
Київ розширює міжнародну діяльність
У рамках Днів Москви відбудеться інвестиційний форум та низка 
культурно�масових заходів

Швидка допомога 
стає зручнішою
Столичні медики отримали ключі від нових спецавтомобілів

У Києві зникнуть випадки, коли

швидка допомога приїздить до пацієн�

та з запізненням. Про це заявив голова

КМДА Олександр Попов під час пере�

дачі нових машин швидкої підстанції

№ 15 у Деснянському районі столиці.

Він повідомив, що за поточний рік до

роботи у столиці стали 65 одиниць но�

вого медтранспорту, який оснащений

сучасним обладнанням.

Закупівля автівок відбувалася за

кошти державного та міського бюдже�

тів. Вартість однієї машини, яка ряту�

ватиме здоров’я та життя киян, складає

500 тисяч гривень. Трохи дорожче, за

рахунок обладнання, коштують реані�

мабілі — 600 тисяч гривень. Зазначимо,

що медичний транспорт у столиці за

останні 5 років не оновлювався.

“Приємно, що проект, який розпо�

чався з ініціативи уряду, був підтрима�

ний містом і реалізується на практиці.

У цьому році ми оновимо транспорт�

ний парк "швидких" майже на 85 %”, —

сказав Олександр Попов, звертаючись

до працівників підстанції швидкої до�

помоги. 17 сучасних карет “швидкої” —

це друга партія автомобілів екстреної

допомоги, яку Київ отримує за урядо�

вою програмою. Перші 25 карет та 2 ре�

анімобілі (придбані за кошти міського

бюджету) курсують вулицями міста ще

з липня.

Заступник Київського міського го�

лови — секретар Київради Галина Гере�

га вважає, що першочерговим завдан�

ням у розвитку медичної галузі є саме

якісне оновлення транспортного пар�

ку. “У 2012�му році видатки на утри�

мання станцій швидкої допомоги ми

збільшили у порівнянні з минулим ро�

ком на 38 %. А також підвищили видат�

ки на медикаменти з 6�ти до 35 гривень

з розрахунку на один виклик”, — про�

коментувала “Хрещатику” Галина Ге�

рега.

Важливо, що відтепер карети “швид�

кої” стовідсотково укомплектовані всі�

ма необхідними медикаментами. Біль�

ше того — починаючи з цього року, ме�

дики мають можливість надавати допо�

могу хворим ще на догоспітальному

етапі. “Йдеться про хворих, які отрима�

ли інсульт чи інфаркт. У таких випадках

дуже важливий фактор часу. Необхідно

в перші кілька годин ввести спеціальні

препарати, які можуть вирішувати по�

дальшу долю хворого. Тепер це можна

зробити дорогою до медичної устано�

ви”, — пояснив “Хрещатику” началь�

ник ГУ охорони здоров’я Віталій Моха�

рєв.

Посадовець також додав, що на черзі

в міської влади ще одна медична про�

грама. Вона пов’язана з оновленням

автомобілів невідкладної медичної до�

помоги. “Ми сподіваємося, що це пи�

тання зможемо вирішити протягом

цього та наступних років. Вже зараз

здійснюються процедури, спрямовані

на закупівлю 150 автомобілів, які бу�

дуть обслуговувати центри первинної

медичної допомоги. Цей проект відбу�

вається в рамках реформування систе�

ми охорони здоров’я”, — зазначив Ві�

талій Мохарєв

Новини

Інформаційно�обчислювальні 
послуги у КП “ГІОЦ” отримують 
144 ОСББ та 492 ЖБК
Тіль и впродовж двох останніх місяців посл ами

підприємства розпочали орист ватися нові 4 ОСББ
та 5 ЖБК. Усьо о ж із почат ро на обсл ов ван-
ня до КП “ГІОЦ” додалося 26 нових ор анізацій не-
ом нальної форми власності. Сьо одні на підпри-
ємстві обсл ов ються сі житлові ор анізації ом -
нальної форми власності Києва та близь о 50 %
житлових підприємств не ом нальної форми влас-
ності. “Ініціаторами переход на обсл ов вання до
КП “ГІОЦ” се частіше стають не олови ОСББ, а са-
ме меш анці б дин ів. Одним із оловних етапів
розщеплення платежів населення є щоденний роз-
поділ та надходження оштів на рах н и виробни ів-
ви онавців ом нальних посл . Тобто забезпеч є-
ться цільове ви ористання оштів, сплачених меш-
анцями за спожиті посл и”, — за важив дире тор
КП “ГІОЦ” Станіслав Капл нен о. Він додав, що са-
ме прозорість процес розрах н ів за спожиті по-
сл и, я а забезпеч ється за альномісь ою систе-
мою нарах вання і облі сплати, сприяє стабільно-
сті фінансово о стан житлової ор анізації. На ада-
ємо, що оплат ЖКП за єдиним рах н ом, я ий ви-
отовляється КП “ГІОЦ”, можна здійснити б дь-
я ій бан івсь ій станові міста через термінали са-
мообсл ов вання, бан омати/POS-термінали, за
допомо ою інтернет-бан ін (через сайти бан ів) та
платіжні системи НСМЕП, Visa/MasterCard

Чемпіонат феєрверків 
на Співочому полі зібрав 
понад 10 тисяч глядачів
Дві доби 40-хвилинне ольорове розфарбов вання

неба над Співочим полем ви ли ало неабия заці-
авленість иян та остей столиці. Міжнародний чем-
піонат феєрвер ів, що тривав Києві 7-8 вересня, зі-
брав Печерсь ом ландшафтном пар понад 10
тисяч лядачів. Піром зичн х дожню майстерність
продемонстр вали омпанії з Естонії, Франції, Фін-
ляндії та У раїни. Та , перший день феєричних ба-
талій перемо ла Франція, а на др ий — Фінляндія,
я а за підс м ами обох днів і стала оловним пере-
можцем зма ань. “Чемпіонат не лише з ртов є иян
та остей міста нав оло феєрично о аз ово о дій-
ства, але й дає можливість ознайомитися із міжна-
родними новин ами піромистецтва. Сподіваюся, що
заходи та о о рівня стан ть традиційними для столи-
ці”, — під реслив ендире тор КО “Київзеленб д”
Михайло Царен о. На адаємо: на території Співочо о
поля діє вистав а вітів “Мелодія раїнсь их азо ”,
я а триватиме до 16 вересня поточно о ро

Wizz Air Hungary планує відкрити
рейс “Київ — Будапешт” 
з 14 грудня
Рейс ви он ватим ть три рази на тиждень по по-

неділ ах, середах і п’ятницях. Зі слів менеджера з
орпоративних ом ні ацій Wizz Air Даніела де Кар-
вальо, рейсами з Б дапешта в Київ з 14 р дня ом-
панія план є перевезти понад 45 тис. пасажирів.
“Ми віримо, що новий рейс, вит и на я ий дост п-
ні за ціною – всьо о від 199 ривень, стим лювати-
ме пасажиропоті із обох напрям ів”, — зазначив
він. До речі, вит и з 10 вересня можна замовити на
сайті авіа омпанії wizzair. com за ціною від 199 ри-
вень (в один бі , в лючаючи подат и й ма сималь-
ний збір за бронювання). На адаємо, що з 29 жовт-
ня авіа омпанія план є від рити ре лярні рейси в
напрям “Київ — Мілан” і “Львів — Мілан”. Літа и
б д ть рс вати три рази на тиждень: по понеділ-
ах, середах і п’ятницях. Почат ова вартість проїзд
в один бі становить 261 ривню, повідомляють
У раїнсь і новини

Так, з нагоди відзначення 20�річчя побратимства

між Москвою та Києвом із 12 до 15 вересня столиця

України прийматиме гостей із сусідньої держави. 12

вересня фахівці з Москви демонструватимуть власні

можливості у сфері інвестиційної діяльності — відбу�

деться форум “Москва — Київ: нові горизонти інвес�

тиційного співробітництва”. У форумі візьмуть участь

як російські, так і українські компанії, зацікавлені в

реалізації інвестиційних проектів, розроблених в

рамках Стратегії розвитку Києва до 2025 року та

спрямованих на розвиток інфраструктури міста.

Також відбудуться засідання круглих столів із фа�

хівцями обох столиць у різних галузях міського гос�

подарства. Зокрема, охорони здоров’я, архітектури

та містобудування, транспортної інфраструктури то�

що.

Крім того, програма насичена і культурно�масовими

подіями. Протягом 4�х днів представники російської

столиці знайомитимуть киян із творчістю московських

колективів. 12 вересня о 15:00 у Київському національ�

ному музеї російського мистецтва пройде виставка кра�

щих театральних афіш столиці Російської Федерації за

останні 5 років. Того ж дня о 19 годині в Національному

академічному театрі оперети відбудеться гала�концерт

кращих творчих колективів Москви. А 13 вересня о

19:00 у Національній філармонії України відбудеться

концерт “Дует двох столиць”, покликаний об’єднати

кращі музичні колективи Москви та Києва. Вистава�

концерт “Копи у вогні LIVE” Юрія Квятковського збе�

ре глядачів у галереї “Лавра” 14 вересня о 19:00.

Нагадаємо, Київ та Москва встановили побратимські

зв’язки у жовтні 1992 року
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Столиця розширює міжнародн діяльність, зо рема, шляхом по либлення ділово о
співробітництва та льт рних зв’яз ів із 59 містами-побратимами. Та , мин ло о ро-

Київ приймав деле ацію японсь о о міста Кіото з на оди 40-річчя побратимсь их
взаємовідносин, а восени нинішньо о ро заплановані ще дві ці аві події — Дні Від-
ня та Мос ви. У перспе тиві — проведення схожих а цій із Пе іном, цьо оріч випов-
нюється 20 ро ів др жнім стос н ам двох міст.

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Вчора на підстанції швид ої медичної допомо и в Деснянсь о-
м районі б ло оновлено автопар — до роботи стали ще 17
одиниць спецтранспорт . За півлю машин спільно профінан-
с вали з державно о та столично о бюджетів. До інця ро
місь а влада план є оновити арети швид ої допомо и в Києві
на 85 %. А наст пно о ро застарілий транспорт повністю за-
мінять с часним.

17 с часних арет "швид ої" – це др а партія автомобілів е стреної допомо и, я Київ отримав за рядовою про рамою

Кияни отримають понад 7,5 тис.
квартирних приладів обліку
холодної та гарячої води 
Це дасть можливість незаможним родинам
заощадж вати, розрахов ючись лише за фа тично
спожиті посл и

СТОР. 2

У столиці відкрили меморіальну
дошку Бориславу Брондукову 

Її розміщено на фасаді б дин , в я ом проживав
видатний а тор
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Нове покоління працівників
спецслужб 

150 рсантів Національної а адемії СБУ с лали
прися на вірність У раїні
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Новини

Кияни отримають понад 7,5 тис. квартирних 
лічильників
Піль ові ате орії иян без оштовно отримають понад 7,5 тис.
вартирних приладів облі холодної та арячої води. Це дасть мож-
ливість родинам е ономити, розрахов ючись лише за фа тично
спожиті посл и. Відповідальність за передач та встановлення в а-
зано о обладнання особисто нестим ть олови столичних РДА. На-
разі визначені піль ові ате орії ромадян, я і без оштовно отрима-
ють прилади облі . Роботи зі встановлення проводитим ть спеціа-
лізовані або житлово-е спл атаційні ор анізації за рах но спожи-
вачів. Для отримання лічильни ів необхідно подати заяв до ЖЕКів
за місцем проживання, до я ої додати довід и, я і підтвердж ють
відповідн піль ов ате орію. Після цьо о фахівці РДА зарах ють їх
до спис ів ромадян, я им встановлять зазначене обладнання. За
інформацією ГУ житлово о осподарства, роботи з монтаж лічиль-
ни ів же розпочаті. Та , ними облаштовано 140 вартир Деснян-
сь о о, 142 — Оболонсь о о, 49 — Печерсь о о та 40 — Святошин-
сь о о районів

Відбулася зустріч керівників служб 
метрополітенів Міжнародної асоціації "Метро"

У КП "Київсь ий метрополітен" відб лася онференція ерівни ів
сл жб си налізації та зв’яз метрополітенів Міжнародної асоціації
"Метро". Усьо о до асоціації входять 16 метрополітенів раїн СНД,
на онференцію до Києва приб ли представни и 11 з них — фахів-
ці метрополітенів У раїни, Гр зії, Білор сі, Казахстан та Росії. Е с-
перти відвідали станції столичної підзем и та еле тродепо, ознайо-
мились із діючими системами си налізації, а та ож методами
правління ними. У КП "Київсь ий метрополітен" повідомляють, що
оле и відзначили висо ий рівень валіфі ації фахівців столично о
метро, стабільність та надійність об’є тів иївсь ої підзем и. Нарів-
ні з техні ою радянсь о о зраз а з 2004 ро иївсь ий метропо-
літен почав запровадж вати новітні системи си налізації та зв’яз .
Нині вони діють на 7 станціях підзем и та в еле тродепо "Хар ів-
сь е". О рім то о, мі ропроцесорні техноло ії за ладаються в осно-
в станцій метро, що наразі б д ються. "Наша мета — пост повий
перехід від релейних систем до мі ропроцесорної техні и. Це — е-
неральний напрямо роботи. Але залишається тя ар техні и мин -
ло о століття. Її теж необхідно обсл ов вати та підтрим вати в
належном стані. Я це робити — оловна тема нашої онференції",
— зазначив начальни сл жби си налізації КП "Київсь ий метропо-
літен" Ми ола Гри орен о

Представники ОСН "Комітет мікрорайону 
"Русанівка" отримали посвідчення громадських
інспекторів

Відтепер п'ять а тивістів співпрацюватим ть із фахівцями ГУ он-
тролю за бла о строєм та іншими державними ор анами. За слова-
ми начальни а зазначено о правління Сер ія Садово о, до с лад
ромадсь их інспе торів вже зараховано 33 иянина, ще 23 анди-
дат ри — зараз на роз ляді. Він пояснив, що меш анці, я і мають
бажання вст пити до лав ромадсь их інспе торів, повинні мати ви-
щ освіт , займати а тивн ромадсь позицію та орист ватися
пова ою оле тив (ОСН, ом нально о підприємства, ромадсь ої
ор анізації тощо). "Для нас д же важливо мати серед представни ів
ОСН ромадсь их інспе торів, я і, я ніхто інший, знають потреби
своїх мі рорайонів, в лиць, б дин ів. Саме вони си наліз ватим ть
про вини нення острих проблем та допома атим ть нам своєчасно
їх виріш вати",— на олосив перший заст пни олови КМДА Оле -
сандр Маз рча

У столиці відкрили меморіальну дошку 
Бориславу Брондукову
З на оди відзначення Дня раїнсь о о іно столиці від рили мемо-

ріальн дош народном артистові У раїни Борислав Бронд ов .
Пам’ятний зна розміщено на фасаді б дин , я ом проживав ви-
датний а тор, за адресою: в лиця Інстит тсь а, 22/7. У вели ом іно
Борислав Бронд ов дебют вав 1962 ро в стрічці Сер ія Параджано-
ва "Квіт а на амені", з одом знявся понад сотні артин, серед я их:
"Вечір на Івана К пала", "Камінний хрест", "Аннич а", "Комісари", "За-
хар Бер т", "Вавилон ХХ", "Афоня", "Осінній марафон", "Ми з джаз "
та ба ато інших. Йо о остання роль — фільмі "Хіппініада, або Мате-
ри охання". Саме Борислав Бронд ов став першим ла реатом Дер-
жавної премії У раїни імені Оле сандра Довжен а. Востаннє на е рані
а тор з’явився 2002 році. Він знімався до ментальних стріч ах
"Вічний хрест" Юрія Терещен а і "Борислав Бронд ов. Приб ття поїз-
да" Анатолія Борсю а

