
Місто активізувало процес з видачі 
соціальних карток
У всіх районах столиці буде покращено організацію отримання "Картки киянина"

Станцію "Іподром" 
відкриють у кінці жовтня
У цьому році також розпочнуть роботи з будівництва четвертої гілки 
метрополітену

Як розповів “Хрещатику” генераль�

ний директор ПАТ “Київметробуд” Во�

лодимир Петренко, станція “Іподром”

готова на 90 % — тут завершені роботи з

проходки тунелів, виконані колійні ро�

боти. Наразі вже майже викладена під�

лога, триває облицювання стін марму�

ром. Повністю завершити будівництво

планують до 15 жовтня, а вже наприкін�

ці місяця об’єкт відкриють для пасажи�

рів.

Тривають роботи і на станції “Терем�

ки”. Як відмітив очільник міськадмініс�

трації, для завершення спорудження

об’єкта необхідно 600 млн грн. Тож при

стабільному фінансуванні станцію пла�

нують ввести в експлуатацію через 3�5

місяців. “Темпи будівництва метрополі�

тену нас радують, однак не задовольня�

ють повністю — ми б хотіли прискорити

будівництво в рази. Адже метрополіт�

ен — це найбільш популярний транс�

порт. Зараз ми будуємо дві станції на рік і

хотіли б подвоїти ці темпи”,— зазначив

Олександр Попов.

Цікаво, що від станції “Іподром” пе�

редбачено два відгалуження: одне з

них — у бік кінцевої станції “Теремки”, а

друге — до аеропорту “Київ” (Жуляни).

Наразі йде мова про будівництво двох

станцій уздовж Кільцевої дороги. За сло�

вами голови КМДА Олександра Попова,

території, які межують із запланованими

об’єктами, активно розвиваються — най�

ближчим часом тут планують збудувати

40�50 тис. кв. м житла. Тож заплановані

станції дозволять покращити транспорт�

не сполучення для мешканців мікро�

району.

У той же час, є гарна новина для меш�

канців центру столиці. У наступному ро�

ці метробудівці планують відновити бу�

дівництво станції “Львівська брама”. На

її зведення необхідно два роки.

Та однією з найважливіших перспек�

тив, яка дозволить вирішити транс�

портні проблеми тисяч киян та долати

відстань із лівого на правий берег за

хвилини, є будівництво четвертої гілки

метрополітену. Перші роботи з будів�

ництва метро на Троєщину розпочнуть

вже цього року. Як зазначив Володимир

Петренко, в першу чергу на лінії плану�

ють звести шість станцій. Дві — на пра�

вому березі: “Подільську” та “Глибо�

чицьку”, ще три розмістять на Поділь�

сько�Воскресенському мостовому пе�

реході та станцію “Райдужну” — на лі�

вому березі. За словами пана Петренка,

найбільш складними ділянками є два

перших об’єкти, їх зведення займе

4,5 — 5 років

Олександр Попов високо оцінив
проведення у столиці Всесвітнього
конгресу газетярів 
Київ став світовою столицею зі свободи слова
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Реконструкція "Українського дому"
обійдеться в понад 290 млн грн 

Кабмін затвердив прое т лобально о оновлення
б дівлі
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Транспортне майбутнє Києва 
У місті реаліз ється низ а прое тів, я і значно по -
ращать транспортне спол чення між лівим та пра-
вим бере ами Дніпра
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У номері

Новини

Україна налаштована 
на розбудову сучасного 
медійного простору
Про це Президент У раїни Ві тор Ян ович с азав

під час з стрічі з представни ами провідних світо-
вих ЗМІ — часни ами 64- о Всесвітньо о азетно-
о он рес та 19- о Всесвітньо о фор м реда то-
рів. “Ми добре роз міємо, що розб дова медійно о
простор , ЗМІ позитивно впливає на розвито і де-
мо ратії, і е ономі и У раїни та в цілом сприяє
розвит ромадянсь о о с спільства”,— с азав
лава держави. Сьо одні, на олосив Президент, в
нашій раїні відб вається реформ вання медійно о
простор . “Ми поставили собі за мет б д вати с -
часн медійн систем . Я звертаюся до вас я до
представни ів цьо о напрям бізнес : ми б демо
створювати мови для вас, щоб зал чити сьо одні
інвестиції цей се тор е ономі и найс часніші тех-
ноло ії. І оловне — той досвід і шлях, я ий прой-
шли старі демо ратії”,— с азав Ві тор Ян ович.
У раїна, зазначив Президент, б д є партнерсь і
відносини з бізнесом. “Том я б д радий бачити
вас нашими партнерами”,— на олосив Ян ович.
Президент Всесвітньої азетної та інформаційно-
видавничої асоціації Метью Джей об, свою чер ,
подя вав Ві тор Ян ович за остинність і роз -
міння місії та завдань очолюваної ним ор анізації.
“Я і інші раїни, я і хоч ть співпрацювати, ви ви-
словили бажання співпрацювати і б д вати чесний,
незалежний медіа-бізнес. Ви — наш вели ий
др ”,— зазначив Метью Джей об

Уряд розраховує, 
що держбюджет#2013 
буде прийнятий до виборів
Про це прем’єр-міністр У раїни Ми ола Азаров

заявив під час вист п в парламенті на від ритті XI
сесії. “Ми передамо прое т бюджет до Верховної
Ради повній відповідності з чинним за онодав-
ством. Та розрахов ємо, що парламент прийме цей
до мент ще діючим с ладом”,— с азав Ми ола
Азаров. При цьом він зазначив, що прое т держ-
бюджет -2013 б де реалістичним і збалансованим
та передбачатиме ви онання соціальних ініціатив
Президента. За словами Азарова, зараз на роз ля-
ді ВР знаходиться 151 рядовий за онопрое т, з
них 46 прийнято за основ . Прем’єр-міністр під-
реслив, що ряд просить ВР невід ладно роз ля-
н ти за онопрое ти, спрямовані на ви онання На-
ціонально о план дій на 2012 рі щодо впрова-
дження президентсь ої Про рами е ономічних ре-
форм на 2010—2014 ро и. Він точнив, що це за о-
нопрое ти, розроблені для по ращення інвестицій-
но о лімат в пріоритетних ал зях е ономі и,
спрощення мов ведення бізнес , с орочення до-
звільних процед р та ліценз вання, дос оналення
за онодавства щодо безпечності та я ості прод -
тів харч вання, посилення енер етичної безпе и,
запровадження подат на роз іш, стим лювання
розвит а рарно о омпле с тощо

Черги в київські дитсадки зникнуть
через 2 роки
Я зазначив олова КМДА Оле сандр Попов, це

стане можливим завдя и введенню в е спл атацію
38 нових дош ільних навчальних за ладів. “Ми по-
ставили завдання: наст пном році вдвічі збільши-
ти іль ість дитсад ів, через два ро и ми введемо в
е спл атацію приблизно 38 об’є тів. І це дозволить
нам пра тично вирішити питання з чер ою ці вихов-
ні за лади. У той же час ми вводимо еле тронний
запис до дитсад ів, і всі себе вдома через Інтернет
змож ть подивитися, я працює той чи інший садо ,
я і в ньо о є можливості, я а спеціалізація, с іль и
людей черзі. Це прое т, я ий дійсно дозволить
прибор ати бюро ратію та ор пцію, я що вона є,
том що іноді є на це с ар и. Це с часний підхід, і ми
план ємо, ще раз під реслюю, за два ро и це питан-
ня вирішити”,— запевнив Оле сандр Попов

Нагадаємо, що наявність “Картки киянина” надає

право на пільговий проїзд у метрополітені, 30 %

знижку на ліки в мережі аптек “Фармація”. Старан�

нями київської влади незабаром до проекту будуть

підключені дисконтні програми від торговельних ме�

реж.

“Важливо, що нам вдалося домовитися з певною

кількістю основних продуктових та господарчих мага�

зинів про знижки від 5 до 15 % для користувачів

“Картки киянина”. Багатьом людям така знижка до�

сить вагома. Проте сьогодні виявилося, що видачу

карток у районних управліннях праці та соціального

захисту населення організовано нерівномірно. На�

приклад, у Дарницькому, Голосіївському, Солом’ян�

ському районах за день соціальну картку отримали 50�

80 людей, а у трьох районах — Дніпровському, Дес�

нянському та Оболонському — в день обслуговували

4�16 людей”,— розповів “Хрещатику” заступник го�

лови КМДА Леонід Новохатько. Леонід Михайлович

вважає, що такий стан із видачею карток неприпусти�

мий і працівники управлінь соцзахисту мають негайно

виправити ситуацію. Наразі перед керівниками

районних управлінь поставлено завдання: щоденно

моніторити видачу карток мешканцям столиці.

Нагадаємо, що до кінця цього року планується забез�

печити дисконтною карткою 84 тисячі киян, які нале�

жать до пільгових категорій. Зараз їх видають непрацю�

ючим людям, які доглядають за дітьми�інвалідами, ін�

валідам, які отримують державну допомогу, та пенсіоне�

рам, які не мають права на пільговий проїзд відповідно

до законодавства України, але мають пільговий проїзд

на основі рішення Київради.

Зауважимо, що за даними ГУ праці та соціального за�

хисту населення КМДА, станом на 30 серпня цього ро�

ку в системі “Картка киянина” зареєстровано понад

12,8 тисячі киян, видано 6,6 тисячі карток. Реєстрація

громадян, які мають право на отримання документа,

триває
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Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Уже тривалий час місті впровадж ється важливий соціальний прое т “Карт а и-
янина”, я ий надає низ піль для меш анців столиці. На сьо одні видано понад 6,6
тисячі арто . Проте іль ох районах б ла відзначена досить низь а а тивність із
видачі пласти ово о до мента. Аби дол чити до про рами всі піль ові ате орії и-
ян, я их наліч ється понад 700 тисяч, КМДА провели роз’яснювальн робот із е-
рівни ами районних правлінь праці та соціально о захист населення щодо ращої
ор анізації процес з видачі “Карт и иянина”.

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Київ продовж є розвито транспортної інфрастр т ри, зо ре-
ма, проводиться низ а робіт щодо по ращення спол чення
о олиць із центром міста. Та , 2010 році б ло введено в е с-
пл атацію 3 станції метро К ренівсь о-Червоноармійсь ої лінії,
2011 запрацювала ще одна — “Вистав овий центр”. Наразі

триває б дівництво станцій “Іподром” та “Терем и”, я і завер-
шать цю іл підзем и. Вчора олова КМДА Оле сандр Попов
проінспе т вав хід робіт на зазначених ділян ах та спільно з
фахівцями об оворив питання подальшої розб дови метропо-
літен в столиці.

Голова КМДА Оле сандр Попов особисто перевірив хід б дівництва станції метро "Іподром"
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Новини

Олександр Попов високо оцінив 
проведення у столиці Всесвітнього 
конгресу газетярів

На три дні Київ став світовою столицею свободи слова. Місто прий�

має 64�й Всесвітній газетний конгрес та 19�й Всесвітній форум редак�

торів. Третього вересня у Міжнародному центрі культури та мистецтв

відбулася урочиста церемонія відкриття конгресу та вручення нагороди

"Золоте перо свободи" за участі Президента України Віктора Янукови�

ча. На церемонії були присутні урядовці, представники Адміністрації

Президента та голова КМДА Олександр Попов. Очільник столичної

держадміністрації переконаний, що заходи такого рівня повинні стати

традиційними, адже це прекрасна нагода популяризувати Київ як одне

з найкрасивіших міст. "Ми раді вітати учасників конгресу та форуму в

Києві, раді можливості приймати менеджмент найбільших світових ви�

дань. Ця подія настільки ж важлива у медіа�просторі, як Чемпіонат Єв�

ро�2012 для футбольних уболівальників. Ми маємо ще одну прекрасну

нагоду розповісти світові про Київ як сучасну європейську столицю з

невичерпним туристичним та діловим потенціалом", — наголосив

Олександр Попов

Міська влада продовжує розширювати 
мережу ОСН

У 2012 році в Києві стартувала реалізація міської комплексної про�

грами "Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадян�

ського суспільства на 2012–2016 роки". Серед основних завдань про�

грами: фінансова та матеріально�технічна допомога діючим ОСН сто�

лиці, підтримка ініціатив громадян щодо створення мережі нових ор�

ганів самоорганізації, їх системна консультативно�методична підтрим�

ка. До речі, про результати впровадження програми в столиці говори�

тимуть сьогодні у столичному Будинку вчителя. Участь у конференції

"Роль органів самоорганізації населення у розвитку столиці" візьме го�

лова КМДА Олександр Попов, перший заступник голови КМДА

Олександр Мазурчак, заступник голови КМДА Олександр Пузанов,

голови районів та близько двохсот представників діючих ОСН. Протя�

гом грудня 2010 — липня 2012 року у місті здійснено важливі кроки

щодо розширення мережі ОСН. На сьогодні у столиці діє 110 органів

самоорганізації населення, з яких: будинкових — 41, вуличних — 4,

квартальних — 8, мікрорайонних — 57. Вони охоплюють 736 тис. меш�

канців міста Києва.

Зазначимо, що останнім часом значно покращилася ситуація щодо

фінансової підтримки ОСН, які вперше за останні роки отримують не

тільки кошти на заробітну плату, а й додаткові фінансові ресурси для

реалізації заходів на виконання власних повноважень. Важливим кро�

ком у стимулюванні діяльності працівників ОСН столиці стало збіль�

шення заробітної плати керівників та секретарів на 30 % від посадових

окладів. Цікаво, що вперше за останніх 5 років у рамках виконання за�

ходів міської програми було проведено конкурс проектів та програм

розвитку місцевого самоврядування. Переможцями конкурсу визначе�

ні 11 проектів та програм ОСН, які отримали відповідну підтримку

влади для їх реалізації

Нову систему паркування 
в Києві почнуть впроваджувати 
у 2013 році

Усі пункти програми "Єдиного паркувального простору Києва",

яку депутати Київради повинні затвердити до кінця осені, київська

влада має намір виконати до 2015 року. Про це розповів голова

КМДА Олександр Попов у прямому ефірі телеканалу "Київ". "Зараз

відповідні структури готують цю програму для обговорення в місь�

кій раді. У нас є бачення того, що протягом 2013—2014 років буде

інвестовано в реалізацію цієї програми близько 1 млрд грн. Це до�

зволить нам практично вирішити питання паркування як у цен�

тральній частині, так і за межами центральної частини міста, тобто

комплексно вирішити проблему — де і як можна автомобілістам

розміщуватися, — зазначив голова КМДА

Оплата житлово%комунальних послуг у серпні
становить 98,08 %

Загальний рівень сплати киянами житлово�комунальних послуг з

урахуванням погашеної заборгованості в серпні становить 98,08 %,

поточна сплата дорівнює 89,09 %. Про це повідомив директор КП

"Головний інформаційно�обчислювальний центр" Станіслав Каплу�

ненко. Серед будинків комунальної форми власності найкращий по�

казник рівня сплати з урахуванням погашеної заборгованості досяг�

нуто в Печерському (101,85 %), Голосіївському (99,98 %) та Поділь�

ському (99,48 %) районах. Рівень поточної сплати серед будинків

комунальної форми власності складає 89,52 %. У лідерах — Голосіїв�

ський (91,54 %), Дарницький (91,19 %) та Подільський (90,38 %)

райони. Стовідсотковий рівень оплати з урахуванням погашеної за�

боргованості — в будинках ОСББ. Серед кращих — Подільський та

Солом’янський райони

Цифра дня

484 768 900 
пасажирів перевезено міським електротранспортом у січні�липні
цього року.

