
У столиці стартують Дні Москви
У рамках їх проведення планують підписати договір щодо будівництва 
метро на Троєщину

Київ — місто спорту
Лише цього року в парку Дружби народів з'явилося 37 нових 
тренувальних майданчиків

Як розповів "Хрещатику" президент

Української федерації вейкбордингу і

воднолижного спорту Юрій Зозуля, такої

потужної підтримки від міської влади

спортсмени не отримували майже десять

років. "Займаюся розвитком спорту для

молоді з 2003 року. Проте за останній рік

відбулося більше зрушень, ніж за всі по&

передні роки. Завдяки плідному діалогу з

керівництвом міста народився "Екстре&

мальний парк" у парку Дружби народів.

Нині тут культивується 37 різноманітних

спортивних майданчиків на території у 5

гектарів",— розповів Юрій Зозуля.

За його словами, ідея створення пар&

ку полягає у тому, щоб молодь, яка ці&

кавиться найновішими спортивними

течіями, отримала матеріальну базу для

тренувань. Таким чином уже сьогодні в

екстрим&парку можна опанувати вод&

нолижну канатну дорогу, вейк&парк,

катерний та кабельний вейкбординг,

вейксерфінг, байдарки, катамарани,

каное, петанк, тренажерний зал, на&

стільний теніс, настільний хокей, мо&

торик&парк, скімборд, слеклайн, бол&

дерінг, більярд, міні&гольф, квадроцик&

ли, батутний парк, спортивне орієнту&

вання, підводне плавання, дайвінг та

багато іншого.

"В усіх цих видах спорту відсутня механі&

ка, що вимагає від спортсмена виключно

фізичного навантаження. Екстрим&парк

відкритий для людей усіх вікових катего&

рій, будь&якої фізичної підготовки та мате&

ріальних статків", — додав Юрій Зозуля.

Спортивні майданчики для екстре&

мальних видів спорту, створені за міжна&

родними стандартами, що дасть

можливість проведення у Києві турнірів

міжнародного рівня. "Вже найближчим

часом ми проводитимемо європейські та

всесвітні змагання з екстремальних видів

спорту. Це вдається реалізувати завдяки

активістам, які мають цікаві ідеї. А місь&

ка влада їх підтримує. Чим більше буде

таких ініціативних людей, тим більше ми

зможемо реалізувати цікавих проектів,

адже вони дійсно потрібні місту", — за&

значив голова КМДА Олександр Попов.

Наприклад, нещодавно в екстрим&парку

пройшов унікальний захід "Free

Games" — перший в Україні фестиваль

екстремальних ігор, який зібрав за добу

36 тисяч відвідувачів.

За словами очільника міськдержадмі&

ністрації, на адресу міської влади надхо&

дять цікаві пропозиції від різних спортив&

них федерацій та активних громадян.

"Минулого року до мене прийшов киянин

Сергій Кравченко, який запропонував

створити у Гідропарку інфраструктуру,

необхідну для тренування збірної України

з пляжного футболу. Ми це зробили, і

команда стала чемпіоном Європи. Також

надійшли пропозиції щодо відкриття

майданчиків у Гідропарку для занять бас&

кетболом, волейболом, спорудження най&

сучасніших критих баскетбольних і хо&

кейних стадіонів. Тож уже наступного ро&

ку територія розвиватиметься за цими на&

прямами", — запевнив Олександр Попов.

Окрім того, голова КМДА пообіцяв

допомогти киянам, які вже кілька деся&

тиліть займаються на власноруч облаш&

тованих тренажерах під відкритим не&

бом. "Тренуватись у Гідропарк приходить

багато людей. Ми розглянемо варіанти,

як поліпшити для спортсменів умови для

занять спортом, опрацюємо питання

створення спеціальних приміщень",—

додав очільник КМДА

Під час відвідин спортивних об’є тів олова КМДА Оле сандр Попов поспіл вався з майб тніми чемпіонами

Юрій ПАРАМОНОВ: 
"За неправдиве повідомлення 
про теракт можливе покарання 
у вигляді позбавлення волі 
на строк від 2 до 6 років" 

СТОР. 4 

Кияни самостійно обиратимуть
сімейних та дільничних лікарів 

Про це повідомив начальни ГУ охорони здоров’я
Віталій Мохорєв
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"Київкомунсервіс" навчатиме
школярів роздільному збору
відходів 
З почат ом ново о навчально о ро фахівці
розпочали чер овий етап інформаційно-
просвітниць ої ампанії
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У номері

Новини

Олександр Попов вручив державні
нагороди творцям сучасної історії
Києва
Вчора 70 видатних діячів льт ри, освіти, меди-

цини, б дівництва та промисловості Києва отрима-
ли державні на ороди з на оди 21-ї річниці Неза-
лежності У раїни. Вперше церемонія на ородження
відб лася новозб дованом приміщенні М зею іс-
торії міста Києва, що на в лиці Бо дана Хмельниць-
о о. Вітав на ороджених особисто олова КМДА
Оле сандр Попов. "Зна ово, що на ороди с часним
творцям історії Києва ми вр чаємо т т — М зеї іс-
торії міста. Мені приємно відзначити дійсно осо-
бливих людей, отрі зробили надзвичайно важли-
вий внесо розвито столиці та У раїни",— приві-
тав на ороджених Оле сандр Попов

Більшість столичних бюветів 
запрацюють до жовтня
Питання роботи бюветів місті б де вирішено до

жовтня. Про це розповів олова КМДА Оле сандр По-
пов прямом ефірі теле анал "Київ". "До 1 жовтня
ми поставили завдання ввести більшість бюветів
е спл атацію. Зараз та а робота а тивно проводить-
ся. На жаль, на опичилися проблеми різно о хара те-
р , тобто та і, я і ви лючають можливість е спл атації
то о чи іншо о об'є та. У та их випад ах нам дове-
деться пра тично переробляти прое т, застосов ючи
нові техноло ії. Але в абсолютній більшості ми віднов-
люємо робот бюветів. Можливо, ще щось листопа-
ді місяці або в жовтні б демо доробляти, але, в основ-
ном , здача намічена до 1 жовтня",— запевнив він

У Дарниці відкриють дві нові зони
відпочинку
Найближчим часом ияни та ості міста змож ть

проводити своє дозвілля двох новостворених зо-
нах відпочин Дарниць о о лісопар ово о оспо-
дарства — "Дібровий ліс" та "Весел а". Про це пові-
домив ендире тор КО "Київзеленб д" Михайло Ца-
рен о. "Завершено омпле сні роботи з ре он-
стр ції 11 зон відпочин в лісопар ових осподар-
ствах столиці. Крім ви отовлення та облашт вання
вхідних р п, встановлено 3 нові альтан и, 57 ом-
пле тів лісових меблів, 29 наметів та 5 дитячих май-
данчи ів. Наразі план ється осінній місячни з бла-
о строю, під час я о о б д ть приведені належ-
ний стан території лісопар ових осподарств",— на-
олосив Михайло Царен о. Та ож він додав, що вже
наст пно о ро зеленб дівці апітально відремон-
т ють зони відпочин "Мир" та "Перлина", що
Святошинсь ом лісопар овом осподарстві

У столиці відбудуться змагання 
зі спортивної риболовлі серед 
дітей та молоді з інвалідністю
15 вересня о 10.00 на території дитячо-юнаць ої
чбово-спортивної бази "Зеніт", що на Тр хановом
острові, розпочнеться V Київсь а місь а першість
спортивної рибної ловлі серед дітей та молоді з пор -
шенням опорно-р хово о апарат "Золота риб а".
Зма атим ться 10 оманд — представни и ожно о
район Києва. Протя ом 2 один юні спортсмени на-
ма атим ться впіймати я омо а більше риби поплав-
овою в д ою з бере а. Професійні с дді визначать
переможця в особистом та омандном залі . За-
вершаться зма ання спільним част ванням юш и та
розважальною онцертною про рамою. Та ож з 12.30
до 15.30 відб деться чемпіонат Києва зі спортивної
риболовлі серед дорослих спортсменів із ф н ціо-
нальними обмеженнями, за рез льтатами я о о б де
визначено претендентів, що продовжать боротьб на
чемпіонаті У раїни

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

З 12 по 15 вересня столиці відзначати-
м ть 20-річчя побратимсь их зв’яз ів
Мос ви та Києва. У рам ах свят вання
заплановане проведення низ и льт р-
но-масових заходів. Центральною ж поді-
єю річниці др жніх відносин стане онфе-
ренція "Мос ва-Київ: нові оризонти ін-
вестиційно о співробітництва", на я ій
представни и ор анів ви онавчої влади,
ділових іл двох міст, провідні е сперти
та на овці об оворять питання розши-
рення взаємови ідно о партнерства.

Так, у роботі конференції, яка розпочнеться сьогодні,

візьмуть участь голова КМДА Олександр Попов та мер

Москви Сергій Собянін, заступник голови КМДА Рус&

лан Крамаренко, міністр уряду Москви, глава Департа&

менту зовнішньоекономічних і міжнародних зв’язків

Сергій Черьомін, а також керівники структурних під&

розділів уряду Москви та КМДА.

На офіційному заході обговорять актуальні питання

розвитку двосторонніх торговельно&економічних

зв’язків, розширення взаємовигідного партнерства,

поліпшення ділового клімату та залучення іноземних

капіталовкладень в економіку двох столиць. Також під

час конференції пройде виставка, де будуть представ&

лені експозиції провідних московських та київських

компаній.

Для більш детального обговорення фахівцями питань

співробітництва та обміну досвідом передбачається

проведення низки круглих столів, на яких розглянуть

актуальні питання в галузі містобудування та архітекту&

ри, освіти, охорони здоров'я. У засіданнях візьмуть

участь представники органів виконавчої влади та бізне&

су Москви і Києва, провідні експерти, науковці.

Окрім того, як повідомив голова КМДА Олександр

Попов, міська влада очікує, що в рамках проведення

Днів Москви буде підписаний договір про співробіт&

ництво з "Внєшекономбанком Росії" щодо будівництва

метро на Троєщину. "Внєшекономбанк Росії" — це над&

звичайно потужна фінансова структура, яка виграла

конкурс і буде нашим партнером в організації проекту і

подальшого будівництва метрополітену на Троєщині.

Ми плануємо розпочати роботи вже в IV кварталі по&

точного року, спрямувавши на будівництво четвертої лі&

нії ті потужності, які звільняться від будівництва "під&

земки" у напрямку Теремків",— наголосив Олександр

Попов.

Голова КМДА підкреслив, що реалізація подібних

масштабних проектів розвитку транспортної інфра&

структури в місті стала можливою завдяки ефективній

співпраці міста та уряду, а також активізації інвестицій&

ної діяльності столиці. "Разом із будівництвом метропо&

літену на Троєщину на лівому березі столиці буде реалі&

зовано проект комплексної реорганізації транспортного

сполучення. Це стосується як маршрутних таксі, авто&

бусів, тролейбусів, так і трамвайного сполучення та

міської електрички. Фактично йдеться про створення

сучасної багатовекторної транспортної системи, яка до&

зволить комплексно вирішити проблеми сполучення

між лівим та правим берегами столиці", — зазначив

Олександр Попов
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Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Усе більше иян дол чаються до е стремальних видів спорт ,
з'являються і поширюються серед молоді та і нові напрями я
вей бордин , сле лайн, ма нтінбай , велотріал та інші. Для
дос оналення майстерності столичних спортсменів пар
Др жби народів б ло освоєно та омпле товано с часним об-
ладнанням територію площею 5 е тарів. Зазначені роботи
проведені за сприяння місь ої влади та під особистим
онтролем олови КМДА Оле сандра Попова, я ий днями відві-
дав "Е стрим-пар ".
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Спортивних майданчиків 
у місті стане більше
У найближчі два ро и иївсь а влада план є не лише ре онстр -

ювати існ ючі спортивні майданчи и, але й спор дити нові, щоби
спорт б в дост пний ма симально більшій іль ості иян. Про це
розповів олова КМДА Оле сандр Попов прямом ефірі теле ана-
л “Київ”. “У нас є про рама омпле сної ре онстр ції приб дин о-
вих територій і б дин ів, том числі і о ремих ло альних територій,
де ми замінюємо дитячі та спортивні майданчи и. Цей широ омасш-
табний прое т тіль и розпочинається, том ми зобов’язані за рі -
два — ма сим м, навести в цій справі порядо , і звичайно встано-
вити нові спортивні майданчи и”, — заявив він

“Київкомунсервіс” 
навчатиме школярів 
роздільному збору відходів
Із почат ом ново о навчально о ро фахівці КП “Київ ом нсер-

віс” розпочали чер овий етап інформаційно-просвітниць ої ампанії
з питань впровадження системи роздільно о збор відходів.
Та , метрополітені з’явилися яс раві лайт-бо си, я і на ад ють
иянам про необхідність правильно о поводження з відходами. У
рам ах зазначеної ампанії, підприємство заплан вало чимало ці а-
вих прое тів для юних иян. Зо рема тренін и, майстер- ласи, е о-
вести. Крім то о, а тивно реалізов ватиметься започат ований
мин лом році он рс “Обери чисте майб тнє”, я ий змінить свій
формат та стане ще ці авішим. Наразі профільне підприємство і
ромадсь і ор анізації от ють ш ол е оволонтерів, я і допома а-
тим ть проводити всі заплановані заходи навчально-виховних за-
ладах

“Київенерго” 
оновило веб�сервіс 
“Особистий кабінет”
Сервіс б в створений насамперед для то о, щоб ияни мали мож-

ливість самостійно онтролювати стан розрах н ів за еле троенер-
ію та слід вати за історією власних платежів. Відтепер з допомо-
ою “Особисто о абінет ” можна та ож звірити, сформ вати рах -
но за еле троенер ію та відраз йо о сплатити. Оновлений сервіс
працює впродовж сьо о дня.
Веб-сервіс — без оштовний. Він працює на базі інтернет-ма ази-

н ом нальних посл — http://www.mega-billing.com. Корист ва-
тися ним мож ть населення і юридичні особи, я і є споживачами
еле тричної енер ії. Для цьо о достатньо просто зареєстр ватися
на сервісі. Схема реєстрації та ідентифі ації лієнтів неможливлює
віро ідність зловживання їхньою особистою інформацією сторонні-
ми особами. “З ожним днем все більше иян а тивно орист ють-
ся можливостями Інтернет . Том “Київенер о” впровадж є для
своїх лієнтів зр чні веб-сервіси. “Особистий абінет” дозволяє
б дь-я ий час пере онатися, чи є забор ованість, сплатити за еле -
троенер ію і самостійно про онтролювати р х рошей. Киянам не
потрібно витрачати час на відвід вання бан або сервісної дільни-
ці омпанії, щоб отримати цю інформацію”, — пояснив омерційний
дире тор ПАТ “Київенер о” Ма сим Рабінович. На адаємо, о рім
“Особисто о абінет ”, на сайті омпанії працюють веб-сервіси
“Знайди свою сервісн дільницю”, “Еле тронна абон ниж а” та “За-
яв а на проведення робіт”

Кияни самостійно 
обиратимуть сімейних 
та дільничних лікарів
Новий прое т столичної влади дасть иянам можливість самостій-

но обирати або змінювати сімейних та дільничних лі арів. Про це
повідомив начальни ГУ охорони здоров’я Віталій Мохорєв. “У рам-
ах реформ вання первинної меди о-санітарної допомо и столиці
ми запровадили пілотний прое т, я ий дозволяє меш анцям за
власним бажанням змінювати або обирати сімейних лі арів, діль-
ничних педіатрів і терапевтів. Для цьо о необхідно просто заповни-
ти своїй полі лініці відповідні до менти – і обсл ов ватися в об-
рано о фахівця”, — розповів Віталій Мохорєв.
При цьом , зазначив він, та а процед ра вима ає певно о час і

відповідних змін роботі медза лад , том числі й фінансових ви-
дат ах. Саме том заповнити реєстраційн форм можна б де протя-
ом вересня ожно о ро . “Треба роз міти, що та ий прое т перед-
бачає матеріальне заохочення лі арів, я е стим люватиме їх до під-
вищення я ості роботи. Ми відпрацювали інди атори, за я ими б -
д ть здійснювати доплати: оцінюватим ться, перш чер , я ість та
об’єми ви онаної роботи. Щомісячно в ожном полі лінічном за-
ладі працюватиме тарифі аційна омісія, я а відповідно до звіт лі-
аря і визначатиме рівень доплат. До слова, двох пілотних райо-
нах — Дніпровсь ом і Дарниць ом — лі арі вже сьо одні отрим ють
нов підвищен зарплатню”, — повідомив Віталій Мохорєв

Подільський район запрошує 
на сільськогосподарський ярмарок 
щосереди
З метою створення сприятливих мов для жителів та остей райо-

н , Подільсь а РДА ор анізов є додат овий ярмаро щосереди за
адресою: пр-т Правди, 31-35. Т т споживачам запропон ють різно-
манітні прод ти харч вання майже з сіх ре іонів У раїни: артоп-
лю, овочі, фр ти, м’ясо та м’ясні прод ти, риб та рибопрод ти,
ц ор, борошно- р п’яні вироби, олію, мед, онсервовані прод ти
та інші продовольчі товари від безпосередніх товаровиробни ів,
підприємств харчової та переробної промисловості за цінами на
10–15 % нижчими від рин ових. Крім то о, на ад ємо, що 14 та 15
вересня Подільсь ом районі проходитим ть традиційні сільсь о-
осподарсь і ярмар и. Зо рема п’ятницю (14 вересня) ярмаро
відб деться на просп. Правди, 5-11; а с бот (15 вересня) — на
пр-ті Мос овсь ом (біля К ренівсь о о пар )

Цифра дня

888 800 000 
гривень, на таку суму в столиці скоротилася загальна сума
заборгованість з відшкодування ПДВ на поточні рахунки платників із
початку нинішнього року 

Про це повідомила Голова Державної податкової служби 
у м. Києві Ірина Носачова
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Третина вболівальників планують повернутися до України знову

Як зазначає заступник голови

Нацагентства з питань підготовки

та проведення в Україні фінальної

частини Євро�2012 та реалізації ін�

фраструктурних проектів Валерій

Жалдак, опитування проводилися

в аеропортах, вокзалах і фан�зонах

чотирьох приймаючих міст. Волон�

тери роздали близько 6 тис. анкет,

але на запитання відповіли 2 тис.