Стартує акція "Цінуй своє життя, 
пройди тест на ВІЛ"
Із 11 до 22 вересня в лицями столиці мобільні оманди Київсь о-
о місь о о центр профіла ти и та боротьби зі СНІДом проводит-
им ть тест вання на ВІЛ. Команди с ладі медпрацівни ів, психо-
ло ів та волонтерів тест ватим ть охочих ба атолюдних місцях —
біля тор овельних центрів, станцій метро, б дні — з 18.00 до
22.00, вихідні — з 16.00 до 22.00. Старт ватиме а ція сьо одні (з
18.00 до 22.00) Деснянсь ом районі на в л. Верши ори, 1, біля
ТЦ "Дніпровсь ий". 13 вересня (з 18.00 до 22.00) — Святошинсь ий
район, б львар Кольцова, 10, навпроти рин "Дніпро". 15 вересня
(з 16.00 до 22.00) — Дніпровсь ий район, Тр ханів острів, майдан-
чи біля Пішохідно о мост . 19 вересня (з 18.00 до 22.00) — Поділь-
сь ий район, перехрестя в л. Виш ородсь ої, 28/1 та просп. Прав-
ди. 21 вересня (з 18.00 до 22.00) — Дніпровсь ий район, Р санів-
сь а набережна. 22 вересня (з 16.00 до 22.00) — Солом’янсь ий
район, пар "Відрадний", навпроти інотеатр "Тампере". Ор аніза-
торами а ції вист пили: Київсь ий місь ий центр профіла ти и та
боротьби зі СНІДом спільно з не рядовою ор анізацією AIDS
Healthcare Foundation та Київсь им місь им центром соціальних
сл жб для сім’ї

Цифра дня

20 300 000 
тонн вантажів було відправлено Південно�Західною залізницею в
січні�липні 2012 року, що на 12,1 % більше, ніж за аналогічний період
минулого року 
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На Оболонській набережній відкрили стадіон, де спортсмени 
та юні кияни зможуть безкоштовно тренуватись

Ініціативу щодо створення стадіо�

ну висловили самі кияни. КП "Київ�

ський водний стадіон" було створено

Київрадою у 2010 році на прохання

мешканців Оболонського району та

провідних спортивних федерацій, які

розвивають веслувальні види спорту.

"Це знакова для міста подія і поча�

ток нового етапу розвитку масового та

професіонального спорту у столиці,—

зазначив під час відкриття споруди го�

лова КМДА Олександр Попов.— Уже

наступного року Київ стане міжна�

родною ареною водних видів спорту,

оскільки прийматиме чемпіонат світу

з веслування на човнах "Дракон". Ни�

ні ж київський водний стадіон розпо�

чинає свою роботу проведенням зма�

гань із різних видів спорту. Вони є де�

монстрацією того, що кожен киянин

може знайти тут той вид занять, який

йому до вподоби. Ми віримо, що саме

на цій воді виросте нова плеяда укра�

їнських спортсменів".

Нині у затоці "Наталка" завершено

першу чергу будівництва стадіону.

Протягом останнього року була роз�

роблена концепція його діяльності як

центру відпочинку загальноміського

значення з веслувальною базою. За

кошти міста створено потужну мате�

ріальну базу: 52 спортивні човни та

велику кількість плавзасобів для ор�

ганізації відпочинку киян — 38 рекре�

аційних каяків, 30 прогулянкових

човнів та 20 катамаранів. Споруджено

три комфортабельні елінги для збері�

гання спортивних човнів на 120

місць. Для зручного виходу на воду

обладнано сучасні понтони.

Окрім того, обладнано дистанцію

для занять веслувальним слаломом.

Також споруджено перше в Україні

поле для гри в кануполо. Спроекто�

вано повномірну веслувальну дис�

танцію довжиною 1000 метрів на

дев’ять доріжок. До речі, її від�

криють уже весною наступного року.

Стадіон створює широкі можливо�

сті, зокрема, перед професійними

спортсменами. "Для веслувального

слалому нам потрібні спеціальні

штучні канали. До цього часу ми бу�

ли змушені тренуватись на гладкій

воді, або ж їздити в Європу. Однак те�

пер, у зв’язку з будівництвом водного

стадіону, зможемо робити це у Києві.

Тож відкриття цього об’єкта — гар�

ний початок для розвитку водного

спорту в Україні", — зазначив "Хре�

щатику" капітан команди з кануполо

"Маяк" Ярослав Ілясевич

Цьогоріч конкурс на вступ до спе�

ціалізованого вузу становив 8 абіту�

рієнтів на місце. Як розповів ректор

Академії СБУ, генерал�майор Євген

Скулиш, це дозволило встановити

досить високу планку з відбору май�

бутніх курсантів. Серед цьогорічних

першокурсників кожен другий —

золотий чи срібний медаліст, призе�

ри всеукраїнських учнівських олім�

піад, наукових і творчих змагань.

Крім того, аби стати курсантами,

абітурієнтам потрібно мати чудову

фізичну форму й пройти спеціаль�

ний психологічний відбір.

"Уже впродовж кількох років на

вступ до Академії СБУ діє відкритий

конкурс, тобто документи можуть

подавати всі охочі,— розповів "Хре�

щатику" Євген Скулиш. —  У цьому

році з профільних предметів у нас

був прохідний бал — 170. Ми набра�

ли студентів, які мали 180—190 ба�

лів — це дуже високий показник".

Нове покоління курсантів, яке

склало присягу, отримає ґрунтовну

правову та фізичну підготовку. Крім

того, в Академії готують переклада�

чів із 11 іноземних мов, у тому числі

з китайської, турецької, угорської,

польської, румунської. До речі, у

цьому році в навчальному закладі

сформовано жіноче відділення май�

бутніх перекладачів, які готові на

рівні з чоловіками проходити жорст�

ку фізичну підготовку, аби здобути

відповідний фах.

У минулому році в Навчально�на�

уковому інституті інформаційної

безпеки Академії було відкрито но�

вий напрям — "Управління інфор�

маційною безпекою". Ця спеціаль�

ність користується значною попу�

лярністю серед абітурієнтів, конкурс

становив 4 чоловіка на місце. Як за�

уважив ректор закладу, фахівців го�

туватимуть із урахуванням сучасних

реалій і водночас — із прицілом на

майбутнє. "Наші курсанти отрима�

ють гарну спеціалізацію і зможуть

гідно займатися питаннями націо�

нальної безпеки", — наголосив Єв�

ген Скулиш.

Цікаво, що чимало курсантів по�

ходять із династій співробітників

спецслужб. Серед них і першокурс�

ник Максим Денисенко. Як розпо�

віла його бабуся Наталя Іванівна,

онук ще в дев’ятому класі вирішив

вступати до Академії, і з того часу

посилено готувався до ЗНО і регу�

лярно тренувався у спортзалі. "Його

батьки працюють у СБУ, обидва ді�

дусі були військовими, тож він для

себе навіть і не уявляв іншої профе�

сії", — розповіла жінка

Київ стане центром водних 
видів спорту

150 курсантів Національної академії СБУ склали присягу 
на вірність Україні

Нове покоління працівників
спецслужб

Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

У Дніпровсь ом районі Києва на
в л. Ре енераторній, 4 від рито А а-
демію с часної освіти. Т т пропо-
н ється цілий спе тр розвиваючих
се цій: від занять театральній ст -
дії з професійними режисерами до
вивчення основ іномистецтва та хо-
рео рафії. Днями станов рочисто
від рив олова КМДА Оле сандр По-
пов.

Паралельно з викладанням акторської май�

стерності в Академії сучасної освіти діти змо�

жуть вивчати французьку, німецьку та англійську

мови, займатися у спортивній та музичній шко�

лах. Навчатимуть тут журналістиці, фотомистец�

тву, а для створення власних радіопередач облад�

нано студію звукозапису. Окрім того, в академії

надають велику увагу розвитку пластики у дітей.

Зокрема, увесь третій поверх будівлі оснащено

під танцювальні зали балетної школи, студії

бальних танців та сучасної хореографії. Усі за�

няття проводяться у ігровій формі, що значно

полегшує процес їх сприйняття. У закладі обо�

в'язково присутні: психолог, дитячий лікар та

стоматолог.

"Особливість цього проекту в тому, що він за�

снований на інноваційних підходах, пов'язаних

із розвитком таланту дитини. Така установа ду�

же потрібна столиці, тому що попит на сучасну

якісну позашкільну освіту в місті постійно

зростає. І що важливо, цей проект — виключно

приватний. Міська влада й надалі готова під�

тримувати ініціативи, спрямовані на розвиток

киян", — зазначив голова КМДА Олександр

Попов.

Як розповіла "Хрещатику" голова опікунської

ради Академії сучасної освіти Іванна Ніконова,

унікальність закладу в тому, що у поєднанні з ве�

ликим вибором освітніх і розвиваючих напрямів

тут присутній індивідуальний підхід до кожного

учня. "Нам вдається все це реалізувати завдяки

високопрофесійному педагогічному складу, вико�

ристанню сучасних навчальних методик, збалан�

сованому розкладу занять, якісному менеджменту

та дружному колективу Академії", — зауважила

Іванна Ніконова.

Записатися на заняття до Академії досить прос�

то. "У нас розроблені два напрями розвитку дити�

ни — дошкільної і позашкільної освіти. Для

дошкільнят набір проходить за результатами спів�

бесіди, на якій присутні і методист, і педагог. У

спортивну школу позашкільної освіти діти

потраплять за результатами співбесіди з трене�

ром. Окрім того, у деяких випадках учні склада�

ють спеціальні тести, що дозволяє визначити гру�

пу, яка найбільше сприятиме розвитку малюка",

— пояснила "Хрещатику" виконавчий директор

ТОВ "Академія сучасної освіти" Юлія Васюта�

Беркут.

Розвиваючі програми раннього розвитку розра�

ховані на малюків від 1,5 років. До школи карате

можна записати дитину з 3—4 років. У музичну —

приймають з шести. Вивчення іноземних мов

розпочинається також із шести років. Окрім того,

в Академії відкрито іноземні курси і для дорослих.

На уроки з вивчення іноземних мов залучені за�

кордонні фахівці

Унікальний проект розроблено за найкращими світовими 
методиками розвитку дитини

У столиці запрацювала 
Академія сучасної освіти

Голова КМДА Оле сандр Попов особисто вр чив на ороди переможцям зма ань
на К бо Київсь о о водно о стадіон

Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

Вихідними Національній а адемії СБУ 150 рсантів-пер-
шо рсни ів — майб тніх офіцерів спецсл жби — с лали
прися на вірність У раїні. Під час навчання юна и та дів-
чата вивчатим ть спеціальні дисципліни — правознавство,
іноземні мови, опанов ватим ть війсь ов під отов . Че-
рез п’ять ро ів вип с ни и отримають лейтенантсь і по о-
ни, стовідсот ове працевлашт вання і б д ть отові валі-
фі овано ви он вати завдання з державної безпе и.
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Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Днями столиці запрацював перший водний стадіон.
Відтепер водні види спорт стали дост пними для всіх
юних иян, адже заняття на стадіоні для них — без ош-
товні. У День фіз льт ри та спорт с часн арен ви-
проб вали професіонали та аматори водно о спорт .
На Оболонсь ій набережній, де облашт вали спор д ,
відб лися зма ання на К бо Київсь о о водно о стадіо-
н . Т т зма алися весл вальном слаломі, ан поло,
триатлоні та весл вальном марафоні. К бо засновано
під патронатом олови КМДА, власне й на ороди пере-
можцям Оле сандр Попов вр чав особисто.
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Передвиборна програма
Української Національної Асамблеї

Усвідомлюючи власну відповідальність перед нинішнім і

майбутніми поколіннями, ми прагнемо об'єднати зусилля укра�

їнців усього світу для розбудови сильної, високорозвиненої ук�

раїнської держави.

Наша мета:

� Україна � унітарна, демократична, правова держава;

� єдиним джерелом влади в Україні є народ;

� держава створює умови для розвитку особи, а кожен грома�

дянин України своєю працею приносить користь державі і на�

роду;

� Вищі посадові особи органів державної влади несуть персо�

нальну відповідальність за результат своєї діяльності перед ук�

раїнським народом.

Наша ціль � Сила, Порядок, Добробут!

Сила
Сильна та ефективна державна влада та місцеве самовряду�

вання.

Боєздатна, прикрита ядерним щитом, добре підготовлена і

оснащена армія, що здатна захистити Україну від зовнішніх заг�

роз.

Сильна економіка, заснована на державній і приватній влас�

ності, що базується на високих технологіях.

Порядок
Однією із основних проблем, що стримує розвиток України,

є корупція.

Корупція перешкоджає реалізації творчого потенціалу та

підприємницької ініціативи нашого народу та змушує наших

громадян шукати кращої долі за межами України. Бюрократич�

ні перепони і зловживання владою з боку чиновників змушу�

ють людей приховувати доходи, відлякують потенційних інвес�

торів, що перешкоджає реалізації інноваційних проектів, ство�

ренню нових робочих місць та розвиткові економіки України.

Корупція, поєднана з розкраданням бюджетних коштів і ма�

теріально�технічних ресурсів держави, унеможливлює вико�

нання завдань у сфері національної безпеки і оборони та забез�

печення громадського порядку, перешкоджає розвиткові еко�

номіки, медицини, науки і освіти, що в кінцевому результаті

загрожує існуванню України як незалежної держави.

Корупція у вищих ешелонах влади та відсутність незалежно�

го і справедливого суду призводить до винесення судами непра�

восудних вироків і рішень. Це дестабілізує суспільно�політичні

відносини, не дозволяє забезпечити належний рівень захисту

прав і свобод наших громадян та підриває довіру людей до дер�

жави.

Подолання корупції та створення сприятливих умов для роз�

витку людини, держави і суспільства є одним із основних зав�

дань, що стоять перед Українською Національною Асамблеєю

як політичною силою.

Для подолання корупції і наведення порядку в країні ми за�

безпечимо:

� проведення ретельного кадрового відбору і призначення на

посади в судові та правоохоронні органи чесних і принципових

професіоналів;

� вирішимо питання належного матеріально�технічного за�

безпечення співробітників правоохоронних органів та суддів;

� посилимо відповідальність за корупційні дії і зловживання

владою шляхом прийняття відповідних нормативно�правових

актів;

� створимо незалежну, справедливу і ефективну судову сис�

тему та забезпечимо формування некорумпованого суддівсько�

го корпусу, який буде виносити законні та справедливі вироки

та рішення.

Добробут
Ми створимо умови для економічного розвитку України на

основі передових наукових технологій та запровадимо еконо�

мічно обґрунтовані ставки податків. 

Проведемо націоналізацію важливих стратегічних об'єктів,

що забезпечують економічну і національну безпеку України.

Приймемо прості і зрозумілі закони, які не будуть душити

приватну ініціативу, що має сприяти розвиткові малого і серед�

нього бізнесу та створенню нових робочих місць.

Землі сільськогосподарського призначення, ліси та водні ре�

сурси є загальнонародною власністю і не підлягають приватизації.

Держава повинна сприяти розвиткові талановитої молоді.

