. Все це не робиться так

швидко, як хотілося б громадянам.

Люди думають: якщо вони зателефо�

нували в міліцію і розповіли, що, на�

приклад, в їхньому під’їзді торгують

наркотиками, правоохоронці відразу

повинні затримати зловмисників і по�

садити. Але насправді закон диктує

певні правила, без яких ми іноді навіть

затримати людину не маємо права.

Сьогодні способи збуту настільки

продумані й витончені, що відразу до�

вести провину підозрюваних нелегко.

Доводиться тижнями розробляти план,

прораховувати на кілька кроків мож�

ливі хитрощі злочинців, проводити

тривалу оперативну роботу, при цьому

готується доказова база і багато іншо�

го. Потрібно діяти виважено і розумно,

але обов’язково — на підставі закону.

Для цього ми вдосконалюємо методич�

ні рекомендації, розробляємо нові схе�

ми роботи, робимо все, щоб довести

справу до суду і не допустити її призу�

пинення. І останнє: побороти нарко�

манію в Україні можна тільки шляхом

залучення громадян до здорового спо�

собу життя. Тут потрібна кропітка ро�

бота з агітації активного способу жит�

тя, орієнтування на заняття спортом,

музикою, рукоділлям, а головне —

спілкування з людьми, які дійсно гідні

стати прикладом для наслідування

Розмову вела 
Юлія МУСТАШ,

спеціально для “Хрещатика”

Сьо одні Свята Цер ва вшанов є пам’ять
м чени ів Флора та Лавра, я і б ли рідни-
ми братами не тіль и за ров’ю, а й за д -
хом. Жили вони в II столітті Візантії, по-
тім переселилися до Іллірії (нині Ю осла-
вія). За ремеслом брати б ли аменотеса-
ми, а їхніми вчителями цьом мистецтві
стали християни Про л й Ма сим, від я их
брати й прийняли вір християнсь .

Одного разу правитель Іллірії Лікаоній послав братів у

сусідню область для роботи над спорудженням язичниць�

кого храму. Святі трудилися на будівництві, роздаючи за�

роблені гроші жебракам, самі ж дотримувалися суворого

посту й безперестанно молилися. Одного разу син місцево�

го жерця Мамертіна необережно підійшов до будівництва,

й уламок каменя потрапив йому в око, сильно пошкодив�

ши його. Святі Флор та Лавр обнадіяли розгніваного бать�

ка, що син його отримає зцілення. Вони взяли юнака до се�

бе та наставляли його у вірі в Христа. Після того, як юнак

сповідав Ісуса Христа Істинним Богом, брати помолилися

про нього, й око зцілилося. Побачивши таке чудо, батько

юнака також увірував у Христа.

Коли будівля храму була закінчена, брати зібрали христи�

ян, що допомагали при будівництві, розбили ідолів та по�

ставили в східній частині храму святий хрест. Всю ніч вони

провели в молитві, осяяні небесним світлом. Дізнавшись

про це, начальник області засудив до спалення колишнього

жерця Мамертіна з його сином та 300�ми християнами. Му�

ченики Флор та Лавр, відправлені до правителя Лікаонії, де

були кинуті в порожній колодязь й засипані землею.

Через багато років святі мощі Флора та Лавра були знайде�

ні нетлінними й перенесені до Константинополя.

На Русі святих мучеників Флора й Лавра шанують як по�

кровителів домашньої худоби. Це шанування виникло ще в

стародавні часи.

За переказом, що зберігся в Новгородській землі, з від�

криттям мощів святих мучеників Флора та Лавра припини�

лася гибель худоби. Тоді й почалося шанування святих як

покровителів коней. Це шанування, можливо, прийшло на

Русь з Балкан, батьківщини святих братів. Саме там виник

переказ про те, що Флор та Лавр були навчені Архангелом

Михайлом мистецтву керувати кіньми. У стародавніх іко�

нописних оригіналах дається повчання, що святі Флор й

Лавр повинні бути написані з кіньми

Інформацію надано Синодальним 
відділом Української православної церкви

Мученики Флор
та Лавр

БлаговістОлександр ТЕРЕЩУК: 

"З початку року за збут наркотиків
через мережу Інтернет порушено 
11 кримінальних справ"

Постанова № 645 від 29 серпня 2012 року, м. Київ
Про зміни в складі окружних виборчих комісій 
з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

Розглянувши подання суб'єктів по�
дання кандидатур до складу окружних
виборчих комісій з виборів народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року
про заміну членів окружних виборчих
комісій, відповідно до пункту 1 части�
ни другої статті 13, частин першої —
третьої, п'ятої — сьомої статті 26, час�
тин п'ятої � сьомої, десятої, одинадця�
тої статті 27, пунктів 1, 2 частини тре�
тьої, частин четвертої, п'ятої, сьомої,
десятої статті 37, підпункту 1 пункту 4
розділу XV Закону України "Про вибо�
ри народних депутатів України", керу�
ючись статтями 11 — 13, пунктом 17
статті 19, частиною другою статті 27
Закону України "Про Центральну ви�
борчу комісію", Центральна виборча
комісія
п о с т а н о в л я є:

1. Внести зміни до складу окружних
виборчих комісій з виборів народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року,
утворених відповідно до постанови
Центральної виборчої комісії від 26
серпня 2012 року № 604 "Про утворен�
ня окружних виборчих комісій з вибо�
рів народних депутатів України 28 жов�
тня 2012 року", згідно з додатками 1 —
25.

2. Окружним виборчим комісіям з
виборів народних депутатів України 28
жовтня 2012 року, до складу яких вно�
сяться зміни, поінформувати громадян
про такі зміни у визначений цими комі�
сіями спосіб.

3. Цю постанову разом з відповід�
ним додатком надіслати відповідним
регіональним друкованим засобам

масової інформації для опублікування
у семиденний строк від дня її прий�
няття, а також окружним виборчим
комісіям з виборів народних депутатів
України.

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

Заступник голови 
Центральної виборчої комісії 

А. МАГЕРА

Додаток 24
до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 29 серпня 2012 року № 645

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій 

з виборів народних депутатів України 
28 жовтня 2012 року 

місто Київ

Окружна виборча комісія з виборів народ�
них депутатів України  одномандатного
виборчого округу № 211

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Поліщук Світлана Лаврентіївна, 1953
року народження — голова комісії, від
Української Народної Партії (у зв'язку
із внесенням подання про заміну члена
виборчої комісії суб'єктом, за подан�
ням якого кандидатуру такого члена
було включено до складу виборчої ко�
місії).

Включити до складу комісії та призначи�
ти головою комісії:

Вутке Олена Володимирівна, 1963
року народження — від Української На�
родної Партії.

Окружна виборча комісія з виборів народ�
них депутатів України 
одномандатного виборчого округу № 216

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Янко Єлизавета Олександрівна, 1954
року народження — секретар комісії, від
Політичної партії України "РУСЬ ЄДИ�
НА" (у зв'язку із внесенням подання про
заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за
поданням якого кандидатуру такого члена
було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призначи�
ти секретарем комісії:

Балабан Олена Миколаївна, 1975 ро�
ку народження — від Політичної партії
України "РУСЬ ЄДИНА".

Окружна виборча комісія з виборів народ�
них депутатів України 
одномандатного виборчого округу № 217

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Ісаєнко Валентина Володимирівна,
1966 року народження — голова комісії,
від Ліберальної партії України (у зв'язку
із внесенням подання про заміну члена
виборчої комісії суб'єктом, за поданням
якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призначи�
ти головою комісії:

Савчук Микола Олександрович, 1951
року народження — від Ліберальної
партії України.

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Карачанова Оксана Володимирівна,
1983 року народження — заступник го�
лови комісії, від Політичної партії Укра�
їни "РУСЬ ЄДИНА" (у зв'язку із внесен�
ням подання про заміну члена виборчої
комісії суб'єктом, за поданням якого
кандидатуру такого члена було включено
до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призначи�
ти заступником голови комісії:

Височанська Тетяна Миколаївна, 1975
року народження — від Політичної партії
України "РУСЬ ЄДИНА".

Окружна виборча комісія з виборів народ�
них депутатів України 
одномандатного виборчого округу № 219

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Далібожко Сергій Вікторович, 1969
року народження — заступник голови
комісії, від Всеукраїнської політичної
партії "БРАТСТВО" (у зв'язку із вне�
сенням подання про заміну члена ви�
борчої комісії суб'єктом, за поданням
якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призначи�
ти заступником голови комісії:

Буцько Валентин Анатолійович, 1966
року народження — від Всеукраїнської
політичної партії "БРАТСТВО".

Окружна виборча комісія з виборів народ�
них депутатів України 
одномандатного виборчого округу № 220

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Пуш Ольга Григорівна, 1956 року на�
родження — голова комісії, від Політич�
ної партії "Народно�трудовий союз Укра�
їни" (у зв'язку із внесенням подання про
заміну члена виборчої комісії суб'єктом,
за поданням якого кандидатуру такого
члена було включено до складу виборчої
комісії).

Включити до складу комісії та призначи�
ти головою комісії:

Городиський Василь Андрійович, 1950
року народження — від Політичної партії
"Народно�трудовий союз України".

Окружна виборча комісія з виборів народ�
них депутатів України 
одномандатного виборчого округу № 223

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Попов Олександр Олександрович,
1985 року народження — голова ко�
місії, від Всеукраїнської політичної
партії "БРАТСТВО" (у зв'язку із вне�
сенням подання про заміну члена ви�
борчої комісії суб'єктом, за подан�
ням якого кандидатуру такого члена
було включено до складу виборчої
комісії).

Включити до складу комісії та призначи�
ти головою комісії:

Мосійчук Максим Степанович, 1974
року народження — від Всеукраїнської
політичної партії "БРАТСТВО".

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

Центральна виборча комісія
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в Головному управлінні юстиції у місті Києві 
30 вересня 2011 р. за № 40/899

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1651 від 14 вересня 2011 року
Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 22 Закону України "Про столицю Укра


їни — місто
герой Київ", статей 16, 17, 18 Закону України "Про рекламу", з метою приведення у відповідність до законодавства
України розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження виконавчо!
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра!
ції):

від 09.07.2007 № 852 "Про затвердження Порядку визначення розміру
плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рек!
ламних засобів), які перебувають у комунальній власності територіальної
громади м. Києва, його районів або повноваження щодо розпорядження
якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Києва", зареєс!
троване в Головному управлінні юстиції у місті Києві 22.08.2007 за
№ 19/754;

від 15.10.2008 № 1426 "Про затвердження змін та доповнень до роз!

порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 09.07.2007 № 852", зареєстроване в Голов!
ному управлінні юстиції у місті Києві 05.11.2008 за № 30/796.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Пуза!
нову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інфор!
мації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1652 від 14 вересня 2011 року
Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 22 Закону України "Про столицю Укра


їни — місто
герой Київ", статей 16, 17, 18 Закону України "Про рекламу", з метою приведення у відповідність до законодавства
України розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження виконавчо!
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра!
ції):

від 15.10.2008 № 1427 "Про затвердження Порядку визначення розмі!
ру плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності 
м. Києва";

від 14.08.2009 № 908 "Про внесення змін та доповнень до розпоря!
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер!
жавної адміністрації) від 09.07.2007 № 852";

від 30.03.2010 № 193 "Про затвердження тарифів за розміщення рек!
лами в ліфтах жилих будинків комунальної власності".

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Пуза!
нову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інфор!
мації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 

12 червня 2012 р. за № 40/957

Про питання визначення розміру плати за розміщення реклами в місті Києві
Розпорядження № 838 від 21 травня 2012 року

Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 16, 17, 18 Закону України "Про рекламу",
пункту 32 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003
№ 2067, постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 833 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
28 грудня 1992 р. № 731", підпункту 2.4 пункту 2 рішення Київської міської ради від 22.09.2011 № 37/6253 "Про затвердження Поряд

ку розміщення реклами в м. Києві", пункту 1 рішення Київської міської ради від 26.01.2012 № 20/7357 "Про затвердження Концеп

ції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві", з метою упорядкування розміщення реклами та в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. Затвердити порядок визначення розміру плати за тимчасове корис!
тування місцями для розташування рекламних засобів зовнішньої рекла!
ми, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міс!
та Києва, зокрема повноваження з управління якими здійснюють районні
в місті Києві державні адміністрації, за розміщення реклами на транспор!
ті комунальної власності міста Києва, а також за розміщення реклами в
ліфтах жилих будинків комунальної власності міста Києва, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації — ке!
рівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ!
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов

Затверджено 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 21 травня 2012 № 838

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції 
12 червня 2012 р. за № 40/957

Порядок 
визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розташування 
рекламних засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності 
територіальної громади міста Києва, зокрема повноваження з управління якими 
здійснюють районні в місті Києві державні адміністрації, за розміщення реклами 

на транспорті комунальної власності міста Києва, а також за розміщення реклами в ліфтах
жилих будинків комунальної власності міста Києва

І. Плата за тимчасове користування місцями для розташування
рекламних засобів зовнішньої реклами, які перебувають у кому

нальній власності територіальної громади міста Києва, зокрема
повноваження з управління якими здійснюють районні в місті Ки

єві державні адміністрації

1.1. Розрахунок плати за тимчасове користування місцями для роз!
ташування рекламних засобів зовнішньої реклами, які перебувають у
комунальній власності територіальної громади міста Києва, встановле!
ний в пункті 15 розділу ІІ Порядку розміщення реклами в м. Києві, за!
твердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011
№ 37/6253.

1.2. Базові тарифи, що відповідають видам рекламних засобів, визна!
чаються згідно з додатком 1.

1.3. Зональні коефіцієнти, що враховують територіальну прив'язку
рекламних засобів (Кз), визначаються згідно з додатком 2.

1.4. Зональні коефіцієнти, що враховують територіальну прив'язку
рекламних засобів (Кз), застосовуються відносно місць розташування
рекламних засобів, які перебувають на території зазначеної вулиці, умов!
на межа якої проходить в 10 м за лінією її забудови.

1.5. Зональні коефіцієнти, що враховують територіальну прив'язку
рекламних засобів (Кз), визначені згідно із зонування розміщення об'єк!
тів зовнішньої реклами, затвердженого в пункті 1.2. пункту 1 рішення Ки!
ївської міської ради від 26.01.2012 № 20/7357.

1.6. Плата за тимчасове користування місцями для розташування рек!
ламних засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній влас!
ності територіальної громади міста Києва, не враховує податок на додану
вартість.

II. Плата за розміщення реклами на транспорті комунальної
власності міста Києва

2.1. Плата за розміщення реклами на території метрополітену, зовніш!
ній і внутрішній поверхнях вагонів метрополітену визначається за форму!
лою: Рп = S х Бт, де

Рп — розмір плати за розміщення реклами; S — площа рекламних за!
собів /рекламоносіїв ( кв. м);

Бт — базовий тариф, що відповідає видам рекламних засобів/рекламо!
носіїв, які розміщуються на території та зовнішній і внутрішній поверхнях
вагонів метрополітену.

Базові тарифи, що відповідають видам рекламних засобів/рекламоно!
сіїв, які розміщуються на території та зовнішній і внутрішній поверхнях ва!
гонів метрополітену, визначаються згідно з додатком 3.

2.2. Плата за розміщення реклами на території та зовнішніх і внутріш!
ніх поверхнях транспортних засобів підприємств транспорту загального
користування комунальної власності міста Києва визначається за форму!
лою: Рп = SхБтхК1хК2, К3, де Рп — розмір плати за розміщення реклами;

S — площа рекламних засобів /рекламоносіїв ( кв. м); ________
Бт — базовий тариф, що відповідає видам рекламних засобів, які роз!

міщуються на території та зовнішніх і внутрішніх поверхнях транспортних
засобів підприємств транспорту загального користування комунальної
власності міста Києва;

К1 — коефіцієнт, що враховує довжину рухомого складу;
К2 — коефіцієнт, що враховує маршрут рухомого складу;
К3 — зональний коефіцієнт, що враховує територіальну прив'язку рек!

ламного засобу.
2.2.1. Базові тарифи, що відповідають видам рекламних засобів, які

розміщуються на території та зовнішніх і внутрішніх поверхнях транспорт!
них засобів підприємств транспорту загального користування комуналь!
ної власності міста Києва, визначаються згідно з додатком 4.

2.2.2. Коефіцієнти, що враховують довжину рухомого складу (К1), ви!
значаються згідно з додатком 5.

2.2.3. Коефіцієнти, що враховують маршрут рухомого складу (К2), ви!
значаються згідно з додатком 6.

2.2.4. Зональні коефіцієнти, що враховують територіальну прив'язку
рекламного засобу (Кз) визначаються згідно з додатком 2.

2.3.5. Плата за розміщення реклами на транспорті комунальної влас!
ності м. Києва не враховує податок на додану вартість.

2.3. Розміщення рекламних засобів, які не передбачені в цьому розді!
лі, здійснюється за базовим тарифом використання 1 кв. м рекламної
площі аналогічних рекламних засобів зовнішньої реклами.

III. Плата за розміщення реклами в ліфтах житлових будинків
комунальної власності міста Києва

3.1. Плата за розміщення реклами в ліфтах житлових будинків кому!
нальної власності, визначається за такою формулою:

Рп = S * Бт * К, де
Рп — розмір плати;
S — площа рекламного засобу ( кв. м);
Бт — базовий тариф, що відповідає виду рекламних засобів/рекламо!

носіїв, які розміщуються на спеціальних конструкціях на внутрішніх по!
верхнях кабін пасажирських ліфтів житлових будинків комунальної влас!
ності;

К — коефіцієнт, що враховує вид ліфту.

3.2. Базові тарифи, що відповідають видам рекламних засобів/рекла!
моносіїв, які розміщуються на спеціальних конструкціях на внутрішніх по!
верхнях кабін пасажирських ліфтів житлових будинків комунальної влас!
ності, визначаються згідно з додатком 7.

3.3. Коефіцієнт, що враховує вид ліфта, визначається згідно з додатком 8.

3.4. При підрахунку площі спеціальної конструкції плата за неповний
квадратний метр береться із точного розрахунку без округлення.

3.5. Плата за розміщення реклами в ліфтах жилих будинків комуналь!
ної власності міста Києва не враховує податок на додану вартість.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Додаток 1
До Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями 

для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, 
які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, 

зокрема повноваження з управління якими здійснюють 
районні в місті Києві державні адміністрації, за розміщення реклами 

на транспорті комунальної власності міста Києва, а також за розміщення 
реклами в ліфтах жилих будинків комунальної власності міста Києва

Базові тарифи, що відповідають видам рекламних засобів

№ Вид засобу зовнішньої реклами Одиниця виміру
Базовий
тариф 
за місяць,
грн. (Бт)

1 2 3 4
1 Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) за 1 кв. м площі рекламного засобу 35,0

2 Щит, що стоїть окремо (скролінг) за 1 кв. м площі рекламного засобу 36,0

3 Щит, що стоїть окремо (призматрон) за 1 кв. м площі рекламного засобу 35,0

4 Щит, що стоїть окремо (беклайт) за 1 кв. м площі рекламного засобу 36,0

5 Щит, що стоїть окремо (суперсайт) за 1 кв. м площі рекламного засобу 35,0

6 Щит, на фасаді будинку (суцільний щит) за 1 кв. м площі рекламного засобу 62,0

7 Щит, на фасаді будинку (скролінг) за 1 кв. м площі рекламного засобу 65,0

8 Щит, на фасаді будинку (призматрон) за 1 кв. м площі рекламного засобу 62,0

9 Щит, на фасаді будинку (беклайт) за 1 кв. м площі рекламного засобу 65,0

10 Щит на тимчасовій споруді, паркані, на території будмайданчика
(суцільний щит)

за 1 кв. м площі рекламного засобу 30,0

11 Щит на тимчасовій споруді, паркані,на території будмайданчика (скролінг) за 1 кв. м площі рекламного засобу 32,0

12 Щит на тимчасовій споруді, паркані, на території будмайданчика
(призматрон)

за 1 кв. м площі рекламного засобу 30,0

13 Щит на тимчасовій споруді, паркані, на території будмайданчика (беклайт) за 1 кв. м площі рекламного засобу 32,0