300 опитуваних.

“Відповідно до опрацьованих да�

них, середньостатистичний відвідувач

футбольного чемпіонату мав вік від 30

до 39 років. Під час свого перебування

іноземці витрачали в середньому від

200 до 400 євро. Більшість туристів, а

це понад 80 %, приїхали до України

вперше, але кожен третій гість має на�

мір повернутись сюди знову”, —

стверджує Валерій Жалдак. До речі, за

його словами, своєрідного “туристич�

ного буму” в країні слід очікувати че�

рез рік�два, саме в цей період іноземці

планують відвідати нашу державу. За�

уважимо, серед усіх приймаючих міст

особливо багато прихильників здобу�

ли Львів та Київ.

“Столиця під час футбольного

чемпіонату презентувала себе дуже

вдало. Про високу підготовку свід�

чить і кількість відвідувачів фан�зо�

ни — більше 2 млн людей. За даними

УЄФА, це рекордна кількість у всіх

фан�зонах. Хороший показник був і

по заповнюваності НСК “Олімпій�

ський”, майже 99 %, — розповідає

“Хрещатику” директор Департамен�

ту Євро�2012 КМДА Тетяна Сли�

шик.— Київ створив справжнє свято

футболу для вболівальників”.

Також приємно констатувати,

що в плані мовного спілкування

іноземні вболівальники, завдяки

відмінній роботі волонтерів, почу�

вали себе комфортно. Щодо всіх

досліджуваних критеріїв, а

це транспорт, робота аеропортів,

безпека, співвідношення ціна�по�

слуга, харчування, загальна атмо�

сфера, дружелюбність та інші,

негативних відгуків майже не було.

Результати дослідження підкрес�

люють виключно добре загальне

враження уболівальників від орга�

нізації турніру.

Додамо, Євро�2012 надало знач�

ний поштовх до розвитку турис�

тичної та економічної галузі всієї

країни. Так, наприклад, у Києві за

червень�липень на 20 % збільши�

лися надходження до бюджету.

Цікаво, що усі матеріали стосов�

но проведення Євро�2012 у Ки�

єві — зразки сувенірної продукції,

фото� та відеозаписи — на початку

жовтня передадуть до Музею істо�

рії міста Києва

Іноземні гості задоволені 
організацією Євро�2012

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Із ожним днем столиці
дедалі відч тнішою стає
проблема з по ин тими
автомобілями. У ожном
районі простоюють сотні
заіржавілих авто без ві он
та оліс. Кин ті напризво-
ляще машини захаращ -
ють зелені зони, трот ари,
приб дин ові території та
дитячі майданчи и, ство-
рюють незр чності для
меш анців і часто заважа-
ють під’їзд до б дин ів
спецавтотранспорт . О рім
то о, вони є джерелом ан-
тисанітарії, адже д же час-
то в цих авто оселяються
безприт льні. Вирішити цю
проблем обіцяє місь а
влада — та і машини виво-
зитим ть на тилізацію і
штрафмайданчи и.

Серед заіржавілих залізних “ко�

ней” переважно зустрічаються “За�

порожці”, “Москвичі”, ГАЗ�21. Є й

вантажівки та навіть мікроавтобуси.

Здебільшого цим машинам давно за

тридцять. Аби вирішити проблему,

в КМДА вирішили взяти за взірець

практику Мінська й Москви, де по�

дібні машини вивозять на утиліза�

цію. Зауважимо, у Росії працює

п’ять машинопереробних комплек�

сів, найпотужніший — у Петербур�

зі — здатний за добу перетворити на

металобрухт 2 тис. машин.

Міську кампанію по прибиранню

старих авто з вулиць та прибудинко�

вих територій ініціює ГУ контролю

за благоустроєм КМДА. “Демонтаж

таких авто періодично проводиться

нашим комунальним підприєм�

ством, втім є суттєве зауваження —

ми прибираємо машини, які не ма�

ють власника і стали предметом ко�

лективного звернення громадян або

заявки балансоутримувача терито�

рії, де розміщувалось покинуте авто.

Обов’язкова умова при цьому — на�

явність листа від управління ДАІ

Києва, де підтверджується, що авто

справді є нічийним, — зазначив

“Хрещатику” начальник ГУ кон�

тролю за благоустроєм Сергій Садо�

вой. — Очевидно, що така непроста

процедура відтягує, а інколи навіть і

унеможливлює проведення демо�

нтажу й відновлення благоустрою

території. Тому ми готуємо відповід�

ні проекти нормативно�правових

документів, аби створити підвалини

для якнайшвидшого вирішення

цього питання”.

У ГУ контролю за благоустроєм

пропонують полегшити діючу про�

цедуру, аби якнайшвидше звільни�

ти вулиці й двори столиці від поки�

нутого брухту, активно долучивши

до розробки нового спрощеного

порядку правоохоронні органи.

“Ми переміщуємо покинуте авто

на наш штрафмайданчик для збе�

рігання. Власник авто (якщо такий

є) зможе звернутися до нас із за�

явою щодо повернення його май�

на, однак при цьому він повинен

відшкодувати витрати за переве�

зення та зберігання. Зауважу, ми

прибиратимемо тільки покинуті

авто, тобто такі, що не експлуату�

ються. Це легко помітити завдяки

його незадовільному зовнішньому

вигляду. Мешканці, які звертають�

ся до нас із проханням прибрати

авто, мають це підтвердити”, — по�

яснює пан Садовой.

Щодо покинутих вантажних авто

біля ринків (вони часто викорис�

товуються як склад або точка про�

дажу) позиція міської влади прин�

ципова — такі “залізяки” не тільки

спотворюють місто в естетичному

плані, а й несуть санітарно�епіде�

міологічну загрозу, тож їх потрібно

якнайшвидше прибрати

Нічийні "Запорожці" та "Волги" вивозитимуть 
на утилізацію і штрафмайданчики

Київ очистять від покинутих
автомобілів

Понад 80 % т ристів приїхали до У раїни вперше, але ожен третій ість має намір відвідати наш держав знов

ГУ онтролю за бла о строєм КМДА ініціює ампанію з прибирання по ин тих авто зі столичних в лиць
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Мин ло більше двох міся-
ців відтоді, я в У раїні
пройшов чемпіонат Євро-
пи з ф тбол . Тепер про
наш держав знають
всіх раїнах світ , а іно-
земні ості, я і в червні
відвідали приймаючі міс-
та, висо о оцінюють під-
отов до Євро-2012 і в
майб тньом план ють за-
вітати сюди знов . Про це
свідчать дані опит вання,
я е з 8 червня по 3 липня
провело Німець е Товари-
ство Міжнародно о Спів-
робітництва (GIZ) за під-
трим и волонтерів чоти-
рьох приймаючих міст —
Києва, Львова, Донець а
та Хар ова.
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Передвиборча програма
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" (УМ)

"Свобода для розвитку. Створимо Європу в Україні"
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" — це

партія гуманістичної спрямованості. Головна цінність нашої

партії — свобода Людини, яка, на нашу думку, дає можливість

кожному діяти відповідно до своїх здібностей та інтересів, здій*
снювати особистий вибір і нести за нього повну відповідаль*
ність.

У кожного з нас є мрії: в них ми вільно пересуваємось краї#

ною та за її межі, сміливо обираємо місце для відпустки, нав#

чальний заклад для наших дітей або для себе, отримавши дип#

лом з улюбленої спеціальності, знаходимо високооплачувану

роботу відповідно до неї, користуємось досягненнями цивіліза#

ції й водночас живемо у гармонії з природою та оточуючими.

Але повертаючись до реальності, йдемо до корумпованих ВНЗ,

де отримуємо нікому непотрібну спеціальність; їздимо відпо#

чивати відповідно до бюджету, а не уподобань, остерігаємось

подорожей до Європи, не маючи гарантії отримання візи. 

Ми, представники ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙ*
БУТНЬОГО", зрозуміли: ми хочемо жити в Європі, не виїжджаю*
чи за межі України. Ми хочемо створити Європу в Україні.

Свою діяльність та програму ми базуємо на філософському
вченні великого українського гуманіста Григорія Сковороди та від*
повідних цінностях:

Совість. 
О, солодкий шлях життя, коли совість чиста! Г. Сковорода
Це морально#етичний стрижень, який зумовлює наші вчин#

ки та думки навіть тоді, коли поруч з нами нікого немає. Це

чесність перед собою, а значить і перед суспільством. 

Солідарність. 
Без ядра горiх нiщо, так само, як i людина без серця. Г. Сково"

рода
Передусім солідарність — це відсутність байдужості. Сус#

пільству необхідні діалог і взаєморозуміння. Солідарність — це

динамічний розвиток громадянського суспільства в партнерс#

тві з бізнесом і державою, коли молоді люди підтримують і до#

помагають літнім, а дорослі забезпечують молодим умови для

розвитку. Солідарність — це допомога людині у пошуку роботи,

створенні умов для перекваліфікації та отримання іншої спеці#

альності. 

Власність. 
Безумцевi властиво жалкувати за втраченим i не радiти з то"

го, що залишилося. Г. Сковорода
Власність — це соціальний і економічний фундамент реалі#

зації права людини на життя. Без власності не буває ні процві#

тання, ні свободи. Власність є головною гарантією свободи.

Право людини на життя — це джерело всіх інших прав. Право

власності — це його практичне втілення. Без власності людина

слабка й беззахисна. Власність є основою захищеності громадя#

нина. Держава має створити умови, в яких кожний може пра#

цювати для примноження своєї власності. 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" — це

Україна громадянського, відкритого, вільного суспільства, за#

можна, самобутня, безпечна і щаслива — країна європейського

рівня життя, в якій чиновники їздять на малолітражках та у гро#

мадському транспорті поруч з іншими громадянами, усвідомлю#

ють, що вони обрані, щоб обслуговувати та захищати своїх грома#

дян. А кожний громадянин має всі умови для гідної роботи та від#

починку, соціального комфорту та рівноправної участі в культур#

ному, соціальному, економічному та політичному житті країни. 

Щасливе майбутнє неможливе без усвідомленого минулого

та надійного сьогодення.

Майбутнє.
Як хто посiє в юності, так пожне в старості. Г. Сковорода
Майбутнє — це наші діти. Якщо сьогодні знайдемо в собі си#

ли плекати здорову, виховану на загальнолюдських цінностях у

гармонії з природою, освічену, розумну, гуманну націю, то вже

за десяток років Україна матиме нову еліту відкритих, щирих,

освічених, небайдужих людей. УМ пропонує та бере на себе

відповідальність — на державному рівні створити систему вияв#

лення змалку задатків і здібностей дітей, їхньої цікавості до різ#

них видів життєдіяльності суспільства. На основі виявлених

схильностей і талантів маємо сформувати систему дошкільно#

го, шкільного та позашкільного навчання дітей та молоді; ство#

рити всі умови для того, щоб їхній інтелект розвинувся повною

мірою, і вони змогли реалізувати свої найсміливіші ідеї.

Сьогодення. 
Бачиш, що свiтло премудростi тодi входить у душу, коли чоло"

вiк два єства пізнає: тлiнне та вiчне. Г. Сковорода

Сьогодення — це стартовий відлік перемін. Неможливо

побудувати міцний будинок, не маючи надійного фунда#

менту. Забезпечити щасливе майбутнє — це захистити при#

ватну власність сьогодні, створити прозорі та прийнятні

умови для можливості примноження власності чесним

шляхом будь#якою родиною чи особою. УМ пропонує: за#

безпечити максимальну приватизацію підприємницького

сектору, що перебуває у власності держави, — роль держави

має бути зведена до захисту і гарантування прав та свобод

людини; сприяти виведенню економіки з тіні шляхом по#

даткової реформи та спрощення нормативно#правової бази

— це припинить законодавчу плутанину, зробить можливим

наповнення бюджету та "роботу капіталу" на користь сус#

пільства.

Історична спадщина
Бути щасливим — це значить пiзнати, знайти самого себе. Ду"

ховна людина є вільна. В висоту, в глибину, в широту літає без"
межно. Г. Сковорода

Історія, знання про свій народ — це коріння, з якого пророс#

тає і на якому формується сучасне і майбутнє. Найбільш якісна

крона не буде ефективною, якщо не матиме надійної опори.

Наше минуле — це наша опора. УМ пропонує й бере на себе

відповідальність: повернути народу почуття господаря на своїй

землі, зв'язок з предками через відновлення реальної історії та

правічних традицій нації, надати можливість ідентифікувати та

прийняти себе; створити та впровадити загальнонаціональну

ідею: сформувати образ Українця, поширити цінності, що ста#

нуть підґрунтям здорової взаємодії членів суспільства, підтри#

мати державні програми, спрямовані на фізичне, духовне та

психологічне оздоровлення нації.

Крім того, до наших пріоритетів належать:

# розробка і втілення державної програми впровадження аль#

тернативних джерел енергії;

# захист навколишнього середовища: впровадження кримі#

нальної відповідальності за створення стихійних смітників; за#

конодавче врегулювання проблеми вирубки лісів; розробка на

державному рівні програм переробки сміття та безвідходного

виробництва;

# розробка і втілення державної програми пільгового кредитуван#

ня молоді для придбання власного житла та початку власної справи; 

# адаптація доріг, транспорту та приміщень громадського ко#

ристування для людей із особливими потребами.

Любов є джерело всього життя. Г. Сковорода
Для консолідації та європейського розвитку України сус#

пільство має узгодити Концепцію управління, що стане голов#

ним критерієм будь#якої діяльності чиновників та громадян.

Для нас основа цієї концепції — Любов до України.

Концепція містить конкретні складові:

1. Турбота про Україну.

2. Знання потреб України.

3. Відповідальність — усвідомлення неминучості відповідаль#

ності як за свої дії, так і за злочинну бездіяльність — перед со#

бою, родом, Україною, Богом.

4. Повага до себе, співгромадян, землі, історії, культури сво#

го народу та інших народів, усвідомлюючи себе як частину ве#

ликої системи, нащадка прадавньої культури.

5. Взаємопроникнення — розуміння і сприйняття своєї осо#

бистої участі та важливості в духовній взаємодії всього україн#

ського суспільства. 

Концепція управління "Любов до України" задає напрям дер#

жавного мислення, що принесе Європейський Рівень Життя в

Україну. Це дасть нам змогу: 

# подолати історичну роз'єднаність України та пов'язані з

цим суперечності; 

# якісно покращити взаємини суспільства і влади;

# покласти край політичним спекуляціям;

# створити умови для швидкого прогресивного розвитку еко#

номіки;

# унеможливити прояви національної, релігійної, територі#

альної чи будь#якої іншої нетерпимості;

# піднести на якісний рівень добрі та конструктивні взаємо#

відносини в суспільстві.

Ми хочемо зупинити еміграцію. Ми хочемо жити вдома, як у
Європі!