Ми перенесемо центр ваги на профілактичну медицину,

формування культури здорового способу життя, самовдоскона�

лення і самозцілення.

Забезпечимо належну охорону навколишнього середовища і

створимо безпечні екологічні умови для проживання людей,

забезпечимо гідні державні пенсії всім, хто впродовж свого

життя трудився на благо України.

Очистимо національний інформаційний простір від бруду,

агресії та розпусти, а будемо сприяти популяризації культур�

них, освітніх та наукових програм.

Переважна більшість публічних послуг мають надаватися ор�

ганами місцевого самоврядування.

Ми змінимо принципи формування державного бюджету і

змінимо розподіл коштів на користь місцевих громад.

Український бізнес 
показує позитивну 
динаміку

Уже шостий рік поспіль компа�

нія “Делойт” публікує досліджен�

ня ТОП�500 найбільших компаній

Центральної та Східної Європи. За

словами управляючого партнера

“Делойт” Володимира Вахта, ми�

нулий рік виявився складним для

бізнесу у всій Європі. Але для най�

більших гравців ринку він був

більш сприятливим, ніж для бізне�

су західноєвропейських країн. Су�

купний дохід п’яти сотень найбіль�

ших підприємств регіону досяг до�

кризового рівня і склав близько

706 мільярдів євро.

“Україна в цьому році в рейтингу

ТОП�500 представлена 50�ма ком�

паніями різних секторів економі�

ки, які торік продемонстрували

впевнене зростання. На тлі 9,8 %

росту доходу підприємств всього

регіону Центральної та Східної Єв�

ропи аналогічний показник в Укра�

їні становить 24,2 %”,— повідомив

“Хрещатику” Володимир Вахт.

Як і в минулому році, у першій

десятці рейтингу ТОП�500 пред�

ставлено три українські компанії, з

яких дві — державні. Та незважа�

ючи на зростання доходів, вони

втратили свої позиції — НАК

“Нафтогаз” змістився з 4�ї на 5�у

сходинку при зростанні доходів на

10 %, а “Енергоринок” — з 7�го на

9�е місце, незважаючи на збільшен�

ня доходів на 23 %. Однак покра�

щив власні показники металургій�

ний холдинг “Метінвест”, збіль�

шивши за результатами минулого

року доходи на 44 % — піднявся на

2 сходинки, зайнявши 4�е місце.

Зазначимо, що з 50�ти україн�

ських компаній, що ввійшли до

рейтингу, лише вісім були відзна�

чені зниженням доходів. За цим

показником Україну випереджа�

ють лише три країни Центральної

та Східної Європи — Болгарія, Ру�

мунія, Естонія.

Нагадаємо, що в 2009 році укра�

їнські компанії демонстрували од�

не з найбільш стрімких падінь рів�

ня доходів по Європі. Але вже в

2010 році спостерігалась карди�

нально протилежна тенденція —

практично всі (за винятком двох)

українські компанії продемонстру�

вали зростання продажів. Пози�

тивна динаміка збереглася і торік,

але вже в більш помірному темпі.

Як і в минулих роках, у ТОП�10

найбільших компаній регіону до�

мінує енергетика і видобувна про�

мисловість — в цьому році в ТОП�

10 увійшло 7 компаній цієї галузі.

Два підприємства — “Метінвест” і

Skoda — представляють сектор

промислового виробництва. Поль�

ський оператор роздрібної торгівлі

Jeronimo Martins — єдина компанія

в ТОП�10, що представляє спожив�

чий сектор бізнесу та транспорту.

В Україні найбільше зростання

прибутковості продемонстрували

компанії промислового сектора

(34 %). Така тенденція збігається і

з іншими країнами регіону, де

заводи мають високі показники,

збільшивши прибутковість на

17 %. Кількість компаній сектора

промислового виробництва, вклю�

чених до рейтингу, збільшилась на

дев’ять — до 129�ти підприємств

(більше 25 % від усіх у рейтингу).

На тлі загального сприятливого

стану економіки такі високі темпи

були досягнуті за рахунок компа�

ній переробної галузі промислово�

сті, включаючи хімічні й металур�

гійні виробництва.

Крім того, у 2011 році зростання

доходів найбільших українських

підприємств, що представляють

сектор енергетики та ресурсів,

склало 19,6 %. Воно істотно випе�

реджає показники європейського

регіону в цілому. Це було обумов�

лене, в першу чергу, угодами по

злиттю і поглинанню підприємств,

інвестиціями, а також збільшен�

ням вартості ресурсів і розширен�

ням експорту.

Звернемо увагу, що з трьох укра�

їнських компаній, що ввійшли в

першу десятку, дві представляють

саме сектор енергетики і ресурсів.

І обидві — державні: НАК “Нафто�

газ”, та “Енергоринок”.

Додамо, що цьогоріч рейтинг

ТОП�500 поповнився 17�ма нови�

ми українськими підприємствами.

Частково деякі з них раніше номі�

нувалися на участь у рейтингу,

проте через незначні прибутки від

реалізації або відсутність корект�

них даних не потрапляли до списку

кращих. Об’єднання у холдинги

також посприяло збільшенню

кількості нових компаній у рей�

тингу. Серед них: “Енергетична

компанія України” (53 місце);

“Ostchem” (117 місце); “OWG

Group” (123 місце); “Енергоатом”

(125 місце); “Одеський припорто�

вий завод” (488 місце) та інші.

Фактори, що вплинули 
на рейтинг

Як повідомили “Хрещатику”

аналітики компанії “Делойт”, по�

передній рік продемонстрував

продовження економічного підйо�

му, розпочатого два роки тому у

всьому регіоні. Особливо поміт�

ним було зростання економіки в

Польщі (4,3 %), Словаччині (3,3 %)

і країнах Балтії. За даними Держ�

стату, зростання реального ВВП в

Україні торік становило 5,2 %.

За підсумками минулого року

76,6 % компаній Центральної та

Східної Європи збільшили доходи

від реалізації продукції, у той час

як 23 % — відзначили зниження

фінансових результатів. Разом з

тим, як зазначають експерти, по�

чинаючи з першого кварталу по�

точного року, на тлі ослаблення

ключових факторів економічного

зростання в Європі, зокрема еко�

номік Німеччини і Франції, спос�

терігаються ознаки уповільнення

темпів економічного розвитку в

показниках діяльності компаній.

Наприклад, темпи зростання ВВП

у Польщі знизилися до рівня 3,8 %,

у той час як показники ВВП у Чехії

та Угорщині показали більш низькі

результати, упавши на 1 і 1,5 % від�

повідно.

Українська економіка, за інфор�

мацією Держстату, у першому

кварталі зросла на 2 %, а в друго�

му — на 3 %. Про ймовірність мож�

ливого зниження темпів економіч�

ного розвитку свідчать дані про до�

ходи компаній за перший квартал,

що демонструють середній показ�

ник поквартального зростання у

2012 році на рівні 4 %.

Галузеві показники

У ТОП�500 найбільших банків

Центральної та Східної Європи по�

трапили три українські фінустано�

ви, серед яких дві — державні. Усі

вони торік показали зростання ак�

тивів, хоча прибуток збільшив ли�

ше “Ощадбанк”. За словами за�

ступника керівника “Ощадбанку”

Дениса Кірєєва, цього вдалося до�

сягти шляхом реалізації стратегіч�

них планів банку. “Нами визначе�

на чітка стратегія до 2015 року. Во�

на передбачає, що “Ощадбанк” за

п’ятьма основними показниками

стане банком номер два в країні.

Вже зараз за капіталом ми займає�

мо першу позицію”,— прокомен�

тував “Хрещатику” пан Кірєєв.

У той же час, дані І�го кварталу

2012 року показують деяке упо�

вільнення зростання активів бан�

ківських установ як у всьому регіо�

ні, так і в Україні. Також знизили�

ся показники за рівнем чистого

прибутку. Фахівці компанії “Де�

лойт” кажуть, що подальший стан

банківської системи буде залежати

від різних факторів — дії регуля�

тора, стабільності гривні і ситуації

на європейських фінансових рин�

ках.

У рейтинговій інформації ТОП�

500 зазначено, що торік середня

прибутковість найбільших підпри�

ємств сектора “Споживчий сектор

і транспорт” збільшилася на 7 %, у

той час як в Україні — на 23,9 %.

“Високі результати українських

представників даної галузі обумов�

лені, у першу чергу, розвитком

транспортного сектору та оптово�

роздрібних дистриб’юторських

компаній. Дана галузь лідирує за

кількістю компаній, представле�

них у рейтингу, хоча сумарно ці

підприємства приносять менший

прибуток, ніж “промисловість” і

“енергетика та ресурси”. Україна в

рейтингу представлена 18�ма під�

приємствами, з яких 6 — з вироб�

ництва споживчих товарів, 5 рітей�

лерів, 4 — оптово�роздрібні та 3

компанії, що представляють

транспортну галузь”,— повідомив

“Хрещатику” партнер компанії

“Делойт” Андрій Степанов.

Експерти додають, що сектор

роздрібної торгівлі в Україні в най�

ближчі роки має значний потенці�

ал до зростання. Після спаду на

16,6 % у 2009 році, викликаного

кризою у світовій економіці, віт�

чизняний роздрібний ринок про�

довжив зростання у наступні два

роки — 27 %. Торік найбільші роз�

дрібні мережі запустили 402 торго�

ві точки, заявляючи плани на від�

криття ще 480 нових магазинів у

поточному році. Крім того, транс�

портна галузь в Україні демонструє

високий ріст прибутковості компа�

ній, які увійшли до ТОП�500. Цьо�

му значною мірою сприяла підго�

товка до проведення Євро�2012

Рейтинг найбільших компаній Європи
Українські “Нафтогаз”, “Енергоринок” та “Метінвест” увійшли до лідируючої десятки

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

У рейтин ТОП-500 У раїна представлена півсотнею
омпаній, що працюють різних се торах е ономі и.
Ріст доходів найбільших вітчизняних підприємств спос-
тері ається на рівні 24,2 %, що є одним із най ращих
по азни ів Центральній та Східній Європі. Найбільші
надходження У раїна де лар є ал зі промислово о
виробництва. Вперше до рейтин потрапили 17 нових
вітчизняних бізнес-стр т р.
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Передвиборна програма
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

ПОВЕРНЕМО КРАЇНУ НАРОДУ!
Україна опинилась у тяжкій соціально�економічній та гума�

нітарній кризі. Диктатура олігархії, беззаконня і непідсудність

багатіїв, зруйноване господарство, "розтоптаний" зовнішніми

кредиторами державний суверенітет, бідність та відсутність со�

ціальних гарантій, падіння суспільної моралі � це реальність,

яку капіталізм приніс Україні.

Відмова від соціалістичного шляху виявилася фатальною по�

милкою. Єдиний вихід із ситуації � демонтаж капіталістичних

відносин, спрямування суспільства і держави в надійне русло

соціалістичного розвитку.

Ми віримо у можливість побудови демократичного суспільс�

тва без експлуатації людини людиною.

Ми прагнемо ліквідації диктатури капіталу і встановлення

справжнього народовладдя. 

Ми будемо будувати економіку у центрі якої �  найповніше

задоволення матеріальних і духовних потреб людей, досягну�

те не за рахунок експлуатації, а шляхом раціонального та

ефективного розподілу створених суспільством матеріальних

благ.

Ми пропонуємо народу альтернативу капіталістичному зане�

паду � соціалістичне суспільство справедливості та гуманізму. 

У зв'язку з цим ми забезпечимо:

Перемогу над безробіттям, бідністю і відсталістю
� Конституційне підтвердження права народу на володіння

природними ресурсами, землею, виробничими активами. Зак�

ріплення за державою права на їхнє використання в інтересах

суспільства.

� Повернення у державну власність підприємств базових сек�

торів економіки.

� Забезпечення розвитку наукомістких секторів і вироб�

ництв. Частка продукції машинобудування в структурі ВВП

має становити не менше 30%, частка наукомісткої продукції �

не менше 15%.

� Заборона купівлі�продажу земель сільськогосподарського

призначення.

� Зміцнення державних банків, які будуть кредитувати про�

мисловість і сільгоспвиробника під низький процент.

� Державна підтримка виробництва вітчизняних ліків, побу�

тової техніки, одягу та взуття. 

�  Забезпечення сталого зростання доходів трудящих. Частка

оплати праці в собівартості продукції �  не нижче 60%.

� Державна монополія на виробництво і реалізацію алко�

гольних та тютюнових виробів.

� Державна підтримка кооперативних господарських об'єд�

нань громадян, насамперед � кооперативів селян. 

� Забезпечення щорічних інвестицій у розвиток села не мен�

ше 7% ВВП.

� Повне оподатковування офшорних операцій, заборона  оф�

шорним компаніям володіти акціями українських підприємств.

� Перехід до системи прогресивного оподатковування та вве�

дення податків на споживання предметів розкоші.

� Посилення державного контролю над ціноутворенням. 

� Відтворення мережі державних та комунальних підпри�

ємств роздрібної торгівлі, послуг, аптек.

� Щоквартальне індексування прожиткового мінімуму, пен�

сій, зарплат, стипендій з урахуванням реальної інфляції.

� Встановлення заробітної плати працівникам бюджетної

сфери на рівні середньої по промисловості. Надання медикам,

працівникам культури та освіти, які працюють у державних ус�

тановах, статусу державних службовців.

� Збереження та розширення соціальних пільг.

� Скасування підвищення пенсійного віку. Забезпечення по�

ваги та гідного життя ветеранам. 

� Змушення приватного капіталу виконувати соціальні зо�

бов'язання (зарплати, відпустки, умови праці робітників, пен�

сійне страхування, дотримання екологічних стандартів).

� Повернення трудових заощаджень.

� Конституційне гарантування першочергового фінансуван�

ня соціальних видатків.

Перемогу над корупцією
� Законодавче закріплення проведення референдумів у вирі�

шенні важливих суспільних питань.

� Надання профспілкам права законодавчої ініціативи.

� Введення виборності суддів.

� Заборона приватизації державних підприємств. Введення

відповідальності за доведення їх до банкрутства.

� Ліквідація статусу недоторканості для представників влади. 

� Жорстке покарання за зловживання владою.

� Скорочення видатків на утримання керівних осіб.

� Прийняття Закону, який унеможливить сімейственість і

клановість кадрів.

� Розширення повноважень Рахункової палати.

� Перехід до формування Державного бюджету "знизу".

Зміцнення державного суверенітету
� Пріоритет зовнішньої політики � вступ до Митного союзу,

Єдиного економічного простору, Євразійського економічного

союзу.

� Припинення співробітництва із МВФ. Перегляд всіх нерів�

ноправних міжнародних договорів, у першу чергу � в рамках

СОТ.

� Конституційне закріплення нейтрального та позаблоково�

го статусу України. 

� Розроблення нової концепції оборони, яка буде відповіда�

ти сучасним вимогам. 

� Забезпечення переозброєння армії кращими вітчизняними

зразками техніки. 

� Забезпечення соціального захисту військовослужбовців.

Надання їм статусу державного службовця.

Збереження здоров'я українського народу
� Надання громадянам безкоштовної медичної допомоги.

� Відродження державної мережі медичних установ, насам�

перед � у малих містах та територіях сільрад. 

� Забезпечення модернізації медичних установ, передусім �

пологових будинків та дитячих лікарень.

� Забезпечення закупівлі та надання за державний кошт лі�

ків, критично необхідних для збереження життя громадян Ук�

раїни.