14 Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) за 1 кв. м площі рекламного засобу 39,0

15 Лайтпостер, що стоїть окремо (скролінг) за 1 кв. м площі рекламного засобу 39,0

16 Лайтпостер, що стоїть окремо на опорі (беклайт) за 1 кв. м площі рекламного засобу 39,0

17 Лайтпостер, що стоїть окремо на опорі (скролінг) за 1 кв. м площі рекламного засобу 39,0

18 Лайтпостер на опорі освітлення (контактної мережі) (беклайт) за 1 кв. м площі рекламного засобу 42,0

19 Лайтпостер на опорі освітлення (контактної мережі) (скролінг) за 1 кв. м площі рекламного засобу 42,0

20 Лайтпостер на фасаді будинку (будівлі) (скролінг) за 1 кв. м площі рекламного засобу 39,0

21 Лайтпостер на фасаді будинку (будівлі) (беклайт) за 1 кв. м площі рекламного засобу 39,0

22 Графічна (лазерна) проекційна установка, об'ємно"просторова
(голографічна) проекційна установка

за 1 кв. м площі рекламного засобу 3669,0

23 Медіафасад за 1 кв. м площі рекламного засобу 49,0

24 Телевізійний екран, що стоїть окремо за 1 кв. м площі рекламного засобу 250,0

25 Телевізійний екран на фасаді будинку за 1 кв. м площі рекламного засобу 250,0

26 Телевізійний екран на даху будинку (будівлі), споруді за 1 кв. м площі рекламного засобу 235,0

27 Тимчасова виносна спеціальна конструкція за одиницю 42,0

28 Банер, панно на фасаді будинку (будівлі), споруди за 1 кв.м площі рекламного засобу 103,0

29 Баннер, панно на захисній будівельній сітці за 1 кв.м площі рекламного засобу 75,0

30 Банер, панно на тимчасовій споруді, паркані, брандмауер за 1 кв.м площі рекламного засобу 75,0

31 Конструкції на даху будинку (будівлі), споруди за 1 кв. м площі рекламного засобу 120,0

32 Кронштейн на опорі освітлення (контактної мережі) за 1 кв. м площі рекламного засобу 56,0

33 Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді за 1 кв. м площі рекламного засобу 49,0

34 Тумба, об'ємно"просторова конструкція, що стоять окремо за 1 кв. м площі рекламного засобу 53,0

35 Рекламна вивіска, напис на будинку (будівлі), споруді за 1 кв. м площі рекламного засобу 100,0

36 Електронне табло, "рядок, що біжить" на фасаді будинку за 1 кв. м площі рекламного засобу 120,0

37 Електронне табло, "рядок, що біжить" на даху будинку (будівлі), споруді за 1 кв. м площі рекламного засобу 150,0

38 Пневмостенд, повітряна куля, які використовуються як рекламоносії, з
площею поверхні: 
" до 20 кв. м, 
" до 30 кв. м, 
" понад 30 кв. м

за одиницю

440,0
588,0
880,0

39 Елементи зовнішнього благоустрою, що використовуються як рекламоносії
(телефонна кабіна, урна, лава тощо)

за одиницю 100,0

40 Прапор, прапорець, парасоля, намет, які використовуються як
рекламоносії, з площею поверхні: 
" до 5 кв. м

за одиницю

100,0

41 Художньо"просторова композиція (зелені насадження, фітокомпозиції
тощо), які використовуються як рекламоносії

за 1 кв. м площі рекламного засобу 100,0

42 Транспарант"перетяжка над вулицею за 1 кв. м площі рекламного засобу 74,0

43 Холдер: 
" до 1 кв.м 
" понад 1 кв.м

за одиницю
25,0 
33,0

44 Трансформуємі конструкції за 1 кв. м площі рекламного засобу 40,0

Додаток 2
До Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями 

для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, 
які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, 

зокрема повноваження з управління якими здійснюють 
районні в місті Києві державні адміністрації, 

за розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, 
а також за розміщення реклами в ліфтах жилих будинків комунальної власності міста Києва

Зональні коефіцієнти, що враховують територіальну прив'язку рекламних засобів

Додаток З
До Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями 

для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, 
які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, 

зокрема повноваження з управління якими здійснюють 
районні в місті Києві державні адміністрації, 

за розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, 
а також за розміщення реклами в ліфтах жилих будинків комунальної власності міста Києва

Базові тарифи, що відповідають видам рекламних засобів/рекламоносіїв, 
які розміщуються на території та зовнішній і внутрішній поверхнях вагонів метрополітену

№ з/п Зона Коефіцієнт

1 І 3,0

2 II 2,15

3 III 1,75

4 IV 1,5

5 V 1,0

№ Вид рекламних засобів та рекламоносіїв Одиниця виміру Базовий
тариф за
місяць,

грн. (Бт)

1 2 3 4

1 Щитова конструкція за 1 кв. м площі рекламного засобу 80,0

2 Лайтбокси   (світлова  касета,   плафон)   на екскалаторних тунелях за 1 кв. м площі рекламного засобу 50,0

3 Лайтбокси   (світлова   касета,   плафон)   в касових залах, на станціях за 1 кв. м площі рекламного засобу 100,0

4 Рекламні   площі   під   наклейки   (стікери, постери, тощо) на дверях
вестибюлів

за 1 кв. м площі рекламного засобу 100,0

5 Рекламні площі під наклейки (стікери, постери, тощо) на станціях (стінах,
підлозі тощо) та інші

за 1 кв. м площі рекламного засобу 80,0

6 Брендування станції (нестандартна рекламно"іміджева продукція на стінах,
підлозі тощо)  

за 1 кв. м площі рекламного засобу 75,0
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Додаток 7
До Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування 

місцями для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, 
які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, 

зокрема повноваження з управління якими здійснюють 
районні в місті Києві державні адміністрації, 

за розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, 
а також за розміщення реклами в ліфтах жилих будинків комунальної власності міста Києва

Базові тарифи, що відповідають видам рекламних засобів/рекламоносіїв, 
які розміщуються на спеціальних конструкціях на внутрішніх поверхнях кабін пасажирських

ліфтів житлових будинків комунальної власності

Додаток 8
До Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями 

для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, 
які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, 

зокрема повноваження з управління якими здійснюють 
районні в місті Києві державні адміністрації, 

за розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, 
а також за розміщення реклами в ліфтах жилих будинків комунальної власності міста Києва 

Коефіцієнти, що враховують вид ліфта

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції 
29 серпня 2012 р. за № 56/973

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

від 21 травня 2012 року № 838
Розпорядження № 1478 від 23 серпня 2012 року

Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 16, 17, 18 Закону України "Про рекламу",
постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 року № 833 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1992 р. № 731", рішення Київської міської ради від 26 січня 2012 року № 20/7357 "Про затвердження Концепції розвит

ку зовнішньої реклами в місті Києві", з метою коригування плати за тимчасове користування місцями для розташування реклам

них засобів зовнішньої реклами та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Порядку визначення розміру плати за тимча!
сове користування місцями для розташування рекламних засобів зовніш!
ньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної
громади міста Києва, зокрема повноваження з управління якими здійсню!
ють районні в місті Києві державні адміністрації, за розміщення реклами
на транспорті комунальної власності міста Києва, а також за розміщення
реклами в ліфтах жилих будинків комунальної власності міста Києва, за!
твердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 21 травня 2012 року № 838,
зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 12 червня
2012 року за № 40/957, що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації —

керівникові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київ!
ської міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря!
дження.

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

Голова О. Попов

№ з/п Поверховість будинку Коефіцієнт (К)

Пасажирський ліфт Вантажний ліфт

1. до 10 поверхів 1,0 1,0

2. до 16 поверхів 1,0 1,25

3. до 20 поверхів 1,0 1,3

4. вище 20 поверхів 1,0 1,4

№ з/п Поверховість будинку Одиниця виміру Базовий тариф за місяць, грн (Бт)

1. до 10 поверхів за 1 кв.м 34,0

2. до 16 поверхів за 1 кв.м 45,0

3. до 20 поверхів за 1 кв.м 60,0

4. вище 20 поверхів за 1 кв.м 80,0

№ з/п Категорія Маршрути транспорту Коефіцієнт
(К2)

Тролейбус Трамвай Автобус

2.3.1. 1 3, 5, 8, 9, 14, 16, 17, 18 24, 55, 55к, 62 1,2

2.3.2. 2 15, 19, 27, 34, 38, 40, 42,43 1,3,31, 18, 21 3,5,7,8,38,45,51,53,69,71 1,0

2.3.3. 3 2, 7, 11, 12, 23, 30, 36, 37, 46 14 12,48,88 0,8

2.3.4. 4 І, 4, 7к, 21, 22,    25, 28, 29, 31,
33, 35, 39, 41

4, 5,12, 15, 19, 26, 27, 28, 32,
33

2, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18,
20, 21, 23, 27, 28, 30, 31, 32,
33, 34,36, 37, 39 , 41, 42, 43,
46, 47, 50, 52, 54, 56, 57, 64,
72, 81, 84, 87, 89, 90, 91, 92,
95, 96, 97, 98, 99,  100, 101,
102, 103, 104, 106, 108, 118

0,6

2.3.5. 5 6, 10, 24, 26, 32 2, 7, 8, 11, 16, 22, 23, 25,29,35 Інші маршрути, які не
ввійшли до категорій 1, 2, 
3, 4

0,5

Додаток 4
До Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями 

для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, 
які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, 

зокрема повноваження з управління якими 
здійснюють районні в місті Києві державні адміністрації, 

за розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, 
а також за розміщення реклами в ліфтах жилих будинків комунальної власності міста Києва

Базові тарифи, що відповідають видам рекламних засобів, які розміщуються на території 
та зовнішніх і внутрішніх поверхнях транспортних засобів підприємств транспорту

загального користування комунальної власності міста Києва

1 2 3 4

7 Прапори на станціях за одиницю 45,0

8 Рекламні площі на дверях вагонів за 1 кв. м площі рекламного засобу 150,0

9 Рекламні площі на крайньому простінку у вагоні за 1 кв. м площі рекламного засобу 130,0

10 Рекламні площі на верхній панелі у вагоні за 1 кв. м площі рекламного засобу 150,0