Голосуйте за Україну Майбутнього!
Голова 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ  "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО"
С.В.Олійник  

Ділові новини
Глава НБУ прогнозує стабільний курс
гривні до кінця року

Сер ій Арб зов про ноз є стабільний рс
ривні до інця 2012 ро . Про це він заявив в
ефірі теле анал “Інтер”. “Кіль а днів том с ла-
лася сит ація, за я ої вини ло іль а обставин:
з’явилася вільна лі відність на рин , дея і бан и
вирішили заробити на цьом . Нацбан , не втр -
чаючись процес, зверн в ва на те, що почи-
нає роз ортатися певний панічний настрій. Після
то о, я ми визначили, що це вже за роза, дове-
лося втр титися, і сит ація нормаліз валася. Д -
же ш ода, що дея і ромадяни, посл хавши
псевдое спертів, політичні заяви, придбали до-
лар за завищеними цінами”,— с азав Арб зов.
На йо о д м , населення впевнене стабільно-
сті рс ривні, і рівень довіри ромадян до НБУ
висо ий. Крім то о, Сер ій Арб зов на адав, що
з почат ро в бан івсь ій системі зростають
депозити переважно в ривні й найбільше насе-
лення довіряє національній валюті

Ліки у столиці не подорожчають

Столична влада обіцяє зробити все, щоб не
доп стити підвищення цін на меди аменти. Про
це розповів олова КМДА Оле сандр Попов
прямом ефірі теле анал “Київ”. “За останні рі -
півтора ми мали зниження цін на лі и в нашом
КП “Фармація” десь приблизно на 10—20 % за
різними наймен ваннями. Але на цьом не з пи-
нилися, в 160 відділеннях “Фармації” нас є -
точ и, де люди, що мають “Карт иянина”, мо-
ж ть отримати до 30 % зниж и на меди аменти,
це десь 60, може, навіть до 90 наймен вань, я і
сьо одні найбільше орист ються попитом. Я
вважаю, що ми стримаємо зростання цін, і не
бач я ихось об’є тивних причин для їх рост ,
я що, звичайно, не б де нія их форс-мажорних
обставин”,— під реслив він

Уряд скасував обов’язкову сертифікацію
готельних послуг

Про це с азано в повідомленні прес-сл жби
Міністерства е ономічно о розвит й тор івлі.
Відповідн постанов ряд прийняв на засіданні
5 вересня. Метою прийняття до мент є забез-
печення по одженості в за онодавстві щодо т -
ристично о се тор . Міне ономі и зазначає, що
встановлення ате орій отелям і анало ічним
засобам розміщення відб вається добровільно,
а сертифі ація посл із тимчасово о розміщен-
ня залишалася обов’яз овою. Я за важ ють
міністерстві, реалізація цієї постанови забезпе-
чить зменшення витрат с б’є тів т ристичної
сфери при наданні посл із тимчасово о розмі-
щення, повідомляють У раїнсь і новини

Припинено діяльність “конвертаційного
центру” з оборотом 100 млн грн

Подат овими міліціонерами Святошинсь о о
район міста на підставі відповідних рішень с -
д з римінальної справи, пор шеній відносно
двох ор анізаторів підпільної стр т ри за фа -
том фі тивно о підприємництва, б ло проведе-
но низ обш ів та інших слідчих дій, під час
я их вил чено 12 печато фі тивних с б’є тів
осподарювання, я і ви ористов вались не-
за онних схемах хилення від сплати подат ів,
їх реєстраційні та первинні до менти, а та ож
4 омп’ютери, на я их велася тіньова б х алте-
рія та ви отовлялася до ментація про нібито
проведені осподарсь і операції. Крім то о, на
рах н ах, від ритих відраз в трьох різних бан-
івсь их становах столиці, арештовано значн
с м оштів, я в подальшом б де стя н то
до бюджет . За алом із почат ро столич-
ною подат овою міліцією припинено діяльність
вже 14 подібних “ онвертаційних центрів”, а з
тих підприємців, що с ористались їх неза он-
ними посл ами, стя н то до бюджет понад
122 млн рн

Бензин подорожчає, але 
несуттєво
Цієї осені ціни на АЗС зростуть
лише на 15—20 копійок

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

До раїнсь о о рин до-
отилося подорожчання
бензин , я е в Європі ста-
лося ще два місяці том .
Е сперти на олош ють,
що боятися дефіцит і за-
хмарних цін не потрібно —
вартість пально о різ о і
масштабно не ростиме.
Та а сит ація с лалася
зв’яз з тим, що в У ра-
їні запасів нафтопрод тів
достатньо.

За словами директора “Асоціації

об’єднання операторів ринку наф#

топродуктів” Леоніда Косянчука,

на підвищення цін в Україні впли#

ває ситуація на зовнішньому ринку.

“Зовнішній ринок демонструє під#

йом, що, звичайно, не може не по#

значитися на ціноутворенні нафто#

продуктів України”,— зазначив пан

Косянчук.

На початку липня нафта на гло#

бальному ринку коштувала $90 за

барель, зараз — $115. “Відсутність

відповідної реакції українського

ринку на зовнішню динаміку пока#

зує, що наші трейдери не поспіша#

ють реагувати не тільки на знижен#

ня, але і на зростання нафтових цін.

Іншими словами, справа не в “під#

ступності” операторів, а в інерції

ринку України щодо світових трен#

дів”, — пояснює “Хрещатику” ди#

ректор консалтингової групи “А#

95” Сергій Куюн.

Однак, незважаючи на подорож#

чання нафти на світовому ринку,

зростання цін на автомобільне па#

ливо в Україні залишається міні#

мальним. За словами експертів, цієї

осені подорожчання можливе в ме#

жах 15—20 копійок за літр пально#

го, тобто літр 95#го може коштува#

ти до 11,4 грн.

На даний момент ціни на АЗС

піднялися всього на 10 копійок,

що значно нижче, ніж за кордо#

ном. Це зокрема пов’язано з тим,

що вітчизняний ринок насичений

і навіть перенасичений відповід#

ною продукцією, зазначають ана#

літики.

“Якщо раніше економічно об#

ґрунтовані прогнози свідчили, що з

початком вересня вартість бензину

підвищиться на 20—25 копійок за

літр, то реально паливо подорожча#

ло приблизно на 10 копійок за літр.

Подібна стабільна ситуація збере#

жеться принаймні й в другу декаду

вересня: на складах операторів ве#

ликі запаси пального, їх потрібно

розпродавати, а при значному ці#

новому підйомі це буде важко зро#

бити”,— сказав Леонід Косянчук.

Разом із тим експерти ринку

вкотре звертають увагу на якість

українського пального. Вони наго#

лошують на тому, що потрібно змі#

нювати стандарти його виробниц#

тва за європейськими зразками

У Києві зріс попит на трикімнатні
квартири
Ринок досяг оптимального співвідношення вартості з кількістю пропозицій
Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

У серпні цьо о ро обся апі-
талов ладень нер хомість
Києва с лав 45 млн 144 тис.
дол., що на 18 % вище по аз-
ни ів липня. Восени аналіти и
очі ють збільшення попит .
Традиційно поп лярністю о-
рист ватим ться дво імнатні
вартири.

За інформацією агентства нерухомості

“Благовіст”, сегмент до 100 тис. дол. у

серпні зайняв частку 56,4 % від загальної

кількості угод. У цій категорії були пред#

ставлені переважно однокімнатні кварти#

ри (47,1 %), розташовані в усіх районах

столиці, а також двокімнатні варіанти

(31,4 %) у мікрорайоні Позняки, Голосіїв#

ському, Печерському, Шевченківському,

Дніпровському районах. Частка трикім#

натних квартир склала 14,5 %, це — квар#

тири невеликої площі в Дарницькому,

Деснянському, Дніпровському та Шев#

ченківському районах. В дану цінову кате#

горію в серпні увійшли також чотирикім#

натні квартири, частка яких склала 7 %.

“Житло у ціновій категорії 100—200 тис.

дол. за підсумками серпня склало 25,7 %.

Це переважно двокімнатні (48,4 %) та три#

кімнатні (38,4 %) квартири, а також у рів#

них частках однокімнатних (6,6 %) і бага#

токімнатних (6,6 %) квартир. Географія

даної категорії включає в себе переважно

Дарницький, Оболонський, Голосіїв#

ський, Солом’янський і Печерський

райони столиці”,— йдеться в повідомлен#

ні агентства.

У категорії вартістю 200—300 тис. дол. в

серпні було укладено 8,7 % угод. Тут упев#

нено домінують трикімнатні квартири

(53,8 %). Багатокімнатні апартаменти

склали 15,2 % операцій у даному сегменті,

двокімнатні квартири зайняли 23 %, од#

нокімнатні квартири в позначеному ціно#

вому діапазоні в серпні не купувалися. Тут

фаворитами були Голосіївський, Оболон#

ський, Шевченківський, Подільський,

Солом’янський, Дарницький та Дніпров#

ський райони.

Найбільш доступними квартирами,

проданими в серпні, стало однокімнатне

житло: вул. Вадима Гетьмана (Шевченків#

ський р#н), площею 22 кв. м за ціною 38,5

тис. дол.; вул. Зодчих (Святошинський р#

н), площею 24 кв. м, вартість — 41,5 тис.

дол.; просп. Науки (Голосіївський р#н),

метраж 30 кв. м, вартість — 42,5 тис. дол.

“У серпні спостерігався інтерес покуп#

ців до трикімнатних квартир. У всіх ці#

нових категоріях частка угод із їх прода#

жу відчутно зросла. Як і загальна кіль#

кість у порівнянні з липнем. Це свідчить

про стійку тенденцію збільшення попиту

на житлову нерухомість загалом і актив#

ний початок реалізації запланованого

розширення житлоплощі зокрема. Ри#

нок досяг оптимального співвідношення

вартості з кількістю пропозицій і можли#

вістю вибрати найбільш прийнятний ва#

ріант”,— прокоментувала “Хрещатику”

гендиректор АН “Благовіст” Ірина Луха#

ніна.

На осінь аналітики передбачають

кількість угод на рівні 2000—2200, що

пов’язано із загальною активізацією

ринку на тлі економічного зростання і

неоднозначними перспективами валют#

ного ринку. Традиційно найбільшим по#

питом будуть користуватися двокімнат#

ні квартири, на які припадає близько

47—52 % усіх угод. “За нашими прогно#

зами, максимальну кількість угод

(65—68 %) буде зафіксовано в сегменті

до 100 тис. дол., 22—25% в ціновій кате#

горії від 100 до 200 тис. дол. і 10—13 % —

у категорії понад 200 тис. дол.”,— зазна#

чає фахівець з маркетингу SV

Development Сергій Костецький
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
Партії регіонів
(2012 — 2017)

ВІД СТАБІЛЬНОСТІ * ДО ДОБРОБУТУ
У непростий для світу та України час Партія регіонів узяла на

себе відповідальність за долю держави.

П'ять років "помаранчевого" правління довели Україну до

межі економічної та соціальної катастрофи. Від попередньої

влади ми отримали у спадок: 15% падіння ВВП, 22% інфляції,

знецінену вдвічі гривню, збільшений у 4 рази зовнішній та

внутрішній державний борг, скорочені до критичного рівня ва#

лютні резерви Нацбанку. Кабальний газовий договір спричи#

нив підвищення комунальних тарифів та падіння рентабель#

ності промисловості. 

Ми змогли подолати хаос та руїну, стабілізувати ситуацію і

створити фундамент для реформ. 

Партія регіонів пропонує виважену й реалістичну програму

формування суспільства вільних та заможних громадян. 

Шлях ВІД СТАБІЛЬНОСТІ # ДО ДОБРОБУТУ # це шлях на#

ціонального прогресу заради нової якості життя громадян Ук#

раїни! 

УКРАЇНА * БАГАТОМІЛЬЙОННА ЄВРОПЕЙСЬКА КРАЇ*
НА УСПІШНИХ ЛЮДЕЙ

Ми все робимо заради великої мети # добробуту всіх україн#

ців. Створення належних умов для гідного життя громадян на#

шої країни # головне завдання Партії регіонів.

МІЦНА СІМ'Я * ОСНОВА ЗДОРОВОГО СУСПІЛЬСТВА
Держава повинна дати можливість молоді "стати на ноги" у

своїй країні. Молоді сім'ї отримають доступне житло завдяки

державній іпотеці під 3% річних, за рахунок соціальних кон#

трактів із роботодавцями.

Допомога при народженні першої дитини в 2012  році складе

28 830 грн, другої # 57 660 грн, третьої # 115 320 грн. Це у два ра#

зи більше, ніж у 2008 році. До 2017 року розмір цих виплат зрос#

те ще вдвічі.

У кожній області відкриється перинатальний центр, будуть

переоснащені пологові будинки.

ОСВІТА * ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙБУТНЄ
Якісна освіта сьогодні # це процвітання держави в майбут#

ньому. Покращення якості освіти включатиме:

# забезпечення держзамовленням щонайменше 75% місць у

ВНЗ;

# виплату стипендій на рівні мінімальної зарплати;

# збільшення зарплати освітянам щонайменше на 20% щоро#

ку;

# повну комп'ютеризацію та підключення всіх шкіл до Інтер#

нету.

ПРАЦЮВАТИ В УКРАЇНІ КОМФОРТНО І ПРЕСТИЖНО
Кожен українець матиме гідну зарплату та можливості пра#

цевлаштування. Будуть створені нові робочі місця за рахунок:

# 100% компенсації роботодавцю єдиного соціального внес#

ку при працевлаштуванні інвалідів, сиріт, одиноких матерів та

людей, старших за 50 років;

# навчання безробітних актуальним професіям;

# забезпечення молодих спеціалістів першим робочим міс#

цем, стажування студентів із подальшим працевлаштуванням.

Стабільно зростатимуть доходи громадян, середня зарплата у

2017 році сягне 8000 грн. 

ЗДОРОВ'Я ЛЮДЕЙ * ОСНОВА ДОБРОБУТУ
Забезпечимо якісну та доступну медичну допомогу. Гаранту#

ємо:

# середню зарплату в системі охорони здоров'я не менше 8000

грн для лікарів та 5500 грн для медперсоналу;

# зниження цін на ліки першої необхідності на 30%;

# 100% забезпечення ліками хворих на онкологічні, серцево#

судинні захворювання, туберкульоз, ВІЛ/СНІД;

# забезпечення всіх сільських районів пересувними амбула#

торіями.

Забезпечимо людей з обмеженими фізичними можливостя#

ми належним лікуванням та необхідними технічними засобами

реабілітації.

Створимо умови для здорового способу життя: в кожному

регіоні запрацюють нові басейни, стадіони, льодові арени та

спортивні майданчики.

ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЛЮДИ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ
Задля створення гідних умов життя для людей літнього віку:

# повністю компенсуємо до 2017 року всі вклади Ощадбанку

СРСР до 5000 грн;

# мінімальна пенсія буде на 20% вища за прожитковий міні#

мум;

# суттєво підвищимо розміри пенсій військовослужбовцям,

працівникам правоохоронних органів.

КОМФОРТНЕ ТА ДОСТУПНЕ ЖИТЛО
Забезпечимо доступним житлом молоді сім'ї, лікарів, учите#

лів, військовослужбовців, працівників правоохоронних органів

за рахунок щорічного будівництва 100 000 квартир.

ЧИСТЕ  ДОВКІЛЛЯ
Поліпшимо екологічну ситуацію за рахунок:

# завершення будівництва об'єкта "Укриття" на ЧАЕС до 2015

року;

# 20 000 систем централізованого очищення питної води;

# будівництва екологічних сміттєпереробних заводів у кож#

ному регіоні.

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ * ЗАПОРУКА
ВИСОКИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ

Партія регіонів приділяє особливу увагу економічному роз#

витку країни. Наша мета # створення в Україні сучасної ефек#

тивної економіки.

СУЧАСНА ЕКОНОМІКА
Ми прямуємо до створення високопродуктивної інновацій#

ної економіки.

Забезпечимо:

# зростання ВВП # щонайменше 5% на рік;

# стабільність національної валюти.

Це буде реалізовано за рахунок:

# поетапного зниження податку на прибуток підприємств до

16% у 2014 році;

# запровадження податкових канікул для ІТ та інноваційних

проектів терміном на 10 років;

# надання вітчизняному виробнику доступних банківських

кредитів.

ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА, ЕНЕРГЕТИЧНА 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Україна позбудеться залежності від імпорту енергоносіїв. Ми

збільшимо видобуток власного вугілля, нафти та сланцевого га#

зу. Розпочнемо розробку шельфових газових родовищ. Розши#

римо використання енергії сонця, вітру та води.