За інформацією ГУ статистики у місті Києві
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Зелене світло 
для велосипедистів
У жовтні в столиці з’явиться близько 200 паркомісць 
для екологічного транспорту
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Велотранспорт столиці стає все
поп лярнішим, тож дії місь ої влади
спрямовані на створення омфорт-
них мов р х в лицями столиці на
велосипеді. Зо рема б д ються ве-
лодоріж и. Із середини жовтня при-
пар вати "дво олісно о" для вело-
любителів стане ще простіше. У
місь адміністрації обіцяють облашт -
вати Києві близь о 200 пар о-
місць, здебільшо о біля ромадсь их
станов.

На виконання доручення голови КМДА Олек�

сандра Попова комунальні служби в півторамі�

сячний термін повинні доопрацювати організа�

ційні питання щодо облаштування велопарковок

та встановити їх. Зауважимо, що збільшити кіль�

кість паркувальних майданчиків столичну владу

попросили представники Асоціації велосипедис�

тів Києва. Зокрема, в Асоціації вважають, що

найбільше парковки необхідні в центральній час�

тині столиці й біля громадських установ. "Наяв�

ність велопарковок у центрі — ознака того, що

місто дбає про велосипедистів. Крім того, ці

стоянки мають бути безпечними, адже людина не

тільки їздить у своєму районі, а й доїжджає до

місця призначення, залишає велосипед і далі йде

у справах", — зазначає "Хрещатику" член Асоці�

ації велосипедистів Києва Ксенія Семенова.

У міськадміністрації одразу ж відгукнулись на

це прохання. Як розповів "Хрещатику" директор

КП "Київтранспарксервіс" Андрій Дудко, уже роз�

роблено та затверджено проекти схем і конкретні

адреси встановлення велопарковок, відпрацьова�

ний і обраний їх зовнішній вигляд, підготовлені

економічна й технічна частини. "Загалом для вста�

новлення велопарковок готова вся технічна доку�

ментація", — зазначає Андрій Дудко.

"Сьогодні вирішується питання про балансо�

утримувача велопарковок, тобто тієї комуналь�

ної організації, яка буде відповідальною за їх

належне утримання. Одразу після цього роз�

почнеться монтаж велосипедних стоянок. У

жовтні ми плануємо завершити цю роботу", —

зазначив заступник голови КМДА Анатолій Го�

лубченко.

Нагадаємо, столична влада впроваджує про�

граму облаштування велодоріжок на дорогах і у

парках міста. Так, нещодавно було відкрито но�

ву велосипедну доріжку на проспекті Бажана.

До слова, сьогодні обов’язковою умовою при

будівництві нових автошляхів у Києві є облаш�

тування велодоріжок

Управлінці нового покоління
У Національній академії державного управління 
при Президент України в цьому році розпочинають навчання майже
2 тисячі слухачів
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Днями Національній а адемії дер-
жавно о правління при Президент
У раїни відб лися рочисті збори з
на оди почат ново о навчально о
ро . Заняття розпочн ть понад 700
сл хачів Києві та більше 1100 осіб
ре іональних відділеннях.

Як наголосив Президент НАДУ, доктор наук з

державного управління, професор, заслужений

економіст України Юрій Ковбасюк, у Націо�

нальній академії та її регіональних інститутах у

Дніпропетровську, Львові, Харкові та Одесі го�

тують високопрофесійних фахівців у галузі дер�

жавного управління, які здатні осучаснити ді�

яльність органів державної влади та органів міс�

цевого самоврядування. Новий навчальний рік

для цього закладу ознаменувався утворенням

трьох нових навчально�наукових Інститутів: Ін�

ституту вищих керівних кадрів, Інституту “Ви�

ща школа державного управління” та Інституту

державної служби та місцевого самоврядуван�

ня.

“Академію визначено головним вищим на�

вчальним закладом України в системі підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації фахів�

ців у галузі знань “державне управління”, — це

прописано в законі, і ми можемо констатувати,

що наш заклад є провідним для виховання нової

когорти управлінців найвищого державного рів�

ня, готових до вирішення тих завдань, які вини�

кають нині перед державою, — розповів “Хреща�

тику” Юрій Ковбасюк. — Академія співпрацює із

багатьма провідними світовими вишами з підго�

товки кадрів за спеціальністю “Державне управ�

ління”. Наразі ведеться робота щодо отримання

нашими слухачами одразу двох дипломів — НА�

ДУ та провід�

них світових

вишів”.

Серед цьо�

горічних слу�

хачів заочної

форми на�

вчання є за�

ступники міністрів, голови міських рад та понад

20 голів РДА, які підвищуватимуть свою квалі�

фікацію у сфері державного управління. До ви�

щої школи державного управління у 2012 році

вперше зараховано 50 слухачів, для яких на�

вчальні дисципліни викладатимуть англій�

ською мовою.

П і д г о т о в к у

молодих фа�

хівців здій�

снюватимуть

за спеціаль�

н о с т я м и :

“ Д е м о к р а �

тичне врядування”, “Європейська співпраця”

та “Регіональний розвиток”. За словами Юрія

Ковабасюка, серед слухачів — випускники про�

відних вітчизняних і закордонних вишів, спів�

робітники міжнародних організацій та фондів.

Крім того, НАДУ бере активну участь у програ�

мі Президентського кадрового резерву “Нова

еліта нації”.

Цікаво, що випускниками академії є 42 народ�

них депутати України, відомі політики, керівни�

ки центральних органів виконавчої влади та ор�

ганів місцевого самоврядування. Серед них —

міністр аграрної політики та продовольства

України Микола Присяжнюк, міністр культури

України Михайло Кулиняк, перший заступник

голови КМДА Олександр Мазурчак

До кінця жовтня у Києві облаштують
близько 200 паркомісць для

велосипедів, здебільшого біля
громадських установ у центрі столиці

Обов’яз овою мовою при б дівництві нових автошляхів місті є облашт вання велодоріжо

Серед цьо орічних сл хачів заочної форми навчання є заст пни и міністрів, олови місь их рад
та понад 20 олів РДА
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Випускниками академії є 42 народних депутати
України, відомі політики, керівники центральних

органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування



Тенденції

Ділові новини

Ощадбанк запроваджує
зручний сервіс 
для вкладників 
колишнього СРСР

Для ма симальної зр чності
в ладни ів Сбербан олишньо-
о СРСР, дані про я их внесено
до “Реєстр в ладни ів заощад-
жень ромадян” та я і ще не
пройшли процес а т алізації сво-
їх даних, Ощадбан запровадив
новий сервіс IVR-а т алізація. У
фін станові інформ ють, що в ве-
ресні очі ється нова хвиля теле-
фонних дзвін ів. Для то о, аби мі-
німіз вати навантаження на теле-
фонні лінії онта т-центр , а та-
ож зробити телефонне спіл -
вання в ладни ів із бан ом більш
швид им і зр чним, б ло введено
IVR-сервіс. Відтепер для отри-
мання дати і час проведення а -
т алізації за допомо ою сервіс
IVR в ладни ам необхідно зате-
лефон вати за номером 0-800-
212-000 (без оштовно зі стаціо-
нарних телефонів в У раїні) або
(044) 364-21-21 (за тарифами
“У ртеле ом ”), обрати меню
“Автовідповідач” та, просл хавши
повідомлення, ввести інформа-

цію про свою дат народження та
цифрове значення номер пас-
порта. Лінія працює цілодобово.
У бан впевнені, що IVR — це ще
один с часний бан івсь ий сер-
віс, я ий не лише заощадж є час
лієнтів, а й робить їхнє обсл о-
в вання швид им та омфорт-
ним

Реконструкція 
“Українського дому” 
обійдеться в понад 
290 млн грн
Кабмін затвердив прое т ре-
онстр ції б дівлі “Національний
центр ділово о і льт рно о спів-
робітництва “У раїнсь ий дім”
(в л. Хрещати , 2) із за альною
ошторисною вартістю 290,148
млн рн. Про це с азано в розпо-
рядженні ряд № 626. Прое т,
розроблений ДП “На ово-до-
слідний і прое тний інстит т міс-
тоб д вання” і ре омендований
до затвердження ДП “У рдер-
жб де спертиза”, подано Мініс-
терством ре іонально о розвит-
, б дівництва і житлово- ом -

нально о осподарства. Ре он-
стр ція передбачає 3 п с ових

омпле си, б дівництво першо о
оцінюється в понад 52 млн рн,
др о о — в 192,99 млн рн і тре-
тьо о — в понад 44 млн рн. Ре-
онстр ція, зо рема, передба-
чає облашт вання підземно о
пар ін а на 76 місць та триватиме
18 місяців, повідомляють У раїн-
сь і новини

Ринок застав майна
в Україні продовжує 
зростати
Протя ом першо о півріччя по-

точно о ро нотарі сами б ло
завірено майже 46 тис. до оворів
застави р хомо о майна та іпоте-
и. Після ризово о 2009 ро ,
оли в державі б ло нотаріально
завірено ре ордно низь іль-
ість застав, третій рі поспіль
іль ість до оворів продовж є
збільш ватися. Про це повідомив
міністр юстиції У раїни Оле -
сандр Лавринович. З йо о слів,
протя ом першо о півріччя поточ-
но о ро нотарі сами б ло заві-
рено майже 46 тис. до оворів за-
стави р хомо о майна та іпоте и
(застави нер хомо о майна), що
майже на 20 % перевищ є іль-

ість до оворів, завірених протя-
ом сьо о 2009 ро . Я що ж по-
рівнювати з анало ічними по аз-
ни ами першо о півріччя 2011
ро , то іль ість застав майна
цьо оріч зросла на 5 %. Для по-
рівняння: 2007 році в У раїні б -
ло нотаріально завірено майже
500 тис. до оворів застав майна.
З них понад 229 тис. до оворів
застав р хомо о майна та понад
267 тис. іпотечних од

У Києві човен вартістю 
понад 2 мільйони гривень
“плив” від сплати податків
К п ючи про лян ове с дно

“Galeon 390”, 2008- о ро ви-
п с , столичне підприємство,
я е займається посередництвом
фінансовом се торі, хилило-

ся від сплати чималої с ми по-
дат на доходи фізичних осіб.
Я з’яс вали подат івці під час
перевір и фінансово- осподар-
сь ої діяльності підприємства,
йо о ерівництво лало з меш-
анцем Києва од півлі-про-
даж транспортно о засоб вар-
тістю більше ніж 2 мільйони ри-
вень. У даном випад , при ви-

платі доход иянин , підприєм-
ство мало б, я подат овий
а ент, тримати подато на дохо-
ди фізичних осіб за став ою 5 %
(специфічне р хоме майно), про-
те ці ошти до бюджет не на-
дійшли. За рез льтатами пере-
вір и, дире тор підприємства,
я ий полюбляє про лян и Дніп-
ром, доведеться сплатити до бю-
джет понад 140 тис. ривень по-
дат на доходи фізичних осіб,
б д ть на ладені та ож і штрафні
сан ції

“Укрпошта” ввела 2 нові
види міжнародних 
грошових переказів 
між Україною і Росією
Зо рема б ло введено звичай-

ний пере аз на розрах н овий
рах но одерж вача й пере аз із
післяплатою за поставлений то-
вар. Звичайний пере аз на роз-
рах н овий рах но одерж вача
здійснювати мож ть я фізичні,
та і юридичні особи. Механізм
пере аз з післяплатою за по-
ставлений товар та ий: відправ-
ни (фізична або юридична осо-
ба) надсилає по п одерж ва-

чеві, той забирає товар пошто-
вом відділенні й на місці опла-
ч є йо о, а ошти перерахов ю-
ться відправни ові. “Міжнародні
пере ази між У раїною і Росією є
повноцінною двосторонньою о-
дою. Посл и працюють двох
напрям ах — раїнці мож ть
оплач вати свої по п и в інтер-
нет-ма азинах Росії, а жителі РФ
та само оплач вати по п и в
раїнсь их інтернет-ма ази-

нах”,— зазначають в “У рпошті”,
повідомляють У раїнсь і но-
вини

Ціни на землю під котеджну
забудову не змінилися

З 27 серпня по 3 вересня вар-
тість землі під отеджн заб дов
в Київсь ій області збере лася на
рівні 3076 доларів/сот а. Про це
с азано в повідомленні омпанії
SV Development. За цей період
різних районах Київсь ої області
б ло зафі совано я зниження і
підвищення цін, та і їх збережен-
ня на олишньом рівні. Напри-
лад, незмінними залишились ці-
ни Фастівсь ом і Баришівсь о-
м районах

Інформаційні
технології — 
у столичні
школи
У Києві реалізується
проект "Освітня 
хмара міста" — 
фіналіст конкурсу
"СтратегіЯ"
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Місь а влада сприяє розвит
на ово-технічно о потенціал
молоді. Зо рема шляхом впро-
вадження їх творчих ідей та іні-
ціатив пра ти місцево о са-
мовряд вання. Та , до ново о
навчально о ро столиці за-
п щено пілотний прое т з осво-
єння "хмарних" техноло ій на
базі Печерсь ої імназії № 75.
За важимо, це вже четвертий
прое т переможців місь о о
он рс “Страте іЯ”, що реалі-
зов ється столиці в рам ах
Страте ії розвит Києва до
2025 ро .