11 Рекламні       площі       на       центральному простінку у вагоні за 1 кв. м площі рекламного засобу 150,0

12 Рекламні площі на торці у вагоні за 1 кв. м площі рекламного засобу 140,0

13 Рекламні площі на скосах у вагоні за 1 кв. м площі рекламного засобу 130,0

14 Рекламні площі на поручнях у вагоні за одиницю 5,0

15 Рекламні площі зовні вагона за одиницю 2500,0

16 Електронний        інформаційний       носій, розміщений     на     станціях    та
тунелях метрополітену

за 1 кв. м площі рекламного засобу 140,0

17 Електронний        інформаційний        носій, розміщений всередині вагону за одиницю 35,0

18 Проекційна      установка      на      станціях метрополітену за 1 кв. м площі рекламного засобу 140,0

19 Цифрові       фоторамки        на       станціях метрополітену за 1 кв. м площі рекламного засобу 50,0

20 Рекламний дисплей в тунелі метрополітену за одиницю 40000,0

21 Монетниці в касах за одиницю 39,0

22 Конструкції        на        естакаді,        мості, шляхопроводі за 1 кв. м площі рекламного засобу 120,0

23 Конструкції у підземному переході, тунелі за 1 кв. м площі рекламного засобу 88,0

Додаток 5
До Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями 

для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, 
які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, 

зокрема повноваження з управління якими здійснюють 
районні в місті Києві державні адміністрації, 

за розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, 
а також за розміщення реклами в ліфтах жилих будинків комунальної власності міста Києва

Коефіцієнти, що враховують довжину рухомого складу

Додаток 6
До Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування 

місцями для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, 
які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, 

зокрема повноваження з управління якими здійснюють 
районні в місті Києві державні адміністрації, 

за розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, 
а також за розміщення реклами в ліфтах жилих будинків комунальної власності міста Києва

Коефіцієнти, що враховують маршрут рухомого складу

№ з/п Вид рекламних засобів та рекламоносіїв Коефіцієнт (К1)

1. Рекламні площі зовні рухомого складу довжиною більше 17,0 м 1,4

2. Рекламні площі зовні подвійної (суміщеної) одиниці рухомого складу (єдиний рекламоносій) 0,7

Вид рекламних засобів та рекламоносіїв Одиниця виміру Базовий
тариф за
місяць,

грн. (Бт)

1 2 3 4

1 на станціях лінії швидкісного трамваю за 1 кв. м площі рекламного засобу 40,0

2 (касета, плафон) в тунелях та на станціях лінії швидкісного трамваю за 1 кв. м площі рекламного засобу 40,0

3 Рекламні площі  під наклейки (стікери, постери, тощо) на станціях лінії
швидкісного трамваю

за 1 кв. м площі рекламного засобу 30,0

4 Брендування станції лінії швидкісного  трамваю (нестандартна рекламно"
іміджева продукція)

за 1 кв. м площі рекламного засобу 53,0

5 Конструкції та рекламні площі під наклейки в салонах за 1 кв. м площі рекламного засобу 30,0

6 Рекламні площі зовні рухомого складу (тролейбус, трамвай, автобус) 
з терміном експлуатації менше 5 років

за один рухомий склад 1000,0

7 Рекламні площі зовні тролейбуса за один рухомий склад 700,0

8 Рекламні площі зовні трамвая за один рухомий склад 500,0

9 Рекламні площі зовні автобуса за один рухомий склад 700,0

10 Рекламні площі зовні фунікулера за один рухомий склад 400,0

11 Рекламні площі зовні мікроавтобуса за один рухомий склад 300,0

12 Спеціальна рекламна конструкція на поперечинах між опорами освітлення та
контактної мережі

за 1 кв. м площі рекламного засобу 75,0

13 Інформаційне табло (рядок, що біжить) всередині рухомого складу за одиницю 35,0

14 Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях лінії
швидкісного трамвая

за 1 кв. м площі рекламного засобу 140,0

15 Електронний інформаційний носій, розміщений всередині рухомого складу за одиницю 35,0

16 Монетниці в касах за одиницю 39,0

17 Конструкції на естакаді, мості, шляхопроводі за 1 кв. м площі рекламного засобу 120,0

18 Конструкції у підземному переході, тунелі за 1 кв. м площі рекламного засобу 88,0

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 23 серпня 2012 № 1478

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції 
29 серпня 2012 р. за № 56/973

Зміни до Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями 
для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній
власності територіальної громади міста Києва, зокрема повноваження з управління якими

здійснюють районні в місті Києві державні адміністрації, за розміщення реклами 
на транспорті комунальної власності міста Києва, а також за розміщення реклами в ліфтах

жилих будинків комунальної власності міста Києва, затвердженого розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 21 травня 2012 року № 838, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві
12 червня 2012 року за № 40/957

1. Виключити пункт 1.5. розділу І Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів зов!
нішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, зокрема повноваження з управління якими здійснюють
районні в місті Києві державні адміністрації, за розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, а також за розміщення реклами
в ліфтах жилих будинків комунальної власності міста Києва. У зв'язку з цим пункт 1.6. уважати пунктом 1.5.

2. Позицію 40 додатка 1 до Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів зовнішньої
реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, зокрема повноваження з управління якими здійснюють район!
ні в місті Києві державні адміністрації, за розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, а також за розміщення реклами в ліф!
тах жилих будинків комунальної власності міста Києва, викласти в такій редакції: 

3. Додаток 2 до Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами,
які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, зокрема повноваження з управління якими здійснюють районні в місті
Києві державні адміністрації, за розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, а також за розміщення реклами в ліфтах жилих
будинків комунальної власності міста Києва, викласти в такій редакції: 

Зональні коефіцієнти, що враховують територіальну прив'язку рекламних засобів

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

40 Прапор, прапорець, парасоля, намет, які використовуються як рекламоносії, з площею поверхні: за одиницю

" до 5 кв. м, 100,0

" понад 5 кв. м 200,0

Зона Коефі

цієнт

Перелік вулиць, проспектів, площ, бульварів тощо (вулично
шляхова мережа)

0 3,5 Площі: Європейська, Льва Толстого, Майдан Незалежності, Бессарабська. 
Вулиці: Хрещатик, Червоноармійська (від Бессарабської площі до площі Льва Толстого).

1 2,5 Площі: Михайлівська, Софійська. 
Вулиці: Бориса Грінченка, Богдана Хмельницького (до вул. Володимирської), Мала Житомирська, Костьольна,
Михайлівська, Софійська, Прорізна, Володимирський проїзд, Новий проїзд.

2 2,0 Площі: Івана Франка, Контрактова, Лесі Українки, Львівська, Перемоги, Поштова, Слави, Спортивна, Арсенальна,
біля Південного залізничного вокзалу, Вокзальна. 
Бульвари: Тараса Шевченка, Лесі Українки. 
Узвози: Андріївський, Володимирський, Крутий. 
Вулиці: Артема, Богдана Хмельницького (від вул.Володимирської), Басейна, Велика Житомирська,Володимирська
(до вул.Саксаганського), Горького (до вул.Саксаганського), Архітектора Городецького, Саксаганського (до
вул.Горького), Михайла Грушевського, Дарвіна, Десятинна, Еспланадна, Заньковецької, Івана Франка, Інститутська
(від   вул.Банкової), Ірининська, Круглоуніверситетська, Льва Толстого (до вул.Саксаганського), Леонтовича,
Липська, Лисенка, Лютеранська, Малопідвальна, Пирогова, Пушкінська, Рогнідинська, Петра Сагайдачного, Павла
Скоропадського, Тарасівська (до вул.Саксаганського), Терещенківська, Трьохсвятительська, Червоноармійська (до
вул.Саксаганського), Шовковична, Шота Руставелі, Ярославів Вал. 
Провулки: Музейний, Тараса Шевченка.

3 1,75 Усі мости. 
Площі: Героїв Великої Вітчизняної війни, Голосіївська, Петра Кривоноса, Либідська, Солом'янська, Московська,
Лук'янівська. 
Проспекти: 40"річчя Жовтня, Броварський (до залізничної колії), Возз'єднання (до залізничної колії), Перемоги (до
станції метро "Нивки"), Повітрофлотський (до Севастопольської площі), Червонозоряний. 
Бульвари: Дружби народів. 
Узвози: Дніпровський, Кловський. 
Вулиці: Верхній Вал, Нижній Вал, Володимирська (від вул.Саксаганського), Воровського, Горького (від
вул.Саксаганського), Дмитрівська, Жилянська, Івана Кудрі, Комінтерну, Михайла Коцюбинського, Кутузова,
Мельникова, Мечникова, Московська, Набережно"Хрещатицька, Олеся Гончара, Предславинська, Рейтарська,
Саксаганського (від   вул.Горького), Івана Мазепи, Солом'янська, Старовокзальна, Старонаводницька, Суворова,
Тарасівська (від вул.Саксаганського), Тельмана, Льва Толстого (від вул.Саксаганського), Тургенєвська, Урицького,
Цитадельна, Чапаєва, Червоноармійська (від вул.Саксаганського), В'ячеслава Чорновола, Щорса, Михайла
Задніпровського, Набережне шосе, Петрівська алея, Паркова дорога, алея Героїв Крут.

4 1,5 Площі: Героїв Бреста, Інтернаціональна, Космонавтів, Ленінградська, Новоросійська, Одеська, Севастопольська,
Тульська, Харківська, Тараса Шевченка. 
Проспекти: Леся Курбаса, Миколи Бажана, Броварський (від залізничної колії), Генерала Ватутіна, Визволителів,
Академіка Глушкова (від Одеської площі), Космонавта Комарова, Володимира Маяковського, Мінський,
Московський, Науки, Героїв Сталінграда, Оболонський, Перемоги (від станції метро "Нивки"), Повітрофлотський
(від Севастопольської площі), Юрія Гагаріна, "Правди", Кільцева дорога. 
Вулиці: Академіка Заболотного, Академіка Палладіна, Оноре де Бальзака, Богатирська, Борщагівська,
Братиславська, Вишгородська, Глибочицька, Довженка, Теодора Драйзера, Електриків, Миколи Закревського,
Ярослава Івашкевича, Індустріальна, Кіквідзе, Костянтинівська, Лугова, Маршала Гречка, Міська, Межигірська,
Миропільська, Набережно"Лугова, Новокостянтинівська, Раїси Окіпної,   Олени Теліги, Полярна, Промислова,
Протасів Яр, Марини Раскової, Саперно"Слобідська, Стеценка, Фрунзе, Червоногвардійська (до
вул.Червоноткацької), Щербакова, Щусєва, Дніпровська набережна, пров.Щорса.