� Збільшення державних витрат на поліпшення умов життя

людей з обмеженими можливостями.

� Забезпечення контролю за якістю продуктів харчування,

товарів широкого вжитку та медичних послуг.

� Посилення відповідальності за екологічним довкіллям.

Доступність якісної освіти
� Повернення до державної безкоштовної дошкільної, серед�

ньої, професійно�технічної та вищої освіти.

� Забезпечення належного фінансування державних

навчальних закладів. Щорічне виділення на освіту 10% від

ВВП.

� Модернізація матеріальної бази навчальних закладів дер�

жавної форми власності. 

� Розширення державних замовлень на фахівців виробничих

професій. Забезпечення гарантій першого робочого місця для

молодих фахівців та безкоштовного підвищення кваліфікації і

перекваліфікації робочої сили.

� Впровадження системи матеріальної та соціальної допомо�

ги молодим педагогам, особливо тим, які працюють у сільській

місцевості.

Вирішення житлової проблеми і подолання занепаду ЖКГ
� Розгортання масштабного будівництва соціального житла.

� Надання громадянам житла на правах державної та кому�

нальної оренди без права приватизації, щоб виключити можли�

вість спекуляції.

� Встановлення орендної плати за житло на рівні не вище

10% від прожиткового мінімуму, передбачення додаткових зни�

жок для осіб, які користуються пільгами.

� Зобов'язання роботодавців забезпечувати житлом своїх

працівників.

� Повернення в державну власність об'єктів ЖКГ. Встанов�

лення тарифів державою відповідно до єдиної тарифної сітки.

� Видатки на комунальні послуги не повинні перевищувати

10% доходів сім'ї.

� Посилення відповідальності за афери з житлом.

Моральне оздоровлення суспільства
� Збільшення чисельності та рівня фінансування державних

культурних установ, бібліотек, книжкових магазинів, передусім

� у малих містах та сільській місцевості і підвищення рівня со�

ціальної захищеності їх працівників.

� Відродження мережі державних оздоровчих установ для ді�

тей.

� Заборона пропаганди сексуальної розбещеності, насильс�

тва, расизму, ксенофобії та національної ворожнечі.

� Введення кримінальної відповідальності за героїзацію осіб,

які співробітничали з нацистським режимом та тих, хто сьогод�

ні пропагує ці ідеї.

� Створення державних ефективних програм щодо подолан�

ня алкоголізму, наркоманії й СНІДу серед молоді.

� Підтримку канонічної Православної церкви і віруючих ін�

ших конфесій.

� Надання через референдум російській мові статусу другої

державної.

Тільки Комуністична партія, яка ставить собі за мету ліквіда�

цію диктатури капіталу і бореться за побудову соціалізму, може

розв'язати всі питання, що стоять перед суспільством. 

Ми повернемо країну народу!
Уперед, до соціалізму!

Перший секретар ЦК Компартії України
П.М. Симоненко

Постанова № 794 від 6 вересня 2012 року, м. Київ
Про зміни в складі окружних виборчих комісій 
з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

Центральна виборча комісія

Розглянувши подання суб'єктів вне�

сення кандидатур до складу окружних ви�

борчих комісій з виборів народних депу�

татів України 28 жовтня 2012 року про за�

міну членів окружних виборчих комісій,

відповідно до  пункту 1 частини другої

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

сьомої статті 26, частин п'ятої � сьомої, де�

сятої, одинадцятої статті 27, пункту 2 час�

тини третьої, частин четвертої, п'ятої,

сьомої, десятої статті 37, підпункту 1 пун�

кту 4 розділу XV Закону України "Про ви�

бори народних депутатів України", керу�

ючись статтями 11 � 13, пунктом 17 статті

19, частиною другою статті 27 Закону Ук�

раїни "Про Центральну виборчу комісію",

Центральна виборча комісія 

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

виборчих комісій з виборів народних

депутатів України 28 жовтня 2012 року,

утворених відповідно до постанови

Центральної виборчої комісії від 26

серпня 2012 року № 604  "Про утворен�

ня окружних виборчих комісій з вибо�

рів народних депутатів України 28 жов�

тня 2012 року", згідно з додатками 

1 � 17.

2. Окружним виборчим комісіям з ви�

борів народних депутатів України  28

жовтня 2012 року, до складу яких вно�

сяться зміни, поінформувати громадян

про такі зміни у визначений цими комі�

сіями спосіб.

3. Цю постанову разом з відповідним

додатком надіслати відповідним регіо�

нальним друкованим засобам масової ін�

формації для опублікування у семиден�

ний строк від дня її прийняття, а також

окружним виборчим комісіям з виборів

народних депутатів України.

4. Цю постанову оприлюднити на офі�

ційному веб�сайті Центральної виборчої

комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії

А. МАГЕРА

Додаток 17

до постанови Центральної 

виборчої комісії

від 6 вересня 2012 року № 794

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій з

виборів народних депутатів України 28
жовтня 2012 року

місто Київ

Окружна виборча комісія з виборів на9
родних депутатів України  

одномандатного виборчого округу 
№ 212

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Давидкін Михайло Олександрович,

1983 року народження � голова комісії,

від Партії Наталії Королевської "Україна

� Вперед!" (у зв'язку із внесенням подан�

ня про заміну члена виборчої комісії

суб'єктом, за поданням якого кандидату�

ру такого члена було включено до складу

виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призна9
чити головою комісії:

Стасюк Василь Васильович, 1962 року

народження � від Партії Наталії Коро�

левської "Україна � Вперед!"

Окружна виборча комісія з виборів на9
родних депутатів України  

одномандатного виборчого округу 
№ 213

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Вітер Лариса Іванівна, 1962 року на�

родження � від Партії Наталії Королев�

ської "Україна � Вперед!" (у зв'язку із вне�

сенням подання про заміну члена вибор�

чої комісії суб'єктом, за поданням якого

кандидатуру такого члена було включено

до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Накалюжний Олексій Іванович, 1975

року народження � від Партії Наталії Ко�

ролевської "Україна � Вперед!"

Окружна виборча комісія з виборів на9
родних депутатів України  

одномандатного виборчого округу 
№ 216

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Бершадська Майя Леонідівна, 1950 року

народження � від Політичної партії "На�

родно�трудовий союз України" (у зв'язку із

внесенням подання про заміну члена ви�

борчої комісії суб'єктом, за поданням яко�

го кандидатуру такого члена було включе�

но до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Лагода Володимир Володимирович,

1985 року народження � від Політичної

партії "Народно�трудовий союз України".

Секретар 
Центральної виборчої комісії  

Т. ЛУКАШ

Постанова № 831 від 8 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 вне�

сення кандидатур до складу окружних

виборчих комісій з виборів народних де�

путатів України 28 жовтня 2012 року про

заміну членів окружних виборчих комі�

сій, а також витяги з протоколів окруж�

них виборчих комісій одномандатних

виборчих округів № 92 та № 95, відповід�

но до пункту 1 частини другої статті 13,

частин першої � третьої, п'ятої � сьомої

статті 26, частин п'ятої � сьомої, десятої,

одинадцятої статті 27, пунктів 2, 8 части�

ни третьої, частин четвертої, сьомої,

дев'ятої, десятої статті 37, підпункту 1

пункту 4 розділу XV Закону України

"Про вибори народних депутатів Украї�

ни", керуючись статтями 11 � 13, пунктом

17 статті 19, 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 складу окружних

виборчих комісій з виборів народних де�

путатів України 28 жовтня 2012 року, ут�

ворених відповідно до постанови Цен�

тральної виборчої комісії від 26 серпня

2012 року № 604 "Про утворення окруж�

них виборчих комісій з виборів народних

депутатів України 28 жовтня 2012 року",

згідно з додатками 1 � 9.

2. Вважати достроково припиненими у

зв'язку з відмовою скласти присягу пов�

новаження таких членів окружних ви�

борчих комісій:

з 5 вересня 2012 року � члена окружної

виборчої комісії одномандатного вибор�

чого округу № 92  Лавренюк Оксани

Миколаївни, 1977 року народження � від

Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ";  

з 6 вересня 2012 року � членів окруж�

ної виборчої комісії одномандатного ви�

борчого округу № 95 Авдєєва Геннадія

Геннадійовича, 1979 року народження �

від Християнсько�демократичної партії

України, Максименка Сергія Ігоровича,

1972 року народження � від Політичної

партії "Молодь до ВЛАДИ".

3. Окружним виборчим комісіям з ви�

борів народних депутатів України 28

жовтня 2012 року, до складу яких вно�

сяться зміни, поінформувати громадян

про такі зміни у визначений цими комі�

сіями спосіб.

4. Цю постанову разом з відповідним

додатком надіслати відповідним регіо�

нальним друкованим засобам масової ін�

формації для опублікування у  семиден�

ний строк від дня її прийняття, а також

окружним виборчим комісіям з виборів

народних депутатів України.

5. Цю постанову оприлюднити на офі�

ційному веб�сайті Центральної виборчої

комісії.

Заступник Голови

Центральної виборчої комісії
А. МАГЕРА

Додаток 9

до постанови Центральної 

виборчої комісії

від 8 вересня 2012 року № 831

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій 

з виборів народних депутатів України 
28 жовтня 2012 року

місто Київ
Окружна виборча комісія з виборів на9

родних депутатів України  
одномандатного виборчого округу № 222
Припинити достроково повноваження

члена комісії:

Ходяча Валентина Платонівна, 1969

року народження � секретар комісії, від

Християнсько�демократичної партії Ук�

раїни (у зв'язку із внесенням подання

про заміну члена виборчої комісії суб'єк�

том, за поданням якого кандидатуру та�

кого члена було включено до складу ви�

борчої комісії).

Включити до складу комісії та призна9
чити секретарем комісії:

Бахмач Елла Пилипівна, 1960 року на�

родження � від Християнсько�демокра�

тичної партії України.

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Про проведення інформаційного заходу "Dream show" 
на вулиці Хрещатик та Контрактовій площі

Розпорядження № 1485 від 27 серпня 2012 року
Відповідно до Закону України "Про столицю України — містоBгерой Київ" та Порядку організації та проведення в Києві недерB

жавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурноBпросвітницького, спортивного, видовищного та іншого
характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, в межах функцій органу місцевого самоврядуB
вання:

1. Підтримати ініціативу КП "Столиця" та компанії "ЛГ Електронікс
Україна" щодо проведення інформаційного заходу "Dream show" з 11.00
до 22.00 з 1 до 7 вересня 2012 року на вулиці Хрещатик та Контрактовій
площі.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведення
заходу взяли на себе КП "Столиця" та компанія "ЛГ Електронікс Україна".

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити
охорону громадського порядку з 1 до 7 вересня 2012 року на вулиці Хре*
щатик та Контрактовій площі.

4. КП "Столиця" та компанії "ЛГ Електронікс Україна" забезпечити до*

тримання Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Ки*
ївської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051, під час підготовки та
проведення заходу на вулиці Хрещатик та Контрактовій площі з 11.00 до
22.00 з 1 до 7 вересня 2012 року та відновлення порушеного благоуст*
рою.

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

Голова О. Попов

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 01.04.2009 № 331
Розпорядження № 1180 від 7 липня 2012 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою приведення нормативноBправових актів виB
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до вимог чинного законодавB
ства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 01.04.2009 № 331 "Про заходи щодо будівництва багатоповерхових
паркінгів у м. Києві".

2. Заступникові голови Київської міської державної адмініс*
трації згідно з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо ви*

світлення у засобах масової інформації змісту цього розпоря*
дження.

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

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак
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Затверджена Х з'їздом політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", 

постанова №3 від 4 серпня 2012 року.

Український народ � усе населення держави Україна, а також

українці за національністю, які проживають в інших країнах

(діаспора) і бажають брати участь у культурному, духовному і

економічному розвитку України.

Політична партія Всеукраїнське об'єднання "Громада" � це ви�

сокоорганізована політична сила ліво�центристського спряму�

вання, яка виступає продовжувачем кращих традицій україн�

ських громад і є спадкоємницею соціал�демократичного руху в

Україні, провідниками якого були Т.Шевченко, Л.Українка,

І.Франко, М.Драгоманов, М.Грушевський.

Партія ВО "Громада" планує  побудувати в Україні міцну де�

мократичну державу з розвинутим громадянським суспільс�

твом, донести до кожної української родини, кожного нашого

співвітчизника, як в Україні, так і за її межами, що основою

державної політики має стати Стратегія національного розвит�

ку, яка забезпечить нашій країні гідне місце у світовому розпо�

ділі праці. 

Фундаментальні цінності:
1. Люди � вільні, освічені, працелюбні, здорові і щасливі,

такі, що відчувають особисту відповідальність за долю людства

і планети.

2. Праця � високопродуктивна, спрямована на виробниц�

тво якісних і необхідних товарів і послуг.

3. Довкілля � повітря, вода, земля, корисні копалини, інші

природні ресурси, надані всьому людству, тому повинні бути

винятковою власністю територіальної общини і раціонально

використовуватися відповідно до її колективного рішення.

4. Життєдіяльність людей � гармонійне і збалансоване, від�

повідно до законів Природи, спільне існування общин з дов�

кіллям.

5. Сенс життя людини � розвиток індивідуальних творчих,

інтелектуальних, фізичних здібностей людини в процесі спіль�

ної праці з іншими людьми з метою еволюції, поліпшення міс�

ця існування для своїх нащадків і майбутніх поколінь.

Україна в майбутньому � екологічно чиста країна, діяль�

ність влади якої спрямована на створення необхідних умов для

вільного всебічного розвитку українського народу і формуван�

ня нової культури.

Місія:
Створити інноваційну, гармонійну з природою, модель

суспільства ІІІ�го тисячоліття і розповсюдити позитивний дос�

від в інші країни світу через українську діаспору.

Мета:
На базі інноваційного суспільства побудувати в Україні ра�

ціональну державу, корисну для народу, сусідніх країн і людства

в цілому.

Головні завдання:
I. Організаційні:

1. Залучити до спільної роботи широкі верстви Україн�

ського народу і, в першу чергу, молодь, оскільки їй жити і пра�

цювати в новій державі.

2. Забезпечити державну підтримку заходів, пов'язаних з

проектуванням і підготовкою до будівництва екополісу "ІРІЙ/
на/Дніпровських порогах", уздовж русла Дніпра між Дніпропет�

ровськом і Запоріжжям.

II. У сфері екології:
1. Розробити Стандарти і Критерії  Екокультури, Концеп�

цію раціонального розвитку України відповідно до правил і за�

конів Фізичної економії. (Екокультура � система  взаємин лю�

дей між собою і з довкіллям відповідно до принципів гармонії і

раціонального використання природних ресурсів).

2. Забезпечити умови для створення Універсальних агрое�

кологічних районів і Екопоселень в Україні та за кордоном за

участю діаспори.

3. Розробити і впровадити Національну програму перероб�

ки та утилізації відходів життєдіяльності людей.

4. Організувати систему заходів для населення з популяри�

зації здорового способу життя та охорони життєвого простору. 

III. У сфері соціального розвитку:
1. Запровадити в освітній процес  просвітницькі програми,

що розкривають індивідуальні здібності особистості.

2. Створити школу молодих вчених з метою підвищення

якості науки і її віддачі для розвитку держави.

3. Розгорнути широку кампанію руралізації � мотивування

переселення жителів міст у сільську місцевість.

4. Створити школу інноваційної архітектури і ландшаф�

тного дизайну для проектування сучасних будівель, споруд та

інфраструктури в сільській місцевості. 