Як зазначає заступник голови КМДА Рус�

лан Крамаренко, для реалізації проекту

“Освітня хмара міста” гімназія № 75 була

обрана не випадково — її учні Олександра

Черненко та Владислав Орел стали фіналіс�

тами Київського конкурсу “СтратегіЯ” у

номінації “Електронне місто”. “Керівниц�

тво гімназії йде в ногу з часом і розуміє важ�

ливість інтеграції новітніх технологій у на�

вчальний процес сучасної школи. До того

ж, ця ініціатива відповідає Стратегії розвит�

ку Києва до 2025 року”,— зауважує Руслан

Михайлович.

Нагадаємо, конкурс “СтратегіЯ” прово�

дився КМДА спільно з фондом Олександра

Кардакова “Освітні ініціативи”. Перший

конкурс молодих дослідників зібрав 220

учасників та 88 проектів. За його результа�

тами було відібрано десять найоригінальні�

ших робіт, які поступово втілюються в жит�

тя у столиці.

Для організації єдиного інформаційного

простору навчального закладу обрано

“хмарний” сервіс Microsoft Office 365. Від�

тепер учні та вчителі гімназії можуть корис�

туватися корпоративним поштовим серві�

сом, системою обміну миттєвих повідом�

лень, проводити відео�конференції, он�

лайн роботу на одному документі та безпе�

рервно навчатися, незважаючи на можливі

карантини. Вчителі будуть також активно

використовувати OneNote в своїй роботі зі

школярами і колегами для ведення цифро�

вих портфоліо учнів, цифрових зошитів —

усе це буде доступно для спільної роботи у

“хмарі”.

“Термін реалізації пілотного проекту — до

30 листопада 2012 року. Надалі ми розгляда�

ємо можливість розширити проект на весь

район, а потім і місто. Школярі запропону�

вали ідею, яка відповідає основним тенден�

ціям щодо ключових трендів ІТ, — техноло�

гії віртуалізації, соціальні мережі, автомати�

зоване структурування даних, “хмарні” об�

числення. Це вже четвертий втілений у міс�

ті проект фіналістів конкурсу “СтратегіЯ”.

Проекти “Вільний Інтернет у Києві”, “Об�

лаштування мережі велосипедних доріжок”,

“Озеленення садиби ліцею” вже частково

чи повністю реалізовані, найближчим часом

буде запущено проект “QR�місто”,— наго�

лосив Руслан Крамаренко
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Куди вигідно вкладати
вільні кошти
Українцям запропонують купувати валютні облігації 
та казначейські зобов’язання
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Несприятливі мови на зовніш-
ніх рин ах апітал і значний
обся валюти на р ах насе-
лення зм ш ють ряд диверси-
фі вати свої джерела запози-
чень. Президент У раїни підпи-
сав за он, що дозволяє вип с
валютних ОВДП для населення.
Я зазначають в НБУ, нові
2-річні інстр менти б д ть ви-
п с атися в до ментарній фор-
мі номіналом 500 дол., що пе-
редбачає виплат пона один
раз на півро . Став а приб т-
овості, швидше за все, знахо-
дитиметься діапазоні 8-10 %.

Очікується, що перший випуск цінних

паперів відбудеться у вересні�жовтні на

суму приблизно 200 млн дол. і вони бу�

дуть продаватися через Ощадбанк. Дер�

жавний банк також планує проводити

зворотний викуп облігацій, нараховуючи

премію максимум в 1 % до ціни продажу.

Як зазначають експерти аналітичного

відділу ING Банку, достатньо жорсткий

графік погашень зовнішніх боргів у дру�

гій половині 2012 і 2013 років (2,5 млрд

дол. і 7,5 млрд дол. відповідно) та бажан�

ня диверсифікувати джерела запозичень

змушують уряд звернутися до валютних

заощаджень населення. До того ж, випуск

валютних ОВДП для банківського секто�

ра в минулому році виявився досить

успішним.

Випуск облігацій 
не зашкодить економіці

Тож діло за малим — аби громадяни по�

чали вкладати вільні кошти у цінні папе�

ри. А для цього необхідні гарантії уряду

щодо можливих ризиків. У свою чергу, ди�

ректор департаменту аналізу та прогнозу�

вання грошово�кредитного ринку НБУ

Сергій Кораблін пояснює, чому випуск

валютних ОВДП не збільшує ризики для

економіки України. “Ризики є завжди —

чи в економіці, чи в бізнесі, і не має зна�

чення — випускаються ці зобов’язання в

національній валюті, в доларах чи євро.

Інша справа — як ми їх оцінюємо, як ни�

ми управляємо. І цей момент — принци�

повий”,— зазначає Сергій Кораблін.

За його словами, неможливо зробити в

економіці будь�що без жодних ризиків. У

грудні минулого року Мінфін уперше

вийшов на ринок із валютними ОВДП, і

ціна запозичення становила 8,9 % річних.

Такою вона залишалась протягом остан�

ніх шести місяців, а ось термін запозичень

збільшився удвічі, тобто і ризики зменши�

лися на стільки ж.

Також пан Кораблін зазначає, що проб�

леми, які спостерігалися на фондовому

ринку України 15 років тому, були пов’я�

зані не з випуском ОВДП в гривнях, а з їх

короткостроковістю. Запозичення брали

на шість, три місяці або взагалі на один, і

врешті�решт це призвело до того, що ви�

конати зобов’язання щодо ОВДП стало

неможливо. Сьогодні такої проблеми не�

має. Тривалість запозичення валютних

ОВДП — один, два, а то й три роки.

У свою чергу директор департаменту з

управління валютним резервом та здійс�

нення операцій на відкритому ринку НБУ

Олександр Дубихвіст пояснив, чому Мі�

ністерство фінансів вийшло на цей ринок

лише зараз, а не два чи більше років тому.

“Тільки з початку поточного року вже по�

гашено 16 млрд гривень в еквіваленті ва�

лютних кредитів та внесено 10 млрд на де�

позити. І ми стикаємося з питанням, де

розміщувати ці кошти. Валютне кредиту�

вання заборонене для фізичних осіб, а в

юридичних осіб немає попиту на валюту,

оскільки їм для операційної діяльності

потрібна гривня. І тому в банків виникає

дилема — або взагалі припинити залучен�

ня валютних вкладів, або шукати, де їх

розміщувати”,— зазначив Олександр Ду�

бихвіст.

За його словами, Мінфін запропонував

той інструмент, у який можна вкладати і

людям, і банкам. І це важливо, оскільки в

Україні фондовий ринок ще погано роз�

винутий. “Звичайно, нам необхідно його

розвивати, надавати більший вибір фізич�

ним особам. Адже сьогодні для людей

працює лише один інструмент — депо�

зит — у доларах або гривнях. За статисти�

кою, 40 % — це доларові депозити, а 

60 % — гривневі. І зараз ми даємо людям

ще один інструмент — казначейські зо�

бов’язання у доларах і гривнях. Людина

матиме вибір, вона зможе піти в банк або

дати гроші державі”, — вважає Олександр

Дубихвіст.

Населенню запропонують 
казначейські зобов’язання

Окрім валютних ОВДП уряд запропо�

нує населенню для збереження валютних

заощаджень ще один зручний вид інвес�

тицій — державні казначейські зобов’я�

зання, випущені в документарній формі.

Вони не потребують відкриття рахунку чи

укладання договору з банком, що є знач�

ною перевагою для споживачів. До того ж,

власники державних казначейських облі�

гацій не зобов’язані декларувати свій ін�

вестиційний прибуток, що значно спро�

щує операції з цими цінними паперами.

Як зазначають експерти, державні каз�

начейські облігації виражені в доларах і є

високоліквідним фінансовим інструмен�

том, який користуватиметься попитом як

у фізичних осіб, так і в банків. Тобто осо�

ба — власник облігацій — за бажанням

може звернутися у будь�який момент до

банку та продати їх. Таким чином, на від�

міну від депозиту інвестовані кошти в разі

потреби можуть бути повернені повністю

чи частково шляхом продажу всього паке�

та цінних паперів або його частки.

Це, як зазначають опитані “Хрещати�

ком” експерти, вигідно і для держави,

адже, уникаючи посередників, вона буде

здійснювати запозичення безпосередньо у

населення, і тому дохідність казначей�

ських зобов’язань стане вищою, аніж при�

бутковість за депозитами. Крім того, ін�

вестовані в цінні папери кошти в повному

обсязі будуть гарантовані державою на

відміну від депозитів (гарантована сума

становить 150 тис. грн).

На думку Олександра Дубихвоста, для

того, щоби люди довіряли фондовому

ринку, потрібна присутність надійних га�

рантій. У цьому випадку фахівець бачить

найнадійніший інструмент — це борг дер�

жави. У будь�якій країні він виступає як

гарантія для вкладення коштів. І тому

перші кроки людей на ринку цінних папе�

рів — саме купівля державних казначей�

ських зобов’язань

Окрім валютних ОВДП, уряд запропонує населенню 
для збереження валютних заощаджень ще один зручний вид

інвестицій — державні казначейські зобов’язання
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Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

З ожним ро ом транс-
портна інфрастр т ра сто-
лиці а тивно розвивається:
з’являються нові мости та
розв’яз и, від риваються
станції метрополітен ,
оновлюється р хомий
с лад наземно о і підзем-
но о транспорт . Та досі
залишається невирішеним
питання транспортно о
спол чення ліво о та пра-
во о бере а столиці. Днями
провідні фахівці під час
р ло о стол об оворю-
вали онцепцію розвит
транспортної інфрастр т -
ри міста. Зо рема е спер-
ти проаналіз вали прое т
б дівництва 4-ї іл и мет-
рополітен , я а має з’єд-
нати жилий масив Троєщи-
на з правобережною части-
ною міста, зведення По-
дільсь о-Вос ресенсь о о
мостово о переход та
розвито автодорожньої
мережі міста за алом.

З лівого на правий берег 
і навпаки — без проблем

За останні роки транспортна ін�

фраструктура Києва значно онови�

лась. “Збудовано 150 км трамвайних

ліній в однопутному вимірі, зведено

два нових депо та одне реконстру�

йоване. Також оновлено лінію

швидкісного трамваю та запущено в

експлуатацію міську електричку”,—

розповідає гендиректор КП “Київ�

пастранс” Микола Ламбуцький.

Окрім цього, удосконалено сис�

тему управління наземним транс�

портом та майже повністю оновле�

но автобусний парк, на черзі заміна

зношених трамваїв та колій. Також

активізувалося будівництво метро�

політену — за останні два роки вве�

дено в експлуатацію чотири станції,

будується метро до житлового ма�

сиву Теремки.

Але, попри значні кроки до по�

кращення умов роботи муніципаль�

ного транспорту, в місті досі зали�

шається невирішеним питання спо�

лучення між лівим та правим бере�

гом Дніпра. Як наголошує голова

КМДА Олександр Попов, одним із

найбільш нагальних питань у Києві

є проблема транспортного сполу�

чення між берегами столиці. Адже,

згідно з останнім переписом насе�

лення, у Києві проживає 3 млн насе�

лення. З них 1 млн 20 тис. мешкають

на лівому березі. Щодня понад 330

тис. киян прямують на роботу з ліво�

го на правий берег. Крім того, ще 20�

30 тис. щоденно їдуть з найближчих

міст, містечок та сіл на роботу до Ки�

єва. Щодня у години пік на “пере�

правних шля�

хах” з лівого на

правий берег та

навпаки вини�

кають численні

автозатори, що

створює не�

зручності для

мешканців од�

ного з найбіль�

ших житлових масивів Києва — Ви�

гурівщина�Троєщина. Вирішення

цього питання нині є першочерго�

вим для міської влади. Та, як зазна�

чають експерти, остаточно розв’яза�

ти цю проблему можна лише завдя�

ки будівництву метрополітену.

Метро на Троєщину

Нині у місті готується до реаліза�

ції масштабний проект — будівниц�

тво підземки на Троєщину. Це 12

станцій — від вул. Глибочицької (з

пересадкою на станції “Лук’янів�

ська”) до станції “Марини Цвєта�

євої”. “У цьому році розпочнеться

будівництво першої станції —

“Райдужна”. Вона буде збудована

до того, як зверху пройде автомо�

більна дорога — з’їзд з мосту”,—

розповідає начальник КП “Київ�

ський метрополітен” Володимир

Федоренко. За його словами, на лі�

нії курсуватимуть 6�вагонні поїзди,

що суттєво збільшить перевізну

спроможність метрополітену. За�

уважимо, за попередніми підрахун�

ками, ця гілка підземки за годину

зможе перевезти майже 50 тисяч

пасажирів.

Нині Київ вже має консультанта з

реалізації цього проекту — ВАТ

“ Ф е д е р а л ь н и й

центр проектного

ф і н а н с у в а н н я ”

(Росія), який до

кінця року пред�

ставить схеми фі�

нансування будів�

ництва підземки

на основі держав�

н о � п р и в а т н о г о

партнерства. Наразі готується дого�

вір з консультантом та технічне зав�

дання до нього. 

“До кінця року компанія надасть

нам дві фінансові схеми будівниц�

тва та роботи нового метрополітену.

Обидві засновані на принципі дер�

жавно�приватного партнерства.

Перша буде схемою концесії — при

такому підході інвестор буде повер�

тати вкладені кошти за рахунок ви�

ручки від проданих квитків і отри�

маної різниці в тарифі від міста,

при цьому експлуатантом буде ви�

ступати приватна компанія. Друга

фінансова схема — це договір жит�

тєвого циклу. У такому випадку ін�

вестор буде отримувати кошти з

міського бюджету протягом 15�20

років, а експлуатантом виступить

КП “Київський метрополітен”,—

пояснює заступник голови КМДА

Руслан Крамаренко.

Реалізація проекту обійдеться в

14 млрд грн. Місто наразі не має та�

ких коштів, тож у профільному ко�

мітеті парламенту обіцяють бю�

джетну підтримку. “Аби завершити

частково будівництво Подільського

мостового переходу і почати будів�

ництво метро на Троєщину, треба

приблизно 2�2,5 млрд грн. Ці кош�

ти у бюджеті знайти реально”,— за�

значив народний депутат України,

заступник голови бюджетного ко�

мітету ВР Валерій Борисов.