Модернізуємо теплоелектростанції для ефективного вико#

ристання вітчизняного вугілля та інших видів палива.

НОВЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА
Україна повністю забезпечить себе вітчизняними продукта#

ми харчування, стане потужним експортером продовольства

завдяки:

# створенню 1500 сільськогосподарських кооперативів;

# будівництву нових елеваторів, овоче# та фруктосховищ;

# встановленню ціни на земельний пай не менше 20000 грн за

гектар і оренди не нижче 1000 грн за гектар;

# розбудові соціальної інфраструктури сільської місцевості

(автодоріг, лікарень та шкіл, газифікації сіл).

УКРАЇНІ * СУЧАСНУ ІНФРАСТРУКТУРУ
Розвинена та якісна інфраструктура # запорука динамічного

розвитку економіки. Оновлення інфраструктури передбачає:

# будівництво сучасних автомобільних доріг, які б дали змогу

потрапити з заходу на схід України за 14 годин;

# нове швидкісне залізничне сполучення між столицею та ре#

гіонами;

# доступні авіаперельоти для кожного українця;

# реконструкцію та будівництво аеропортів, морських і річ#

кових портів, залізничних вокзалів;

# будівництво нових станцій метро та розвиток комунально#

го транспорту.

ЕФЕКТИВНА ДЕРЖАВА: ВІДПОВІДАЛЬНА ВЛАДА 
ТА ВІДКРИТЕ СУСПІЛЬСТВО

Суспільство добробуту забезпечується належним рівнем гро#

мадянських свобод та необхідними зусиллями влади для гаран#

тування безпеки держави і громадянина.

КРАЇНА ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ
Наш пріоритет # можливість людини вільно розвиватися в

усіх сферах. Ми виступаємо за:

# інтелектуальну свободу; 

# cвободу слова;

# рівні можливості для жінок та чоловіків в усіх сферах жит#

тя;

# законодавче забезпечення права громадян на рідну мову;

# надання російській мові статусу другої державної.

СИЛЬНІ РЕГІОНИ * ПРОЦВІТАЮЧА ДЕРЖАВА
Держава процвітатиме, якщо будуть потужними її регіони. З

метою подальшого розвитку місцевого самоврядування:

# будуть розширені повноваження органів місцевого самов#

рядування;

# 60% зведеного державного бюджету # місцевим радам.

ЕФЕКТИВНІ ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 
ТА БОЄЗДАТНА АРМІЯ

Україна повинна мати силові структури європейського зраз#

ка. Ми забезпечимо:

# ефективну контрактну армію; 

# скасування обов'язкового призову з 1 січня 2014 року.

УКРАЇНІ * СВІТОВЕ ВИЗНАННЯ
У міжнародній політиці виступаємо за:

# збереження позаблокового статусу України # гарантію без#

пеки кожного громадянина;

# здобуття асоційованого членства в Євросоюзі, створення

зони вільної торгівлі, зняття візових бар'єрів між Україною та

ЄС;

# посилення економічної співпраці в рамках зони вільної

торгівлі з країнами СНД;

# стратегічне партнерство з Росією, США, Китаєм;

# відкриття для України ринків країн "Великої двадцятки"  та

країн, що розвиваються;

# реалізацію конкурентних переваг країни для здобуття пра#

ва на проведення спортивних та культурних заходів європей#

ського і світового рівнів.

НАСТАВ ЧАС ОБ'ЄДНАТИ ЗУСИЛЛЯ ЗАРАДИ НАЦІО*
НАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ ТА ПРОЦВІТАННЯ! ПРОЙДЕМО

ШЛЯХ ВІД СТАБІЛЬНОСТІ ДО ДОБРОБУТУ РАЗОМ!

ГОЛОВА ПАРТІЇ РЕГІОНІВ МИКОЛА АЗАРОВ

Юрій ПАРАМОНОВ: 

"За  неправдиве повідомлення про теракт
можливе покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк від 2 до 6 років"

— Юрію Миколайовичу, останнім
часом у ЗМІ почастішали повідомлен*
ня про анонімні телефонні повідомлен*
ня терористичного характеру. Наскіль*
ки це явище поширене у столиці?

— На жаль, останнім часом спос#

терігається тенденція до збільшення

кількості анонімних терористичних

погроз. Київ — не виняток. Навпаки,

у нас кількість таких дзвінків навіть

більша, тому що саме тут розташова#

ні вищі органи державної влади та

управління, найбільші об’єкти

транспортної інфраструктури, голов#

ні офіси більшості потужних підпри#

ємств і комерційних структур країни,

філії іноземних фірм, банків, фондів,

дипломатичних представництв тощо.

На кожен такий дзвінок ми зобо#

в’язані відреагувати. Проте перевір#

ки анонімних повідомлень відбира#

ють багато часу. У відповідних захо#

дах беруть участь представники

майже всіх правоохоронних орга#

нів, що завдає значних матеріаль#

них збитків та дестабілізує роботу

підприємств, об’єктів транспорту.

Отже, анонімам доводиться не лише

відповідати перед законом, але й в

обов’язковому порядку за рішенням

суду відшкодовувати витрати, що їх

зазнала держава.

— А скільки коштує кожен такий
“жарт” державі?

— Під час перевірок кожної інфор#

мації про можливе вчинення злочину

терористичного характеру задіюють#

ся значні сили, засоби вибухотехніч#

них служб та оперативних підрозділів

СБУ, МВС, МНС, а також порушує#

ться звичайний ритм роботи на “за#

мінованому” об’єкті. Щодо грошо#

вого питання, то збитки у кожному

окремому випадку визначаються ін#

дивідуально й інколи становлять де#

сятки тисяч гривень. Просто уявіть,

скільки коштує евакуація сотень лю#

дей із потягу чи затримка рейсу в

аеропорту... До того ж, страждають

від таких жартів і пересічні кияни,

адже кожне анонімне “мінування”

супроводжується евакуацією людей

та зупиненням робочого процесу на

об’єкті ймовірної загрози.

— Наскільки мені відомо, з цього ро*
ку за анонімні погрози терористичного
характеру посилили відповідальність.
Яке покарання передбачене “жартів*
никам”?

— Завідомо неправдиве повідом#

лення про загрозу безпеці громадян,

знищення чи пошкодження об’єктів

власності карається відповідно до

статті 259 Кримінального кодексу

України. Варто наголосити, що з

червня 2012 року змінено санкції цієї

статті. Відтепер за неправдиве пові#

домлення про теракт можливе пока#

рання у вигляді позбавлення волі на

строк від 2 до 6 років, а не просто

штраф чи обмеження волі умовно, як

було раніше. За повторний “жарт”

або такий, що спричинив тяжкі на#

слідки, покарання буде становити від

4 до 8 років позбавлення волі (раніше

було від 2 до 5 років).

На сьогодні в Україні вже є перші

судові вироки. Так, у Черкаській об#

ласті телефонного аноніма, який по#

грожував замінувати райвідділ мілі#

ції, судом визнано винним у вчинен#

ні злочину, передбаченого ч.1 ст.259

Кримінального кодексу України та

засуджено до 2 років 1 місяця позбав#

лення волі. Варто згадати й торішній

випадок із 30#річним громадянином

Туреччини, який “замінував” літак

“Турецьких авіаліній” у Криму. Опе#

ративники спецслужби відшукали

“жартівника” протягом доби, зараз

він відбуває покарання.

Судова практика свідчить про засто#

сування до “жартівників” максималь#

них санкцій. Тож той, хто сподівається

відбутися формальним штрафом, дуже

дивується, отримуючи реальний тер#

мін ув’язнення. У нас також є кримі#

нальні справи, порушені стосовно

анонімів, що повідомили про неісну#

ючу терористичну загрозу киянам.

Найближчим часом ми очікуємо виро#

ки уже відповідно до нової редакції

Кримінального кодексу України.

— Цьогоріч Київ приймав чемпіонат
із футболу Євро*2012. Чи вплинула ця
подія на рівень свідомості “жартівни*
ків”, чи навпаки — кількість дзвінків
побільшала?

— На жаль, кількість дзвінків

збільшилась. Головним чином надхо#

дили анонімні повідомлення про

“замінування” НСК “Олімпій#

ський”, офіційної фан#зони та інших

об’єктів інфраструктури Євро#2012.

— Чи була якась реальна загроза для
вболівальників столиці?

— Можу запевнити, що реальної

загрози для вболівальників столиці

не було. У ході перевірки інформації,

наданої анонімами про мінування

тих чи інших об’єктів, жодне з пові#

домлень не знайшло свого фактич#

ного підтвердження. Окрім цього,

вжиті правоохоронними органами

столиці заходи з безпеки майже ви#

ключали таку можливість. Хочу наго#

лосити, що ми заздалегідь ретельно

прораховували різні варіанти та від#

працьовували шляхи вирішення

можливих проблем, аби усі кияни та

гості столиці насолоджувалися свя#

том футболу і не турбувалися за свою

безпеку.

Крім того, під час та після Євро ми

постійно разом із міліцією проводи#

мо значну роботу на упередження,

недопущення терористичних про#

явів. Під егідою АТЦ СБУ спільно з

представниками МВС, МНС, КМДА

та іншими відомствами проводяться

антитерористичні навчання та трену#

вання, що дозволяють відповідним

чином підготувати наших співробіт#

ників до дій у тій чи іншій ситуації.

Попередження терористичних про#

явів — це цілий комплекс заходів,

потрібно багато прорахувати, органі#

зувати взаємодію різних органів.

— Напевно, напередодні Євро*2012
ви відпрацьовували спільні навчання і
зі спецслужбами інших країн. А от що*
до анонімних повідомлень — як цю
проблему вирішують в інших держа*
вах? Чи використовують українські
спецслужби досвід іноземних колег?

— Методи розкриття подібних

злочинів у інших державах суттєво не

відрізняються від наших. Здебільшо#

го вони ґрунтуються на використанні

технічних засобів, що дає можливість

розкривати такі злочини по “гарячих

слідах”. Служба безпеки України має

практику обміну досвідом із підроз#

ділами по боротьбі з тероризмом

провідних країн світу, де існує реаль#

на терористична загроза.

— Скажіть, будь ласка, чи всіх авто*
рів та виконавців анонімних телефон*
них дзвінків вдається встановити та
притягти до відповідальності?

— Ми виявляємо майже всіх аноні#

мів. Так, за 2012 рік станом на 31 лип#

ня у столиці було зафіксовано 58 ано#

німних дзвінків, 52 особи вже вста#

новлено, порушено 21 кримінальну

справу. Проте не всіх “жартівників”

вдається притягти до кримінальної

відповідальності, оскільки велика

кількість із них є неповнолітніми. Ба#

гато дзвінків здійснюють також не#

дієздатні особи, які мають серйозні

психічні захворювання. Натомість та#

ких людей за рішенням суду направ#

ляють на примусове лікування у спе#

ціалізованих медичних закладах. На#

приклад, на початку серпня цього ро#

ку надійшло кілька дзвінків про замі#

нування двох станцій метрополітену

та вулиці Набережно#Хрещатицької.

Під час огляду об’єктів вибухових

пристроїв виявлено не було. При

цьому проводилась евакуація людей.

У ході перевірки правоохоронці вста#

новили, що усі дзвінки здійснювала

одна особа. Анонімом виявився 29#

річний киянин, який перебуває на

обліку у психоневрологічному дис#

пансері. Наразі чоловіка направили

на примусове лікування. І таких при#

кладів чимало.

— Юрію Миколайовичу, а які об’єк*
ти найчастіше потрапляють в поле зору
анонімних “жартівників”, та чим вони
керуються, коли телефонують?

— Найчастіше — це об’єкти транс#

портної системи: вокзали, автовокза#

ли, станції метрополітену, а також

розважальні заклади та будівлі орга#

нів державної влади, школи та вищі

навчальні заклади. При цьому моти#

ви осіб, які повідомляють про неісну#

ючі терористичні загрози, найрізно#

манітніші: від бажання зірвати робо#

чий чи навчальний процес до просто

цікавості (подивитися на те, як пра#

цюють оперативні служби).

Можу навести кілька прикладів.

Так, у минулому році у нас було ано#

німне повідомлення про замінування

одного з торговельних центрів Києва.

Фахівці, які прибули на місце події,

евакуювали відвідувачів та персонал

закладу. Оперативні служби, оглянув#

ши приміщення та прилеглу терито#

рію, не виявили підозрілих предметів.

Співробітники столичного Управлін#

ня СБУ встановили особу телефон#

ного “терориста”, ним виявився

мешканець Броварського району Ки#

ївської області, 1978 року народжен#

ня, який у стані алкогольного сп’я#

ніння вирішив “пожартувати”.

Цьогоріч влітку невідомий повідо#

мив про можливе вчинення терорис#

тичного акту в будівлі Конституцій#

ного Суду України. Ми швидко вста#

новили особу аноніма — ним ви#

явився чоловік 1984 року народжен#

ня. Реальних можливостей здійснити

вибух він не мав. Натомість пояснив,

що, будучи у стані алкогольного

сп’яніння, просто хотів подивити#

ся — яка кількість правоохоронців

виїде на місце можливого злочину.

Стосовно “жартівника” органами мі#

ліції було порушено кримінальну

справу.

— Відомо, що нерідко анонімні по*
грози здійснюють неповнолітні. Чому
це відбувається, на вашу думку, та чи
несуть вони якусь відповідальність?

— Дійсно, значну частину анонім#

них повідомлень про можливі замі#

нування здійснюють саме неповно#

літні, особливо під час навчального

року. Вони “жартують” таким чином,

в основному, аби зірвати уроки, осо#

бливо перед іспитами. Що ж до пока#

рання, то персонально школярів не

можна притягнути до кримінальної

відповідальності, оскільки вони не#

повнолітні. Натомість відповідаль#

ність за їхні вчинки несуть батьки чи

офіційні опікуни в формі штрафу

плюс, за рішенням суду, компенсу#

ють збитки за хибний виклик фахів#

ців та зрив робочого чи навчального

процесу.

Для прикладу: взимку цього року

невідомий зателефонував на номер

“102” та повідомив про замінування

середньої школи. Вибухотехнічні та

оперативні служби, що прибули на

місце, оглянули приміщення та те#

риторію навчального закладу, проте

вибухівку не знайшли. У ході пере#

вірки було встановлено, що телефо#

нував учень 4#го класу цієї школи.

Свій вчинок він пояснив бажанням

зірвати навчання, оскільки на цей

день була запланована контрольна

робота. Оскільки хлопець неповно#

літній, кримінальну справу не пору#

шували, натомість стосовно матері

“жартівника” було складено адмініс#

тративний протокол і їй довелося

сплатити штраф, адже батьки мають

роз’яснювати дітям серйозність на#

слідків таких “жартів”. Сподіва#

ємось також на підтримку вчителів,

які мають розповідати школярам про

безглуздість таких вчинків та не#

втішні наслідки.

— Юрію Миколайовичу, чи допомо*
же роз’яснення попереджувати такі
анонімні повідомлення?

— Я впевнений, що профілакти#

ка — один із дієвих способів зменши#

ти кількість анонімних повідомлень.

Тому ми разом із іншими правоохо#

ронними органами намагаємось

роз’яснювати тяжкі наслідки дзвін#

ків із погрозами терористичного ха#

рактеру. Користуючись нагодою, я

хочу ще раз звернутися до мешканців

Києва: не забувайте, що такими

“жартами” ви відволікаєте правоохо#

ронців від розслідування дійсно тяж#

ких злочинів та забезпечення спокою

і правопорядку в столиці

Спілкувався
Євгеній ГАВЛОВСЬКИЙ, 

“Хрещатик”

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням XIV З'їзду ПР 

30.07.2012 р.

У столиці почастішали ви-
пад и анонімних повідом-
лень про “мін вання”
страте ічних об’є тів, на-
вчальних за ладів та дер-
жавних станов. Про те,
я саме правоохоронці ви-
являють анонімів, і я е
по арання їм за рож є,
розповів “Хрещати ” на-
чальни Управління СБУ в
місті Києві, онтр-адмірал
Юрій Парамонов.
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Центральна виборча комісія

"МАЙБУТНЄ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАС !"
"Зелені" � це суспільно�політичний рух, що має ціллю зберег�

ти для нащадків унікальну природу рідного краю. Ми виступає�
мо за чистоту душі і природи.

Влада для "Зелених" � це лише механізм реалізації в державі

"зеленої" ідеї.

Людина є невід'ємною складовою частиною природи. Її добро�
бут є найвищою цінністю для "Зелених".