IV. У сфері економіки:
1. Створити систему   виробництва  і реалізації екологічно

чистої продукції методами Природного землеробства � органіч�

ним, біодинамічним, енерго�інформаційним.

2. Створити підприємства для виробництва устаткування,

машин, механізмів, запчастин, необхідних для Природного

землеробства.

3. Створити ремонтно�будівельну індустрію для модерні�

зації та розвитку  аграрного сектора з урахуванням особливос�

тей технологій Природного землеробства.

4. Створити мережу науково�дослідних інститутів (НДІ),

конструкторських бюро (КБ), лабораторій, дослідно�експери�

ментальних підприємств для розробки, випробувань і поста�

чання на ринок нової техніки та інтелектуальних технологій.

5. Розвинути культурні, оздоровчі, туристичні комплекси

і рекреаційні зони в районах формування Екопоселень.

V. У сфері  міжнародних відносин:
1. Створити Національну програму сприяння розвитку Ук�

раїнської діаспори.

2. Надати допомогу діаспорі зі створення Екопоселень і за�

купівлі в Україні насіння, його районування, виробництво та

продаж посівних матеріалів у своїх країнах.

3. Організувати міжнародні торговельні мережі з постачан�

ня екологічно чистих продуктів від українських виробників.

4. Створити освітні центри з поширення передового дос�

віду і стандартів Екокультури в інші країни світу.

Умови, які створені для реалізації цієї Програми:
1.  Приблизно 25%  світових запасів чорноземів знаходять�

ся в Україні.

2. Працелюбний народ, історія якого понад 5 тис. років,

починаючи з Аратти і Трипілля, пов'язана з аграрною справою.

3. Високий рівень освіти нації.

4. Широко розгалужена мережа діаспори у всьому світі,

особливо в країнах � основних виробниках зернових культур �

Канаді, США, Бразилії, Аргентині, Австралії, Росії, Казахстані.

5. Зручне географічне  розташування України в центрі Єв�

ропи.

6. Сприятливі кліматичні, геофізичні та геологічні умови

в даній частині земної кулі. 

7. Дефіцит продовольства на світових ринках.

Очікувані результати
від впровадження Програми в життя суспільства:

1. Екологічне очищення території України � чисте повітря,

вода, довкілля; забезпечення населення екологічно чистими

продуктами і товарами; пропаганда здорового способу життя і

захисту довкілля � істотно поліпшать якість життя людей і роз�

виток інтелектуального потенціалу нації.

2. Будуть створені необхідні умови для розбудови нової

економічної моделі держави, яка базується на виробництві та

торгівлі на світових ринках інноваційними ідеями, винахода�

ми, новітніми технологіями.

3. Український народ консолідується навколо своєї місії та

мети, відчує свою значущість і корисність. Це підніме дух нації

в Україні та діаспорі.

4. Якісно зміниться на краще імідж держави.

5. Україна посяде гідне місце серед прогресивних країн світу.

Перший заступник Голови партії 
Всеукраїнське об'єднання "Громада"  Філяк Ю.В.

Передвиборна програма
політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Громада"

Про щорічні регламентні роботи на фунікулері з виконанням капітального 
ремонту окремих вузлів

Розпорядження № 1425 від 10 серпня 2012 року
Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою виконання щорічних регламентних

робіт на фунікулері з виконанням капітального ремонту окремих вузлів (коліс, гальм, тягового приводу, керування, зв'язку та сиг7
налізації), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Припинити рух фунікулера з 01.09.2012 до 01.10.2012.
2. Комунальному підприємству "Київпастранс" упродовж зазначеного в

пункті 1 цього розпорядження терміну виконати на фунікулері регламент�
ні роботи з капітальним ремонтом окремих вузлів (коліс, гальм, тягового
приводу, керування, зв'язку та сигналізації) для забезпечення його по�
дальшої надійної експлуатації.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про створення Київської міської призовної комісії з проведення чергового
призову громадян України на строкову військову службу у жовтні7листопаді

2012 року
Розпорядження № 1314 від 27 липня 2012 року

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу ", Указу Президента України від 31 жовтня 2011 року
№ 1009/2011 "Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звіль7
нення в запас військовослужбовців у 2012 році":

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 27.07.2012 № 1314

Склад 
Київської міської призовної комісії з проведення чергового призову громадян України 

на строкову військову службу у жовтні7листопаді 2012 року
Пузанов О. Г. — заступник голови Київської міської державної адміністрації — керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), голова комісії
Кидонь В. І. — військовий комісар Київського міського військового комісаріату, заступник голови комісії (за згодою)
Лавренюк І. Д. — провідний спеціаліст відділу обліково�призовної роботи Київського міського військового комісаріату, секретар комісії (за згодою)
Березан В. М. — начальник штабу Головного управління МВС України в м. Києві (за згодою)
Вітковський В. П. — голова лікарської комісії Київського міського військового комісаріату (за згодою)
Арешкович А. О. — заступник начальника Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)
Заводський О. В. — помічник військового комісара Київського міського військового комісаріату з правової роботи — начальник юридичної групи 

(за згодою)
Білий О. К. — начальник відділу з питань мобілізаційної роботи апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)
Шпильовий І. Ф. — перший заступник начальника Головного управління транспорту та зв'язку виконавчого органу Київської міської ради 

1. Для керівництва і контролю за діяльністю районних призовних комі�
сій створити Київську міську призовну комісію з проведення чергового
призову громадян України на строкову військову службу у жовтні�листо�
паді 2012 року та затвердити її склад, що додається.

2. Головам районних в місті Києві державних адміністрацій:
2.1. Підвести підсумки весняного 2012 року призову громадян на

строкову військову службу.
2.2. Організувати роботу із підготовки та проведення осіннього призо�

ву 2012 року.
2.3. Утворити районні призовні комісії та затвердити їх склад.
2.4. Направити для роботи у районні військові комісаріати на період

підготовки і весь термін проведення призову технічних працівників і дру�
карок.

2.5. Забезпечити районні військові комісаріати автомобільним транс�
портом.

2.6. Укомплектувати районні лікарські комісії лікарями�спеціалістами
та забезпечити їх медикаментами, медичним інструментарієм і санітар�
но�господарським майном.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві надавати допо�
могу військовим комісаріатам м. Києва у проведенні призову громадян на
строкову військову службу з розшуку призовників, які ухиляються від при�
зову, забезпечити охорону громадського порядку на призовних дільницях
районів міста, Київському міському збірному пункті та на прилеглій до
нього території.

4. Головному управлінню охорони здоров'я виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

4.1. Забезпечити роботу міської лікарської комісії з 03 вересня до 15
грудня 2012 року для проведення контрольного медичного огляду при�
зовників, призваних на строкову військову службу, з проведенням обо�
в'язкового переліку обстежень (ВІЛ, гепатит "В", "С" та сифіліс) відповід�
но до Положення про військово�лікарську експертизу в Збройних Силах

України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008
№ 402, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за
№ 1109/15800, громадян, які заявили про незгоду з результатом медич�
ного огляду і рішенням районної лікарської комісії, та перевірки законно�
сті рішень стосовно призовників, визнаних непридатними та тимчасово
непридатними до військової служби за результатами призову та припис�
ки зі 100% охопленням, кандидатів з числа цивільної молоді для вступу до
вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та
інших військових формувань.

4.2. Забезпечити міську лікарську комісію медикаментами, медичним
інструментарієм і санітарно�господарським майном.

4.3. Обстеження призовників у лікувальних закладах проводити поза�
чергово, безоплатно та в повному обсязі під особисту відповідальність
керівників лікувальних закладів.

5. Просити військового комісара Київського міського військового ко�
місаріату звернутись до директора державного підприємства Київської
філії № 1 "Концерн військторгсервіс" щодо надання допомоги міському
військовому комісаріату в організації роботи буфету у приміщенні їдаль�
ні Київського міського збірного пункту, виділити для його роботи обслу�
говуючий персонал та забезпечити необхідними продовольчими това�
рами, предметами матеріально�технічного постачання за відповідними
заявками.

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

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

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак
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(Київської міської державної адміністрації)

Кучинський М. С. — заступник начальника Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Буцева Ю. М. — заступник начальника — начальник управління організаційно�масової роботи та спортивних споруд Головного управління у 
справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Черкашина Л. Б. — заступник директора Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Резервний склад членів призовної комісії 
(на випадок хвороби або відсутності з інших поважних причин):

Колобова Я. В. — заступник директора Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Плачинда О. І. — заступник начальника відділу з питань мобілізаційної роботи апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

Шиян В. І. — начальник відділу спортивних споруд управління організаційно�масової роботи та спортивних споруд Головного управління 
у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Зубко А. В. — завідуючий сектором з мобілізаційної роботи Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)

Рубан В. Ф. — головний спеціаліст з режимно�секретної роботи Головного управління транспорту та зв'язку виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Припута І. П. — методист координаційного центру з фізичної культури та спорту Головного управління освіти і науки виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про ілюмінування бульварів, вулиць, проспектів і площ міста Києва
Розпорядження № 1426 від 10 серпня 2012 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 20, 21 Закону України "Про благоустрій населених
пунктів", Закону України "Про здійснення державних закупівель", Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київ7
ської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051, з метою покращення святкової привабливості столиці України:

1. Комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлення
м. Києва "Київміськсвітло" в межах загальних бюджетних асигнувань, до�
ведених підприємству на 2012 рік, в установленому порядку:

1.1. Забезпечити розробку та погодження з Головним управлінням
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) ескізних проектів розміщення
святкової ілюмінації на бульварах, вулицях, проспектах і площах міста Ки�
єва, а саме:

на просп. Миколи Бажана від площі Харківської до метро"Осокорки";
на вул. Васильківській в межах дільниці навпроти Національного ком�

плексу "Експоцентр України";
на вул. Червоноармійській в межах дільниці навпроти Троїцької площі

та Палацу "Україна";
на бульв. Лесі Українки на дільницях бульварної частини;
на Володимирському узвозі від Європейської площі до Поштової площі;
на вул. Прорізній від вул. Хрещатик до вул. Володимирської; 
на вул. Богдана Хмельницького від вул. Хрещатик до вул. Володимирської;

на бульв. Тараса Шевченка від вул. Хрещатик до вул. Володимирської;
на Європейській площі — на розтяжках над проїзною частиною.

1.2. Провести процедуру закупівлі обладнання та конструкцій святко�
во�ілюмінаційного освітлення з їх монтажем на об'єктах, зазначених в під�
пункті 1.1 пункту 1 цього розпорядження.

1.3. Забезпечити належне святково�ілюмінаційне оформлення бульва�
рів, вулиць, проспектів і площ міста Києва, зазначених в підпункті 1.1
пункту 1 цього розпорядження.

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

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

Голова О. Попов

Про проведення Четвертого Всеукраїнського ярмарку 
органічних продуктів 

8 вересня 2012 року на Контрактовій площі
Розпорядження № 1494 від 27 cерпня 2012 року

Відповідно до Закону України "Про столицю України — місто7герой Київ" та Порядку організації та проведення в Києві недержав7
них масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно7просвітницького, спортивного, видовищного та іншого харак7
теру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати ініціативу Державного управління охорони навколиш�
нього природного середовища в м. Києві щодо проведення Четвертого
Всеукраїнського ярмарку органічних продуктів з 10.00 до 20.00 8 вересня
2012 року на Контрактовій площі.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведення
заходу взяло на себе Державне управління охорони навколишнього при�
родного середовища в м. Києві.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити:
3.1. Охорону громадського порядку 8 вересня 2012 на Контрактовій

площі, а також охорону обладнання, техніки на період монтажу/демонта�
жу та під час проведення заходу.

3.2. Перекриття дорожнього руху на Контрактовій площі з 08.00 до
21.00 8 вересня 2012 року на час проведення заходу.

4. Державному управлінню охорони навколишнього природного сере�
довища в м. Києві забезпечити дотримання Правил благоустрою міста
Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051, під час підготовки та проведення заходу на Контрактовій
площі з 18.00 7 вересня 2012 року до 21.00 8 вересня 2012 року та від�
новлення порушеного благоустрою.

5. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побутового обслуго�

вування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечити виконання рішення Київської
міської ради від 23.12.2010 № 413/5225 "Про деякі питання з упорядку�
вання в м. Києві роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними
напоями, вином столовим, пивом (крім безалкогольного) та тютюновими
виробами" під час проведення Четвертого Всеукраїнського ярмарку орга�
нічних продуктів на Контрактовій площі.

6. Головному управлінню охорони здоров'я виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечи�
ти чергування машин швидкої медичної допомоги під час проведення за�
ходу.

7. Просити Головне територіальне управління МНС України в м. Києві
забезпечити 8 вересня 2012 року чергування пожежної машини під час
проведення заходу.

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

Голова О. Попов
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА 
ПАРТІЇ "РУСЬКИЙ БЛОК"

ДО ДОБРОБУТУ ЛЮДЕЙ / РАЗОМ З РОСІЄЮ!
Влада не виконала передвиборчих обіцянок � держава

перебуває в системній кризі, суспільство � на краю прірви:

� ціни зростають, олігархи при владі грабують кожного з нас;

� бізнес знищується податками, свавіллям чиновників і

"людей влади";

� немає робочих місць і гідних зарплат;

� російську мову, замість того, щоб зробити державною,

звели до рівня "мови нацменшин";

� процвітає хабарництво, корупція, розбазарювання

стратегічних підприємств;

� проголошено "пріоритетним" прозахідний курс, народу

нав'язали чужі "західні цінності";

� занепадає економіка, медицина, наука, культура;

� фашизація суспільства, мовний шовінізм досягли межі, за

якою � гуманітарна катастрофа…

Успішний розвиток суспільства і добробуту народу потребує

припинити метання між східнім й західнім "векторами".

Стратегічний пріоритет � зближення з дружніми державами,

з котрими у нас спільні традиції, історія, культура, духовність, і

одна країна, яка простягається від Карпат до Камчатки, від

Криму до Кольського півострова. Ми � єдине ціле, нероздільна

спільнота слов'янських народів, перевірена віками. Поза

єдністю з Росією � немає майбутнього!

В ІНТЕРЕСАХ ВСІХ СПІВВІТЧИЗНИКІВ РУСЬКИЙ
БЛОК

забезпечуватиме пріоритети:
� Входження в Митний союз із Російською Федерацією й

іншими державами; спільна з ними побудова Євразійського

союзу � єдиного простору культури, науки і освіти,

взаємовигідної виробничої кооперації, спільного ринку

капіталів, технологій, товарів, послуг, сировинних,

енергетичних і трудових ресурсів.

� Державна російська мова � воля корінного народу, запорука

рівноправної інтеграції в Євразійський простір.

� Підтримка канонічного Православ'я і єдності Руської

Православної Церкви.

� Перехід до парламентської республіки та федеративного

устрою за крайовим принципом, з урахуванням соціально�

економічних і етнокультурних особливостей земель.

� Створення з Російською Федерацією консорціуму з

експлуатації єдиної газотранспортної системи.

� Неприєднання до антиросійських блоків � НАТО,

Євросоюзу.

� Розвиток соціально�орієнтованої економіки з дієвим

стягуванням податків з олігархічних капіталів.

� Збереження пільг ветеранам і пенсіонерам за рахунок

оподаткування великих капіталів і продуктивного управління

державним сектором економіки.

� В рамках єдиного економічного простору перехід до

спільної валюти.