Автомобільна частина 
Подільського мосту 
запрацює в наступному році

Нагадаємо, першу чергу Поділь�

ського мостового переходу було

введено в експлуатацію ще у жовті

2010 року, до складу якої увійшли:

Набережно�Рибацька дорога, міст

через гавань та естакада по вул.

Набережно�Хрещатицькій. Другу

ж чергу планують завершити в на�

ступному році — це ділянка від

вул. Набережно�Хрещатицької до

бульв. Перова. Наразі триває мон�

таж металоконструкцій арки�пере�

прави через Дніпро.

Вже цьогоріч на добудову Поділь�

сько�Воскресенського мосту виді�

лять 200 млн грн. Наступний рік ста�

не ударним і фінішним для будівниц�

тва автомобільної частини. Як зазна�

чає заступник голови КМДА Анато�

лій Голубченко, організаційні питан�

ня для виконання робіт уже виріше�

ні. “У нас є всі можливості наступно�

го року запустити цей міст в експлу�

атацію з лівого на правий берег й

навпаки”,— каже Анатолій Костян�

тинович. Зауважимо, переправа че�

рез Дніпро передбачає два рівні руху:

перший — для проїзду метро, дру�

гий — для руху автомобілів.

Швидкісний трамвай 
розвантажить Троєщину

Окрім цього, на Троєщині вже

цієї осені почне працювати нова

швидкісна лінія трамваю. Нині тут

триває реконструкція, але вже неза�

баром по коліям курсуватимуть по�

тяги за двома маршрутами. “Вже у

жовтні перших пасажирів до станції

міської електрички привезе онов�

лений швидкісний трамвай від ву�

лиць Милославської та Сабурова. У

пікові години трамвай курсуватиме

до залізничної станції “Райдужна”,

а вдень — до розвороту на проспект

Ватутіна”,— пояснює Микола Лам�

буцький

На щастя, рідко, але все�таки зустрічаються

люди, які, відчуваючи за собою безліч гріхів, ду�

мають, що не отримають прощення від Бога. Й

так думаючи, все більше й більше занурюються в

гріховне життя та перестають турбуватися про

своє спасіння.

Тому саме цей гріх відчаю є найтяжчим з усіх

гріхів та неминуче веде людину до остаточної по�

гибелі. Якою б грішною людина не була, вона не

повинна впадати в відчай, а навпаки, поспішати

до Бога з покаянням.

Які б тяжкі не були наші гріховні рани, та Гос�

подь Ісус Христос в силі зцілити рани всього сві�

ту. Незліченні наші гріхи, але нескінченне й ми�

лосердя Боже до грішників, які каються.

Багато з тих лиходіїв, які зверталися до Бога,

ставали служителями Божими та й ще за життя

удостоювалися дару чудотворення. Деякі блудни�

ці та інші великі грішники, покаявшись, нині

блаженствують. Саме про це свідчить життя пре�

подобного отця нашого Давида.

Він був розбійником, робив багато зла, бага�

тьох вбивав. Одного разу, відпочиваючи на горі зі

своїми товаришами й розмірковуючи про своє

життя, він прийшов в жах від своїх справ, розка�

явся й зважився останні свої дні присвятити слу�

жінню Богу. Кинувши своїх спільників, він прий�

шов у монастир й просив доповісти про себе ігу�

мену, кажучи, що він хоче бути монахом. Ігумен

не забарився прийти до нього й, думаючи, що

він, маючи похилий вік, не витримає чернечого

подвигу, відмовився прийняти його в монастир.

Давид почав старанніше просити, та ігумен не

приймав. Засмучений відмовою, він нарешті ви�

гукнув: “Чи знаєш ти, отче, хто я? Я — Давид,

отаман розбійників. Якщо ти не приймеш мене,

клянуся тобі, що знову візьмусь я за свої справи,

приведу сюди своїх товаришів, розіб’ю монастир

та нікого живими з вас не залишу”. Почувши це,

ігумен зважився прийняти його.

Потім, говориться в його житії, “почав Давид

подвизатися стриманістю, утримувати себе сми�

ренням. Й перевершив всіх сімдесятьох чорно�

ризців, які жили в монастирі. За святість свого

життя преподобний почав творити багато чудес:

сліпі зцілювались, кульгаві ходили, злі духи вига�

нялись”.

Саме таке велике та несказанне милосердя Бо�

же до грішників, які каються! Тому повинні й ми

навчитися не слабшати в надії на милосердя Бо�

же, а зробивши гріх, звертатися до Бога зі сльоза�

ми, щиросердим каяттям та з твердим звернен�

ням виправити своє життя. А Він, Всеблагий,

очистить наші беззаконня та неправди, якими б

тяжкими вони не були

Інформація надана Синодальним 
відділом Української 
православної церкви

Деснянський район 
відвідала делегація з міста
Лейпціг
Деле ація з міста Лейпці с ладі пред-

ставни ів німець ої федерації товариства
“Європа- онта т” відвідала Деснянсь
РДА в рам ах др жньо о візит до район .
Очолила деле ацію Рената Фой т, я а вже
не вперше приїжджає сюди з манітар-
ною місією. З У раїною товариство “Євро-
па- онта т” поєдн є 10-літнє співробіт-

ництво. Привітав німець их др зів ви он ючий обов’яз и олови Дес-
нянсь ої РДА Вадим Костючен о. “Сердечно вам вдячні за плідн ба а-
торічн співпрацю, оздоровлення дітей Німеччині, надання манітар-
ної допомо и малозабезпеченим сім’ям та сім’ям, постраждалим вна-
слідо аварії на ЧАЕС. Сподіваємося, що місто Лейпці та товариство
“Європа- онта т” і надалі співпрацюватим ть з чорнобильсь ими ро-
мадсь ими ор анізаціями Деснянсь о о район ”,— за важив Вадим
Костючен о.
Він вр чив пані Ренаті Фой т почесн рамот . Під час з стрічі з е-

рівництвом Деснянсь о о район німець і ості об оворили можливі
нові аспе ти для співробітництва. Зо рема пані Рената Фой т зазначи-
ла, що має намір запросити юних спортсменів Деснянсь о о район
Німеччин для часті спортивній олімпіаді, я а відб деться найближ-
чим часом. Та ож німець і ості відвідали Центр з надання адміністра-
тивних посл та іност дію “Film.ua”

Лідери учнівського самоврядування 
з Троєщини відпочинуть у МДЦ “Артек”
Лідери чнівсь о о самовряд вання, часни и оманди юних інспе -

торів дорожньо о р х середньої ш оли № 190 Деснянсь о о район ,
я а стала переможницею місь их зма ань ЮІР, відб ли до Міжнарод-
но о дитячо о центр “Арте ”. Там, на березі Чорно о моря, діти про-
вед ть час поєднанні а тивно о відпочин , творчості та навчання. З
2 до 11 вересня в “Арте ” відб деться X Міжнародний навчально-
оздоровчий збір лідерів чнівсь о о самовряд вання, я ом візьм ть
часть 200 чнів 8-11 ласів — лідери чнівсь их рад, омітетів, парла-
ментів, л бів та інших стр т р самовряд вання за альноосвітніх на-
вчальних за ладів Києва та переможці місь их етапів зма ань ЮІР. Ко-
жен часни збор матиме ч дов можливість реаліз вати себе твор-
чості, інтеле т альних і рах та спорті

У Дніпровському районі 
розпочався набір у гуртки
та секції
Дніпровсь а РДА інформ є, що з 1 ве-

ресня починається набір дітей в рт и та
се ції підліт ових л бів за місцем прожи-
вання. В л бах естетично о та спортив-
но о напрям ор анізовано робот та их
рт ів та се цій: малювання, с часні тан-

ці, м зи а, ан лійсь а мова, під отов а до
ш оли, театральний та во альний рт и, шахи, шаш и, бо с, настіль-
ний теніс, ф тбол, т ризм, за альна фізична під отов а та ін. За довід-
ами можна звертатися до Центр по роботі з дітьми та молоддю за
місцем проживання. Адреса: Київ, б-р Перова, 56, тел.: 540-03-11

На Оболоні відкриють 
водний стадіон
Оболонсь а РДА запрош є 8 вересня о

12.00 (с бота) на спортивні зма ання до
Дня фізичної льт ри і спорт та від рит-
тя Київсь о о водно о стадіон , що відб -
д ться на набережній зато и “Оболонь”. У
про рамі зма ань — стрітбол, волейбол,
ай ідо, ре о-римсь а боротьба, арм-
рестлін , арате, настільний теніс, ле о-
атлетичний бі , спортивно-оздоровча

ходьба, пере они на човнах “Дра он”, весловий слалом, підняття ирі,
імнасти а, стрільба зі спортивно о л , настільний хо ей. Гостям за-
пропон ють по азові вист пи вихованців дитячо-юнаць их спортивних
ш іл і спортивних л бів район , а та ож вони змож ть спостері ати за
серією зма ань на К бо Київсь о о водно о стадіон весл вально о
слалом , т рнірів з аноп ло, весл вання “С респрінт” та весл вально-
о марафон . У рам ах заход проводитиметься вистав а дося нень
спортивних л бів, станов, ор анізацій, дитячо-юнаць их спортивних
ш іл Оболонсь о о район

У Шевченківському районі
відбулася нарада 
щодо стану боротьби 
зі злочинністю
Ви он ючий обов’яз и про рора Шев-

чен івсь о о район Сер ій Гор па,
спільно з ерівни ами районних підрозді-
лів міліції та подат ової сл жби, провів
оординаційн нарад щодо стан бо-
ротьби зі злочинністю Шевчен івсь ом
районі. Незважаючи на те, що продовж

7 місяців 2012 ро правоохоронними ор анами вживались і продов-
ж ють вживатися заходи, с еровані на боротьб зі злочинністю, опе-
ративна обстанов а в районі залишається с ладною. Та , з почат
ро т т зареєстровано 3287 злочинів, що на 151 більше, ніж за ана-
ло ічний період мин ло о ро (3136). Спостері ається збільшення
рівня злочинності насамперед за рах но зростання с оєних раді-
жо , в личної та рецидивної злочинності. В. о. про рора та ож звер-
н в ва на необхідність посилення боротьби щодо протидії злочи-
нам сфері е ономічних, земельних відносин та ор пції. Серед по-
зитивних тенденцій б ло відзначено зменшення іль ості с оєних
тяж их та особливо тяж их злочинів завдя и вжитим про рат рою
район оординаційних заходів, спрямованих на профіла ти злочи-
нів.
Особлива ва а прис тніх б ла звернена на недоп щення неза он-

но о втр чання з бо онтролюючих та правоохоронних ор анів ді-
яльність с б’є тів осподарювання і забезпеченні за онності під час
виборів народних деп татів У раїни, додержання онстит ційних прав
ромадян на вільне волевиявлення. За підс м ами оординаційної на-
ради, схвалено постанов , в я ій запропоновано вжити спільні з о-
джені заходи, спрямовані на посилення протидії злочинності та дося -
нення позитивних рез льтатів цієї роботи

У парку Шевченка відзначать 
День фізкультури та спорту
Шевчен івсь а РДА запрош є иян та меш анців район на свято

спорт . 8 вересня об 11.00 в пар ім. Т. Г. Шевчен а з на оди відзна-
чення Дня фізичної льт ри і спорт відб деться районне фіз льт р-
не свято “Спорт для всіх”. У про рамі заход : танцювальна заряд а
“Рано чемпіонів”; сімейні естафети “Мама, тато, я — спортивна сім’я”;
веселі старти та розвиваючі і ри для дітей; майстер- ласи з танцю-
вально о фітнес “FitCurves and Zumba”; майстер- ласи “Діти малюють
спорт”; по азові вист пи вихованців Центр творчості “Шевчен івець”;
шаховий т рнір для любителів; запис до спортивних рт ів і се цій. Ці-
аво, що ожен часни , я ий бере часть спортивній лотереї, має
шанс ви рати оловний приз — велосипед

Новини районів

Немає гріха, що перемагає 
Боже милосердя

Одним з найбільш
нагальних питань у Києві

є проблема
транспортного

сполучення між берегами
столиці 

Транспортне 
майбутнє Києва
У місті реалізується низка проектів, які значно покращать 
транспортне сполучення між лівим та правим берегами Дніпра

Під час р ло о стол е сперти об оворювали онцепцію розвит транспортної інфрастр т ри Києва

На новій четвертій ілці метрополітен рс ватим ть 6-ва онні потя и, що значно збільшить провізн спроможність
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ВИБОРИ�2012
Хрещатик 5 вересня 2012 року

Постанова № 734 від 3 вересня 2012 року,  м. Київ
Про внесення змін до деяких постанов 
Центральної виборчої комісії

Керуючись статтями 11—13, частиною другою

статті 27 Закону України "Про Центральну вибор�

чу комісію", Центральна виборча комісія 

п о с т а н о в л я є :
1. Внести зміни до деяких постанов Централь�

ної виборчої комісії згідно з додатками 1—5.

2. Копію цієї постанови разом з відповідним

додатком (витягом із додатка) видати відповідним

кандидатам у народні депутати України, які бало�
туються в одномандатних виборчих округах у по�

рядку самовисування, та представникам політич�
них партій, які висунули кандидатів у народні де�
путати України в одномандатних виборчих окру�
гах.

3. Цю постанову разом з відповідним додатком

(витягом із додатка) надіслати відповідним регіо�
нальним друкованим засобам масової інформації

для оприлюднення у триденний строк з дня її

прийняття, а також оприлюднити на офіційному

веб�сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії 

А. МАГЕРА

Витяг із додатка 1 

до постанови Центральної виборчої комісії

від 3 вересня 2012 року № 734

ЗМІНИ,
які вносяться до постанови  Центральної виборчої

комісії від 7 серпня 2012 року № 181, 
щодо кандидатів у народні депутати України 

Байсарова Л.В., Пехова В.А., Тернікова Ю.М.,
Борисова В.Д.

4. Викласти позицію щодо кандидата у народні

депутати України Борисова Валерія Дмитровича,

зареєстрованого в одномандатному виборчому

окрузі № 213, у такій редакції:

"Борисов Валерій Дмитрович, народився 31

травня 1957 року в місті Кілія Одеської області,

громадянин України, протягом останніх п'яти

років проживає на території України, освіта ви�

ща, народний депутат України, заступник голо�

ви Комітету Верховної Ради України з питань

бюджету, голова Ради громадської організації

"Об'єднання громадян "За Троєщину", член

Партії регіонів, проживає в місті Києві, суди�

мість відсутня, суб'єкт висування — Партія ре�

гіонів".