В умовах глобальних екологічних змін та зменшення всесвіт�

ніх сировинних ресурсів вже не можна жити тільки сьогоден�

ням, майбутнє залежить від тебе, від кожного з нас!
Головна мета партії "Зелені" � поновити віру народу України в

перспективу збереження держави і досягнення соціальної справед�
ливості.

"Зелені": наші принципи
� КОЖНА ЛЮДИНА � МАЄ ПРАВО НА ЗДОРОВ’Я Й ДОВ�

ГЕ ЖИТТЯ

� КОЖНА ЛЮДИНА � МАЄ ПРАВО ДИХАТИ ЧИСТИМ

ПОВІТРЯМ

� КОЖНА ЛЮДИНА � МАЄ ПРАВО ПИТИ ЧИСТУ ВОДУ

� КОЖНА ЛЮДИНА � МАЄ ПРАВО НА ПРОДУКТИ БЕЗ

ГМО. НІ ВТРУЧАННЮ В ПРИРОДУ, СТВОРЕНУ ТВОРЦЕМ

� КОЖНА ЛЮДИНА � МАЄ ПРАВО НА ЧИСТІ ВІДНОСИ�

НИ МІЖ ЛЮДЬМИ, МІЖ ЛЮДЬМИ І ПРИРОДОЮ, МІЖ

ЛЮДЬМИ І ВЛАДОЮ

� КОЖНА ЛЮДИНА � МАЄ ПРАВО НА ЗАХИСТ ВІД ГЛО�

БАЛЬНИХ НЕГАТИВНИХ ЗМІН КЛІМАТУ

� КОЖНА ЛЮДИНА � МАЄ ПРАВО НА ГІДНУ ОПЛАТУ

ПРАЦІ У ВЛАСНІЙ КРАЇНІ

� НАРОД УКРАЇНИ � МАЄ ПРАВО НА ЗБЕРЕЖЕННЯ

УНІКАЛЬНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЧОРНОЗЕМІВ

� НАРОД УКРАЇНИ � МАЄ ПРАВО ЖИТИ НА ЧИСТІЙ

ЗЕМЛІ, БЕЗ СМІТТЄЗВАЛИЩ ТА "ЧОРНОБИЛІВ"

� НАРОД УКРАЇНИ � МАЄ ПРАВО НА "ЗЕЛЕНУ" ВЛАДУ

ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО!

Екологічна політика "Зелених"
1. Встановити жорстку систему контролю за виконанням

екологічного законодавства України і невідворотності відпові�

дальності за його порушення. Береги річок, озер і морів повинні
належати народові України.

2. Законодавчо закріпити практику, що будь�який проект За�

кону, рішення чи постанова виконавчих органів повинні пройти
"зелену" експертизу на предмет того, чи не зашкодить якимось

чином цей Закон людині та навколишньому середовищу.

3. Згідно з Конституцією України надра є власністю всього

українського народу. Розробка родовищ корисних копалин по�

винна здійснюватись відповідно до природоохоронного зако�

нодавства і з турботою про майбутні покоління.

4. Впровадження ресурсо� і енергозберігаючих технологій, ви�

користання альтернативних і відновлюваних джерел енергії.

Заохочення бізнесу та державних підприємств для впроваджен�

ня "зеленої" економіки � кредити, пільги, "зелені" тарифи тощо. 

5. Впровадження нових технологій переробки відходів.

6. Державна програма очистки води у кожному будинку та в

кожній квартирі.

7. Заборона виробництва та ввезення в Україну продуктів із

ГМО, а також тих товарів, які можуть вироблятися на території

України � для підтримки вітчизняного товаровиробника.

Що ми пропонуємо?
1. Знищити корупцію, як найбільшу біду українського сьогодення.
Шляхом внесення відповідних змін до законодавства про відпо�

відальність за корупційні дії добитися:
� розуміння владою та суспільством, що головною ланкою в

системі української корупції є чиновник, його надмірне право �

дозволити чи не дозволити. Обмежити його права � головна ме�

та "Зелених". 

� декларування не лише прибутків, а й видатків, особливу

увагу звернути на чиновників, державних службовців та поса�

дових осіб місцевого самоврядування;

� доведено факт хабарництва � повна конфіскація майна і

15 років позбавлення волі без права на помилування і амніс�

тію.

2. Провести справжню адміністративну реформу,  головною

ідеєю якої повинна стати виборність всіх керівників владних ор�
ганів та суддів, суттєво переглянути повноваження прокурату�

ри, добитися зменшення адміністративного апарату вдвічі.

Вдосконалення виборчого законодавства
1. Привести виборче законодавство у відповідність до Кон�

ституції України, забезпечити основні принципи на виборах:

рівність прав та можливостей політичних партій, кандидатів та

виборців.

2. Знизити прохідний бар`єр для політичних партій на парла�

ментських виборах до 1%.

3. Прийняти закон про опозицію, в якому передбачити за нею

право призначати генерального прокурора, міністра внутрішніх
справ, а також головування в комітетах з питань свободи слова

та інформації, правоохоронної діяльності, правосуддя, право�

вої політики, боротьби з організованою злочинністю і корупці�

єю, законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Соціальні ініціативи "Зелених": зупинимо бідність
1. Відміна пенсійної реформи, яка проведена за рахунок людей,

повернення до виходу на пенсію жінок � у 55 років, чоловіків � у 60
років. Жінка, яка народила 3�х дітей і більше, виходить на пен�

сію у 50 років. Встановити пенсії за єдиним для всіх (навіть пре�

зидента) законом, співвідношення мінімальних і максимальних
пенсій як 1:7.

2. Забезпечити справедливість в оплаті праці шляхом встанов�

лення співвідношення мінімальної і максимальної заробітної

плати для будь�якої спеціальності і посади в межах 1:10. 

3. Збереження соціальних пільг пенсіонерам, ветеранам, чор�

нобильцям, інвалідам та афганцям, малозабезпеченим верс�

твам населення.

Наприклад: 5 куб. метрів води, а також 30 кВт електричної

енергії на місяць � безкоштовно.

4. Зменшення податкового тягаря для українців: відміна

ПДВ на споживчі товари, харчові продукти та комунальні пос�

луги, "податкові канікули" для малого бізнесу.

5. Збільшення заробітних плат українців до європейського рів�
ня.

6. Збільшення податків для олігархів та введення податку на
розкіш. Ні дотаціям з бюджету підприємствам олігархів!

"Зелені" зупинять зростання тарифів 
� Введення мораторію на підвищення комунальних тарифів та

вартості газу власного видобутку для населення 

� Поетапне зменшення тарифів за рахунок модернізації жит�

лово�комунального господарства України із впровадженням

енергозберігаючих технологій та збільшення видобутку власно�

го газу 

� Підтримка заміни імпортного газу на дешеві альтеративні

джерела енергії ( національний проект "Зелена енергія" )

� Державна програма заміни вікон населенню на енергозбе�

рігаючі (металопластикові)  для економії енергії

Сільськогосподарська політика "Зелених"
1. Гарантувати продовольчу безпеку країни через державну під�

тримку сільгоспвиробників, як це робиться в Європі і світі.

2. Зберегти українські чорноземи, як найбільшу цінність дер�

жави і українського народу.

3. Заборона використання небезпечних пестицидів у сільському

господарстві

Заключні положення
13. Гострі політичні питання, такі як закон про мови, унітар�

ний чи федеративний устрій, президентська чи парламентсько�

президентська форма правління та подібні, з метою збережен�

ня громадського спокою, потрібно виносити на Всеукраїнський
референдум, результат якого має вирішальне значення. 

Передвиборна програма затверджена 31 липня 2012 року 4�м
позачерговим З'їздом Політичної партії" Зелені".

Голова Політичної партії "Зелені" 
Прогнімак О.В.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗЕЛЕНІ"
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Розглянувши подання суб'єктів внесен�

ня кандидатур до складу окружних вибор�

чих комісій з виборів народних депутатів

України 28 жовтня 2012 року про заміну

членів окружних виборчих комісій, відпо�

відно до пункту 1 частини другої статті 13,

частин першої — третьої, п'ятої – сьомої

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

одинадцятої статті 27, пункту 2 частини

третьої, частин четвертої, п'ятої, сьомої,

десятої статті 37, підпункту 1 пункту 4 роз�

ділу XV Закону України "Про вибори на�

родних депутатів України", керуючись

статтями 11 – 13, пунктом 17 статті 19,

частиною другою статті 27 Закону України

"Про Центральну виборчу комісію", Цен�

тральна 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 — 14.

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 14

до постанови Центральної виборчої комісії

від 10 вересня 2012 року № 844

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій 

з виборів народних депутатів України 
28 жовтня 2012 року

місто Київ

Окружна виборча комісія з виборів на�
родних депутатів України  

одномандатного виборчого округу № 213
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Куценко Євгеній Сергійович, 1991 ро�

ку народження � від Політичної партії

"Руська Єдність" (у зв'язку із внесенням

подання про заміну члена виборчої комі�

сії суб'єктом, за поданням якого канди�

датуру такого члена було включено до

складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Фесенко Людмила Степанівна, 1954

року народження � від Політичної партії

"Руська Єдність".

Окружна виборча комісія з виборів на�
родних депутатів України  

одномандатного виборчого округу 
№ 215

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Саковцева Світлана Іванівна, 1959 ро�

ку народження  � секретар комісії, від По�

літичної партії "Руська Єдність" (у зв'язку

із внесенням подання про заміну члена

виборчої комісії суб'єктом, за поданням

якого кандидатуру такого члена було

включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призна�
чити секретарем комісії:

Паламар Віра Анатоліївна, 1976 року

народження � від Політичної партії

"Руська Єдність".

Окружна виборча комісія з виборів на�
родних депутатів України  

одномандатного виборчого округу 
№ 216

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Арзамасцева Віра Василівна, 1948 року

народження � від фракції Народної Пар�

тії у Верховній Раді України (у зв'язку із

внесенням подання про заміну члена ви�

борчої комісії суб'єктом, за поданням

якого кандидатуру такого члена було

включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Соколов Олег Юрійович, 1986 року

народження � від фракції Народної Пар�

тії у Верховній Раді України.

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Постанова № 844 від 10 вересня 2012 року, м. Київ
Про зміни в складі окружних виборчих комісій 
з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

Про сприяння офіційним спостерігачам від іноземних держав та міжнародних
організацій, які прибувають в Україну для спостереження за процесом 

підготовки та проведення виборів до Верховної Ради України у 2012 році, 
у здійсненні їх повноважень

Розпорядження № 1495 від 27 серпня 2012 року
Відповідно до статті 79 Закону України "Про вибори народних депутатів України", з метою належної організації та забезпечен<

ня сприяння офіційним спостерігачам від іноземних держав та міжнародних організацій, які прибувають в Україну для спостере<
ження за процесом підготовки та проведення виборів до Верховної Ради України у 2012 році, у здійсненні їх повноважень:

1. Утворити міську робочу групу зі сприяння офіційним спостерігачам
від іноземних держав та міжнародних організацій, які прибувають в Укра�
їну для спостереження за процесом підготовки та проведення виборів до
Верховної Ради України у 2012 році, у здійсненні їх повноважень (далі —
міська робоча група) та затвердити її персональний склад, що додається.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів�
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанову О. Г.:

2.1. забезпечити розробку та затвердити план роботи міської робочої
групи;

2.2. забезпечити з 15.10.2012 до завершення виборчого процесу чер�
гування членів міської робочої групи у виконавчому органі Київської місь�
кої ради (Київській міській державній адміністрації);

2.3. затвердити розподіл функціональних обов'язків між членами місь�
кої робочої групи.

3. Управлінню справами виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) виділити окреме приміщення в
адміністративній будівлі за адресою: вул. Хрещатик, 36 для забезпечення
діяльності міської робочої групи, забезпечити приміщення телефонним та
електронним зв'язком, меблями, оргтехнікою та комп'ютерною технікою.

4. 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

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації) 

від 27 серпня 2012 р. № 1495

Персональний склад міської робочої групи зі сприяння офіційним спостерігачам 
від іноземних держав та міжнародних організацій, які прибувають в Україну 

для спостереження за процесом підготовки та проведення виборів 
до Верховної Ради України у 2012 році, у здійсненні їх повноважень

Пузанов Олександр Геннадійович — заступник голови Київської міської державної адміністрації — керівник апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), керівник міської робочої групи

Почтарьов Андрій Олександрович — перший заступник керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), заступник керівника міської робочої групи

Голота Тарас Анатолійович — начальник управління міжнародних зв'язків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), секретар міської робочої групи

Водовозов Євгеній Наумович — начальник Головного управління транспорту та зв'язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Зоріна Світлана Іванівна — начальник Головного управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації)

Крикун Олексій Олексійович — начальник Головного управління МВС України в місті Києві (за згодою)
Мохорєв Віталій Андрійович — начальник Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�

кої державної адміністрації)
Хонда Марина Петрівна — начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого орга�

ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Кривонос Павло Олександрович — генеральний директор комунального підприємства "Генеральна дирекція Київської міської ради з обслугову�

вання іноземних представництв"
Ламбуцький Микола Михайлович — генеральний директор комунального підприємства "Київпастранс"

Ситник Роман Васильович — начальник управління організаційної роботи апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Колесник Микола Петрович — керуючий справами секретаріату Київської міської ради (за згодою)
Черніков Олександр Михайлович — керуючий справами секретаріату Київської міської ради (за згодою)
Мужилко Олексій Олександрович — начальник відділу з питань місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради (за згодою)
Савіцький Сергій Семенович — начальник управління забезпечення діяльності постійних комісій Київради секретаріату Київської міської ра�

ди (за згодою)
Стичинський Броніслав Станіславович — радник голови Київської міської державної адміністрації

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про передачу основних засобів комунальної власності територіальної громади
міста Києва

Розпорядження № 1177 від 7 липня 2012 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, частини п'ятої статті 60 За<

кону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання ко<
мунальної власності територіальної громади міста Києва", враховуючи звернення Головного управління культури (лист від
04.05.2012 № 021<07/2009), Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 12.06.2012 № 090<2316/13), та в ме<
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Закріпити на праві оперативного управління за Музеєм історії міста
Києва нежилий будинок площею 616, 10 кв. м на вул. Московській, 40 Б.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації), Печерській районній в місті Києві державній адміністрації разом
з комунальним підприємством по утриманню та експлуатації житлово�
го фонду "Липкижитлосервіс" в установленому порядку здійснити пе�
редачу нежилого будинку Музею історії міста Києва згідно з пунктом 1
цього розпорядження.

3. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112
"Про питання організації управління районами в місті Києві", а саме:

позицію 20 розділу 1.1.6 "Нежилий фонд" таблиці 5 додатка 6 до роз�
порядження виключити.

4. 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

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

від 29.03.2012 № 490
Розпорядження № 1427 від 10 серпня 2012 року

Відповідно до статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Кабінету Міністрів України від
02.12.2002 № 685<р "Про забезпечення взаємодії Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України, місцевими органами виконав<
чої влади та органами місцевого самоврядування" та з метою своєчасної підготовки інформаційних матеріалів Міністерству інфра<
структури України для подальшого інформування Кабінету Міністрів України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.03.2012 № 490
"Про робочі групи з реалізації стратегічних ініціатив, визначених Страте�
гією розвитку міста Києва до 2025 року", виклавши пункт 11 у наступній
редакції:

"11. Головам робочих груп щомісячно до 28 числа надавати радникам
голови Київської міської державної адміністрації, відповідальним за реалі�
зацію Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, звіти про хід реалізації
стратегічних ініціатив та планів розвитку секторів міського господарства.

Радникам голови Київської міської державної адміністрації, відпові�
дальним за реалізацію Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, що�

місячно до 3 числа наступного за звітним місяцем надавати узагальнений
звіт про хід реалізації стратегічних ініціатив та планів розвитку секторів
міського господарства голові Київської міської державної адміністрації та
керівнику Робочої групи з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року."

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова О. Попов



6

ВИБОРИ�2012
Хрещатик 12 вересня 2012 року

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
Політичного об'єднання "Рідна Вітчизна"

ЦІННОСТІ
Розвиток суспільно�політичної ситуації в Україні засвід�

чує ключову тенденцію � посилення політичної та економіч�

ної нестабільності в країні. Криза, яка дедалі більше охоп�

лює Україну, вимагає рішучих дій від усіх відповідальних

людей.

Саме тому всі, кому небайдуже майбутнє України, мають

об'єднатися.