5 1,0 Інші площі, вулиці, проспекти, бульвари тощо.

Про проведення заходу "Педагогічна хвиля: свято першокласників"
Розпорядження № 1350 від 1 серпня 2012 року

Відповідно до законів України "Про столицю України — місто
герой Київ", "Про загальну середню освіту", з метою урочистого
проведення 1 вересня 2012 року свята першокласників:

1. Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1.1. Провести 1 вересня 2012 року захід "Педагогічна хвиля: свято
першокласників" на вул. Хрещатик.

1.2. Під час проведення заходу забезпечити дотримання Правил бла!
гоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від
25.12.2008 № 1051/1051.

2. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити
охорону громадського порядку під час проведення заходу "Педагогічна
хвиля: свято першокласників" на вул. Хрещатик.

3. Головному управлінню охорони здоров'я виконавчого органу Київ!

ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити
чергування необхідної кількості машин швидкої медичної допомоги під
час проведення заходу.

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ!
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов
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У столиці зберуться світові
зірки класичної музики
На фестивалі Chamber Music Session кияни почують віртуозних 
виконавців

Міжнародний фестиваль

класичної музики Chamber

Music Session проходить у

Києві з 2005 року. Традиційно

він збирає найкращих артис!

тів з усього світу та позиціо!

нує себе як фестиваль музич!

них раритетів, в тому числі

маловідомих творів компози!

торів!класиків та сучасних

авторів.

Цього року в рамках фести!

валю відбудеться 15 концер!

тів — у залі галереї “Лавра” та

Колонному залі ім. М. Лисен!

ка Національної філармонії

України. Серед учасників —

відомі виконавці з Європи і

США, а також зірки вітчизня!

ної класичної сцени.

Фестиваль Chamber Music

Session відкриє один з найві!

доміших скрипалів у світі,

британець Найджел Кеннеді

з програмою Bach Meets Fats

Waller. Скрипаль!віртуоз в

академічному світі має скан!

дальну репутацію через свій

“рок!н!рольний” підхід до

інтерпретації музичної кла!

сики. Наприклад, він змішу!

вав симфонічні традиції з

джазовими, виступав з рок!

музикантами. Разом з тим,

йому вдалося популяризува!

ти класичну музику та залу!

чити до її прослуховування

молодь. Записані Найдже!

лом Кеннеді “Пори року”

Вівальді потрапили до Книги

рекордів Гіннесcа як най!

більш популярна класична

робота всіх часів: розійшлося

понад 2 мільйони копій пла!

тівки, а на вершині британ!

ських чартів класичної музи!

ки вона залишалася протя!

гом майже двох років. 4 ве!

ресня в Києві Найджел Кен!

неді гратиме мікс із творів

Баха і джазового піаніста

Фатса Воллера у власному

аранжуванні.

Учасниками концертів

другого дня фестивалю ста!

нуть квартет флейт у складі

флейтиста П’єра!Ів Арто

(Франція), Хенріка Світцера

(Данія), Христини Сарксян

(Україна — Франція), Лінн

Аннетт Ерно (Норвегія) і

фортепіанного квартету —

Вадим Гладков (фортепіано),

Юлія Іглінова!Мільштейн

(скрипка), Юваль Готлібович

(альт), Наталія Маргуліс (віо!

лончель).

6 вересня у Колонному за!

лі Національної філармонії

України виступить легенда

фортепіанної музики, лауре!

ат численних міжнародних

премій Сергій Бабаян

(США), який присвячує кон!

церт пам’яті Олександра

Слободянюка та зіграє твори

Баха, Мессіана, Рахманінова.

7 вересня на сцені фестива!

лю у супроводі Національного

ансамблю солістів “Київська

камерата” виступатимуть пі!

аніст Массіміліано Ферраті та

єдиний володар Grammy серед

українців вібрафоніст Андрій

Пушкарьов.

У рамках фестивалю впер!

ше в Україні прозвучить ав!

торська камерна версія “Ні!

мецького реквієму” Йоган!

неса Брамса. 9 вересня його

виконають музиканти з різ!

них країн — солісти Верена

Краузе (сопрано, Німеччи!

на — Швейцарія), Ендрю

Ешвін (баритон, Великобри!

танія), фортепіанний дует

Фредерік Шавель та Марк

Соле!Леріс (Франція), ка!

мерний хор “Кредо” (Укра!

їна) під диригуванням Богда!

на Шведа (Україна — Швей!

царія).

10 вересня програму про!

довжить "Шимановський

квартет" (Німеччина), київ!

ський струнний квартет Post

Scriptum. 11 вересня з шопе!

нівською програмою висту!

патиме переможець конкур!

сів ім. Ф. Шопена і П. Чай!

ковського американський пі!

аніст Кевін Кеннер. Цього ж

дня київська публіка матиме

можливість почути унікаль!

ний концерт на історичному

фортепіано — піанофорте —

голландця Барта ван Оорта у

супроводі музикантів Van

Swieten Society.

Закриють фестиваль 12 ве!

ресня два фортепіанних ду!

ети: Ірина Алексійчук та

Юрій Кот і організатори фес!

тивалю Олександра Зайцева

та Дмитро Таванець, які в

фіналі концерту зберуться у

фортепіанний квартет на чо!

тирьох роялях.

Крім концертів, у рамках

фестивалю відбудуться

майстер!класи для студен!

тів київської консерваторії.

Їх проведуть флейтисти

Хенрік Світцер та П’єр!Ів

Арто (6 вересня); піаніст

Массіміліано Ферраті (9 ве!

ресня); скрипаль Крістоф

Шікеданц (10 вересня) та

піаніст Барт ван Оорт (12

вересня).

Кожен виступ віртуозів бу!

де записано, і згодом органі!

затори планують випустити

аудіо!версію фестивалю

О М Б П Л Я Ж Х

К О Н С О Р Ц І У М Р

О Р Е Л А Т А Л О Е

Ф Р І Х Л О П А Щ

Е В Д Е М О Н І З М А

А Й Ф А Т К П А Т

Б М Е Н О Т Е Р А И

Е Л І П С С Т Е С А К

Відповіді на сканворд 

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

З 4 по 12 вересня в Києві відб деться Міжнародний фестиваль ла-
сичної м зи и Chamber Music Session 2012, в рам ах я о о пройде
15 онцертів. Тем заход , я ий ор анізов ють же вшосте, визна-
чили вартети — фортепіанні, стр нні, флейтові. Особливим остем
стане один з найвідоміших с рипалів світі британець Найджел
Кеннеді, я ий від риє фестиваль.

ОКРУЖНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ВИБОРЧОГО
ОКРУГУ № 217

29 серпня 2012 ро відб лося перше засідання о р жної виборчої о-
місії виборчо о о р 217, на я ом роз лян ті питання, передбачені За-
оном У раїни "Про вибори народних деп татів", що свідчить, що омісія
розпочала свою робот . Територія діяльності омісії — частина Оболон-
сь о о район міста Києва (виборчі дільниці № 800471-800547, 800577,
800578). Кіль ість виборчих дільниць 79, орієнтовна іль ість виборців 171
683.

Адреса омісії: в л. Героїв Дніпра, 32-а, м. Київ, 04214. Місцезнаход-
ження омісії — приб дова до житлово о б дин , др ий поверх.

Графі роботи омісії: понеділо — п'ятниця, з 10.00 до 16.00, перер-
ва на обід з 13.00 до 14.00.

Телефон омісії: 426-03-17 — олова ОВК, 426-08-38 - се ретар ОВК.

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

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 № 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн

енер ію, що відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 23.08.2012 № 1117 роздрібні тарифи на
еле троенер ію для споживачів ( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до
форм вання єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни вересні 2012 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ,
я і вводяться в дію з 1 вересня 2012 ро

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення та населених п н тів,
місь о о еле трично о транспорт та ом нально-
поб тових потреб релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од

74,37 14,87 89,24 94,67 18,93 113,60

Місь ий еле тричний транспорт, ом нально-поб тові
потреби релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од
(Постанова НКРЕ №344 від 17.03.2011)

30,4 6,08 36,48 30,4 6,08 36,48

Плата за перевищення до овірної величини
пот жності — в дво ратном розмірі за 1 Вт з ідно
з За оном У раїни “Про внесення змін до За он
У раїни “Про еле троенер ети ” від 23.06.2005
№ 2706 та Постановою НКРЕ № 558 від 26.07.2005,
рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за
періодами час , встановлюються та і тарифні
оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Напівпі овий період

Пі овий період

0,35

1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 6.00

з 6.00 до 8.00
з 10.00 до 18.00
з 22.00 до 23.00

з 8.00 до 10.00
з 18.00 до 22.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за
періодами час , встановлюються та і тарифні
оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Денний період

0,4

1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 23.00

Оболонсь ий районний с д міста Києва ви ли ає відповідачів Голо-
шивець Н.В., Осипю А.А., Костен а К.С. (в л. Прирічна, 31, в. 76, м.Ки-
їв) по цивільній справі за позовом Славі Л їзи Василівни про визнання
осіб та ими, що втратили право на орист вання житловим приміщенням,
та виселення.

С дове засідання відб деться 04.09.2012 ро о 14.30 в приміщені Обо-
лонсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. М. Тимошен-
а, 2-Є, аб. 24
У разі неяв и в с дове засідання, справа з ідно з вимо ами ЦПК У ра-

їни б де роз лян та за відс тності відповідачів.
При п блі ації о олошення про ви ли до с д , відповідачі вважаються

повідомленими про час і місце роз ляд справи.
С ддя Ш мей о О. І.

О олошення про ви ли до с д
Дарниць ий районний с д повідомляє про те, що 18 вересня 2012 ро

о 9.00 відб деться роз ляд цивільної справи за позовом Р сня Ві торії Сер іївни до
Шевч а Тараса Федоровича, ВГІРФО Дарниць о о РУ ГУ МВС У раїни про визнання
особи та ою, що втратила право орист вання житловим приміщенням.