Секретар
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Центральна виборча комісія

Постанова № 735 від 3 вересня 2012 року,  м. Київ
Про внесення змін до деяких постанов 
Центральної виборчої комісії

До Центральної виборчої комісії надійшли заяви
щодо внесення змін до відомостей про партійність

кандидатів у народні депутати України:
від Політичної партії "УДАР (Український Де�

мократичний Альянс за Реформи) Віталія Клич�

ка" у зв'язку з виключенням Кондратенка В.І.,

зареєстрованого в одномандатному виборчому

окрузі № 98, із членів цієї партії (зареєстрована в

Комісії 28 серпня 2012 року за № 21�34�16518);

від політичної партії Всеукраїнське об'єднання
"Батьківщина" у зв'язку з виключенням із членів ці�

єї партії Каптусарової Н.О., зареєстрованої в одно�

мандатному виборчому окрузі № 134 (зареєстрова�

на в Комісії 30 серпня 2012 року за № 21�34�16924);

від Партії регіонів у зв'язку з виключенням із

членів цієї партії Черноморова О.М., Крачуна

С.В., Вурсти М.М., Лакатоша М.М., Благодира

А.В., зареєстрованих в одномандатних вибор�

чих округах № 2, 4, 72, 73, 160 відповідно (заре�

єстрована в Комісії 1 вересня 2012 року за № 21�

34�17795);

від кандидата у народні депутати України в одно�
мандатному виборчому окрузі № 138 Перемана А.Г.

у зв'язку з припиненням членства у Партії регіонів

(зареєстрована в Комісії 26 серпня 2012 року за 

№ 21�36�15977);

від кандидата у народні депутати України в одно�
мандатному виборчому окрузі № 138 Слайковсько�

го А.В. у зв'язку з припиненням членства у Партії

регіонів (зареєстрована в Комісії 26 серпня 2012

року за № 21�36�15985);

від кандидата у народні депутати України в одно�
мандатному виборчому окрузі № 103 Давиденко

Л.В. у зв'язку з припиненням членства у Партії ре�

гіонів (зареєстрована в Комісії 27 серпня 2012 ро�

ку за № 21�36�16310);

від кандидата у народні депутати України в одно�
мандатному виборчому окрузі № 108 Мошенського

В.З. у зв'язку з припиненням членства у Народній

Партії (зареєстрована в Комісії 28 серпня 2012 ро�

ку за № 21�36�16446).

Також до Центральної виборчої комісії надійшли
заяви щодо внесення змін до відомостей про місце

проживання кандидатів у народні депутати:
від кандидата у народні депутати України в одно�

мандатному виборчому окрузі № 91 Сольвара Р.М.

(зареєстрована в Комісії 29 серпня 2012 року за 

№ 21�36�16854);

від кандидата у народні депутати України в одно�
мандатному виборчому окрузі № 214 Ганущака Ю.І.

(зареєстрована в Комісії 29 серпня 2012 року за 

№ 21�36�16873).

Крім того, до Центральної виборчої комісії надій�
шли заяви щодо внесення змін до відомостей про
посаду (заняття) та місце роботи кандидатів у на�

родні депутати України:
від кандидата у народні депутати України в одно�

мандатному виборчому окрузі № 219 Грабара М.Ф.

(зареєстрована в Комісії 21 серпня 2012 року за 

№ 21�36�14322);

від кандидата у народні депутати України в одно�
мандатному виборчому окрузі № 212 Яреми В.Г.

(зареєстрована в Комісії 22 серпня 2012 року за 

№ 21�36�14448);

від кандидата у народні депутати України в одно�
мандатному виборчому окрузі № 92 Титаренка В.А.

(зареєстрована в Комісії 30 серпня 2012 року за 

№ 21�36�17285);

від кандидата у народні депутати України в одно�
мандатному виборчому окрузі № 218 Парцхаладзе

Л.Р. (зареєстрована в Комісії 1 вересня 2012 року

за № 21�36�17934).

Розглянувши зазначені заяви, керуючись статтями
11—13, частиною другою статті 27 Закону України

"Про Центральну виборчу комісію", Центральна
виборча комісія постановляє:

1. Внести зміни до деяких постанов Централь�

ної виборчої комісії згідно з додатками 1—9.

2. Копію цієї постанови разом з відповідним

додатком (витягом із додатка) видати відповід�

ним кандидатам у народні депутати України, які

балотуються в одномандатних виборчих округах у

порядку самовисування, та представникам полі�

тичних партій, які висунули кандидатів у народні

депутати України в одномандатних виборчих ок�

ругах.

3. Цю постанову разом з відповідним додатком

(витягом із додатка) надіслати відповідним регіо�

нальним друкованим засобам масової інформації

для оприлюднення у триденний строк з дня її

прийняття, а також оприлюднити на офіційному

веб�сайті Центральної виборчої комісії.

4. Цю постанову разом з відповідним додатком

(витягом із додатка) надіслати окружним вибор�

чим комісіям з виборів народних депутатів Украї�

ни 28 жовтня 2012 року для врахування змін, уне�

сених у відомості про кандидатів у народні депу�

тати України, зареєстрованих в одномандатних

виборчих округах, під час виготовлення їх інфор�

маційних плакатів.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії 

А. МАГЕРА

Витяг з додатка 2

до постанови Центральної виборчої комісії

від 3 вересня 2012 року № 735

ЗМІНИ, 
які вносяться до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 3 серпня 2012 року № 147, щодо кандидатів 

у народні депутати України Крачуна С.В., 
Давиденко Л.В., Мошенського В.З., 

Парцхаладзе Л.Р.
4. Викласти позицію щодо кандидата у народні

депутати України Парцхаладзе Льва Ревазовича,

зареєстрованого в одномандатному виборчому

окрузі № 218, у такій редакції:

"Парцхаладзе Лев Ревазович, народився 

26 жовтня 1971 року в місті Тбілісі, Грузія, грома�

дянин України, протягом останніх п'яти років

проживає на території України, освіта вища, пре�

зидент, Конфедерація будівельників України,

член Наглядової ради, Міжнародний центр пер�

спективних досліджень, безпартійний, проживає

в місті Києві, судимість відсутня, самовисування".

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Додаток 4

до постанови Центральної виборчої комісії

від З вересня 2012 року № 735

ЗМІНИ,
які вносяться до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 8 серпня 2012 року № 203, 

щодо кандидатів у народні депутати України
Яреми В.Г. та Ганущака Ю.І.

1. Викласти позицію щодо кандидата у народні

депутати України Яреми Віталія Григоровича,

зареєстрованого в одномандатному виборчому

окрузі № 212, у такій редакції:

"Ярема Віталій Григорович, народився 

14 жовтня 1963 року в селі Строкова Переяслав�

Хмельницького району Київської області, гро�

мадянин України, протягом останніх п'яти років

проживає на території України, освіта вища, го�

лова правління, благодійна організація "Закон і

честь", безпартійний, проживає в місті Києві,

судимість відсутня, суб'єкт висування — полі�

тична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьків�

щина".

2. Викласти позицію щодо кандидата у народні

депутати України Ганущака Юрія Івановича, заре�

єстрованого в одномандатному виборчому окрузі

№ 214, у такій редакції:

"Ганущак Юрій Іванович, народився 2 квітня

1961 року в місті Коломия Івано�Франківської об�

ласті, громадянин України, протягом останніх

п'яти років проживає на території України, освіта

вища, народний депутат України, безпартійний,

проживає в місті Києві, судимість відсутня,

суб'єкт висування — політична партія Всеукраїн�

ське об'єднання "Батьківщина".

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Витяг із додатка 9

до постанови Центральної виборчої комісії

від 3 вересня 2012 року № 735

ЗМІНИ, 
які вносяться до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 17 серпня 2012 року № 479, 

щодо кандидатів у народні депутати України 
Каптусарової Н.О., Перемана А.Г., 
Слайковського А.В., Грабара М.Ф.

3. Викласти позицію щодо кандидата у народні

депутати України Грабара Миколи Федоровича,

зареєстрованого в одномандатному виборчому

окрузі № 219, у такій редакції:

"Грабар Микола Федорович, народився 23 лис�

топада 1962 року в місті Хуст Закарпатської об�

ласті, громадянин України, протягом останніх

п'яти років проживає на території України, освіта

вища, голова, Українська спілка боротьби з мафі�

єю та корупцією, адвокат, адвокатура міста Киє�

ва, безпартійний, проживає в місті Києві, суди�

мість відсутня, самовисування".

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Постанова № 737 від 3 вересня 2012 року,  м. Київ
Про зміни в складі окружних виборчих комісій з виборів народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року

Розглянувши подання суб'єктів подання кан�

дидатур до складу окружних виборчих комісій з

виборів народних депутатів України 28 жовтня

2012 року про заміну членів окружних виборчих

комісій, відповідно до пункту 1 частини другої

статті 13, частин першої — третьої, п'ятої —

сьомої статті 26, частин п'ятої — сьомої, деся�

тої, одинадцятої статті 27, пункту 2 частини

третьої, частин четвертої, п'ятої, сьомої, деся�

тої статті 37, підпункту 1 пункту 4 розділу XV

Закону України "Про вибори народних депута�

тів України", керуючись статтями 11—13, пун�

ктом 17 статті 19, частиною другою статті 27 За�

кону України "Про Центральну виборчу комі�

сію", Центральна виборча комісія 

п о с т а н о в л я є :
1. Внести зміни до складу окружних вибор�

чих комісій з виборів народних депутатів Укра�

їни 28 жовтня 2012 року, утворених відповідно

до постанови Центральної виборчої комісії від

26 серпня 2012 року № 604 "Про утворення ок�

ружних виборчих комісій з виборів народних

депутатів України 28 жовтня 2012 року", згідно

з додатками 1—27.

2. Окружним виборчим комісіям з виборів

народних депутатів України 28 жовтня 2012 ро�

ку, до складу яких вносяться зміни, поінформу�

вати громадян про такі зміни у визначений ци�

ми комісіями спосіб.

3. Цю постанову разом з відповідним додат�

ком надіслати відповідним регіональним дру�

кованим засобам масової інформації для опуб�

лікування у семиденний строк від дня її прий�

няття, а також окружним виборчим комісіям з

виборів народних депутатів України.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційно�

му веб�сайті Центральної виборчої комісії

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії 

А. МАГЕРА

Додаток 26

до постанови Центральної виборчої комісії

від 3 вересня 2012 року № 737

ЗМІНИ
в складі окружних виборчих комісій з виборів на�

родних депутатів України
28 жовтня 2012 року

місто Київ
Окружна виборча комісія з виборів народних депу�
татів України 
Одномандатного виборчого округу № 211

Припинити достроково повноваження члена ко�
місії:

Андрєєва Дар'я Вікторівна, 1993 року народ�

ження — від Політичної партії "Руська Єдність" (у

зв'язку із внесенням подання про заміну члена ви�

борчої комісії суб'єктом, за поданням якого кан�

дидатуру такого члена було включено до складу

виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Бурий Петро Олексійович, 1957 року народ�

ження — від Політичної партії "Руська Єдність".

Припинити достроково повноваження члена ко�
місії:

Удовенко Сергій Петрович, 1990 року народ�

ження — від Політичної партії "Союз анархістів

України" (у зв'язку із внесенням подання про за�

міну члена виборчої комісії суб'єктом, за подан�

ням якого кандидатуру такого члена було включе�

но до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Дацюк Сергій Юрійович, 1971 року народжен�

ня — від Політичної партії "Союз анархістів Укра�

їни".

Припинити достроково повноваження члена ко�
місії:

Охріменко Катерина Сергіївна, 1987 року на�

родження — від Всеукраїнської політичної партії

"БРАТСТВО" (у зв'язку із внесенням подання про

заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за подан�

ням якого кандидатуру такого члена було включе�

но до склалу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Дорофей Олександр Миколайович, 1968 року

народження — від Всеукраїнської політичної пар�

тії "БРАТСТВО".

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Нужна Ганна Олександрівна, 1991 року народ�

ження — від Партії "Руський блок" (у зв'язку із

внесенням подання про заміну члена виборчої ко�

місії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру

такого члена було включено до складу виборчої

комісії).

Включити до складу комісії:
Логвин Олександр Григорович, 1952 року на�

родження — від Партії "Руський блок".

Окружна виборча комісія 
з виборів народних депутатів України 

Одномандатного виборчого округу № 212
Припинити достроково повноваження члена ко�

місії:
Ігнатенко Владислав Олександрович, 1993 року

народження — від Політичної партії "Союз анар�

хістів 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:
Вілінська Лариса Володимирівна, 1968 року на�

родження — від Політичної партії "Союз анархіс�

тів України".

Припинити достроково повноваження члена ко�
місії:

Прудко Олена Віталіївна, 1987 року народжен�

ня — від Всеукраїнської політичної партії

"БРАТСТВО" (у зв'язку із внесенням подання про

заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за подан�

ням якого кандидатуру такого члена було включе�

но до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Кузнєцова Ярина Дмитрівна, 1975 року народ�

ження — від Всеукраїнської політичної партії

"БРАТСТВО".

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Ткаченко Тетяна Анатоліївна, 1972 року народ�

ження — від Партії "Руський блок" (у зв'язку із

внесенням подання про заміну члена виборчої ко�

місії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру

такого члена було включено до складу виборчої

комісії).

Включити до складу комісії:
Мірошниченко Василь Миколайович, 1958 ро�

ку народження — від Партії "Руський блок".

Припинити достроково повноваження члена ко�
місії:

Савицька Аліна Володимирівна, 1990 року на�

родження — від Політичної партії "Руська Єд�

ність" (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:
Недавній В'ячеслав Віталійович, 1984 року на�

родження — від Політичної партії "Руська Єдність".

Окружна виборча комісія 
з виборів народних депутатів України 

Одномандатного виборчого округу № 213
Припинити достроково повноваження члена ко�

місії:
Кадочнікова Марина Володимирівна, 1982 ро�

ку народження — від Партії "Руський блок" (у

зв'язку із внесенням подання про заміну члена ви�

борчої комісії суб'єктом, за поданням якого кан�

дидатуру такого члена було включено до складу

виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Верховодов Микола Іванович, 1952 року народ�

ження — від Партії "Руський блок".