� Протидія русофобії, українському фашизму і

етнокультурному шовінізму.

� Безстрокове перебування в Криму і Севастополі

Чорноморського Флоту � гаранта стабільності на

чорноморсько�середземноморському театрі забезпечення

миру.

� Конституційне право на друге громадянство.

САМОВРЯДУВАННЮ / ВЛАДУ!
Встановлення реального народовладдя замість бутафорської

демократії.

Розширення прав органів місцевого самоврядування в

розподілі бюджету, вирішенні соціальних проблем, питань

організації місцевого господарства, освіти, культури.

Прийняття дієвих законів про місцеві референдуми.

Кримській Автономії � значне посилення повноважень.

Севастополю � Устав територіальної общини і Закон про

статус Міста�героя.

Приватизовані комунальні об'єкти і землі, що

використовуються не на користь місцевих общин, повернути їм

у власність. 

Уможливити відкликання громадянами депутатів і

чиновників.

БІЛЬШОСТІ / ЕКОНОМІКУ ДОБРОБУТУ!
Потенціал зростання добробуту людей � економіка, що

базується на можливостях спільного ринку з Російською

Федерацією, іншими партнерами в рамках Євразійського

союзу.

Виведення держави з фінансової та політичної залежності від

знарядь глобалізму: ВТО, МВФ, Всесвітнього банку.

Жорстка боротьба з корупціонерами, розкрадачами

державної власності та загальнонародного надбання.

Державна монополія на виробництво та продаж алкогольних

напоїв і тютюнових виробів.

Введення прогресивного оподаткування (багаті платять

більше).

Зменшення податкового тиску на малий і середній бізнес.

Державне безпроцентне кредитування підприємництва у

сферах виробництва, високотехнологічних розробок,

альтернативної енергетики.

Створення умов, щоб працедавцеві було вигідно легально

наймати робітників.

ГРОМАДЯНАМ / СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ!
Держава зобов'язана надати громадянину, залежно від потреб

і віку:

� роботу чи державну стипендію, посібник, пенсію, розмір

яких гарантував би гідне життя не нижче дійсного

прожиткового мінімуму;

� неоподатковуваний мінімум доходу � не менше 3000

гривень в місяць;

� безплатну медицину високої якості;

� забезпечення, зокрема пільгове, ліками, товарами і

послугами для здоров'я через мережу державних аптек і центрів

здоров'я;

� право виходу на пенсію чоловікам � в 60 років, жінкам � в

55, і надалі працювати без втрати пенсії;

� доступні земельні ділянки для житлового будівництва,

садівництва, городництва;

� пільгове кредитування житлового будівництва і молодих

сімей;

� якісне забезпечення чистою водою, електроенергією,

теплом за доступними цінами;

� установку газових, водяних, електричних і теплових

лічильників за рахунок постачальників послуг.

НАРОДУ / ЗДОРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЯ!
Впровадження і розвиток екологічних виробництв,

ефективної стратегії охорони чистоти водних ресурсів.

Повна заборона використання ГМО, інших небезпечних для

здоров'я складових у товарах, що споживаються людьми.

Суворий державний контроль продукції, що виробляється і

імпортується, та будь�якої господарської діяльності на предмет

їх безпеки для людей і навколишнього середовища.

Рекламу тютюнових виробів, алкогольних і слабко�

алкогольних напоїв, продаж їх неповнолітнім заборонити та

суворо карати.

Посилити контроль за створенням і роботою закладів, що

торгують алкогольними напоями на розлив, їх не має бути в

житлових мікрорайонах, біля учбових закладів і промислових

підприємств.

Заборонити будівництво в паркових зонах, приватизацію і

передачу для комерційної діяльності земель заповідників,

природоохоронних зон, цілісних історико�культурних і

природних комплексів.

Безкоштовний загальний доступ до зон відпочинку та

пляжів.

Будівництво екологічно небезпечних об'єктів � за рішенням

референдумів.

СУСПІЛЬСТВУ / СПРАВЕДЛИВІСТЬ!
Відміна вибіркового правосуддя: державні посади, багатство

та зв'язки не повинні впливати на рішення в судовій системі.

За неправосудні рішення судді повинні нести

відповідальність.

Впровадження виборності суддів місцевих і апеляційних

судів безпосередньо жителями відповідних адміністративно�

територіальних одиниць; введення суду присяжних.

Зміни у процесуальне законодавство на користь громадян:

� відміна судового збору по адміністративних справах;

� встановлення безперечного виконання рішень, прийнятих

відносно органів державної влади і місцевого самоврядування

та винесених на користь громадян.

ДІТЯМ І ДОРОСЛИМ / ДУХОВНУ КУЛЬТУРУ!
Припинення руйнівного для нашої цивілізації спотворення

знань про минуле нашої єдиної країни, поширення західної

псевдокультури і інформаційної експансії.

Заборона поширення ідей фашизму і нацизму,

неонацистських організацій, реабілітації суб'єктів, пов'язаних з

ОУН�УПА, інших посібників гітлерівців.

Ліквідація деструктивних сект.

Зупинення впровадження ювенальної юстиції.

Заборона пропаганди гомосексуалізму.

Відмова від реалізації анти�православних проектів, таких як

"єдина помісна українська церква", і взагалі � від втручання

держчиновників в справи Церкви.

Право громадян жити без цифрової ідентифікації будь�яких

форм.

В програму шкільного навчання введення предмету "Основи

православної культури".

Історико�культурним пам'яткам минулого � державну

охорону та відновлення.

Повернення російської мови в цілісну систему освіти � від

дитячого садка до вузу, в усі інші сфери життя держави та

суспільства.

Збереження та розвинення багатств руської культури,

традиційних духовних, моральних, родинних цінностей, що

об'єднують східно�православну слов'янську цивілізаційну

спільність.

ЗАХИСТИМО РУСЬКУ ЗЕМЛЮ / 
ПОКРАЩИМО ЖИТТЯ! 

ВОЗЗ'ЄДНАЄМО РОЗДІЛЕНИЙ РУСЬКИЙ НАРОД /
СТВОРИМО ФУНДАМЕНТ ДОБРОГО МАЙБУТНЬОГО!

У столиці відкрилася виставка, 
присвячена Тарасу Шевченку
У Будинку художника показують твори митців, що натхненні життям і творчістю Кобзаря
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У вистав овій залі Націо-
нальної спіл и х дожни ів
У раїни презент вали х -
дожню вистав “Наш Та-
рас”. Е спозицію присвя-
чено 200-річчю від дня на-
родження Вели о о Кобза-
ря, я е свят ватим ть
2014 році. Серед пред-
ставлених робіт — артини
відомих раїнсь их х -
дожни ів та ла реатів
Шевчен івсь ої премії.

Завітавши на виставку, кияни та

гості міста мають можливість поба�

чити твори митців, присвячені Тара�

су Шевченку, його життєвому і твор�

чому шляху, а також його літератур�

ним образам.

В експозиції представлені живо�

пис, графіка, скульптура, твори де�

коративно�прикладного мистец�

тва — гобелени та вишиті рушники.

Серед них — роботи корифеїв укра�

їнського образотворчого мистецтва

Миколи Глущенка та Тетяни Яб�

лонської. Також відвідувачі можуть

оглянути “Шевченкіану” лауреатів

Національної премії України ім.

Тараса Шевченка, зокрема Сергія

Шишка, Віктора Ковтуна, Василя

Лопати. Шанувальників мистецтва

зацікавить унікальне зібрання гра�

фіки, створеної до 150�річчя по�

ета — серії Народного художника

СРСР Михайла Дерегуса, збірник

листів видатних харківських графі�

ків, роботи Василя Лопати, Олек�

сандра Івахненка, Георгія Якутови�

ча. Зокрема досить оригінальними

є графічні доробки народного ху�

дожника Михайла Дерегуса, який

ілюстрував книгу “Кобзар”. На од�

ній з графічних робіт — “Ленін ці�

кавиться Шевченком”, на іншій —

російські соціал�демократи обго�

ворюють творчість українського

поета.

На виставці поєднуються різно�

масштабні твори, об’єднані однією

тематичною ідеєю. Поряд з велики�

ми полотнами народних художників

України — киян Володимира Синга�

ївського, Едуарда Базілянского,

Олексія Артамонова, вінничанина

Михайла Чорного, кримчанина Фе�

дора Захарова розміщено твори мен�

ших розмірів. А роботи, в яких пря�

мо ілюструється творчість Великого

Кобзаря, доповнюють пейзажі та

натюрморти.

Кожен експонат виставки є не�

пересічним мистецьким явищем, а

разом вони створюють захоплю�

ючий образ Великого Кобзаря, від�

кривають шлях до нових осмислень

його творчості і головної теми —

України. “На сьогодні постать Та�

раса Шевченка спроможна об’єд�

нати націю, відродити дух патріо�

тизму. Ми стільки років вивчаємо

його творчість, але щоразу відкри�

ваємо у Шевченкові щось нове для

себе. Його могутні пророчі слова

відображають і нашу з вами епоху,

наче він написав про наші пробле�

ми та переживання,— розповідає

організатор виставки, голова на�

глядової ради фонду “Велика роди�

на” Віра Ульянченко.— На виставці

зібрано доробки багатьох поколінь

художників, які писали ілюстрації

до Шевченкових творів, в тому

числі і наших сучасників”.

Під час виставки також плану�

ється низка заходів, серед яких зу�

стрічі учнів навчальних закладів та

художніх шкіл з авторитетними

шевченкознавцями, дискусії щодо

сучасного прочитання спадщини

Тараса Шевченка та концертні ве�

чори.

Експозиція триватиме до 16 верес�

ня у виставковому залі Національної

спілки художників України (Буди�

нок художника, вул. Артема, 52) з

12.00 до 19.00. Вхід вільний

Серед представлених на виставці "Наш Тарас" робіт – артини відомих раїнсь их х дожни ів та ла реатів
Шевчен івсь ої премії
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До Музею історії міста Києва завітав
десятитисячний відвідувач
Щаслива киянка отримала квиток, з яким зможе відвідати всі філії музею
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

До М зею історії міста Ки-
єва завітав десятитисяч-
ний е с рсант. Ним стала
иян а, меш ан а Соло-
м’янсь о о район Марія
Волошина, я а тепер змо-
же до інця ро поб вати
в сіх філіях столично о
м зею.

З нагоди ювілейних відвідин гостя

отримала запрошення з відповідним

написом та книгу “Особняки Києва”.

Крім того, вона стала власницею

квитка на дві особи, що дає право

безкоштовного відвідання усіх філій

Музею історії міста Києва до кінця

2012 року. Марія Волошина прийшла

на екскурсію разом зі Спілкою жінок

Києва, активною учасницею якої є.

“Для мене одержати такий квиток ду�

же радісно, особливо тому, що побу�

вала в нововідкритому музеї,— зазна�

чила вона.— Я була викладачем в по�

літехнічному інституті і, працюючи зі

студентами, об’їздила чимало куточ�

ків України, а також близького та да�

лекого зарубіжжя. І ми завжди розка�

зували, що такого красивого міста не�

має ніде”. Марія Волошина запевни�

ла, що в музеї обов’язково побуває з

онуком�викладачем та правнуком�

школярем. “Навіть у найкращих му�

зеях я такої чудової експозиції не ба�

чила”,— говорить жінка.

Десятитисячну відвідувачку приві�

тав заступник голови КМДА Леонід

Новохатько. “Лише два тижні тому

відбулося відкриття Музею після

восьмирічної перерви у роботі, а сьо�

годні він вітає свого десятитисячного

екскурсанта. Надзвичайно приємно,

що у киян та гостей столиці існує ве�

ликий інтерес до нової експозиції.

Мушу сказати, що кількість відві�

дувачів перевершила наші найсміли�

віші сподівання. Це свідчить про те,

що Музей історії міста Києва має усі

шанси стати центром культурного

життя столиці, а міська влада спри�

ятиме цьому”, — зазначив Леонід

Новохатько.

“Лише 24 серпня музей відвідало 

3 тисячі туристів. Радує, що серед них

багато молоді, — розповіла заступник

директора музею з науково�просвіт�

ницької роботи Людмила Мороз.—

Звісно, основною категорією наших

відвідувачів є школярі, які замовля�

ють екскурсії. До речі, приходити гру�

пою до нас набагато вигідніше — іс�

нує єдиний вхідний квиток для груп

до 20 і до 30 осіб. Наразі у нас є два ос�

новні типи екскурсій: оглядова та те�

матична, які проводяться кількома

мовами”. За словами пані Мороз, в

музеї нині представлено близько 1000

експонатів, крім того на мультимедій�

них екранах присутні мають змогу по�

бачити фотолистівки з видами старо�

го Києва, які просто не вмістилися в

експозиції, а також плани, карти, жи�

вопис та графіку, присвячену столи�

ці
Меш ан а Солом`янсь о о район столиці Марія Волошина стала десятитисячним відвід вачем М зею історії міста Києва
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Обережно, наркотики
Юлія МУСТАШ,
спеціально для “Хрещатика”

За рез льтатами опит -
вання, серед 16-річних
раїнсь их підліт ів 29%

хлопців і 12% дівчат вжи-
вали нар отичні речовини,
марих ан або е стазі
принаймні один раз сво-
єм житті. Майже всі од-
на ово вважають, що це
просто розва а. Говорять
та : “Я тіль и спроб ю.
Мені просто ці аво...”. І
абсолютно ніхто з них не
роз міє, що цей раз може
стати почат ом інця.

Історія Олега
Почалося все в школі. На пере�

рвах бігали курити. “Курилка” —

місце, де збираються всі. І малі, і

дорослі. Саме там, вперше, Олег

спробував драп, який йому дав

старшокласник. “Перший раз ме�

ні зовсім не сподобалось, — роз�

повідає Олег. — У мене паморочи�

лося у голові і дуже нудило. Я за�

рікся, що більше ніколи не спро�

бую. Але час минав, а в моєму

житті нічого не змінювалося і ні�

чого яскравого не відбувалося.

Старші хлопці тягнули за собою

молодших на перекури. А мені,

напевно, хотілося не відставати

від інших”.

Через деякий час Олег призви�

чаївся до травки — школу не від�

відував, футбол покинув. Було ли�

ше одне бажання — отримати

кайф. Як наслідок, скандали з

батьками... А з часом травки вже

було недостатньо і Олег перейшов

на пігулки трамадолу. “Спробував

трамадол — і все одразу стало яс�

кравим, — згадує Олег. — Нові

відчуття, багато енергії, я почав

відчувати себе володарем світу. І

дівчата мене люблять, і вчителі не

“напрягають”. Але минув час, і я

почав розуміти, що з’являється

залежність. Без трамадолу я не

можу ні піти до школи, ні викона�

ти будь�яке доручення батьків, та

й взагалі — я не можу нічого”.

Вже через півроку, після того як

Олег вперше прийняв пігулку тра�

мадолу, зрозумів, що він “в систе�

мі”. Без дози йому весь час було

погано. “Одного разу, ввечері, я

проходив біля аптеки, — продов�

жує розповідати хлопець. — І ста�

лося так, що переді мною вона за�

чинилася. І хоча в мене були гро�

ші, і я благав, щоб мені продали

хоча б одну дозу, мене не почули.

Я мало не вмер. А коли повертав�

ся додому, зустрів знайомого, у

нього був при собі мак... Так я по�

чав колотися...”

І хоча Олег знав від знайомих,

що одного разу вистачить, щоб

“підсісти” остаточно, його це не

зупинило. Адже думав, що він

особливий і його залежність оми�

не. “Я пам’ятаю, як вколовся

вперше, — пригадує Олег. — Все.