Об'єднатися, щоб боротися "ЗА", а НЕ "ПРОТИ"!
ЗА рідну Вітчизну! За наших людей!
Ми відстоюємо не депутатів і урядовців, а вічні цінності � Ук�

раїну, її державність та народ. 

Наше завдання � щоб голос народу  почули на всіх рівнях

влади. 

Наша ціль � не окремі реформи, а системні зміни. 
Наша програма спрямована на захист національних інтересів

України, відродження духовних цінностей  українського наро�

ду, звільнення від бюрократичних перешкод і викорінення ко�

рупції, створення ефективної системи соціального захисту на�

селення. 

Наша програма � програма системних змін � спрямована на

створення такої держави, якою зможе пишатися кожен украї�

нець, де б він не жив. Вона забезпечить самодостатність  Укра�

їни як держави, всі умови для повноцінного розвитку кожної

людини та утвердження соціально�ринкової моделі  економіч�

ного розвитку країни.

ВИКЛИКИ
� дискредитація державної влади, включаючи інститути пре�

зидентства, парламентаризму, уряду, деградація системи місце�

вого самоврядування;

� корупція, що посилює політичні кризові явища і призвела

до фактичної руйнації системи владних відносин;

� штучне загострення міжрегіональних протиріч, відсутність

ефективних механізмів представництва та захисту інтересів ре�

гіонів на загальнонаціональному рівні, що ставить під загрозу

єдність та цілісність України;

� економічний занепад, "тінізація" економіки, значне скоро�

чення ВВП, критичний стан основних виробничих фондів у

провідних галузях промислового комплексу та АПК, зменшен�

ня інвестиційної та інноваційної привабливості країни;

� девальвація культурних та інших суспільних цінностей, загос�

трення протиріч у мовній, релігійній та інформаційній сферах,

засилля низькопробного іноземного культурного та інформа�

ційного продукту.

МИ ЗА
САМОДОСТАТНІСТЬ ТА ДОБРОСУСІДСТВО:
� ЗА визнання курсу на європейську інтеграцію пріоритет�

ним та визначальним вектором зовнішньої політики України;

� ЗА політику відкритості та добросусідства, за збереження

позаблокового статусу України;

� ЗА перетворення органів внутрішніх справ із "силового" ві�

домства на органи захисту прав і свобод громадян;

� ЗА утвердження повноцінної системи місцевого самовря�

дування з метою надання територіальним громадам усіх мож�

ливостей для вирішення своїх місцевих проблем шляхом де�

централізації бюджетної системи держави;

� ЗА реформу органів прокуратури та запровадження доступ�

ної для людини системи судочинства, побудованої на засадах

неупередженості та незалежності;

� ЗА верховенство права; 

� ЗА суверенітет і безпеку, територіальну цілісність та непо�

рушність державних кордонів України, її політичних, торго�

вельно�економічних, науково�технічних, культурних та інших

інтересів, а також законних прав громадян України та її юри�

дичних осіб за кордоном;

� ЗА активну зовнішньополітичну стратегію, яка дозволить

впливати на світові процеси та відстоювати національні інтере�

си України;

� ЗА відродження духовних цінностей українського народу та

забезпечення цілісності мовно�культурного простору України;

� ЗА прозору діяльність влади, яка стане партнером громадян

України і буде відстоювати їхні інтереси.

МИ ЗА
ГІДНЕ ЖИТТЯ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ
� ЗА  свободу слова та совісті;

� ЗА  справедливий соціальний захист населення;

� ЗА можливість отримання гарантованої якісної освіти неза�

лежно від матеріального стану;

� ЗА належне та доступне медичне забезпечення;

� ЗА можливість для кожного отримати роботу з гідною зар�

платою, розпочати власну справу, заробити пенсію, достатню

для повноцінного життя; 

� ЗА недоторканність права приватної власності, як основи

ринкової системи господарювання;

� ЗА можливість рівного доступу всіх громадян України до ін�

формаційних, фінансових та інших ресурсів;

� ЗА державну підтримку національного культурного продук�

ту;

� ЗА боєздатну армію, її належну технічну оснащеність, та ре�

альну  соціальну захищеність військовослужбовців.

МИ ЗА
УТВЕРДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО � РИНКОВОЇ ЕКОНОМІЧ�

НОЇ СИСТЕМИ
� ЗА  конкурентоспроможну національну економіку;

� ЗА викорінення всіх форм та видів корупції, як основних

перешкод для економічного та суспільного розвитку; 

� ЗА  всебічну підтримку малого та середнього підприємництва;

� ЗА поліпшення інвестиційного клімату, заохочення інвес�

тиційного спрямування коштів підприємств та населення;

� ЗА виведення капіталів та економіки з "тіні";

� ЗА перетворення бюджетної політики на дієвий інструмент

соціально�економічного розвитку та зміну податкової системи;

� ЗА повноцінний ринок землі в інтересах громадян України;

� ЗА  розгалужену систему іпотечного кредитування.

МИ впевнені, що справжнє становлення України як держави

може відбутися лише шляхом свідомого об'єднання зусиль

мільйонів українців.

МИ вимагаємо невідкладного політичного оздоровлення

суспільства через прихід у владу нових, не скомпрометованих

людей, справжніх професіоналів! 

МИ покладемо край свавіллю бюрократів і хабарників. МИ

примусимо чиновників усіх рівнів � від голови сільської ради до

Президента � поважати і виконувати закони! 

МИ впевнені, що згуртувавшись, станемо справжніми гос�

подарями на своїй землі. 

МИ спільною працею змінимо життя на краще для кожного

громадянина України.

У ЄДНОСТІ � НАША СИЛА!
Голова Політичного об'єднання 

"Рідна Вітчизна" І.С. Матієшин

Про підвищення надійності електроживлення міського наземного 
електротранспорту

Розпорядження № 1178 від 7 липня 2012 року
Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 8 Закону України "Про міський електрич<

ний транспорт", з метою забезпечення надійного електроживлення міського наземного електротранспорту в центральній частині
міста, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству "Київпастранс" (далі — КП "Київпас�
транс") здійснити у 2012 році роботи з реконструкції кабельних ліній, які
забезпечують електроживлення міського наземного електротранспорту, а
саме:

1.1. На ділянці від Подільської тягової підстанції (вул, Оболонська, 26)
по вул. КостянтинівськІй, вул. Нижній Вал, вул. Верхній Вал, вул. Глибо�
чицькій;

1.2. Від Шевченківської тягової підстанції Набережне шосе, 2) по На�
бережному шосе з переходом через Володимирський узвіз, перехід через
вул. Набережно�Хрещатицьку на розі з вул. Ігорівською;

1.3. Від Галицької тягової підстанції (бульв. Т. Шевченка, 60а) з пере�
ходом через бульвар Т. Шевченка та вул. Саксаганського до вул. Старо�
вокзальної.

2. КП "Київпастранс":
2.1. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організа�

ції на виконання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження, на
конкурсних торгах в установленому порядку.

2.2. Забезпечити розробку та затвердження проектно�кошторисної до�
кументації в установленому порядку.

2.3. При укладенні договору підряду на виконання будівельних робіт
обов'язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якос�
ті виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об'єктів.

2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�
конання будівельних робіт.

2.5. Розробити та погодити в управлінні Державної автомобільної ін�
спекції Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в міс�
ті Києві схему організації дорожнього руху, встановлення дорожніх знаків
та встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху на пері�
од виконання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження.

2.6. Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, за�
твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051.

3. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), у вста�
новленому порядку подати до Головного управління економіки та інвес�
тицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з
розробки проектно�кошторисної документації та робіт з реконструкції
об'єктів, визначених в пункті 1 цього розпорядження, до Програми соці�
ально�економічного розвитку міста Києва на 2012 рік за рахунок пере�
розподілу асигнувань по об'єктах, передбачених по КП "Київпастранс".

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

5. 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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Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до реалізації

інвестиційних проектів будівництва
Розпорядження № 1504 від 29 серпня 2012 року 

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно<транспортної інфраструктури міста Киє<
ва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189, та рішень постійно діючої конкурсної комісії по за<
лученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначен<
ня, незавершеного будівництва, інженерно<транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2007 № 1403 (протоколи від 06.02.2012 
№ 12/2012, 08.02.2012 № 13/2012, 15.02.2012 № 14/2012, 22,02.2012 № 15/2012 та 29.02.2012 № 16/2012), з метою підвищення ефектив<
ності залучення інвесторів до розвитку економіки міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелік об'єктів, які потребують залучення інвестицій,
що додається.

2. Визначити Голосіївську районну в місті Києві державну адміністра�
цію, Дарницьку районну в місті Києві державну адміністрацію, Деснянську
районну в місті Києві державну адміністрацію, Дніпровську районну в міс�
ті Києві державну адміністрацію, Оболонську районну в місті Києві дер�
жавну адміністрацію, Печерську районну в місті Києві державну адмініс�
трацію, Святошинську районну в місті Києві державну адміністрацію, Со�
лом'янську районну в місті Києві державну адміністрацію, Шевченківську
районну в місті Києві державну адміністрацію замовниками реалізації
проектів по об'єктах, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3. Визначити комунальне підприємство Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації "Позняки�Інвест" замовником підготовчих
робіт для проведення інвестиційних конкурсів по об'єктах, зазначених у
пунктах 15�18 переліку об'єктів, які потребують залучення інвестицій.

4. Визначити комунальне підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвести�
ційне агентство" замовником підготовчих робіт для проведення інвести�
ційних конкурсів по об'єктах, зазначених у пунктах 1�14, 19 �49 переліку
об'єктів, які потребують залучення інвестицій.

5. Комунальному підприємству Дарницької районної в місті Києві дер�
жавної адміністрації "Позняки�Інвест" та комунальному підприємству ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) "Київське інвестиційне агентство":

5.1. Розробити орієнтовні техніко�економічні показники, передпроек�
тні пропозиції об'єктів інвестування.

5.2. Погодити в установленому порядку орієнтовні техніко�економічні
показники, передпроектні пропозиції по об'єктах інвестування з Головним
управлінням містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5.3. Вирішити в установленому порядку майново�правові питання до
початку проведення інвестиційного конкурсу.

5.4. Надати орієнтовні техніко�економічні показники, передпроектні
пропозиції до Головного .управління економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
установленому порядку для підготовки умов конкурсів.

6. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Го�
ловному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню
комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню тран�
спорту та зв'язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�

кої державної адміністрації), Головному управлінню культури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Головному управлінню екології та охорони природних ресурсів виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Головному управлінню сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному управ�
лінню житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Головному управлінню освіти і
науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), Головному управлінню контролю за благоустроєм вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації), Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районним в місті Києві державним адміністраціям за запитами комунально�
го підприємства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
"Позняки�Інвест" та комунального підприємства виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське ін�
вестиційне агентство", та замовників проектів надавати необхідні висновки,
погодження та матеріали для підготовки техніко�економічних показників
щодо реалізації інвестиційних проектів по об'єктах, зазначених у пункті 1
цього розпорядження.

7. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
на замовлення комунального підприємства Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації "Позняки�Інвест" та комунального підпри�
ємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) "Київське інвестиційне агентство" у випадках, пе�
редбачених чинним законодавством, надати містобудівні умови та обме�
ження по об'єктах, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, в установ�
леному порядку.

8. Постійно діючій конкурсній комісії по залученню інвесторів до фінан�
сування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�
транспортної інфраструктури міста Києва в установленому порядку про�
вести інвестиційні конкурси із залучення інвестора.

9. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо�
го розпорядження в засобах масової інформації.

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

Голова 
О. Попов

Затверджено
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.08.2012 № 1504

Перелік об'єктів, які потребують залучення інвестицій

1. Будівництво фізкультурно�оздоровчого комплексу "профі" класу на
вул. Маршала Якубовського, 7�а у ГолосІївському районі;

2. Будівництво бізнес�центру поряд з будівлею Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації на вул. Деміївській, 9 у Голосіївсько�
му районі;

3. Будівництво модульного паркувального майданчика для автомобілів
з офісними приміщеннями на вул. Деміївській у Голосіївському районі;

4. Будівництво модульного паркувального майданчика для автомобілів
з офісними приміщеннями на вул. Кіровоградській, 14 у Голосіївському
районі;

5. Будівництво модульного паркувального майданчика для автомобілів
з офісними приміщеннями на вул. Академіка Писаржевського, 8 у Голосі�
ївському районі;

6. Будівництво модульного паркувального майданчика для автомобілів
з торгівельними приміщеннями біля станції метро "Видубичі" у Голосіїв�
ському районі;

7. Будівництво модульного паркувального майданчика для автомобілів
на вул. Ямській, 14�18 у Голосіївському районі;

8. Будівництво внутрішньоквартальних прибудинкових паркінгів у Го�
лосіївському районі:

� на вул. Маршала Якубовського, 11;
� на вул. Маршала Якубовського, 5;
� на вул. Лятошинського, 2;
� на вул. Лятошинського, 22;
� на вул. Лятошинського, 28;
9. Будівництво адміністративно�побутового комплексу з оздоровчим

центром та підземним паркінгом в межах вул. Бубнова, вул. Стельмаха,
вул. Водогінної та вул. Васильківської у Голосіївському районі;

10. Комплексний розвиток території парку імені Максима Рильського у
Голосіївському районі (будівництво спортивно�оздоровчого комплексу,
культурно�розважального центру, просвітницького комплексу, атракціонів
та дитячого містечка "Технопарк", естради на воді, центру мистецтв, ди�
тячого кафе "Каравела" з дитячим містечком); 

11. Будівництво центру позашкільної освіти на вул. Маршала Якубов�
ського, 7�б у Голосіївському районі; 

12. Будівництво Українського футбольного селекційного центру на вул.
Академіка Заболотного, 146 у Голосіївському районі; 

13. Будівництво дитячої юнацько�спортивної школи на ділянці 46 у 4
мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому районі; 

14. Будівництво фізкультурно�оздоровчого комплексу на ділянці 47 у 4
мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому районі; 

15. Будівництво житлового будинку з об'єктами соціально�побутового
призначення на вул. Леніна, 55 у Дарницькому районі; 

16. Будівництво спортивно�оздоровчого комплексу: автосалон, кафе, ди�
тячий майданчик, тенісний корт, футбольне поле, майданчик для велосипе�
дистів та скейтбордистів, парковка на вул. Канальній у Дарницькому районі; 

17. Будівництво готельно�оздоровчого комплексу: готель, футбольне
поле, дитячий майданчик, парковка на просп. Бажана (біля станції метро
"Осокорки") у Дарницькому районі; 

18. Будівництво соціально�побутового центру з магазином "Квіти" на
ділянці 28 у 6�А мікрорайоні житлового масиву Позняки з реконструкцією
прилеглого парку на вул. Кошиця у Дарницькому районі; 

19. Будівництво житлового мікрорайону Деснянський (забудова, яка
передбачає створення рекреаційної зони, парку пам'яті за свободу та не�
залежність, спортивної зони з сучасним стадіоном, розважальним ком�
плексом та житловою забудовою) у Деснянському районі; 

20. Будівництво спортивно�оздоровчого комплексу на озері Тельбін на
вул. Березняківській, 30 у Дніпровському районі; 

21. Будівництво переходу зі станції міської електрички "Лівобережна"
до станції метро "Лівобережна" з вбудованими торговими приміщеннями
у Дніпровському районі; 

22. Будівництво підземного торговельного�розважального центру з
паркінгом в рамках реконструкції Ленінградської площі у Дніпровському
районі; 

23. Будівництво торговельного гіпермаркету з продажу продовольчих
та непродовольчих товарів на житловому масиві ДВРЗ (вул. Алма� Атин�
ська, 37�39) у Дніпровському районі; 

24. Будівництво газогенераторної електростанції на вул. Дніпровод�
ській, 1 у Оболонському районі; 

25 .Будівництво торгово�розважального центру на перетині_просп. Ге�
роїв Сталінграда та вул. Героїв Дніпра у Оболонському районі; 

26. Будівництво багатоповерхового паркінгу на вул. Маршала Тимо�
шенка, 2�ж та правостороннього з'їзду з вул. Богатирської у Оболонсько�
му районі;

27. Будівництво багатоповерхового паркінгу на просп. Героїв Сталін�
града, 27�б у Оболонському районі; 

28.Будівництво багатоповерхового паркінгу з нежилими приміщення�
ми на просп. Московський, 26�б у Оболонському районі; 

29. Будівництво підземного або надземного переходу з торговими
площами під/над проїзною частиною вул. Басейної поряд з вул. Еспла�
надною у Печерському районі; 