Окружна виборча комісія 
з виборів народних депутатів України 

Одномандатного виборчого округу № 214
Припинити достроково повноваження члена ко�

місії:
Кіласонія Світлана Іванівна, 1971 року народ�

ження — від Політичної партії "Руська Єдність" (у

зв'язку із внесенням подання про заміну члена ви�

борчої комісії суб'єктом, за поданням якого кан�

дидатуру такого члена було включено до складу

виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Єрьоміна Наталія Юріївна, 1981 року народ�

ження — від Політичної партії "Руська Єдність".

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Боженов Денис Петрович, 1990 року народжен�

ня — від Політичної партії "Союз анархістів 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:
Массіон Геннадій Євгенійович, 1987 року на�

родження — від Політичної партії "Союз анархіс�

тів України".

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Сінокосова Валентина Єгорівна, 1949 року на�

родження — від Партії "Руський блок" (у зв'язку із

внесенням подання про заміну члена виборчої ко�

місії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру

такого члена було включено до складу виборчої

комісії).

Включити до складу комісії:
Осеюк Леонід Трохимович, 1947 року народ�

ження — від Партії "Руський блок".

Окружна виборча комісія 
з виборів народних депутатів України 

Одномандатного виборчого округу № 215
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Слуцький Володимир Петрович, 1961 року на�

родження — від Партії Наталії Королевської "Ук�

раїна — Вперед!" (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:
Калугін Сергій Олександрович, 1981 року на�

родження — від Партії Наталії Королевської "Ук�

раїна — Вперед!".

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Щербина Світлана Олександрівна, 1993 року

народження — від Політичної партії "Союз анар�

хістів 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:
Пиндюр Віктор Миколайович, 1975 року на�

родження — від Політичної партії "Союз анархіс�

тів України".

Припинити достроково повноваження члена ко�
місії:

Пирожков Сергій Павлович, 1985 року народ�

ження — від Всеукраїнської політичної партії

"БРАТСТВО" (у зв'язку із внесенням подання про

заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за подан�

ням якого кандидатуру такого члена було включе�

но до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Семенець Олександр Андрійович, 1964 року

народження — від Всеукраїнської політичної пар�

тії "БРАТСТВО".

Припинити достроково повноваження члена ко�
місії:

Якименко Тамара Федорівна, 1937 року народ�

ження — від Партії "Руський блок" (у зв'язку із

внесенням подання про заміну члена виборчої ко�

місії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру

такого члена було включено до складу виборчої

комісії).

Включити до складу комісії:
Хрол Костянтин Калістратович, 1946 року на�

родження — від Партії "Руський блок".

Окружна виборча комісія 
з виборів народних депутатів України 

Одномандатного виборчого округу № 216
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Кузін Олександр Юрійович, 1983 року народ�

ження — від Всеукраїнської політичної партії

"БРАТСТВО" (у зв'язку із внесенням подання про

заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за подан�

ням якого кандидатуру такого члена було включе�

но до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Голота Олексій Миколайович, 1979 року народ�

ження — від Всеукраїнської політичної партії

"БРАТСТВО".

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Сліпаченко Тетяна Василівна, 1992 року народ�

ження — від партії Всеукраїнське політичне об'єд�

нання "Єдина Родина" (у зв'язку із внесенням по�

дання про заміну члена виборчої комісії суб'єк�

том, за поданням якого кандидатуру такого члена

було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Горохівська Ольга Вікторівна, 1985 року народ�

ження — від партії Всеукраїнське політичне об'єд�

нання "Єдина Родина".

Припинити достроково повноваження члена

комісії: Перепелюк Марія Сергіївна, 1937 року
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народження — від Партії "Руський блок" (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:
Капишинська Тетяна Володимирівна, 1981 ро$

ку народження — від Партії "Руський блок".

Припинити достроково повноваження члена ко�
місії:

Таценко Олег Володимирович, 1993 року на$

родження — від Політичної партії "Руська Єд$

ність" (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:
Пархоменко Варвара Миколаївна, 1962 року

народження — від Політичної партії "Руська Єд$

ність".

Припинити достроково повноваження члена ко�
місії:

Тищенко Раїса Василівна, 1939 року народжен$

ня — від Української партії "Зелена планета" (у

зв'язку із внесенням подання про заміну члена ви$

борчої комісії суб'єктом, за поданням якого кан$

дидатуру такого члена було включено до складу

виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Табалюк Андрій Костянтинович, 1984 року на$

родження — від Української партії "Зелена плане$

та".

Припинити достроково повноваження члена ко�
місії:

Кратко Катерина Вадимівна, 1993 року народ$

ження — від Політичної партії "Союз анархістів

України" (у зв'язку із внесенням подання про за$

міну члена виборчої комісії суб'єктом, за подан$

ням якого кандидатуру такого члена було включе$

но до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Фітенко Сергій Петрович, 1977 року народжен$

ня — від Політичної партії "Союз анархістів Укра$

їни".

Окружна виборча комісія 
з виборів народних депутатів України 

Одномандатного виборчого округу № 217
Припинити достроково повноваження члена ко�

місії:
Голощапов Олексій Михайлович, 1983 року на$

родження — від Всеукраїнської політичної партії

"БРАТСТВО" (у зв'язку із внесенням подання про

заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за подан$

ням якого кандидатуру такого члена було включе$

но до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Заєць Олег Леонідович, 1955 року народження

— від Всеукраїнської політичної партії "БРАТС$

ТВО".

Припинити достроково повноваження члена ко�
місії:

Щедринський Дмитро Ігорович, 1990 року на$

родження — від Політичної партії "Руська Єд$

ність" (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:
Масловська Тетяна Миколаївна, 1961 року на$

родження — від Політичної партії "Руська Єд$

ність".

Припинити достроково повноваження члена ко�
місії:

Деміденко Людмила Владиславівна, 1970 ро$

ку народження — від Політичної партії "Союз

анархістів України" (у зв'язку із внесенням по$

дання про заміну члена виборчої комісії суб'єк$

том, за поданням якого кандидатуру такого

члена було включено до складу виборчої комі$

сії).

Включити до складу комісії:
Олексієнко Людмила Станіславівна, 1967 року

народження — від Політичної партії "Союз анар$

хістів України".

Припинити достроково повноваження члена ко�
місії:

Хроніна Світлана Валеріївна, 1954 року народ$

ження — від Партії "Руський блок" (у зв'язку із

внесенням подання про заміну члена виборчої ко$

місії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру

такого члена було включено до складу виборчої

комісії).

Включити до складу комісії:
Тодосюк Олександра Йосипівна, 1961 року на$

родження — від Партії "Руський блок".

Окружна виборча комісія 
з виборів народних депутатів України 

Одномандатного виборчого округу № 218
Припинити достроково повноваження члена ко�

місії:
Ітяксова Марина Михайлівна, 1982 року народ$

ження — від Всеукраїнської політичної партії

"БРАТСТВО" (у зв'язку із внесенням подання про

заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за подан$

ням якого кандидатуру такого члена було включе$

но до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Ластівка Сергій Миколайович, 1979 року на$

родження — від Всеукраїнської політичної партії

"БРАТСТВО".

Припинити достроково повноваження члена ко�
місії:

Лазарєва Іванна Олегівна, 1990 року народжен$

ня — від Політичної партії "Союз анархістів 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:
Лейко Ігор Анатолійович, 1968 року народжен$

ня — від Політичної партії "Союз анархістів Укра$

їни".

Припинити достроково повноваження члена ко�
місії:

Фоменко Олена Миколаївна, 1985 року народ$

ження — від Політичної партії "Руська Єдність" (у

зв'язку із внесенням подання про заміну члена ви$

борчої комісії суб'єктом, за поданням якого кан$

дидатуру такого члена було включено до складу

виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Лилик Тарас Ярославович, 1984 року народ$

ження — від Політичної партії "Руська Єдність".

Припинити достроково повноваження члена ко�
місії:

Якименко Любов Михайлівна, 1965 року на$

родження — від Партії "Руський блок" (у зв'язку із

внесенням подання про заміну члена виборчої ко$

місії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру

такого члена було включено до складу виборчої

комісії).

Включити до складу комісії:
Рюмшин Михайло Миколайович, 1962 року

народження — від Партії "Руський блок".

Окружна виборча комісія 
з виборів народних депутатів України 

Одномандатного виборчого округу № 219
Припинити достроково повноваження члена

комісії: Станкевич Ростислав Романович, 1994

року народження — від Політичної партії "Руська

Єдність" (у зв'язку із внесенням подання про замі$

ну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням

якого кандидатуру такого члена 6yло включено до

складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Малишев Ігор Васильович, 1965 року народ$

ження — від Політичної партії "Руська Єдність".

Припинити достроково повноваження члена ко�
місії:

Коваленко Ірина Василівна, 1973 року народ$

ження — від Політичної партії "Союз анархістів

України" (у зв'язку із внесенням подання про за$

міну члена виборчої комісії суб'єктом, за подан$

ням якого кандидатуру такого члена було включе$

но до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Політіка Роман Петрович, 1973 року народження

— від Політичної партії "Союз анархістів України".

Окружна виборча комісія 
з виборів народних депутатів України 

Одномандатного виборчого округу № 220
Припинити достроково повноваження члена ко�

місії:
Кавалерідзе Євген Олександрович, 1974 року

народження — від Всеукраїнської політичної пар$

тії "БРАТСТВО" (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:
Авдошин Сергій Анатолійович, 1956 року на$

родження — від Всеукраїнської політичної партії

"БРАТСТВО".

Припинити достроково повноваження члена ко�
місії:

Трофімова Наталя Сергіївна, 1985 року народ$

ження — від Партії "Руський блок" (у зв'язку із

внесенням подання про заміну члена виборчої ко$

місії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру

такого члена було включено до складу виборчої

комісії).

Включити до складу комісії:
Остапенко Володимир Миколайович, 1965 ро$

ку народження — від Партії "Руський блок".

Припинити достроково повноваження члена ко�
місії:

Станкевич Роман Володимирович, 1969 року

народження — від Політичної партії "Союз анар$

хістів України" (у зв'язку із внесенням поданн про

заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за подан$

ням якого кандидатур; такого члена було включе$

но до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Соколова Галина Григорівна, 1948 року народ$

ження — від Політичної партії "Союз анархістів

України".

Окружна виборча комісія 
з виборів народних депутатів України 

Одномандатного виборчого округу № 221
Припинити достроково повноваження члена ко�

місії:
Светковська Валентина Борисівна, 1948 року

народження — від Партії "Руський блок" (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:
Васильняк Роман Іванович, 1986 року народ$

ження — від Партії "Руський блок".

Припинити достроково повноваження члена ко�
місії:

Черненька Тетяна Іванівна, 1988 року народ$

ження — від Всеукраїнської політичної партії

"БРАТСТВО" (у зв'язку із внесенням подання про

заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за подан$

ням якого кандидатуру такого члена було включе$

но до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Казаков Валерій Сергійович, 1986 року народ$

ження — від Всеукраїнської політичної партії

"БРАТСТВО".

Припинити достроково повноваження члена ко�
місії:

Іванченко Олексій Геннадійович, 1990 року на$

родження — від Політичної партії "Руська Єд$

ність" (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:
Ковтун Едуард Олексійович, 1973 року народ$

ження — від Політичної партії "Руська Єдність".

Припинити достроково повноваження члена ко�
місії:

Охріменко Галина Петрівна, 1960 року народ$

ження — від Політичної партії "Союз анархістів

України" (у зв'язку із внесенням подання про за$

міну члена виборчої комісії суб'єкте , за поданням

якого кандидатуру такого члена було включено до

складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Максимович Катерина Павлівна, 1966 року на$

родження — від Політичної партії "Союз анархіс$

тів України".

Окружна виборча комісія з виборів народних 
депутатів України 

Одномандатного виборчого округу № 222
Припинити достроково повноваження члена ко�

місії:
Коберник Юрій Валерійович, 1989 року народ$

ження — від Політичної партії "Руська Єдність" (у

зв'язку із внесенням подання про заміну члена ви$

борчої комісії суб'єктом, за поданням якого кан$

дидатуру такого члена було включено до складу

виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Гавриш Лариса Федорівна, 1974 року народ$

ження — від Політичної партії "Руська Єдність".

Припинити достроково повноваження члена ко�
місії:

Логазова Алевтіна Йосипівна, 1943 року народ$

ження — від Партії "Руський блок" (у зв'язку із

внесенням подання про заміну члена виборчої ко$

місії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру

такого члена було включено до складу виборчої

комісії).

Включити до складу комісії:
Рев'юк Андріян Михайлович, 1978 року народ$

ження — від Партії "Руський блок".

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Тупіцин Федор Володимирович, 1982 року

народження — від Всеукраїнської політичної

партії "БРАТСТВО" (у зв'язку із внесенням по$

дання про заміну члена виборчої комісії

суб'єктом, за поданням якого кандидатуру та$

кого члена було включено до складу виборчої

комісії).

Включити до складу комісії:
Роше Філіп Геннадійович, 1982 року народжен$

ня — від Всеукраїнської політичної партії

"БРАТСТВО".

Окружна виборча комісія 
з виборів народних депутатів України 

Одномандатного виборчого округу № 223
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Притула Юлія Василівна, 1991 року народжен$

ня — від Політичної партії "Руська Єдність" (у

зв'язку із внесенням подання про заміну члена ви$

борчої комісії суб'єктом, за поданням якого кан$

дидатуру такого члена було включена до складу

виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Василенко Анатолій Павлович, 1958 року на$

родження — від Політичної партії "Руська Єд$

ність".

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Мельнікова Тетяна Геннадіївна, 1953 року на$

родження — від Партії "Руський блок" (у зв'язку із

внесенням подання про заміну члена виборчої ко$

місії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру

такого члена було включено до складу виборчої

комісії).

Включити до складу комісії:
Кіфічак Лариса Олександрівна, 1961 року на$

родження — від Партії "Руський блок".