Почалася чорна смуга. Спочат�

ку — судимості, потім — хвороби,

я почав виносити речі з дому,

остаточно розсварився з батька�

ми. Мене вигнали з дому, я жив де

завгодно...”

Олег, як і більшість наркоманів,

змирився з таким життям. І навіть

почав вважати, що це його доля.

Він був впевнений, що доживе

максимум до 30�ти років. Більше

просто не витримає. Про те, що

він ще живий, давно забули всі

його друзі. Сім років хлопець ли�

ше існував. А потім почав лікува�

тися... Завдяки батькам.

Зараз його життя змінилося.

Але він і досі згадує ту, першу ци�

гарку, ще в школі, яка ледь його не

згубила.

Все починається 
з марихуани

Всі, хто спробував марихуану,

не підозрюють, що вона, насправ�

ді, найбільш небезпечна з усіх

наркотиків, адже саме “драп” мо�

же бути першим кроком до неви�

ліковної наркоманії. “Ефект сп’я�

ніння від марихуани менш враз�

ливий, ніж від приймання решти

психотропних препаратів, і має

більш коротку дію, — розповів

“Хрещатику” начальник УБНОН

МВС України Олександр Тере�

щук. — Безумовно, через якийсь

час людина, яка вживає мариху�

ану, перестає задовольнятися цим

станом і підсвідомо шукає більш

сильну речовину, яка дасть їй

більш сильне відчуття, і тоді вже

йде перехід або на наркотичний

препарат опійної групи, або на

амфітамін”.

Нові враження, нові емоції і но�

ві вподобання... Підлітковий

вік — найнебезпечніший період в

житті дітей. “Шансів вийти із за�

лежності дуже мало, — додає

Олександр Терещук. — Якщо го�

ворити про дитячу наркоманію, то

там шансів фактично немає. Тому

що підліткова і дитяча наркоманії

мають злоякісний перебіг, із

швидкими змінами психічного та

фізичного стану, тому діти пере�

творюються в абсолютно неадек�

ватних осіб і часто являють загро�

зу і для себе, і для оточуючих”.

Психологи стверджують, що ве�

лика небезпека для молоді прихова�

на не стільки в оточуючих їх людях,

скільки в них самих. Адже не секрет,

що більшість дітей дуже активні, на�

віть, гіперактивні. Раніше був ін�

ший ритм життя, кажуть лікарі. За�

раз все змінилося. Тому теперішні

діти з такою активністю реалізують

себе в нічних клубах, на дискотеках,

грають в азартні ігри. Фізично зали�

шатися такими швидкими і постій�

но тримати високий темп життя —

нереально. Якою б дитина не була

сильною і розумною, рано чи пізно

такий темп змусить її вживати або

алкоголь, або наркотики.

Тюрма або страшні 
хвороби

А далі існує лише два шляхи.

Перший — це хвороби. Будь�який

наркотик спричинить погіршення

фізичного стану. Якщо інфекцій�

не, то людина ризикує заразитися

ВІЛ СНІДом, мати різні гепатити

або інші захворювання, такі як ту�

беркульоз і т. д. Якщо людина на�

віть вживає наркотики не ін’єк�

ційним шляхом, наприклад, ку�

рить травку, вважаючи, що нічого

страшного в цьому не має, така

думка є хибною. Тому що і від тра�

вки, і від таблеток, і від уколів

страждають певні органи. Тільки

тривалість і процес відрізняються.

Другий шлях однозначний. Про

нього краще за всіх можуть розпо�

вісти правоохоронці. “Як правило

наркотики починають вживати з 14,

15, 16 років. — Розповідає Олек�

сандр Терещук. — Починається все

зі школи, з перерви. Спочатку — ма�

рихуана, потім трамадол, паратрамп

(аналог трамадолу), після чого лю�

дині хочеться більшого. Вона купує

більш дорогий, більш серйозний

наркотик, після героїну починаєть�

ся опій... Все. Потім знову ж — вчи�

нення злочинів, кримінальна відпо�

відальність, термін...”

І зовсім не має значення, який

це був наркотик. Існують лише дві

статті Кримінального кодексу

України щодо зберігання та збуту

наркотиків. “Всі психостимулято�

ри внесені в єдину таблицю, яка

затверджена Кабінетом Міністрів

України, — наголошує Олександр

Терещук. — Згідно з нею, немає

різниці, який наркотик був вилу�

чений — марихуана, кокаїн, геро�

їн. Це все є наркотичною або пси�

хотропною речовиною, за що на�

стає однакова кримінальна відпо�

відальність”.

А колишні наркомани, як один,

повторюють: навіть коли здаєть�

ся, що лікування пройшло успіш�

но, однак все життя доведеться се�

бе контролювати. Адже ризик “зі�

рватися” залишається назавжди.

Тож прислухайтеся до слів, які ви

зараз прочитаєте, і зробіть для се�

бе висновки. “Багатьох хлопців,

які зі мною починали, вже немає в

живих, багато в тюрмах, — підсу�

мовує Олег. — Я не знаю, яким ди�

вом зупинився, але насправді я

один з тих небагатьох у кого це 

вийшло...”

Правоохоронці та психологи застерігають — шансів вийти 
із залежності дуже мало

Усікновення глави Пророка
Іоанна Предтечі
Кожно о ро на почат осені ми
с м ємо з привод м чениць ої он-
чини Іоанна Предтечі — сі новення
йо о чесної лави. Про Свято о Про-
ро а Іоанна віщ вав проро Ісайя,
що він прийде при от вати доро
ряд щом Господ . 11 вересня
Православна Цер ва з ад є, я люд-
сь а злоба, заздрість, розп ста по-
била вели о о проро а Божо о

Іоанна Предтеч .

Святе Євангеліє оповідає нам, що цар Ірод

узяв собі в дружини жінку свого брата Филипа.

Іоанн Хреститель викривав Ірода за це неза�

конне співжиття. Тому Іродіада таїла злобу на

пророка Божого й, бажаючи погубити його,

умовила Ірода, щоб він заточив в темницю

Предтечу.

Одного разу цар, святкуючи свій день наро�

дження, давав для своїх вельмож бенкет. На

ньому дочка Іродіади — Соломія танцювала пе�

ред гостями. Розпутний танець Соломії дуже

сподобався Іродові, й тому він, в нетверезому

стані, поклявся дати їй все, чого вона попро�

сить, навіть півцарства. Соломія з поради мате�

рі попросила голову Іоанна Хрестителя. Це

прохання засмутило царя, але через клятву мав

виконати його. Іоанн був усічений мечем.

Погляньмо на лик великого угодника —

Предтечі та Хрестителя Іоанна. Про нього Сам

Христос говорив, що з усіх народжених на Зем�

лі він — найбільший. Він суворий подвижник.

Життя його — суцільний подвиг. Він носить

тільки необхідний одяг, покриваючи своє тіло

шкірою верблюда й підперезуючись широким

поясом. Живе в пустелі. Харчується тільки ди�

ким медом і акридами. Він не п’є вина. Він у

подвизі усамітнення готує себе для великої

справи — приготувати серця й уми людей до

прийняття Христа Спасителя. Бог благоволив

вибрати Предтечею обіцяного Месії саме йо�

го — великого Пророка, сильного духом под�

вижника, світоча Світла, ангела у плоті.

Предтеча Іоанн з усією ревністю проповідує

покаяння, запальним своїм словом навертає

уми й серця заблудлих іудеїв, викриває в гріхах

і пороках як простих людей, так і сильних світу

цього; тих, хто покаявся, хрестить у водах Йор�

дану. Він, викривач неправди, мученицьки по�

страждав за правду. Церковна іконографія у так

званому Деісусному чині зображає Предтечу

першим, після Богоматері, яка стоїть поруч із

Христом Спасителем, Царем Слави, в постій�

ній молитві за світ і людей. Він — останній про�

рок Старого Завіту й перший пророк�мученик

Нового Завіту, найближчий друг Христа.

Церква вірить в його молитви і звертається

до них. Коли ми, віруючі, відзначаємо те чи ін�

ше християнське свято, молитовно вшанову�

ємо того чи іншого Божого угодника, ми не

тільки віддаємо йому хвалу і прохання, але й

намагаємося, чи, принаймні, повинні намага�

тися наслідувати його. Кращим даром святому,

якого прославляємо, є наше прагнення наслі�

дувати чесноти його, наслідувати його віру, на�

дію і любов

Інформацію надано 
Синодальним відділом  Української 

православної церкви

В Голосіївському районі 
відзначили День підприємця
В Голосієво відб лась рочиста з стріч з

підприємцями район за частю заст пни а
олови райдержадміністрації Володимира Ци-
би, народно о деп тата У раїни І оря Лисова,
представни ів Головно о правління з питань
ре ляторної політи и та підприємництва,
правління Пенсійно о фонд У раїни в Голо-
сіївсь ом районі, ДПІ Голосіївсь ом райо-

ні столиці.
Володимир Циба привітав прис тніх зі святом, відзначив, що в Голосіїв-

сь ом районі близь о 55 тис. юридичних та фізичних осіб-підприємців,
я і вносять ва омий внесо в розвито район . “Голосієво нама ається
створити ма симально зр чні мови для ведення бізнес . Від ритий 31
серпня Центр обсл ов вання платни ів подат ів став чер овим ро ом
наз стріч підприємцям”. Гості рочисто о заход та ож дол чились до
привітань та побажали підприємцям ясної доро и в майб тньом , висо их
і стабільних приб т ів, невичерпної енер ії, безцінно о досвід і, звичайно
ж, здоров’я. Найа тивніші бізнесмени б ли відзначені Подя ами олови та
Почесними рамотами Голосіївсь ої РДА. А по-справжньом свят овий
настрій подар вали всім прис тнім своїми вист пами во альний рт
“Червоні ма и”, рт “Козаць і забави” та засл жена артист а У раїни
Марта Шпа

Відбувся об’їзд території 
Шевченківського району
Голова Шевчен івсь о о район Сер ій

Зімін, традиційно щочетвер а, проводить
виїзні наради по район . Першим об’є том,
ди завітали часни и чер ово о об’їзд ,

стала Центральна полі ліні а Шевчен ів-
сь о о район , розташована на в л. Са са-
ансь о о, 100.
Сер ій Зімін перевірив хід ре онстр ції лабо-

раторії на 6-м поверсі задля с нення виявле-
них недолі ів, а та ож зверн в ва на терміни завершення запланованих
робіт, я і мають б ти ви онані до 1 жовтня.
Наст пним об’є том, я ий відвідали часни и наради, стало приміщен-

ня пральні за альноосвітньої середньої ш оли-інтернат № 20 по в л. Гре-
ова,2. Наразі т т вже за інчені омпле сні ремонтні роботи та завезене
нове надс часне обладнання.
Учасни и об’їзд залишились задоволені перевір ою на в л. Ба ин-

сь ій,30 та в л. О. Телі и, 39, 45-а, під час я ої б ло проведено о ляд
приміщень під’їздів. Наразі т т вже здійснено облицювання стін, вста-
новлено світодіодне освітлення та заверш ється омпле сний ремонт
сходових літин. Значні обся и робіт на даних об’є тах б ли ви онані по
заміні асфальтово о по риття та влашт вання без оштовних місць для
пар вання. Меш анці б дин ів тепер мож ть не боячись ляти на в -
лиці ввечері, адже старі в личні ліхтарі замінені на надс часні та більш
пот жні.
Цьо о раз об’їзд за інчився перевір ою роботи амб латорії медичної

допомо и центрі сімейної медицини по в л. Ба мана, 26

До 1 жовтня 
у Святошинському районі 
капітально відремонтують 
теплові мережі
У Святошинсь ом районі столиці на ділянці

р/ “Центральна” та р/ “Святошино” за три
тижні апітально відремонт ють теплові мережі.
З ідно із затвердженим рафі ом, 30 серпня ре-
монті бри ади ПАТ “Київенер о” розпочали на
об’є ті демонтажні роботи з част овим розрит-
тям проїжджої частини та трот арів, а та ож з

тимчасовим за риттям р х транспорт , рім автомобілів спеціально о
призначення.
Під час ремонт товариство дбає про безпе дорожньо о р х та без-

печний прохід пішоходів і проїзд транспортних засобів спецпризначення.
Зо рема місцях ви онання робіт ПАТ “Київенер о” встановлює відповід-
ні дорожні зна и, освітлення та си нальні ліхтарі.
Слід за важити, що ремонт проїжджої частини б льв. А адемі а Вер-

надсь о о, в л. Семаш а, в л. Доброхотова здійснюється від ритим спо-
собом, два етапи — в нічний час протя ом вихідних. А ремонт просп.
А адемі а Палладіна фахівці ви он ють за ритим способом.
З 17 вересня заплановано розпочати відновлення по риття доро и за-
ально о призначення (просп. Палладіна), трот ар та зеленої зони, а пов-
ністю за інчити апітальний ремонт теплових мереж на зазначених ділян-
ах план ють до 1 жовтня. Після завершення робіт всіх споживачів під лю-
чать до теплопостачання

З початку року до управління
ПФУ в Подільському районі
звернулось близько 
15 тисяч громадян
Управління Пенсійно о фонд У раїни в По-

дільсь ом районі столиці наполе ливо пра-
цює над впровадженням та реалізацією соці-
альних ініціатив Президента У раїни на 2012-
2014 ро и “Заможне с спільство, он ренто-
спроможна е ономі а, ефе тивна держава”.
З почат нинішньо о ро до правління

особисто зверн лось близь о 15 тисяч ромадян. Упродовж шести мі-
сяців фахівцями УПФ б ло призначено 1417 пенсій первинно о при-
значення. О рім цьо о, за заявами пенсіонерів проведено 4836 пере-
рах н ів пенсій.
На ад ємо, що відділ призначення пенсій та перерах н ів правлін-

ня Пенсійно о фонд У раїни в Подільсь ом районі Києва розташова-
ний за адресою: в л. Борисо лібсь а, 14. Т т ор анізовано щоденний
прийом ромадян, а саме: понеділо — четвер — з 9.00 до 18.00, п’ят-
ниця — з 9.00 до 16.45

Новини районів

Благовіст

Начальни УБНОН МВС У раїни Оле сандр Терещ : "Підліт ова і дитяча нар оманії мають злоя існий перебі ,
із швид ими змінами психічно о та фізично о стан "

7
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Відповіді на сканворд 

Печерсь ий районний с д м. Києва повідомляє про день, час та місце с дово о засідання
справі за позовом Чи риної Ірини Ми олаївни до Морено Гомес Мі ель Ан ель, Шиповсь ої Іоанни
Емілії, третя особа: Печерсь е РУ ГУ МВС У раїни в м. Києві, про визнання осіб та ими, що
втратили право орист вання жилим приміщенням та зняття з реєстрації місця проживання, я е
призначено на 26 вересня 2012 ро о 9.30 за адресою: м. Київ, в л. М. Гайцана, 4, аб. 413
( олов ючий с ддя Со олов О.М.).