30.Будівництво підземного або надземного переходу з торговими пло�
щами та платним туалетом під/над проїзною частиною бульвару Лесі Ук�
раїнки біля будинку № 3 у Печерському районі; 

31. Будівництво підземного або надземного пішохідного переходу з
торгсвельними площами на розі вулиць Кіквідзе та Підвисоцького у Пе�
черському районі; 

32. Будівництво підземного або надземного переходу з торговими
площами під/над проїзною частиною бульвару Дружби народів поряд з
вул. Сергія Струтинського у Печерському районі; 

33. Будівництво на базі комунального підприємства по утриманню зе�
лених насаджень Печерського району лінії переробки опалого листя в бі�
опаливо (виробництво паливних гранул) у Печерському районі; 

34. Будівництво багатоповерхового гаражного комплексу з офісними
та автосервісними приміщеннями на першому поверсі (територія Гараж�

но�будівельного кооперативу "Науковець") на вул. Булаховського у Свято�
шинському районі; 

З5. Будівництво SРА комплексу на перетині вул. Сім'ї Сосніних та Кіль�
цевої дороги у Святошинському районі; 

З6. Будівництво кемпінгу з готельно�ресторанним комплексом навпро�
ти будинку № 31 на вул. Генерала Наумова вздовж нової траси на місто
Ірпінь у Святошинському районі; 

37. Будівництво теплогенеруючої станції біля озера "Віра" на основі
принципу "теплового � водяного насосу" (використання енергії води) у
Святошинському районі; 

38. Будівництво ресторанного комплексу на розі вул. Бударіна та Жи�
томирського шосе у Святошинському районі; 

З9. Будівництво соціально�побутового та культурно�оздоровчого цен�
тру на вул. Радянській, 3 в сел. Жуляни у Солом'янському районі; 

40. Будівництво та експлуатація багатоповерхового паркінгу на вул.
Леваневського, 2�а у Солом'янському районі; 

41. Будівництво та експлуатація багатоповерхового паркінгу на вул.
Академіка Потебні, 24 у Солом'янському районі; 

42. Будівництво та експлуатація багатоповерхового паркінгу на вул.
Кудряшова у Солом'янському районі; 

43. Будівництво ділового центру на розі вул. Волинської та проспекту
Повітрофлотського у Солом'янському районі; 

44. Будівництво об'єктів побутового та торговельного обслуговування
населення на вул. Отто Шмідта, 22 у Шевченківському районі;  

45. Будівництво житлово�офісного комплексу з підземним паркінгом
на вул. Студентській у Шевченківському районі; 

46. Будівництво об'єктів громадського харчування, продажу плодоово�
чевої продукції на вул. Лагерній, 46/48 у Шевченківському районі; 

47. Будівництво 16�поверхових житлових будинків з вбудованими
приміщеннями соціального призначення та підземними паркінгами на

вул. Академіка Туполєва, 18�ж у Шевченківському районі; 
48. Будівництво 16�поверхових житлових будинків з вбудованими при�

міщеннями соціального призначення та підземними паркінгами на вул.
Академіка Туполєва, 18�г у Шевченківському районі; 

49. Будівництво центру позашкільної освіти на території ліцею "Універ�
сум" на вул. Політехнічній, 3�а у Шевченківському районі.

Заступник голови <керівник апарату 
О.Пузанов

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

від 27.06.2012 № 1103
Розпорядження № 1506 від 29 серпня 2012 року 

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 13, 15 Закону України "Про благоустрій
населених пунктів", враховуючи Інструкцію з діловодства в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, затверджену розпорядженням ви<
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.02.2012 № 320, з метою приведення
розпорядження у відповідність до вимог законодавства та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до пункту 1 розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.06.2012 
№ 1103 "Про здійснення благоустрою, берегоукріплення та відновлення
заплави урочища "Чорторий" у Всеукраїнському парку пам'яті борців за

свободу і незалежність України у м. Києві", доповнивши його словами та
цифрами "до 01.01.2013".

Голова
О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 12 вересня 2012 року

Україна обрала фільм�номінант
на премію "Оскар"
Країну представлятиме остання картина Михайла Іллєнка
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Визначено фіналіста вітчиз-
няно о відбор , я ий
назабаром попрям є до
Амери и, щоб взяти часть
номінації "Кращий фільм

іноземною мовою". Більш
іль ість олосів У раїнсь о-
о Ос арівсь о о омітет
при Асоціації продюсерів
отримала незвична історія
про раїнця Івана Дацен а
"ТойХтоПройшовКрізьВо-
онь", я цьо о ро по а-
з вали в інотеатрах раїни.
Її с перни ом фіналі б ла
драма "Б диночо з баш-
точ ою" Єви Нейман.

За минулий рік в Україні було

знято 14 фільмів, п'ять з них подали

заявку в Комітет, але лише два ви�

явилися здатними претендувати на

"Оскар". Це досить непогано, адже

в 2011 році гідного кандидата не

виявилося зовсім. Для того, щоб

взяти участь у конкурсі, фільм має

відповідати низці вимог, серед яких

сім днів безперервного прокату в

кінотеатрах, український склад

творчої групи, підтверджений копі�

ями документів. "Було багато за�

кликів не висувати жоден з філь�

мів,— розповів кінокритик та сце�

нарист Сергій Тримбач.— Але тоді

ми б другий рік поспіль не номіну�

вали наше кіно. З більшістю пре�

тензій ми погодилися, і все ж для

нас і всього кінематографічного

співтовариства було важливо ство�

рити подію, пов'язану саме з укра�

їнським народом. Ми не зобов'яза�

ні щорічно пропонувати від Укра�

їни картину на "Оскар". Але це, так

би мовити, новий рівень".

До фінального відбору в номінації

"Фільм іноземною мовою" потрапили

дві стрічки. Це "Будинок з башточ�

кою" Єви Нейман (виробництва "1+1

продакшн") і "ТойХтоПройшовКрізь�

Вогонь" Михайла Іллєнка (продюсер�

ський центр "Інсайт�медіа" за під�

тримки Державного агентства Укра�

їни з питань кіно). З 11 присутніх чле�

нів комітету 5 проголосували за "Той�

ХтоПройшовКрізьВогонь" і 3 — за

"Будиночок". Таким чином перемогу

отримала стрічка Михайла Іллєнка.

"Надія на премію в мене є. Якби її

не було, ніхто б не починав цю моро�

ку — п'ять років фільм знімали",— зі�

знався режисер. За його словами,

стрічка створювалася за формулою

"ми, для нас про себе", з оглядкою на

те, що його зрозуміють і приймуть і

глядачі, і кінокритики. "Чому обрали

"ТойХтоПройшовКрізьВогонь"? То�

му що фільм сподобався! — аргумен�

тував голова комітету режисер Олег

Фіалко.— Я можу сказати свою дум�

ку. По�перше, він індустріальний,

розрахований на глядача і мав дуже

серйозний прокат в порівнянні з ін�

шими претендентами. Це "мейн�

стрім", він більш комерційний, умов�

но кажучи, навіть народний фільм".

Нагадаємо, в стрічці "Той�

ХтоПройшовКрізьВогонь" — історія

про українця Івана Даценка, Героя

Радянського Союзу, який побував

під час Другої світової війни в поло�

ні у фашистів, а пізніше — і в катів�

нях НКВС, адже був звинувачений

радянською владою у зраді Батьків�

щини. Він не зламався, утік із сибір�

ського заслання і емігрував до Кана�

ди, де став вождем племені індіанців,

зберігши при цьому український дух

і культуру. Прем'єра фільму відбула�

ся 21 вересня 2011 року в рамках

конкурсної програми Третього Київ�

ського міжнародного кінофестива�

лю, де він отримав Гран�прі. Стрічку

відзначено також на кінофестивалях

в Україні, Росії і США. Картина здо�

була приз у номінації "Найкращий

повнометражний фільм" XXI Між�

народного кінофоруму "Золотий Ви�

тязь" та диплом "За найкращу чоло�

вічу роль другого плану" (Олексій

Колесник). На нью�йоркському "Кі�

нофесті NYC" стрічка одержала

"Приз глядацьких симпатій".

До 1 жовтня фільм�претендент від

України має розглянути та прийняти

Американська академія кінемато�

графічних мистецтв і наук (Лос�Ан�

джелес, США) для подальшого від�

бору серед фільмів інших країн. У

США номінанти у всіх 24�х катего�

ріях (в категорії "Фільм іноземною

мовою" їх буде п'ять) будуть оголо�

шені 15 січня 2013 року, а сама 85�а

церемонія вручення премії "Оскар"

за заслуги в галузі кінематографу за

2012 рік відбудеться 24 лютого 2013

року в Hollywood and Highland

Center в Лос�Анджелесі

Святий князь 
Олександр Невський

Коли напали на Русь шведи, Олександру тоді не

було і 20 років. Архієпископ Спиридон благосло�

вив князя та його військо. Олександр укріпив вій�

ськову дружину сповненими віри словами: "Не в

силі Бог, а в правді". З невеликою дружиною

князь пішов на ворогів. Йому було дивовижне

знамення: на світанку воїн бачив човен, що пливе

по морю, а на ньому святих мучеників Бориса й

Гліба. Підбадьорений цим, Олександр мужньо з

молитвою повів військо на шведів. За цю перемо�

гу на річці Неві, здобуту 15 липня 1240 року, народ

назвав святого Олександра Невським.

Небезпечним ворогом залишалися німецькі ли�

царі, які згодом були вигнані з фортеці Копор'є. А

взимку 1242 року князь Олександр звільнив

Псков рішучим боєм на кризі Чудського озера.

Ім'я святого Олександра прославилося по всій

Святій Русі. Він став єдиновладним великим кня�

зем всієї Русі. У 1253 році Олександр відбив новий

набіг на Псков, в 1254 році уклав договір про мир�

ні кордони з Норвегією, а в 1256 році ходив похо�

дом у фінські землі.

У темряву язичництва Олександр ніс світло

Євангельської проповіді та православної культу�

ри. У 1256 році стараннями князя Олександра та

митрополита Кирила в столиці Сараї була засно�

вана єпархія Православної Церкви.

14 листопада 1263 року святий князь Олександр

завершив свій життєвий шлях прийняттям святої

чернечої схими з ім'ям Олексій.

Нетлінні мощі благовірного князя були відкри�

ті перед Куликовською битвою в 1380 році.

12 вересня 1721 року Петро I, після тривалої і

виснажливої битви зі шведами, уклав Ніштад�

ський мир. Цей день було вирішено освятити пе�

ренесенням мощей благовірного князя Олексан�

дра Невського з Володимира в нову північну сто�

лицю — Петербург

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної 
церкви

Святий бла овірний вели ий нязь Оле сандр Невсь ий народився 30 трав-
ня 1220 в місті Переславлі-Залісь ом . Бать о йо о, Ярослав, на прохання
нов ородців, став няжити в Нов ороді Вели ом . Він зяв з собою синів,
Федора й Оле сандра. Починався важ ий час в історії Р сі: зі сход йшли
мон ольсь і орди, із заход нас валися рицарсь і полчища. В цей тяж ий
час Промисел Божий для порят н Р сі явив свято о нязя Оле сандра —
вели о о воїна-молитовни а, подвижни а.

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

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

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежило о б дин площею 1 210,30 в.м

на в л. Сирець ій, 29, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилий б дино площею 1 210,30 в.м.

Адреса: 04073, м. Київ, в л. Сирець а, 29, літ. "А".

Балансо трим вач: Головне правління льт ри ви онавчий ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь а місь а державна адміністрація).

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилий б дино площею 1 210,30 в.м, том числі:
підвал — 78,50 в.м, І поверх — 695,50 в.м, II поверх — 436,30 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 8 809 900 (вісім мільйонів вісімсот дев'ять тисяч дев'ятсот)

ривень.
ПДВ — 1 761 980 (один мільйон сімсот шістдесят одна тисяча дев'ятсот

вісімдесят) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 10 571 880 (десять мільйонів п'ятсот

сімдесят одна тисяча вісімсот вісімдесят) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ —

1 057 188 (один мільйон п'ятдесят сім тисяч сто вісімдесят вісім) ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.

2. Питання земле орист вання виріш ється новим власни ом в становленом
чинним за онодавством поряд .

3. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі-продаж об'є та
приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на
об'є т, бере на себе по пець.

4. Переможцю а ціон :

1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь
Товарної біржі "Перша ніверсальна біржа "У раїна" біржовий збір розмірі, що
не перевищ є 5% від ціни продаж об'є та, я ий встановлюється біржею.

5. А ціон б де проведено 03 жовтня 2012 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ. в л. Предславинсь а, б д. 12, зал № 4,
Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна". Почато о 10.00.

6. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ,
в л. Предславинсь а, б д. 12, зал № 4, Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа
"У раїна", в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні
— з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття
заяв — три дні до дати проведення а ціон .

7. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на
рах но № 26004160029 в AT "Райффайзен Бан Аваль", од бан : 380805, од
ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа
"У раїна".

8. Грошові ошти в розмірі — 1 057 188 ривень, що становлять 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26004160029 в
AT "Райффайзен Бан Аваль", од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391,
отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".

9. Платіжні засоби для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

10. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 04073, м. Київ, в л. Си-
рець а, 29, літ. "А".

11. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ, в л. Пред-
славинсь а, б д. 12, зал № 4, Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна",
тел. (044) 362-64-53, (094) 927-34-53.

ПОВІДОМЛЕННЯ
До ва и редиторів

Товариства з обмеженою відповідальністю
"РЕНЕСАНС ЛОГІСТИК СІСТЕМС"
(ідентифі аційний од 37192172)

03.09.2012 ро за альними зборами часни ів Товариства з обмеженою відповідальністю
"РЕНЕСАНС ЛОГІСТИК СІСТЕМС" прийняття рішення про припинення Товариства з обмеженою
відповідальністю "РЕНЕСАНС ЛОГІСТИК СІСТЕМС" (Ідентифі аційний од — 37192172) в рез льтаті
приєднання до Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛ ЮНІВЕРСАЛ ЛОДЖИСТІК
ЛІМІТЕД" (Ідентифі аційний од — 37712103).

Порядо і стро заявлення редиторами своїх вимо наст пний: редитори мож ть заявити свої
письмові вимо и протя ом двох місяців з дня оп блі вання повідомлення про прийняття рішення
про припинення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕНЕСАНС ЛОГІСТИК
СІСТЕМС" в рез льтаті приєднання спеціалізованом др ованом засобі масової інформації.
Письмові вимо и приймаються за адресою Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕНЕСАНС
ЛОГІСТИК СІСТЕМС": 01014, м. Київ, пров ло Міч ріна, б д. 3/2 А.

Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація
о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

- оловно о спеціаліста відділ онтролю;

- оловно о спеціаліста юридично о відділ на період відп ст и по
до ляд за дитиною до дося нення нею трирічно о ві основно о
працівни а;

- державно о реєстратора на період відп ст и по до ляд за дитиною до
дося нення нею трирічно о ві основно о працівни а.

Вимо и: відповідна освіта, досвід роботи.

Заяви на он рс подавати протя ом 30 алендарних днів з дня
оп блі вання за адресою: в л. С ворова, 15, ім. 204, тел. 280-74-97.

Апеляційний с д ви ли ає Вас с дове засідання, я позивача справі за
позовом Данілової Лалі Важівни до Данілова Геннадія Нодаровича, Данілової Надії
Іванівни про відібрання дитини, я е відб деться 10 жовтня 2012 ро oб 11.00.
Роз ляд в азаної справи відб деться за адресою: м. Київ, пл. Солом'янсь а, 2-а,
с ддя Лапчевсь а О.Ф.

Ви зобов'язані повідомити про причини неяв и до с д .
Роз'яснюємо, що в разі Вашої неяв и за ви ли ом до с д або неповідомлення

причин неяв и або визнання с дом причин неяв и неповажними, справ б де
вирішено с дом ваш відс тність на підставі наявних даних та до азів.

Додат ово роз'яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни, з
оп блі ванням о олошення про ви ли особа вважається повідомленою про день та
час сл хання справи.

С ддя Лапчевсь а О.Ф.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л.
Смирнова-Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 51), ви ли ає на 15.10.2012 ро об
15.00 відповідача Петрен о Ми ол Васильовича по справі за позовом
Петрен о Світлани Василівни до Петрен о Ми оли Васильовича про
визнання особи, що втратила право орист вання житловим приміщенням.
Відповідач ви ли ається с дове засідання, разі йо о неяв и справа

роз лядатиметься йо о відс тність.
С ддя Савиць ий О.А.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-
Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 51), ви ли ає на 02.10.2012 ро о 12.00 відповідачів
Комсь о о Леоніда Мар овича, Сіманч а Вадима Володимировича по справі за
позовом ПрАТ "Медтехні а" до Комсь о о Л.М., Сіманч а В.В., третя особа:
Шевчен івсь а районна м. Києві рада про виділення в част и нер хомо о майна.