Шевч Тарас Федорович , що проживає: м. Київ, в л. А.Ахматової, 13-Д, в. 137,
необхідно з'явитись до Дарниць о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Севастопольсь а, 14, аб. 25 для часті роз ляді справи.

Наслід ом неяв и може б ти заочний роз ляд справи!
Обов'яз ово випад неяв и останній зобов'язаний повідомити с д про причини

неяв и!
С ддя Дарниць о о районно о с д м. Києва О.Р. Л жець а

Заява про наміри
Підприємство ТОВ "Альянс Холдин " має намір отримати доз-

віл на ви иди забр днюючих речовин в атмосфер для автозап-
равно о омпле с , розташовано о за адресою: м. Київ, в лиця
Житомирсь е шосе, 6. Санітарна захисна зона витримана. Основ-
на виробнича діяльність за КВЕД: 50.50.0;

АЗК поб дована відповідно до діючих норм, правил, інстр цій,
державнх стандартів, що забезпеч ють безпечн е спл атацію
омпле с із застос ванням с часної е оло ічно безпечної техно-
ло ії заправлення автотранспорт .

Даний автозаправний омпле с розрахований на заправлення
автомобілів бензином, дизельним пальним.

Оцін а розрах н ово о рівня забр днення повітря, проведена
з ідно з Державними санітарними правилами охорони атмосфер-
но о повітря, свідчить, що рівень забр днення — доп стимий, а
ст пінь йо о небезпечності — безпечний.

В режимі нормальної техноло ічної е спл атації об'є та вплив
на нав олишнє природне середовище не перевищ є ГДК, і не а-
тивних е оло ічних наслід ів діяльності не вини не.

За важення ромадсь их ор анізацій і о ремих ромадян з да-
но о питання надсилати до Святошинсь ої районної державної ад-
міністрації в м. Києві протя ом місяця з дня оп блі вання о оло-
шення за тел. 044-417-81-54.

Управління житлово-
ом нально о осподарства
Печерсь ої районної в місті Києві

державної адміністрації
о олош є он рс на заміщення ва-
антних посад:
– оловно о спеціаліста-юриста відділ

по роботі та створенню ОСББ;
– тимчасово вільної посади оловно о

спеціаліста відділ з питань розвит
житлово- ом нально о осподарс-
тва.

Вимо и: вища освіта, стаж роботи.
Звертатися за адресою: м. Київ, в л.
Мос овсь а, 37/2, імн. 11, тел. 254-50-35.

Державним підприємством
з питань поводження з відхо-
дами я вторинною сировиною
"У ре орес рси" 28.08.2012
проведено он рс на право
оренди державно о майна, а
саме: лінії сорт вальної мо-
більної МСЛ-1 пот жністю 50
тис. тонн на рі , про проведен-
ня я о о о олошено в азеті
"Хрещати " від 03.08.2012 №
104. Переможцем визнано
ТОВ "ЕКО ПОЛІГОН".

Криничансь ий районний с д
повідомляє, що 27 серпня 2012
ро с дом б ло винесено заочне
рішення по цивільній справі
№ 2/421/245/12 за позовом Южди
Віталія Оле сандровича, треті особи
на стороні позивача Помет н Ма -
сим Володимирович, Южда Вален-
тина Гри орівна до Приватно о а ці-
онерно о товариства "Філдес У раї-
на" ( од ЄДРПОУ 26343631) про за-
хист прав споживача, встановлення
ні чемності правочин та стя нення
рошових оштів. Данним заочним
рішенням позов Южди В.О. задово-
лено в повном обсязі.

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про проведення
он рс №94-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності, я і б д ть
зал чені до проведення незалежної оцін и об'є тів, що належать

територіальній ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

Термін ви онання робіт та вид вартості — з ідно з Методи ою оцін и майна,
затвердженою постановою Кабінет Міністрів У раїни від 10.12.03 № 1891.

Кон рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності б де здійснюватись відповідно до
Положення про он рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності, затверджено о
на азом Фонд державно о майна У раїни 29.08.2011 р. № 1270 і зареєстровано о
Міністерстві юстиції У раїни 19.09.2011р. за №1096/19834.
Вимо ами до претендентів для часті он рсі є наявність:
– відповідної валіфі ації оцінювачів стосовно оцін и об'є та, що має

підтвердж ватися чинними валіфі аційними до ментами оцінювачів та свідоцтвами
про реєстрацію в Державном реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Поряд
реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) Державном реєстрі оцінювачів,
затверджено о на азом Фонд державно о майна У раїни від 19.12.01 № 2355 і
зареєстровано о в Міністерстві юстиції У раїни 28.12.01 за № 1092/6283;

– досвід с б'є та оціночної діяльності проведенні оцін и майна, зо рема
подібно о майна;

– перелі оцінювачів, я і б д ть зал чені до ви онання робіт з оцін и майна та
підписання звітів про оцін майна, та їх особисто о досвід проведенні оцін и
подібно о майна;

– письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до
проведення робіт з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їхніми
особистими підписами, а та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів.

До часті в он рсі мож ть б ти доп щені с б'є ти оціночної діяльності, я і діють
на підставі сертифі атів с б'є тів оціночної діяльності, виданих відповідно до За он
У раїни "Про оцін майна, майнових прав та професійн оціночн діяльність в
У раїні", я ими передбачено здійснення пра тичної діяльності з оцін и майна за
напрямами оцін и майна та спеціалізаціями межах цих напрямів, що відповідають
об'є т оцін и.

Учасни ам он рс необхідно подати до Головно о правління ом нальної
власності м.Києва он рсн до ментацію в одном запечатаном онверті, до я о о
додається лист з описом наданих до ментів. Кон рсна до ментація с ладається
з:

1. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):
– заява на часть в он рсі (за встановленою формою) — на ожний об'є т

о ремо;
– опія становчо о до мента претендента;
опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі та

я их б де зал чено до проведення оцін и та підписання звіт про оцін майна;
– письмові з оди оцінювачів; я их б де додат ово зал чено претендентом до

проведення робіт з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їх
особистими підписами, а та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів;

– опія сертифі ата с б'є та оціночної діяльності, видано о претендент Фондом
державно о майна У раїни;

– інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про претендента
щодо йо о досвід роботи, валіфі ації та особисто о досвід роботи оцінювачів, я і
працюють йо о штатном роз ладі та додат ово зал чаються ним, з незалежної
оцін и майна, том числі подібно о майна тощо).

2. Кон рсна пропозиція претендента подається запечатаном онверті і
містить пропозицію щодо вартості ви онання робіт, аль ляції витрат, пов'язаних з
ви онанням робіт, а та ож термін ви онання робіт.

Кон рс відб деться о 14.30 14.09.2012 в Головном правлінні
ом нальної власності м.Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10.
Телефони для довідо : 279-56-59, 279-54-73. До менти приймаються до
13.00 10.09.2012 за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 510. Телефон
за ально о відділ 279-27-19.

Державнє підприємство з питань поводження
з відходами я вторинною сировиною

повідомляє про намір передати в оренд о реме індивід ально визначене май-
но, а саме лінію сорт вальн мобільн МСЛ-1 пот жністю 50 тис. тонн на рі .
Основні мови он рс :

1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати по-
рівняно зі стартовим. Стартовий розмір орендної плати за базовий
місяць, серпень 2012 ро , становить 28385,73 рн без рах вання
ПДВ.
2. Цільове призначення — сорт вання твердих поб тових відходів.
3. Стро оренди — 5 (п'ять) ро ів.
4. Переможець он рс :

– омпенс є витрати орендодавця, пов'язані з проведенням незалежної
оцін и об'є та оренди та оп блі ванням о олошень про он рс та ре-
з льтат засобах масової інформації;

– забезпеч є б дівництво виробничих спор д та б дівель з інженерними
та техноло ічними ом ні аціями, необхідних для встановлення та е с-
пл атації лінії сорт вання твердих поб тових відходів;

– забезпеч є до ментальне підтвердження щодо збирання твердих поб -
тових відходів в обсязі не менше 50 тис. тонн на рі для подальшої пе-
рероб и на зазначеном сміттесорт вальном омпле сі;

– забезпеч є отримання сміттесорт вальним омпле сом плати за тилі-
зацію твердих поб тових відходів за тарифами не менше середньозва-
жених в У раїні.

Кон рс б де проведено 21.09.2012 об 11.00 за адресою: 02090 м. Київ,
в л. Лобачевсь о о, 23-В. Заяв и часни ів приймаються до 10.00
21.09.2012.

Перелі до ментів, я і подаються претендентами для часті в он рсі:
– до менти, що посвідч ють повноваження представни а юридичної осо-
би;

– заява про намір зяти в оренд майно, що належить до державної влас-
ності, із зазначенням наймен вання, місцезнаходження (місця прожи-
вання) та платіжних ре візитів заявни а:

– посвідчені нотарі сом опії становчих до ментів; опія випис и або ви-
тя з Єдипо о державно о реєстр юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців, опія паспорта (с. 1, 2, 11) для фізичної особи;

– завірен належним чином опію звіт про фінансові рез льтати претен-
дента з рах ванням дебіторсь ої і редиторсь ої забор ованостей за
останній рі ;

– довід , видан повноваженим ор аном (ор анізацією) про те, що сто-
совно претендента не пор шено справ про бан р тство;

– опія ліцензії на здійснення юридичною особою о ремо о вид діяльнос-
ті (за наявності та о о).

Управління праці та соціально о захист
населення

Печерсь ої районної в місті Києві державної адміністрації
о олош є он рс на заміщення ва антних посад:
– спеціаліста І ате орії відділ прийом ромадян на період
відп ст и по до ляд за дитиною до 3-х ро ів основно о
працівни а;

– спеціаліста І ате орії відділ прийом ромадян.
До он рс запрош ються особи з вищою освітою та досвідом

роботи. Для часті в он рсі необхідно протя ом місяця з дня
оп блі вання о олошення зверн тися за адресою: м. Київ, в л.
Цитадельна 4/7, .19, тел. 280-69-98.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Харлим Ми-
ол Дмитровича цивільній справі за позовом Дочірньо о підприємства по е спл -
атації та ремонт житлово о фонд та об'є тів соціально о-поб тово о призначення
"Е ос" А ціонерно о товариства Холдин ової омпанії "Київмісь б д" до Харлим Ми-
оли Дмитровича про визнання особи та ою, що втратила право орист вання жи-
лим приміщенням, роз ляд я ої відб деться 03 вересня 2012 ро о 12.00, в примі-
щенні Пєчерсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-
А, аб. 17.

Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або не
повідомлення с д про причини неяв и справ б де роз лян то за вашої відс тнос-
ті на підставі наявних в справі до азів.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни з оп блі ванням о олошення про ви ли
відповідач вважається повідомленим про час та місце роз ляд справи.

С ддя Бартниць а В.В.

Солом'янсь ий районний с д міста Києва (м. Київ, в л. М. Кривоноса,
25, аб. 10) ви ли ає на 13.09.12 на 14.00 Кабачо Єв енія Івановича, я від-
повідача цивільній справі № 2609/13202/12 (№ 3744/12) за позовом ПАТ
"Альфа Бан " до Кабачо Єв енія Івановича про стя нення забор ованості. У
разі неяв и справ б де роз лян то за відс тності відповідача.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості від-
повідача Зварич Івана Анатолійовича в с дове засідання, я е
призначено на 11.30 22 жовтня 2012 ро по цивільній справі за
позовом МТСБУ до Зварич І. А. про відш од вання ш оди ( абіне-
тет № 9, пр. Мая овсь о о, 5-в, м. Київ).

№
п/п Адреса об'є та

1. Нежилі приміщення площею 108,20 в.м — м.Київ, б льв. Лесі У раїн и, 36-В, літ. "А"

2. Нежилі приміщення площею 85,60 в.м — м.Київ, б льв. Лесі У раїн и, 36-В, літ. "А"

3. Нежилі приміщення (павільйон № 2) площею 106,40 в.м — м.Київ, пл. Льва
Толсто о (підземний пішохідний перехід), літ. "В"

4. Нежилі приміщення площею 52,00 в.м — м.Київ, в л. Хрещати , 44, літ. "А "

5. Нежилі приміщення площею 29,20 в.м — м.Київ, в л. Фр нзе, 121/2, літ. "А"

6. Нежила б дівля площею 20,00 в.м — м.Київ, в л. Фр нзе, 170-а, літ. "А"

7. Нежила б дівля площею 27,70 в.м — м.Київ, в л. Со альсь а, 6-а, літ. "А"

8. Нежилі приміщення площею 24,60 в.м — м.Київ, в л. Червоноармійсь а, 17, літ. "А"

9. Нежилі приміщення площею 249,60 в.м — м.Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 14

10. Нежила б дівля площею 386,80 в.м — м.Київ, просп. Перемо и, 130/1, літ. "А"

11. Нежилі приміщення площею 88,90 в.м — м.Київ, б льв. І.Лепсе, 51/16, літ. "А"

12. Нежилі приміщення площею 90,20 в.м — м.Київ, в л. Са са ансь о о, 123, літ. "А"

13. Нежилі приміщення площею 86,50 в.м — м.Київ, в л. Го олівсь а, 48, літ. "А"

Фестиваль Chamber Music Session від риє один з найвідоміших
с рипалів-британців Найджел Кеннеді
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СПОРТ
Хрещатик 31 серпня 2012 року

Температура +13°С

Атм. тиск 758 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 74 %

Температура +18°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 53 %

Температура +12°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 77 %

Прогноз погоди на 31 серпня 2012 року
ранок день вечір

"Динамо" програє, але 
продовжує боротьбу
Відбувся заключний матч 4 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У серед иївсь е “Дина-
мо” рам ах 4 валіфі а-
ційно о ра нд Лі и чем-
піонів на своєм полі
приймало менхен ладбах-
сь “Бор ссію”. Я і тиж-
день том , матч видався
ба атим на оли. Спочат
остям вдалося відродити
інтри , реаліз вавши дві
ольові на оди. Втім, під
завіс з стрічі “динамів-
цю” Бра н Ідейє вдалося
рез льтативно завершити
вихід віч-на-віч з ворота-
рем “Бор ссії” і зняти сі
питання про вихід на-
ст пний ра нд. Тож, не-
зважаючи на пораз з ра-
х н ом 1:2, за с мою двох
матчів р повом етапі
зі рає саме иївсь ий
л б.

Після впевненої перемоги в гостях

з рахунком 3:1 перед київським “Ди�

намо” стояло завдання не втратити

завойовані позиції в домашній зу�

стрічі. Футболісти “Боруссії” перед

матчем заявляли, що сподіваються

все ж пробитися до групового етапу,

але для цього німецькій команді по�

трібно обов’язково забити тричі. Зав�

дання складне, але, як відомо, у фут�

болі можливо все.

Почувши стартовий свисток шот�

ландського арбітра, футболісти “Бо�

руссії” розпочали атаку воріт “дина�

мівців”. Гості розуміли важливість

стартових хвилин зустрічі. Перший

небезпечний момент біля воріт Ко�

валя виник вже на 70�й секунді гри.

Аранго виконав прекрасну передачу

на набігаючого в штрафний майдан�

чик Херрмана, але той не зміг вдари�

ти по м’ячу. Футболісти “Динамо”

відразу зробили висновки. Кияни

моментально почали пресингувати, і

це дало результат. Вже на 5�й хвили�

ні господарі поля створили не менш

гострий момент, ніж їхні суперники.

Ідейє вийшов один на один з голкі�

пером, але забарився з ударом, і

Штранцль у підкаті вибив м’яч. Об�

мінявшись небезпечними момента�

ми, команди перейшли на гру в

більш спокійному руслі.

Варто відзначити настрій обох

колективів на цей матч. У кожному

єдиноборстві футболісти відпрацьо�

вували на всі сто відсотків. У середи�

ні тайму в гру довелося вступати гол�

кіперу “Динамо” Максиму Ковалю.

Херрман пробивав по воротах з�за

меж штрафного майданчика, але во�

ротар був на місці. На це динамівці

відповіли двома потенційно небез�

печними атаками. Спочатку Гусєв

опинився на позиції нападника, але

пробити з центру штрафного майдан�

чика йому не дозволили суперники.

А потім вже Ідейє міг вийти один на

один з голкіпером “Боруссії”, але

Марк�Андре тер Штеген вчасно вий�

шов з воріт і забрав м’яч у руки. Пер�

ша половина зустрічі завершилася

без забитих м’ячів.

У перерві Юрій Сьомін вирішив

зробити заміну в складі своєї коман�

ди. Замість Мілоша Нінковича на

поле вийшов Огнен Вукоєвич, аби

зміцнити середню лінію оборони

команди. Втім, навіть така обереж�

ність російського фахівця не завади�

ла гостям відкрити рахунок у цьому

матчі. На 70�й хвилині німецькі

футболісти виконали навіс у штраф�

ну зону киян, де Євген Хачеріді не�

вдало підставив голову, зрізавши

м’яч у ближній кут власних воріт —

0:1. Забивши м’яч, “Боруссія” про�

довжила спроби небезпечних атак.

“Динамо” намагалося не пропуска�

ти суперника до своїх воріт, а ловити

гостей на контратаках. Але на 78�й

хвилині гравцям “Боруссії” вдалося

виконати вдалу подачу з правого

флангу, Аранго виграв верхову бо�

ротьбу і головою відправив м’яч у

наші ворота – 0:2. Футболісти “Ди�

намо” помітно занервували, тому

взялися грати на відбій. Вже на 88�й

хвилині господарі спромоглися за�

бити. Ідейє вийшов один на один з

тер Штегеном і майстерно переки�

нув голкіпера. Надалі в діях обох ко�

манд відчувалася нервовість, що

значно вплинуло на атакувальні дії.

Тож підсумковий рахунок — 1:2 і

“Динамо” проходить в груповий

турнір Ліги чемпіонів
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Цей день в історії 31 серпня

1897 — Томас Едісон запатен-
т вав іно амер ( інето раф)
1892 — російсь ий промисло-

вець і меценат Павло Михайло-
вич Третья ов запропон вав
Мос овсь ій місь ій д мі переда-
ти в дар міст створен ним х -
дожню алерею
1898 — від рито Київсь ий по-

літехнічний інстит т
1900 — Британії продана

перша пляш а “Ко а-Коли”, на
сьо однішній день найпоп лярні-
ший безал о ольний азований
напій світі
1913 — свій день народження

свят є олландсь ий ф тболь-
ний л б “ПСВ” (б в творений
співробітни ами омпанії Philips)
1994 — Берліні пройшла
рочиста церемонія вивод ро-
сійсь их війсь

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Українські танцюристи вдало виступили
на Відкритому чемпіонаті Німеччини
У загальному підсумку вітчизняні спортсмени увійшли до десятки
найсильніших
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Нещодавно в німець ом Шт т арті
завершився Від ритий чемпіонат Ні-
меччини з танцювально о спорт .
Наш раїн на цих зма аннях пред-
ставляли вихованці Все раїнсь ої
федерації танцювально о спорт .
За алом чемпіонаті взяли часть
близь о 100 вітчизняних танцюваль-
них пар. За підс м ами т рнір
У раїна посіла висо е дев’яте місце
в за альній таблиці.

Серед кращих від України на турнірі були

спортсмени з клубу “Ніка” (Сімферополь), які

зайняли 18 місце в категорії GrandSlam (стан�

дарт). Вони разом зі своїми партнерами по збір�

ній, парою Володимир Лятов — Вероніка Миш�

ко будуть представляти нашу державу на чем�

піонаті світу серед дорослих (стандарт) в Авст�

ралії. Перше місце серед спортсменів А�класу

(дорослі) латиноамериканської програми посів

дует з Чернівців Роберт Поклітар — Анастасія

Сайнюк. Срібною нагородою відзначилися ки�

яни Ярослав Броварський — Єлизавета Гижко

(клуб “Юнік�Денс”) в категорії Юніори ІІ 

(латиноамериканська програма), які

22 вересня цього року разом зі своїми одно�

клубниками Ігорем Резніком — Крістіною Го�

дуновою будуть представляти Україну на чем�

піонаті світу WDSF серед Юніорів ІІ (латина).