У разі неяв и в с дове засідання відповідачів Морено Гомес Мі ель Ан ель та Шиповсь ої Іоанни
Емілії, останнє відоме місце проживання: м. Київ, в л. Шов овична, 20, в. 33, відповідно до ст. 169
ЦПК У раїни, справа б де роз лян та їх відс тність.
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Спортивні новини

Паралімпійський рух. Збірна України — четверта
на Паралімпіаді в Лондоні
У неділю в Лондоні завершилися Паралімпійсь і і ри. У за лючний

день зма ань б ло розі рано шість омпле тів на ород. С арбнич а
раїнсь ої збірної поповнилася ще однією медаллю. Вітчизняні ф тбо-

лісти ("сім на сім"), переможці І ор в Афінах-2004 та Пе іні-2008 стали
срібними призерами, пост пившись фіналі росіянам — 0:1. За алом
в а тиві збірної У раїни 84 медалі — 32 золотих, 24 срібних і 28 брон-
зових. У за ально омандном залі наша оманда посіла четверте
місце, пост пившись итайцям (95-71-65), росіянам (36-38-28) і бри-
танцям (34-43-43). Вже вдр е національна паралімпійсь а збірна т-
рим є четверт позицію в неофіційном залі цих і ор. Причом , нині
наші спортсмени завоювали на 10 медалей більше, ніж Пе іні-2008,
зо рема — на 8 золотих. За за альною іль істю на ород збірна У ра-
їни — шоста (84) після Китаю (231), Вели обританії (120), Росії (102),
США (98) і Австралії (85). Кращими серед ращих стали плавці — На-
таля Проло аєва (3 золотих, 1 срібна), Ма сим Вера са (3 золотих, 1
бронзова) та Єв ен Бо одай о (2 золотих, 2 срібних), ле оатлети —
Роман Павли (2 золотих, 2 срібних) і Юрій Цар (2 золотих), велоси-
педист Є ор Дементьєв (2 золотих). Всьо о в Лондоні б ло розі рано
502 омпле ти на ород

Бокс. Віталій Кличко захистив свій титул у Москві
У раїнсь ий бо сер Віталій Клич о захистив тит л чемпіона світ за

версією WBC. В с перваж ій вазі в Мос ві раїнець перемі представ-
ни а Німеччини Ман еля Чарра після з пин и бою через розсічення
претендента. У четвертом ра нді німець о о бо сера від рилося
сильне розсічення під правим о ом після ліво о бо ово о дар Віталія
Клич а. Відч ваючи, що ш одження може посл жити причиною для
з пин и поєдин , німець ин вся ата вати, але раїнець з мів з пи-
нити цей натис іль ома точними дарами. Після цьо о поєдино б в
з пинений рішенням рефері. Та им чином, Клич о вже вдев’яте спіш-
но захистив свій тит л після повернення професійний бо с чотири
ро и том

Формула 1. Льюїс Хемілтон — переможець 
Гран'прі Італії
9 вересня на автодромі Монці на 13-м етапі чемпіонат Форм ли-

1 — Гран-прі Італії відб лася он а. Чемпіон світ 2008 ро британ-
сь ий пілот "Ма ларена" Льюїс Хемілтон здоб в третю перемо в по-
точном сезоні і 20-т в ар'єрі. Для "Ма ларена" це п'ята перемо а в
сезоні. Др им фініш вав онщи "За бера" ме си анець Серхіо Пе-
рес. Трій призерів зам н в лідер за ально о залі , іспанець Фер-
нандо Алонсо з "Феррарі". В особистом залі дворазовий чемпіон
світ зміцнив своє лідерство (179 очо ). Льюїс Хемілтон (142) піднявся
з п'ято о на др е місце, а фінсь ий пілот Кіммі Рай онен (141) збері
третю позицію

Кияни прокачали себе 
у ритмі Олімпіади
У столиці відбувся Всеукраїнський Олімпійський урок�2012

8 вересня столичний Хрещатик

перетворився на справжній спор�

тивний майданчик. Всі, хто став

учасником Всеукраїнського олім�

пійського уроку, який відбувся у

День фізичної культури і спорту,

мали чудову нагоду відвідати чи�

мало спортивних секцій, отрима�

ти важливу та корисну інформа�

цію. Протягом акції до уваги киян

та гостей міста було запропонова�

но 46 майданчиків з 58 видів

спорту, серед яких фехтування,

боротьба, футбол, важка атлети�

ка, бокс, гандбол, теніс, кінний

спорт, регбі, триатлон, кульова

стрільба, баскетбол, біатлон,

лижний та санний спорт, сно�

убординг та багато інших. Ро�

дзинками цьогорічного олімпій�

ського уроку стали й дещо екзо�

тичні види спорту, такі як керлінг,

стрільба з лука, вітрильний спорт,

фігурне катання.

Викладачами на один день для

всіх охочих були відомі вітчизняні

спортсмени. Яна Клочкова, Лілія

Подкопаєва, Ельбрус Тедеєв, Анас�

тасія Коженкова, Юрій Чебан, Де�

нис Силантьєв, Валерій Андрійцев,

Роман Гонтюк, Світлана Мазій,

Денис Беринчик, Олена Садовни�

ча, Ганна Безсонова, Катерина Де�

рун — це далеко не повний перелік

тих, хто з радістю ділився з учасни�

ками своїми секретами успіху у

спорті. Найбільш активним у ново�

му амплуа виявився дворазовий

призер олімпійських ігор в Афінах

та Пекіні Роман Гонтюк, який

окрім наочних консультацій з дзю�

до також провів загальну розминку:

"Закликаю від щирого серця та щи�

рої душі займатися спортом. Осо�

бливо батьки — зацікавлюйте своїх

дітей, відривайте їх від комп’юте�

рів, залучайте їх до спорту. Спорт —

це модно, спорт — це круто, бо за�

вдяки йому можна себе вдоскона�

лити і зробити кращим",— зазна�

чив спортсмен.

Також не обійшлось без конкур�

сів, естафет та розіграшів олімпій�

ських призів, які можна було отри�

мати за активну участь в заході.

"Олімпійський урок" в Києві від�

крив низку занять, які проходити�

муть не лише в столичних школах,

а й в учбових закладах різних ку�

точків нашої країни

Температура +13°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 67 %

Температура +21°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 43 %

Температура +14°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 60 %

Прогноз погоди на 11 вересня 2012 року

Відс ньте всі земні лопоти на др ий план і займіться
вн трішнім світом, бо оли на д ші моторошно — нія им фе-
шенебельним поб товим омфортом йо о не розвіяти. На-
лаштов йтеся на хвилю радості й оптимізм , робіть лише
те, що ле о вдається, дар є насолод . Ор анізов йте до-
машні свята, влаштов йте інтимні розва и, веселіться і ло-
віть айф від життя. Застільні трапези стан ть своєрідним
рит алом, що емоційно зближ є та ріднить людей.
ОВНИ, я що вас на д ші шаленіють емоційні б ревії — це не

привід с андалити з домочадцями. Давайте собі рад . Ви бідолах
же зат р али сваволею. Ліпше пірніть робот , там є можливість
творчо самореаліз ватися, віє форт нним д хом, і ви йо о не має-
те права проґавити.
ТЕЛЬЦІ, спіл йтеся з добрими, м дрими людьми, міняйтеся

досвідом та знаннями й почерпніть найцінніше для себе. Я що
вашій любовній історії намітилася тріщина, поспішіть відновити
ідилію; все б де та , я хочеться!
БЛИЗНЯТА, вас хороші приб т и, проте витрати з метою по-

рад вати себе, любих, мож ть заш алити. Дбайливо ставтеся до
рошей, за рийте бор ові дір и, не п йте нічо о в пориві емоцій.
Хіба що можна придбати речі, я і сприятим ть поле шенню поб -
тової праці.
РАКИ, роз ріпачтеся, с иньте айдани омпле сів і віддайте лю-

бом с п тни те, що на опичилося ваших д ховних "засі ах".
Адже ви маєте ба атий арсенал роз мових, ч ттєвих, се с альних,
фінансових надбань, а відповідь отримаєте саме те, чо о наразі
бра є для повно о щастя.
ЛЕВИ, я що вас епсь е самопоч ття, ал о ольна стим ляція

ористі не дасть, поб дьте на самоті в рідних пенатах. Це най ра-
щий спосіб розслабитися і заспо оїти д ш . Сьо однішній день
пронизаний армічними вібраціями, тож під оріться обставинам —
вони нес ть причинно-наслід овий зв'язо і дають шанс виправи-
ти помил и мин ло о.
ДІВИ, ставтеся до др жньої рити и свідомо, вона об’є тивна,

по аз є на недолі и, отрі потрібно с н ти. Зі сторони завжди
видніше, особливо на сердечном фронті, де палають романтичні
пристрасті.
ТЕРЕЗИ, на сл жбі сейсмічна обстанов а, пресин ерівництва

посилиться, до чо о вас є ім нітет, том не йдіть на повід ам-
біцій і не онфлі т йте, шеф вам довіряє, і це оловне; м дро лаві-
р йте в потоці оле тивних енер ій і не зіб’єтеся з правильно о
шлях .
СКОРПІОНИ, я що затіяли апітальний ремонт, а йом ні інця

ні раю, мерщій " р тіться", бо та атавасія може затя н тися на-
дов о, перетворившись на "б дівництво століття". На роботі все
ч дово, в сл жбовом офісі знайд ться помічни и та онс льтанти,
внаслідо чо о прод тивність праці стрім о зросте.
СТРІЛЬЦІ, правило "хіба хочеш — м сиш!" для вас є домінант-

ним. Обставини вима ають — не чиніть с против, а пристосов й-
тесь до на азів ерівництва, не бійтеся адрових реор анізацій
(про рес невмолимий!), сприймайте їх ініціативно, тоді ваші інте-
реси (моральні, матеріальні, посадові) не постраждають.
КОЗОРОГИ, не перепл тайте! Обранець серця, в я ом ви ба-

чите омріяний ідеал — це не приватизована власність, я ою мож-
на розпоряджатися та перевихов вати на свій лад, а незалежна
особистість, вільна пташ а, отр не можна посадити в літ . На-
віть золот . Зроз міли?
ВОДОЛІЇ, я що власних рес рсів бра ватиме, можна вдатися

до стим ляції тон с , вибирайте на свій сма ... Одна інтереси
оточення — це святе, тож остаточне рішення все-та и приймаєть-
ся др ою стороною.
РИБИ, априз йте, але знайте мір , вчасно в лючаючи "авто-

стоп", тоді вас пеститим ть охані та й ділова форт на не відвер-
неться. Це день щасливих знайомств, я им с дилося зі рати доле-
носн роль. Ува а одина ам, що с чили за своєю армонійною
половин ою!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  1 1  В Е Р Е С Н Я

ранок день вечір

Збірна України пройшла 
відбір до Євробаскету�2013

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Цими вихідними завершився валі-
фі аційний етап до чемпіонат Євро-
пи з бас етбол 2013 ро . У р пі
С, де вист пала збірна У раїни, доля
п тіво б ла вирішена ще за два т -
ри до фініш . Втім, це не завадило
підопічним Май а Фрателло проде-
монстр вати висо ий лас і здоб ти
впевнен перемо матчі проти
Кіпр . Гра завершилася з рах н ом
69:51. А вітчизняна збірна підс м-

посіла др сходин р пі.

На заключний матч проти кіпріотів наші бас�

кетболісти виходили вже у якості учасників Євро�

баскету. Попередня зустріч збірних завершилася

перемогою українців 68:47, тому вітчизняні вболі�

вальники розраховували на позитивний результат

у цій грі. Як з'ясувалося згодом, перебіг подій на

майданчику, так само як і рахунок, був майже

повним відображенням першого матчу.

Не минуло й двох хвилин, а на табло вже світи�

лося 6:0 на користь вітчизняних баскетболістів.

Було помітно, що гостям важко стримати потуж�

ний натиск суперників, але вони швидко зібра�

лись, що дозволило їм дещо скоротити відставан�

ня. На перерву кіпріоти пішли у якості наздоганя�

ючої сторони 13:18.

Те, що гостям не вдалося здійснити у першій

чверті, вони реалізували у другій. Влучні кидки

Панайотіса Трісоккаса дозволили його збірній не

лише зрівняти рахунок, а й вийти уперед 20:19.

Українці відповіли триочковим Максима Пусто�

звонова, однак Александрос Ліатос теж відповів

влучним дальнім. Лише після того, як на майдан�

чику з’явився Дмитро Забірченко, нашій команді

вдалося зрівняти рахунок. Потім протягом майже

двох хвилин баскетболісти не могли вразити ко�

шик суперника, аж поки українцю Артуру Дроз�

дову не вдався ефектний кидок, який дозволив

нашій збірній піти на велику перерву у якості лі�

дерів — 28:27.

Після перерви триочковий Стівена Бертта, зда�

валося, зробив непоганий почин для українців у

третій чверті, втім, кіпріоти зусиллями Трісоккаса

та Кінга знову вийшли уперед. Цікаво, що 8 з 13

очок України в цій чверті на рахунку Стівена

Бертта. У другій половині третьої десятихвилинки

Артур Дроздов і Бертт організували для своєї

команди ривок 8:0, тож на останню перерву наші

баскетболісти пішли з перевагою у 4 очки.

Заключна чверть завершилася повним тріум�

фом українців. Переможну ходу своєї збірної

розпочав Кирило Натяжко, а згодом підхопив

Сергій Гладир. Влучні кидки цих баскетболістів

змусили головного тренера кіпріотів Антоніса

Константінідеса взяти тайм�аут. Втім, це мало

чим допомогло гостям. "Синьо�жовті" майже не

дали жодного шансу супернику і впевнено вели

матч до перемоги. Українська збірна поставила в

Южному гарну переможну крапку в цьому відбо�

рі — 69:51.

Після матчу наставник нашої команди Майк

Фрателло прокоментував зустріч: "Це була не

проста перемога. Ми провели зі збірною Кіпру

два матчі, і в обох поєдинках суперник зіграв

гідно. Гостям нічого було втрачати, тому вони

діяли агресивніше. Саме це дозволило їм збері�

гати мінімальне відставання протягом трьох

чвертей. Разом з тим я дуже вдячний своїм під�

опічним. У хлопців є чудовий характер і вони

можуть гідно себе представити на чемпіонаті

Європи"
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Цей день в історії 11 вересня

1853 — здійснено перший се-
анс теле рафно о зв'яз
1864 — народився Павло Гра-

бовсь ий, раїнсь ий поет
1937— народився Йосип Коб-

зон, російсь ий співа , бізнес-
мен і деп тат
1941 — народився Іван Плющ,
олова Верховної Ради У раїни
(1991—2002)
1943 — створено державний
раїнсь ий хор імені Гри орія

Верьов и
1946— здійснено перш вдал

розмов мобільним телефоном
1963 — народився Геннадій

Литовчен о, раїнсь ий ф тбо-
ліст і тренер, Кращий ф тболіст
СРСР 1984 ро
1973 — прихід до влади Піно-

чета в Чилі
2001 — відб лася серія тера -

тів США
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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В останньому матчі вітчизняні баскетболісти перемогли 
суперників з Кіпру

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Уже восьмий рі поспіль за ініціативи НОК У раїни
спільно з Міністерством освіти й на и, молоді та
спорт за сприяння Державної сл жби молоді та спор-
т столична влада ор аніз вала і провела ні альн а -
цію — Все раїнсь ий Олімпійсь ий ро -2012. До за-
нять спортом місті заохоч вали відомі спортсмени.
Для всіх відвід вачів вони провели видовищні
майстер- ласи, а аслом а ції став расномовний ви-
слів: "Про ачай себе в ритмі Олімпіади".

Стівен Бертт (з м'ячем) набрав 13 очо матчі проти збірної Кіпр , ставши найрез льтативнішим
равцем з стрічі
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