Секретар
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Гуляєва Леоніда Олексійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2143903313.
Банк отримувача: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Філія "Розрахунковий Центр", Відділення №58.
Код банку отримувача: МФО 320649. Рахунок отримувача: 26430052600032.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Колечка Миколи Григоровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2332418614.
Банк отримувача: ПАТ "Старокиївський банк".
Код банку отримувача: МФО 321477. Рахунок отримувача: 264335015134.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Бойка Олега Миколайовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2450805734.
Банк отримувача: AT "Райффайзен Банк Аваль".
Код банку отримувача: МФО 322904. Рахунок отримувача: 26436283874.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Петранюка Володимира Івановича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1964122559.
Банк отримувача: КГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Код банку отримувача: МФО 321842. Рахунок отримувача: 26430053100200.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Єльяшкевича Олександра Сергійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2392112078.
Банк отримувача: ПАТ "ПУМБ".
Код банку отримувача: МФО 334851. Рахунок отримувача: 2643045.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Габера Миколи Олександровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2221713995.
Банк отримувача: ПАТ "ВіЕйБі Банк".
Код банку отримувача: МФО 380537. Рахунок отримувача: 26436260800002.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Грабара Миколи Федоровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2297212711.
Банк отримувача: ПАТ "БТА Банк".
Код банку отримувача: МФО 321723. Рахунок отримувача: 26437012030155.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Федчука Романа Євгеновича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2983220032.
Банк отримувача: ПАТ "КБ"ХРЕЩАТИК", м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 300670. Рахунок отримувача: 26433001113802.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Фоміна Ігоря Юрійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2178314374.
Банк отримувача: ПАТ "Креді Агріколь Банк".
Код банку отримувача: МФО 300614. Рахунок отримувача: 26432000000007.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Пархоменка Ігоря Леонідовича. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 3052812471. 
Банк отримувача: Салютне відділення ПАТ "КБ"ХРЕЩАТИК". 
Код банку отримувача: МФО 300670. Рахунок отримувача: 26435002113735.

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Тарими Сергія Миколайовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 3162618411.
Банк отримувача: Салютне відділення ПАТ "КБ"ХРЕЩАТИК".
Код банку отримувача: МФО 300670. Рахунок отримувача: 26435003113745.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а

репроцентр азети «Хрещати »

repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць ..............................................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці ..........................................19 рн. 50 оп.
на 6 місяців ........................................39 рн. 00 оп.
на 12 місяців ......................................78 рн. 00 оп.

на місяць ............................................21 рн. 50 оп.
на 3 місяці ..........................................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців ......................................129 рн. 00 оп.
на 12 місяців ....................................258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць ............................................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..........................................32 рн. 70 оп.
на 6 місяців ........................................65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ....................................130 рн. 80 оп.

на місяць ............................................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ........................................122 рн. 70 оп.
на 6 місяців ......................................245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ....................................490 рн. 80 оп.

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

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 5 вересня 2012 року

В столиці показують твори 
відомих французьких живописців
У колекції "Нормандія в живописі" представлені роботи Ренуара,
Моне, Будена, Курбе

Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

На два місяці в залах На-
ціонально о х дожньо о
м зею У раїни "оселили-
ся" артини франц зь их
х дожни ів ХІХ — почат
ХХ століть з оле ції під
за альною назвою "Нор-
мандія в живописі", віді-
брані спеціально для ра-
їнсь их поцінов вачів мис-
тецтва. Картини знайом-
лять з мальовничими -
точ ами Франції: раєви-
дами, морсь им збереж-
жям, сільсь ою місцевістю
та поб том.

Колекція "Нормандія у живопи�

сі" була започаткована 1992 року з

ініціативи регіональної ради Ниж�

ньої Нормандії. Згодом до неї увій�

шло близько ста двадцяти полотен,

що датуються від 1750 до 1950 ро�

ків. Кожна картина в той чи інший

спосіб пов'язана з Нормандією, на

деяких з них можна побачити епі�

зоди з життя художників або місця,

де створювались картини.

Для показу в Україні було відібра�

но 57 робіт, що представляють різні

художні напрямки 19�го століття:

реалізм, романтизм, імпресіонізм

та постімпресіонізм. В ті часи існу�

вало три основні осередки імпре�

сіонізму: Лазурне узбережжя, око�

лиці Парижа та Нормандія. Саме

нормандські пейзажі приваблювали

художників, які хотіли втекти від

міста, відчути близькість природи

та розвинути свої здібності малю�

вання на пленері, намагаючись вло�

вити і зафіксувати миттєве вражен�

ня та варіації кольорів цих північ�

них краєвидів.

Проте увага митців була спрямо�

вана не тільки на пейзажі, вони зоб�

ражали також сцени з повсякденно�

го життя селян та рибалок. Експози�

ція умовно поділена на кілька час�

тин: "Морське узбережжя: курортне

життя і робота", "Нормандський

край", "Вздовж Сени" і "Ферма Сен�

Сімеон", де, власне, частенько зби�

ралися художники, аби попрацюва�

ти, поспілкуватися, обмінятися до�

свідом. "Ми пропонуємо українцям

помандрувати Нормандією разом з

видатними майстрами живопису", —

зазначив директор колекції Ален

Тап'є.

На виставці кияни зможуть поба�

чити твори відомих митців — Рену�

ара ("Захід сонця", 1893) та Моне

("Етрета", 1864). Стрімчаки нор�

мандського курортного містечка Ет�

рета здавна привертали художників;

частими гостями тут були Делакруа,

Коро, Буден і Матісс, та й сам Моне

малював їх неодноразово. Зображе�

ний на картині скелястий стрімчак

Егюй і кам'яні ворота Порт д'Аваль

ще в юності привернули увагу Моне.

З 1883�го по 1885 рр. він приїжджав

сюди щороку, часто разом з Гі де

Мопассаном.

Не менш цікавими, хоча й менш

відомими, представлені роботи й

інших митців, що демонструються

на виставці. Зокрема Гюстав Курбе,

який вважається однією з осново�

положних фігур в імпресіонізмі,

він часто звертався саме до мор�

ських пейзажів. При цьому малю�

вав їх не тільки сидячи біля моря, а

й вибираючись на човні на воду.

Роботи художника можна назвати

й початком сучасних інсталяцій —

в його картинах знаходять сліди

морської солі, піску і навіть сидру,

який Курбе любив пити під час ма�

лювання. Також представлені тво�

ри Ежена Будена — попередника

імпресіоністів та вчителя Клода

Моне, який народився у Нормандії

та прищеплював любов до природи

цієї місцевості молодому поколін�

ню живописців.

До Києва цю частину "Нормандії в

живописі" вже побачили у Львові. Ви�

ставка проходила в Національному

музеї імені Андрія Шептицького, її

відвідало понад 30 тисяч людей. До

експозиції в столиці Національний

художній музей готувався близько ро�

ку. Як розповіла "Хрещатику" в. о. ди�

ректора музею Тетяна Міронова, спе�

ціально для виставки вони пофарбу�

вали стіни та встановили сучасну сис�

тему кондиціювання. "Раніше влітку

у нас температура в залах на другому

поверсі сягала +400С, від чого страж�

дав персонал, зараз вона тримається

на рівні +23�250С; це була одна з ос�

новних технічних умов французької

сторони", — зазначає директор. 

Побачити на власні очі Нормандію,

якою її зображали видатні французькі

митці, в Національному художньому

музеї можна до 28 жовтня
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Представлена в Києві оле ція знайомить з природою та поб том Нормандії XIX - почат ХХ століть

Саме нормандсь і пейзажі приваблювали х дожни ів, я і хотіли вте ти від міста, відч ти близь ість природи та розвин ти
свої здібності малювання на пленері
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Відповіді на сканворд 

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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: просп. 40-річчя Жовтня, 42, Голосіївсь а районна в місті Києві державна
адміністрація.
Отримати довід ов інформацію можна за адресою: м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 42, Голосіївсь а районна в місті Києві державна адміністрація, аб. 410, телефони для довідо : 281-66-24.

№ п/п
Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Адреса об'є та оренди
Орендна плата в місяць (з ПДВ, з
рах ванням е спл атаційних витрат
та відш од вання плати за землю)

Цільове ви ористання приміщення
Ма симально

можливий стро
оренди

1.

Ком нальне підприємство
Голосіївсь о о район в

м. Києві "Розрах н овий центр
"Голосіїво"

(03028, м.Київ,
просп. На и, 13,
тел. 501-60-39)

просп. На и, 96 за альна площа 13,94 в. м, (1
поверх)

в л. Пань івсь а, 10-А за альна площа 60,50 в. м
(підвал)

просп. На и, 96 за альна площа 44,23 в. м
(1 поверх)

733,18 рн.

2796,24 рн.

1131,30 рн.

– Надання посл із
серо опіювання
– Розміщення пер арні
– Розміщення с б'є тів
осподарювання, що здійснюють
поб тове обсл ов вання населення
– Розміщення приватних
навчальних за ладів

2 ро и 364 дні

2 ро и 364 дні

просп.На и, 96, літ. за альнаплоща29,49 в.м (1 поверх) 2 ро и 364 дні1748,83 рн.

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

Головне правління ом нальної
власності

м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
повідомляє про повторний продаж на а ціоні за методом зниження ціни
об'є та приватизації — нежилих приміщень за альною площею 172,30
в.м на в л. Ярославів Вал, 28/31, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 172,30 в.м.
Адреса: 01034, м. Київ, в л. Ярославів Вал, 28/31, літ. "А"
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Кер юча дире ція"

Шевчен івсь ої районної місті Києві ради.
Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення за альною площею 172,30 в.м, том чис-

лі:
нежилі приміщення з № 1 по № 7 ( р пи приміщень № 45а), з № 1 по

№ 14 ( р пи приміщень № 46).
Ціна об'є та без ПДВ — 1 438 000 (один мільйон чотириста тридцять

вісім тисяч) ривень.
ПДВ — 287 600 (двісті вісімдесят сім тисяч шістсот) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 1 725 600 (один

мільйон сімсот двадцять п'ять тисяч шістсот) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з ра-

х ванням ПДВ— 172 560 (сто сімдесят дві тисячі п'ятсот шістдесят) ри-
вень.

За інформацією Головно о правління охорони льт рної спадщини
б дино , в я ом розташований об'є т приватизації, занесений до пере-
лі щойно виявлених об'є тів льт рної спадщини (за видом — архіте -
т ри та містоб д вання).

УМОВИ ПРОДАЖУ :
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-тех-

нічном стані.
2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі — продаж об'є -

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

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

ористь Товарної біржі "У рспецрес рс" біржовий збір розмірі, що не
перевищ є 5% від ціни продаж об'є та, я ий встановлюється біржею;

3.2. забезпечити збереження щойно виявлено о об'є та льт рної спад-
щини відповідно до вимо За он У раїни "Про охорон льт рної
спадщини" та ласти охоронний до овір з Головним правлінням охо-
рони льт рної спадщини відповідно до вимо цьо о За он .

4. А ціон б де проведено 26 вересня 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172, поверх
15, зал № 4, товарна біржа "У рспецрес рс". Почато о 10.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ,
в л. Горь о о, 172, поверх 15, зал № 4, товарна біржа "У рспецре-
с рс", в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят-
ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.
Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення
а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, спла-
ч ється на рах но № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан
320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

7. Грошові ошти в розмірі — 172 560 ривень, що становить 10 відсот-
ів від почат ової ціни об'є та, вносяться на рах но
№ 26001301729701 в АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607,
отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01034,

м. Київ, в л. Ярославів Вал, 28/31, літ. "А".
10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ,

в л. Горь о о, 172, поверх 15, зал № 4, товарна біржа "У рспецре-
с рс", тел. 362-90-13, 067-868-96-20.

Сихівсь ий районний с д м. Львова відповідно до ст.74 ЦПК У раїни ви ли-
ає Холодниць о о Оле сандра Віталійовича, Ковальч а В'ячеслава Петровича в
с дове засідання по справі за позовом ПАТ АКБ "Львів" до Ковальч а В.П., Холод-
ниць о о О.П., Сімінсь о о П.В. про визнання недійсними правочинів щодо півлі-
продаж , я е відб деться 14.09.2012 р. об 11.30 в приміщенні Сихівсь о о районно-
о с д м. Львова, що знаходиться за адресою: м. Львів, в л. Чоловсь о о, 2 (по-
верх 4 , абінет 409).

Попереджаємо, разі неяв и с дове засідання на зазначен дат , справа б де
роз лян та Ваш відс тність на підставі наявних ній матеріалів та до азів ( хва-
лено заочне рішення)

С ддя Волос о І. Р.

Ви радені ори інали всіх до ментів підприємства ТОВ
"Виробничо- омерційна омпанія "Київмісь тара-2":
Форма 4-ОПП, свідоцтво платни а ПДВ, довід а зі статис-
ти и, реєстрація в Пенсійном фонді, р ла печат а (іден-
тифі аційний од 24922997), Стат т, прото оли зібрань,
б х алтерсь а до ментація та всі інші до менти вважати
недійсними.

⌦ Втрачений диплом спеціаліста серія KB № 25570989
Київсь о о національно о ніверситета імені Тараса
Шевчен а за спеціальністю "Правознавство", виданий
від 23 червня 2004 р. на ім'я Самсіна Романа І оровича,
та додато до видано о диплома вважати недійсними.

Посвідчення часни а лі відації наслід ів аварії на Чорнобильсь ій АЕС 1986 р., ате орія

2, серія А, № 291378, на ім’я Слепчен а Сер ія Сер ійовича вважати недійсним.