Престижний турнір на запрошення спортивно�

го директора Німецької федерації танцюваль�

ного спорту (DTW), організатора Відкритого

чемпіонату Німеччини Майкла Ейхарта відві�

дав президент Всеукраїнської федерації танцю�

вального спорту Борис Дейч. Очільник ВГО

“ВФТС” провів низку зустрічей з керівництвом

Всесвітньої федерації танцювального спорту

(WDSF). Під час зустрічей було обговорено по�

точну співпрацю між ВФТС та WDSF, а також

DTW. Так, на зустрічі з Президентом WDSF

Карлосом Фрайтагом мова йшла щодо поданої

заявки від ВГО “ВФТС” про проведення в

Україні в 2014 році чемпіонату світу серед до�

рослих в латиноамериканській програмі. Разом

з тим Борис Дейч запевнив, що вже узгоджені

офіційні змагання чемпіонату світу серед до�

рослих (стандарт) — Київ, 23 листопада 

2013 року, а також чемпіонат Європи серед мо�

лоді (латина) та Кубок Європи серед дорослих

(латина) — Судак, 22–23 червня 2013 року.

Окрім цього, з Наташею Амброш, другим ві�

це�президентом WDSF було досягнуто домо�

вленості про її участь з лекціями та практични�

ми уроками під час Національного конгресу

суддів, що відбудеться у Судаку 27–30

листопада 2012 року

Президент ВГО "ВФТС" Борис Дейч (третій зліва) разом з ерівництвом Німець ої федерації танцювально о
спорт

Спортивні новини

Екстремальний спорт.У столиці відбудеться 
І Всеукраїнський фестиваль 
“Free Games”
Цими вихідними Києві відб деться І Все раїнсь ий фестиваль

альтернативних видів спорт “Free Games”.
Ор анізатори повідомляють, що з 31 серпня до 2 вересня столичний

пар Др жби Народів перетвориться на арен арячих битв за звання
найсильнішо о атлета Східної Європи понад 30 видах спортивної
про рами.
Крім то о, фестивалі візьм ть часть зір и світово о е стрим . Се-

ред них часни и престижних зма ань з мото-фристайл РедБ л X-
Fighters — оманда Оле сія Колесни ова FS 13 та Даніель Бодін (Шве-
ція); ле ендарна оманда з пар р Storm Freerun (Лондон, Вели о-
британія). Вони вражатим ть иян та остей міста майстерними по а-
зовими вист пами і влашт ють неймовірне спортивне шо .
У рам ах “Free Games” та ож відб д ться масштабні зма ання з ве-

ло-фрістайл BMX, я их візьм ть часть ращі атлети Європи, Між-
народні зма ання з вей бордин Ukraіnian Open, Від ритий чемпіонат
Києва з фріран , стріт-вор а т , памп-тре , бі -джампін , зма ання
з с імбордін , а та ож по азові вист пи та майстер- ласи зі сле лай-
н та с елелазіння.
Примітно, що про рама фестивалю не обмеж ється лише спортив-

ними зма аннями. У м зичній частині фестивалю братим ть часть та-
і відомі ви онавці я Awesomatic, O. Torvald, Noize MC та Gorchitza.
Крім то о, для поцінов вачів е стремальних видів спорт дизайнер а
Юлія Айсіна при от вала сюрприз — по аз першої в У раїні оле ції
одя для вей бордин для дорослих та дітей.
“Уперше лідери альтернативних, в личних та е стремальних місь их

видів спорт вист патим ть на міжнародном фестивалі та визначать
ращих національном рейтин . Фестиваль Free Games — це шлях
від лідера двор до зір и світово о рівня”, — зазначив Президент на-
ціональної раїнсь ої федерації вей бордин та воднолижно о спор-
т Юрій Зоз ля.
Захід відб ватиметься за підтрим и олови КМДА Оле сандра

Попова

Паралімпіада. Українець Дмитро Крижанівський
вийшов у фінал змагань з плавання
У валіфі аційном запливі на дистанції 50 метрів вільним стилем
римсь ий спортсмен Дмитро Крижанівсь ий посів др е місце, по а-
завши час 34.85 се нди.
Перемі запливі іспанець Себастьян Родрі ес, я ий випередив
раїнця на 1.05 се нди.
Фінальний заплив мав відб тися в четвер орієнтовно о 22.24 за и-

ївсь им часом. С перни ами севастопольця стан ть семеро часни ів
з Бразилії, Іспанії, США, В’єтнам та Вели ої Британії, я і спішно по-
долали валіфі ацію.
На адаємо, що Дмитро Крижанівсь ий на І рах-2004 в Афінах ви-
рав дві срібні медалі, а в Пе іні-2008 завоював золото і срібло.
Вист пає в ласі спортсменів з обмеженими фізичними можливос-
тями S5

ОВНИ, життя для вас — це незорана цілина, я а вима ає ста-
ранно о освоєння. Налашт йтеся на ви онання б дь-я ої р тинної
роботи, що вима ає посидючості, онцентрації сил, ва и, і проде-
монстр йте свою працьовитість. Керівництво щедро вина ородить
за це. При од на стороні раще не ш ати, зміна обстанов и по-
ш ах вражень, порожнє базі ання не по темі тіль и наш одять
прод тивності праці, заплям ють реп тацію.
ТЕЛЬЦІ, я поєднати творчість із рошима? Реаліз вати ці авий

прое т і отримати хороший приб то ? Питання с ладне для вашої
пра тичної нат ри, але вирішальне, я що це стос ється впоряд -
вання домашньо о нізда. Можна відновити меблі, зробити дріб-
ний ремонт або на свій сма придбати расив річ для оселі в сти-
лі останньої дизайнерсь ої моди.
БЛИЗНЯТА, через неаде ватн самооцін , онористість ви ри-

зи єте наламати дров не тіль и з домочадцями, але й з оле ами
по роботі. Прибор айте джина образ, пра ніть до армонії в сім’ї,
до оджайте рідним і не відчалюйте від ар’єрно о бере а, арди-
нальних заходів ліпше не ініціювати, вони самі вас по лич ть.
РАКИ, енер опотенціал висо ий, лібідо заш алює, реаліз вати

зад ми можна в парі, віддавши ермо влади союзни в р и, не-
нав’язливо підштовх ючи йо о до правильно о рішення. На роботі
демонстр йте фахов омпетентність, а спо сливі вибри и шефа
сприймайте спо ійно.
ЛЕВИ, хоча ви ходите фаворитами серед впливових др зів, це

не привід для байди вань, на тр дових теренах вима ається ви-
со ий професіоналізм, пра тичні навич и. Раціональний підхід під
час реалізації ділових прое тів, ви онання сл жбових замовлень
обов’яз овий. Аби роші не стали ябл ом розбрат , я мовиться,
др жба др жбою, а роші нарізно. Зваж йте всі плюси і мін си при
надходженні ділових пропозицій. Ви — відмінні осподарни и і
розбазарювання на вітер енер о- і матеріальних рес рсів в ім’я
процвітання с місно о бізнес неприп стиме. Під рідним дахом до
7 жовтня триватиме сейсмічна атмосфера.
ДІВИ, тримайтеся від інновацій фаховій сфері, т т все не-

про нозовано, шефа і оле драт є ваш раж. Обіймаєте ви ерів-
н посад чи в підле лом стані — ш айте точ и доти в приєм-
них зад шевних бесідах, саме т т особиста чарівність стане бла-
отворним важелем ре лювання сл жбових і фінансових взаємин.
ТЕРЕЗИ, лінія партизансь о о фронт проходитиме через сл ж-

бовий офіс. Де, аби вийти переможцем, не слід інтри вати, мані-
п лювати д м ами оле , безцеремонно нав’яз вати свої по ляди.
Ви здатні б ти сірим ардиналом, довіреною особою шефа, і ця
блис че зі рана роль принесе ба аті плоди.
СКОРПІОНИ, про спо ій заб дьте. Саме перчин а е стрим

стане ч довим стим лом на шлях дося нення армонійних др ж-
ніх взаємин. Б дьте посл жливими, пі л йтеся про с місний поб -
товий і психоло ічний омфорт. У разі сваро подр жня спальня
стане відмінним місцем для примирення, інтимних тіх. Тим паче,
що се с альний потенціал д же висо ий...
СТРІЛЬЦІ, ар’єрний аврал розпалі, левов част сил і твор-

чих рес рсів доведеться ин ти саме в цю сфер , не жалійте себе,
дайте жар он рентам — професійна самовіддача о питься
сторицею! Начальство б де в захваті, адрова цінність я фахівця
широ о о профілю і тр дово о вола висо а, одна не розслабляй-
теся, таємні воро и а тивіз валися. До 7 жовтня маєте створити
захисний м р від їхніх підст пних нападів.
КОЗОРОГИ, працюйте над системою д ховних цінностей: що

вас найбільше о риляє, вселяє армонію, впевненість, дозволя-
ючи міцно стояти на но ах? На том й зосередьтеся, соратни и
для підтрим и знайд ться, доля пошле істинних др зів. Я що ва-
ші дії направлені на саморе лам з метою виплесн ти на п блі-

най раще, поділитися досвідом, продемонстр вати таланти,
п блічно вист пити в ролі справедливо о борця за правд — це
ч дово.
ВОДОЛІЇ, палаці вашо о щастя др жба зводить стіни, любов

творює пол, а матеріальна с ладова є зміцнюючим цементом.
Чим либше прони нете в с ть то о, що відб вається, тим прод -
тивнішим б де рез льтат, але тіль и в стані спо ою і армонії. По-
няття “чесні” і “бр дні” роші в бізнесі д же а т альне. Не запля-
м йте р и неохайними фінансовими маніп ляціями, інтереси
омпаньйонів — святе. Розпочалася півторарічна см а, де плани
з реалізації фахово о по ли та ар’єрних стремлінь по оджені
Всевишнім.
РИБИ, тема партнерсь их взаємин найа т альніша. Аби до оди-

ти обранцям, б дьте чеп р нами, живіть за планомірним рафі ом,
виявляйте дбайливість і талант е ономно о осподаря, не смітіть
рошима. У разі непороз мінь з домочадцями виносити сміття з
хати протипо азано

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог
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