2 ро и 364 дні

Виставку квітів 
на Співочому полі
продовжено 
до 16 вересня

На численні прохання киян та гостей столиці виставку квітів "Мелодія

українських казок", яку відкрили на Співочому полі 24 серпня, буде про�

довжено до 16 вересня. Такою приємною новиною поділилися у КО "Київ�

зеленбуд". Близько 300 тисяч квітів на загальній площі 2500 кв. м стали вті�

ленням національного креативу. Так, наприклад, композиція Голосіївсько�

го району "Колосок" складається з 80 тисяч квітів, а "Жар�птиця та Вовк"

Оболонського району — з 60 тисяч. Крім того, у рамках виставки впродовж

7�8 вересня у Печерському ландшафтному парку на Співочому полі відбу�

деться Міжнародний чемпіонат феєрверків "Танець вогню". Участь у ньому

візьмуть компанії з Естонії, Фінляндії, Франції та України. Нагадаємо, що

57�а міська виставка квітів приурочена до Дня незалежності України. Лише

за вихідні дні (з 24 до 26 серпня) виставку відвідало понад 90 тисяч киян та

гостей міста
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СПОРТ
Хрещатик 5 вересня 2012 року

Спортивні новини

Футзал. В столиці відбудеться турнір 
“Меморіал Олега Міненкова”
З 6 до 9 вересня 2012 ро Києві пройде т рнір з ф тзал “Ме-

моріал Оле а Мінен ова”. Це вже сімнадцятий вид спортивно-ма-
сових заходів, я ий проводиться рам ах реалізації страте ічної
ініціативи “Здоровий иянин” та відзначення Ро спорт та здоро-
во о способ життя. Урочисте від риття т рнір відб деться 8 ве-
ресня о 12.00 під час свят вання Дня фізичної льт ри та спорт .
У зма аннях візьм ть часть 16 оманд. Серед часни ів: державні
сл жбовці, працівни и ом нальних підприємств, омерційних ом-
паній та ж рналісти провідних медіа. За підс м ами жереб вання
оманди- часниці ратим ть чотирьох під р пах по чотири оман-
ди ожній, за рез льтатами р пових і ор до фінал вийд ть по дві
оманди з ожної р пи, я і за олімпійсь ою системою розі рають
призові місця. Ор анізаторами заход вист пили Київсь а місь а
ор анізація фіз льт рно-спортивно о товариства “Спарта ” спіль-
но з ГУ з питань сім’ї, молоді та спорт за підтрим и КМДА

Футбол. Визначено склад молодіжної збірної
(U�21) на відбіркові матчі Євро�2013
Головний тренер молодіжної збірної У раїни Павло Я овен о

оприлюднив прізвища равців, я і б д ть от ватися до домашньо-
о матч -відбор ЧЄ-2013 (U-21) проти Мальти та виїзно о поєдин-
проти Швеції. С лад молодіжної збірної У раїни: воротарі — Ро-

ман Миса (“Карпати”, Львів), І ор Левчен о (“Зоря”, Л ансь ),
Оле сій Шевчен о (“Метал р ”, Запоріжжя), І ор Березовсь ий
(“Оболонь”, Київ). Захисни и: Дмитро Єремен о (“Ворс ла”, Полта-
ва), Сер ій Кривцов (“Шахтар”, Донець ), Дмитро К шніров (“Дина-
мо”, Київ), Єв ен Опанасен о (“Метал р ”, Запоріжжя), Тем р Пар-
цванія (“Метал р ”, Запоріжжя), І ор Пласт н (“Карпати”, Львів),
Юрій П траш (“Таврія”, Сімферополь), Сер ій Люль а (“Слован”, Лі-
берець), Оле сандр Насонов (“Волинь”, Л ць ). Півзахисни и: Ан-
дрій Бо данов (“Динамо”, Київ), Оле сандр Караваєв (“Севасто-
поль”), Сер ій Рибал а (“Динамо”, Київ), Єв ен Шахов (“Арсенал”,
Київ), Віталій Федотов (“Іллічівець”, Марі поль), Дмитро Гречиш ін
(“Іллічівець”, Марі поль), Антон Шевч (“Оболонь”, Київ), Віталій
Каверін (“Метал р ”, Запоріжжя). Нападни и: Дмитро Кор іш о
(“Динамо”, Київ), Віталій Балашов (“Чорноморець”, Одеса), Оле сій
Бабир (“Волинь”, Л ць ). На адаємо, що матч проти мальтійців від-
б деться 6 вересня Києві на “Оболонь-Арені”

Важка атлетика. Українські спортсмени здобули 
7 нагород на юнацькому чемпіонаті Європи
На чемпіонаті Європи з важ ої атлети и серед юна ів, що прой-

шов Б харесті (Р м нія), раїнсь і атлети здоб ли 7 на ород, з
я их 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові. Золоті на ороди завоювали
Ірина Деха та І ор Конотоп. Срібними призерами стали Анастасія
Романова і Олена Коханен о. “Бронз ” здоб ли Надія Єфімч , Ве-
роні а Івасю та Володимир Гоза. Всьо о в зма аннях взяли часть
420 спортсменів із 36 раїн

Температура +17°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 79 %

Температура +23°С

Атм. тиск 756 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 70 %

Температура +18°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 73 %

Прогноз погоди на 5 вересня 2012 року

ОВНИ, сьо одні таланитиме с млінним ви онавцям, а ось дар-
моїдам та с пердя ам, що сподіваються поживитися за ч жий ра-
х но , б де неперелив и. Не реб йте р тиною, тоді ваш тр д о -
питься сторицею. Матеріальна заці авленість — ч довий стим л
для роботи. Підпис йте сл жбові до менти, оформляйте тр дові
оди, наймайте працівни ів, об оворюйте посадові інстр ції.
ТЕЛЬЦІ, ваша хазяйновитість, працелюбність, любов до поряд-
дад ть ч дові плоди. Дім стане повною чашею, в сім’ї запан ють

армонія та затишо . Можете похиз ватися роз ішшю та арним
доброб том, п стивши пил в очі ледарям та марнотратни ам, про-
демонстр вавши талант осподаря, я о о все до лад і навіть пі-
вень несеться. Тіль и не пере ніть в мить хвастощів палицю, бо ви-
личете чорн заздрість...
БЛИЗНЯТА, день армічний, зосередьтеся на хатніх справах,

порайтеся, прибирайте, наводьте лад в домашньом царстві. Кло-
почіться про дітей, бать ів, робіть важливі по п и для рідних, але
і про себе, любих, не заб вайте, власний омфорт — святая свя-
тих! Виділіть з сімейно о бюджет ошти на розва и і втішайтеся,
це орисно для здоров’я, я е вас нині трохи ль ає.
РАКИ, ви налаштовані по-др жньом , тож саме ті, хто мріяв з

вами заприятелювати, нарешті отримають дов оочі ваний приз
під назвою “вірна др жба”. А оханим подар йте любляче серце,
я е стр менить блаженними поч ттями, і не заб дьте щедро по-
тр сити аманцем, матеріальні зна и ва и до обранця — ч довий
тоні для взаємно о щастя!
ЛЕВИ, своя сороч а ближче до тіла — і в сфері ар’єри та за-

робіт ів та ож. Гроші потеч ть до ваших р , тіль и витрачайте їх з
роз мом. Вам дано ле о причар вати, справити яс раве вражен-
ня на п блі , завоювати поп лярність чи за р тити романтичн ін-
триж . Одна присл хайтеся до олос здорово о л зд , пам’я-
таючи, що най ращим тилом, невидимою матеріальною і психоло-
ічною опорою є рідні та близь і люди, сім’я.
ДІВИ, най ращий рожай вас очі є на інтеле т альній ниві. Це

на ова і дослідниць а робота, п блі ації матеріалів, освітня діяль-
ність з вашою частю або під особистим ерівництвом. В офісі по-
водьтеся ідно, врахов йте д м и та пропозиції оле , я що по-
трібно о ось роз рити вати, робіть це та товно і справедливо.
ТЕРЕЗИ, вас яс раво висвітляться різноманітні аспе ти фінан-

сової співпраці з іншими людьми. Можете навести порядо в циф-
рах, точнити фа ти, розібратися зі своїми та ч жими матеріальни-
ми зобов’язаннями, об оворити спірні питання, що стос ються
р пних апіталов ладень, фінанс вання творчих прое тів, забез-
печення дітей, оханих.
СКОРПІОНИ, можете розрахов вати на щедрість і дбайливість

своїх партнерів. Д шевна доброта штовхатиме навіть до фінансо-
во о марнотратства. Том візьміть під онтроль поведін бла о-
вірно о, я ий не знає ціни бла ам: то смітить, не розд м ючи, ро-
шима, то торішньо о сні жаліє в пориві ощадливості.
СТРІЛЬЦІ, дбайте про здоров’я, я е нині проходить випроб -

вання на вплив різних спо сливих фа торів. І я що ви не піддас-
теся підст пним спо сам, а б дете наполе ливо дотрим ватися
розпоряд дня, вчасно реа ватимете на фізіоло ічні збої, пра-
вильно харч ватиметеся, це зміцнить і стабіліз є фізичний стан, а
боляч и на ивають п’ятами. На сл жбі не пасіть задніх, а демон-
стр йте свій професіоналізм. Шеф оцінить.
КОЗОРОГИ, вас день висо опрод тивний. Успіх дося нете

завдя и мінню план вати, чіт ості, зосередженості, відповідаль-
ності, пра тичності, послідовності. Я що ви хороший ерівни і ва-
ша справа чіт о нала оджена, можете розслабитися, все йтиме по
інерції заданим рсом. А ви відпочивайте на свій сма , займайте-
ся творчістю, насолодж йтеся життям та підзаряджайтеся бла о-
датними силами.
ВОДОЛІЇ, жадібність, розбещеність — воро и дня. Кер йтеся

здоровим л здом, іна ше ба ато хороших речей для вас непоміт-
но пере оч ють в повн протилежність, і те, що повинно б ти со-
лод им, стане н дотним. Приміром, я що ви д же захопитеся
смачною алорійною їжею і вживанням ори інальних ал о ольних
напоїв, то ризи єте перейти здоров меж . В інтимних онта тах
за пересиченістю може настати розчар вання в ідеалі.
РИБИ, я що вам хочеться патися в омфорті, пестити себе,

любих, задовольняти апризи, не заб вайте про близь их, рідних.
Вони теж не проти повеселитися разом з вами та піймати айф від
бла б ття. Я що ява заводить вас д же дале о, тримайтеся за
реальність з допомо ою шлюбних (ділових) партнерів

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  5  В Е Р Е С Н Я

ранок день вечір

Збірна України — 
учасник Євробаскету�2013
Вітчизняні баскетболісти перемогли австрійську збірну
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У Львові відб вся шостий матч ва-
ліфі аційно о т рнір до Євробас е-
т -2013, я ий пройде Словенії.
Збірна У раїни на своєм майданчи-

приймала с перни ів з Австрії. У
напр женом матчі перемо здоб -
ли наші бас етболісти з рах н ом
68:57. Цей спіх дозволив вітчизня-
ній збірній достро ово вирішити пи-
тання часті фінальній частині он-
тинентальної першості, я а відб -
деться наст пно о ро .

Важливість матчу у Львові важко переоцінити.

За два тури до завершення кваліфікаційного тур�

ніру збірна України у своїй групі С займала друге

місце, відірвавшись від найближчих переслідува�

чів (Австрії та Угорщини) на два очки. Перемога у

грі проти австрійської збірної гарантувала нашій

команді участь у Євробаскеті�2013. Тому, аби на

заключні два матчі виходити, як то кажуть, з лег�

ким серцем, українським баскетболістам потріб�

но було гарно попрацювати на майданчику львів�

ського Палацу спорту. І з цим завданням підопіч�

ні Майка Фрателло справилися на “відмінно”.

З перших секунд вітчизняні баскетболісти

взяли ініціативу до своїх рук. Точні кидки Артура

Дроздова та Стівена Беррта дозволили нашій

збірній відірватися у рахунку — 7:2. Втім, як і в

попередніх поєдинках, наша збірна, переважа�

ючи у рахунку, втратила ігрову концентрацію,

чим одразу ж скористалися суперники. Не став

виключенням і звітний матч. За три хвилини до

завершення дебютної чверті українці вели 15:7,

однак, пропустивши ривок гостей 7:0, рахунок

майже зрівнявся. Лише перед самою сиреною

Кирило Натяжко і Максим Пустозвонов змінили

цифри на табло на свою користь — 19:14.

На другу чверть Майк Фрателло випустив на май�

данчик резервістів. Вітчизняні баскетболісти хоч і

намагалися діяти гостро, але австрійські збірники

почали поволі скорочувати відставання. А на 3�й

хвилині другої чверті свої корективи в гру внесла

техніка. Секундомір на табло зупинився з

невідомих причин, і обидві команди змушені були

взяти незапланований тайм�аут на 20 хвилин. Після

цієї паузи ініціатива у грі з перемінним успіхом пе�

реходила як до українців, так і до їхніх суперників.

Втім, на велику перерву “синьо�жовті” пішли у

якості лідерів — 39:32.

Третя чверть розпочалася з неприємного епізо�

ду: В’ячеслав Кравцов грубо штовхнув Махальба�

шіча і отримав покарання. За відсутності лідера у

нашій команді австрійці почали впевненіше діяти

на майданчику, а центровий суперника Шрайнер,

який вийшов на заміну, змусив серйозно похви�

люватися за рахунок у матчі. Лише дві хвилини

вистачило австрійському баскетболісту, аби само�

тужки набрати 8 очок і тим самим зрівняти раху�

нок — 50:50. Однак влучний кидок Максима Кор�

нієнка під завісу чверті дозволив українцям піти

на останню перерву у якості фаворитів.

Заключна десятихвилинка обіцяла бути дуже ці�

кавою. Здавалося, що австрійська збірна знайшла

спосіб протидіяти вітчизняним баскетболістам.

Але початок чверті засвідчив протилежне. У най�

відповідальніший момент ключові гравці суперни�

ка почали хибити, чим і скористалися українці.

Дмитро Забірченко та Олександр Липовий дальні�

ми кидками довели перевагу нашої команди до 9

очок. Суперник намагався організовувати швидкі

атаки, але через поспіх втрачав м’яча.

Натомість “синьо�жовті” повністю контролюва�

ли гру і спокійно довели матч до перемоги — 68:57.

Після гри наставник збірної України Майк Фра�

телло так прокоментував поєдинок: “Захист і під�

бирання були ключовими для нас у цій грі. Ситу�

ація з секундоміром вплинула на обидві команди,

але судді відпрацювали на відмінно та зробили все,

аби поєдинок продовжувався. Важливою складо�

вою нашої перемоги стала хороша гра баскетболіс�

тів, котрі виходили на заміни — Липовий, Забір�

ченко, Пустозвонов, Натяжко зіграли блискуче”,—

зазначив американський фахівець
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Цей день в історії 5 вересня

1568 — народився Томазо
Кампанелла, італійсь ий філо-
соф, теоло і поет
1698 — Петро I встановив по-

дато на бороди
1800 — Британія захопила

Мальт
1870 — народився Володимир

Сі евич, енерал-хор нжий армії
У раїнсь ої Народної Респ блі и
1905 — відб лося підписання

Портсм тсь о о до овор про
за інчення російсь о-японсь ої
війни
1946 — народився Фредді

Мер ’юрі, британсь ий ро -спі-
ва родом із Занзібар
1958 — У США вперше оп блі-
овано роман Бориса Пастерна-
а «До тор Жива о», забороне-
ний до др на йо о бать івщині
в СРСР.

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Вітчизняним бас етболістам вдалось достро ово вирішити питання часті фінальній частині
онтинентальної першості