У разі неяв и відповідачів в с дове засідання справа роз лядатиметься за їх
відс тності.

С ддя Савиць ий О.А.

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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: в л. Хрещати , 10,
Головне правління ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва, аб. 524,
телефони для довідо : 279-27-86, 279-27-93.

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара теристи а Місцезнаходження
За альна
площа,
в.м

Цільове ви ористання
приміщення

Ма симально
можливий стро

оренди

Орендна плата
за 1 в.м,

рн

Розмір місячної
орендної плати,

рн
Приміт а

1.

Місь ий на овий
інформаційно-аналітичний
центр медичної статисти и

01034, м. Київ,
пров л. Геор іївсь ий, 9,

тел. 270-51-80

1 поверх
пров. Геор іївсь ий, 9,
літер. А А2 ( орп. 1)

30,00
Приватний за лад
охорони здоров'я
(стоматоло ія)

2 ро и 364 дні

Станом на 30.04.2012

128,46 3853,68

2.

КП "Київжитлоспец-
е спл атація"
01034, м. Київ,

в л. Володимирсь а, 51-а,
тел. 234-23-24

1 поверх в л. Б дищансь а, 7 25,00

Розміщення с б'є та
осподарювання, що
здійснює поб тове
обсл ов вання

населення (майстерня з
ремонт вз ття)

2 ро и 364 дні

Станом на липень 2012

32,39 809,70

3. 1 поверх
в л. П люя Івана, 5,

літ. А
15,70

Розміщення с б'є та
осподарювання, що
здійснює поб тове
обсл ов вання

населення (майстерня з
ремонт вз ття)

2 ро и 364 дні

Станом на липень 2012

43,60 684,54

4.

Театрально- видовищний
за лад льт ри "Київсь ий
національний а адемічний

театр оперети"
03150, м. Київ,

в л. Червоноармійсь а,
53/3, тел. 287-14-80

1, 2 поверх
в л. Червоноармійсь а,

53/3, літ. А

17,00
Бар з реалізацією
піда цизних товарів

2 ро и 364 дні

Станом на 01.08. 2012

372,50 6332,50

12,60 С лад 223,50 2816,10

5.

П блічне а ціонерне
товариство "Київенер о"
в л. І. Фран а, 5, м. Київ
01001, тел. 207-61-54

1 поверх
просп. Мая овсь о о,

79-Б
101,65

Розміщення с б'є та
осподарювання, що
здійснює виробнич

діяльність продовольчих
та непродовольчих
товарів (розміщення
еле тромехані ів по
ремонт ліфтів)

2 ро и 364 дні

Станом на 31.01.2012

33,63 3418,33

6.
Ком нальне підприємство

"Київпастранс"
в л. Набережне шосе, 2,

м. Київ, 04070,
тел. 254-65-20, 279-20-31

1 поверх в л. Чорнобильсь а, 8 5,14 С лад 2 ро и 364 дні
Станом на 31.07.2012

73,68 378,72

7. 1 поверх
в л. Павла Усен а, 7/9,

орп. 10
13,53

Інше ви ористання
нер хомо о майна

2 ро и 364 дні
Станом на 30.06.2012

76,50 1035,00

8. 1 поверх
в л. Павла Усен а, 7/9,

орп. 2
99,00 С лад 2 ро и 364 дні

Станом на 21.05.2012

28,75 2846,00

Втрачене сл жбове посвідчення онс льтанта відділ аналітичної
роботи, статисти и та аналіз застос вання с дової пра ти и
Господарсь о о с д м. Києва, серія АМЗ № 025880 на ім'я Ко та Петра
Леонідовича вважати недійсним.

Посвідчення часни а лі відації наслід ів аварії на ЧАЕС 1987 р., ате орія 2,
серія А, № 375470 на ім’я Поднож іна Володимира Сер ійовича вважати
недійсним.

Б У Т А Ф О Р І Я Г

А І С Р О П А

Х Р Е Щ А Т И К Т А Й М

Ш Е К Е Л Ь О П А Л А

І З Ю М С М А Р А Г Д

Ю Н О М І Н А Ц І Я

М Я С О А К Т А Р

Л Е М М А К С И М А И

Відповіді на сканворд 

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

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

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



8

СПОРТ
Хрещатик 12 вересня 2012 року

Спортивні новини

Футбол. Національна молодіжна збірна 
не пробилася у фінальну стадію 
чемпіонату Європи�2013
У понеділо завершився відбір овий т рнір до молодіжно о чем-

піонат Європи, я ий відб деться наст пно о ро . У вирішальном
матчі збірна У раїни не змо ла перемо ти на виїзді одноліт ів зі
Швеції. Підопічні Павла Я овен а пост пилися з рах н ом 1:2. Си-
т ація в др ій відбірній р пі вийшла неймовірно запл таною. Пе-
ред за лючним матчем перше місце б ло словенців, я і вже про-
вели всі свої десять матчів. Збірні У раїни та Швеції мо ли стати лі-
дерами р пи тіль и в разі перемо и, том їхній очний поєдино пе-
ретворювався по с ті в міні-фінал. Я з’яс валося з одом, доля
остаточно о рез льтат вирішилася вже дебюті з стрічі. Майже
сім хвилин вистачило с андинавам для то о, щоб вирватися
вперед. На 5 хвилині після навіс з тово о Айдаревіч ви рав вер-
хов боротьб , і переправив м’яч дальній т воріт. Др ий м’яч
б в забитий одраз ж — швед Мі аель Ісха даром з восьми мет-
рів подвоїв перева своєї збірної. У др ом таймі шведи стали
більше приділяти ва и обороні. Збірній У раїни вдалося с ороти-
ти відставання лише на 82-й хвилині. Андрій Бо данов, я ий неза-
дов о до цьо о вийшов на замін , відзначився ч довим дальнім
даром дев’ят . Зрівняти ж рах но в раїнців та і не вийшло.
Том остаточний рах но з стрічі залишився 2:1 на ористь швед-
сь ої молодіж и

Шахи. Чоловіча та жіноча 
збірні стали третіми 
на Всесвітній Олімпіаді
У неділю в Стамб лі за інчилася 40 Всесвітня шахова Олімпіада

серед чолові ів та жіно . Протя ом 13 днів Т реччині зма алися
785 най ращих шахістів та 635 шахісто зі 152 раїн по 5 спортсме-
нів оманді. Серед них б ли й два вітчизняні оле тиви. Приємно,
що цьо о ро вони обидва поверн лися додом з бронзовими на-
ородами. Чоловіча збірна с ладі Василя Іванч а, Р слана Поно-
марьова, Андрія Воло итіна, Павла Єльянова та Оле сандра Моїсе-
єн а пост пилася лише вірменам та росіянам, я их відповідно
перше та др е місця. Жіноч збірн на зма аннях представляли
Катерина Ла но, Марія М зич , Наталія Ж ова, Анна Ушеніна та
Інна Яновсь а. В жіночом залі перше місце дісталося росіян ам,
а на др ій сходинці опинилася оманда з Китаю

П’ятиборство. Вітчизняні спортсмени 
здобули три медалі 
на чемпіонаті світу
У Дрзон ові (Польща) завершився чемпіонат світ з с часно о

п’ятиборства серед юніорів. У раїнці здоб ли три медалі. Срібними
призерами в особистій першості стали Денис Павлю і Анастасія
Спас, вони ж завоювали срібло і в змішаній естафеті. У за ально-
омандном залі в олімпійсь их дисциплінах раїнці стали треті-
ми, а перше та др е місця розділили атлети з Франції та США

Температура +16°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 59 %

Температура +23°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 43 %

Температура +16°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 58 %

Прогноз погоди на 12 вересня 2012 року

ОВНИ, енер ія битиме через рай, одна байди вати не варто.
Заплан йте а тивні види відпочин , зробіть більш-менш вільний
режим дня і поч ватиметесь відмінно. Коли ви захочете присвяти-
ти час оханим або любленій розвазі, то вам ніхто не переш о-
дить. Дітям приділіть о рем ва , розділіть з ними дозвілля, по-
ці автеся про їх поточні інтереси, а та ож про недавні спіхи і до-
ся нення (що в даний момент може б ти більш важливо, ніж с во-
рий бать івсь ий розбір польотів).
ТЕЛЬЦІ, ваша сімейна атмосфера не повинна б ти н дною, б -

денною. Внесіть до неї елементи творчості, свята. Не завантаж й-
те себе др орядним поб товим лопотом. К ди приємніше зібра-
тися всією родиною за обідом чи вечерею та поділитися один з од-
ним останніми новинами та со ровенними зад мами. Не заб дьте
про юних чад, бо вони теж повноправні члени сімейно о лан .
БЛИЗНЯТА, ви по ли ані б ти в центрі ва и, прям йте т ди, де

весело та амірно, де витає д х др желюбності, там з стрінете ці-
авих неординарних людей, зав’яжете нові знайомства. В мистец-
тві причар вати п блі інтеле т альним шармом, ер дицією вам
рівних не б де! Обирайте на свій сма !
РАКИ, орот і поїзд и, з стрічі з родичами, а тивізація орисних

знайомств дад ться на слав . Задовольняйте особисті бажання,
робіть престижні по п и, насамперед подбайте про подар н и
для близь их, ви з мієте до одити їхнім сма ам.
ЛЕВИ, вам орисно зад матися про те, що ви із себе вдаєте

власних очах і я ви лядаєте в очах інших людей (с перни ів, парт-
нерів, по ровителів, др зів, дітей, оханих, подр жньо о с п тни-
а). Тож зазирніть люстер о, воно по аже, що змінити зовніш-
ності, і мерщій прист пайте до зміни імідж !
ДІВИ, день сприятливий для розд мів, літерат рної і х дожньої

діяльності, др жньо о спіл вання. Б д вати дале і нові плани не-
бажано. Ваші цілі мож ть різ о змінитися, але в даний момент не
б де можливості відреа вати на них аде ватно. А цент йтеся на
підведенні підс м ів мин ло о місяця, завершенні справ.
ТЕРЕЗИ, бажання відпочити, повеселитися, відвідати ра-

сиве місце, доро их серцю людей б де ціл ом природним. І
щаслива на ода не прим сить на себе че ати! Радійте життю,
спіл йтеся з людьми без вся ої певної мети — просто том ,
що вам та подобається. І неодмінно славте та дя йте
Всевишньом !
СКОРПІОНИ, спіл вання з дітьми, оханими, родичами (зо ре-

ма дальніми, навіть тими, що виїхали, емі р вали) д же вас нади-
хатиме, а можливо, їх доля навіть ви личе ле заздрість чи нос-
таль ію. Коли вини не бажання драматиз вати свої емоції, вистав-
ляти напо аз дося нення, трохи при альм йте. Я що ви дійсно чо-
ось домо лися за останній час, то здоб т и с аж ть все за вас.
СТРІЛЬЦІ, вдалий час для а тивно о завершення справ, по-

в’язаних із зар біжними поїзд ами, за ордонними прое тами, на-
вчанням, ре ламою, просвітою, шо -бізнесом, ор анізацією свят.
Оцінюючи рез льтати мин ло о місяця, ви б дете в цілом задово-
лені собою і своїми дося неннями. А ч жа д м а – то не ваш ло-
піт. Корист йтеся несподіваними дар н ами форт ни і впевнено
р хайтеся світле завтра!
КОЗОРОГИ, ви поч ваєтеся впевненою самодостатньою осо-

бистістю, одна розслаблятися ні оли, відома при аз а “робота не
вов — в ліс не втече” не може сл жити пере онливим ар ментом
на ористь розслаблення і ліні. Ви здатні до останньої хвилини пе-
реробляти своє творіння, люто в ризаючись в деталі і нама а-
ючись довести їх до необхідної дос оналості. Проте за альне на-
вантаження все ж та и варто зменшити.
ВОДОЛІЇ, ви налаштовані мати поряд яс раво о імпозантно о

партнера або в райньом разі достойно о с противни а, схрес-
тити з я им шпа и за бла ородн справ – одне задоволення.
Я що та а фі ра є вашом полі, то попри б дь-я і розбіжності
пізнаєте всю повно ровність б ття. А оли та о о спарин -парт-
нера доля не послала, слід мимохідь зад матися, чом та від-
б вається...
РИБИ, дбайте про власне самопоч ття та настрій. Проте це не

означає, що ви повинні при щонайменшом незд жанні залізати
під овдр і не висов вати звідти носа. Помірно р хомий спосіб
життя, приємний домашній лопіт, енер ійна часть сімейних
справах поставлять вас на но и і розвеселять наба ато швидше,
ніж повний спо ій і па лі ів. Не відмовляйтеся від розва , я що
вас по ли али на сімейн вечір чи др жні посидень и, пересиль-
те себе і прийміть запрошення.

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог
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ранок день вечір

Серена Вільямс та Енді Маррей — 
тріумфатори US Open
У США завершився останній турнір серії “Великого шолома” 
цього року
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У Нью-Йор відб лися фі-
нальні матчі Від рито о
чемпіонат США з теніс .
У чоловічом розряді най-
ращим став Енді Маррей.
У п’яти одинном фіналі
британець перемі др
ра ет світ серба Нова а
Джо овича. Рах но з -
стрічі — 3:2 (7:6, 7:5, 2:6,
3:6, 6:2). У зма аннях жі-
но чемпіонсь е звання
про нозовано виборола
осподар а т рнір Серена
Вільямс, я а завершаль-
ном матчі не залишила
шансів Ві торії Азарен о з
Білор сі — 2:1 (6:2, 2:6,
7:5).

Четвертий і останній у нинішньо�

му сезоні турнір “Великого шоло�

ма” — US Open — підійшов до логіч�

ного завершення. У понеділок, 10

вересня, у фінальному матчі чолові�

чого одиночного розряду зустрілися

чинний чемпіон турніру серб Новак

Джокович (другий номер посіву) і

володар золота Лондона�2012 бри�

танець Енді Маррей (3). Взагалі цей

матч мав відбутися днем раніше, але

цьому завадила погода. Нинішній

розіграш Відкритого чемпіонату

США ознаменувався серйозними

природними катаклізмами — орга�

нізатори навіть змушені були про�

довжити турнір на день через загро�

зу торнадо.

Історія протистоянь фіналістів

завжди супроводжувалася напруже�

ною боротьбою. Перед звітним мат�

чем серб Новак Джокович у очних

дуелях був попереду з рахунком 8:6,

але остання зустріч між цими тені�

систами завершилася перемогою

Енді Маррея, яка коштувала Джоко�

вичу олімпійської медалі.

Перший сет став окрасою не тіль�

ки матчу, але й, можливо, всього

турніру. Це було більше схоже навіть

не на теніс, а на перестрілку. Жодно�

му з тенісистів так і не вдалося піти у

відрив. Перший гейм виграв Мар�

рей, але потім вів Джокович — 2:1,

проте через деякий час рахунок був

вже 4:2 на користь британця. Не

дивно, що суперники зрівнялися у

рахунку 6:6, і долю сету вирішував

тай�брейк. У ньому впевненіше діяв

Маррей, який виграв з рахунком

12:10. Варто відзначити, що тільки

один цей сет тривав майже півтори

години.

У другій партії Джокович прова�

лив дебют. Буквально за 15 хвилин

рахунок в сеті став 4:0 на користь

Маррея. Здавалося б, справа йде до

розгрому, але сербський тенісист

змінив хід подій на корті. Гейм за

геймом серб відіграв здобуту перева�

гу суперника — 5:5. Але далі, скоріш

за все, втомився, і Маррей таки до�

вів справу до перемоги. 7:5 і 2:0 по

партіях на користь британця.

Тільки опинившись за крок від

поразки, Новак почав демонструва�

ти свій найкращий теніс. Маррей

відкрив рахунок у третій партії, але

потім настав час серба, який чудово

рухався кортом, діяв зібрано і грав

красиво, немов у нього відкрилося

друге дихання. Британця вистачило

тільки на те, щоб скоротити розрив

у рахунку, коли Новак вів 3:1. Після

цього Джокович узяв три гейми по�

спіль і впевнено довів цей сет на

свою користь — 6:2 і 1�2 по партіях.

У четвертій партії зав’язалася впер�

та боротьба. Втім, Джокович, як і в

попередньому сеті, діяв впевнено і

переміг 6:3.

Лідера в цьому марафоні, що

тривав у більше чотирьох годин,

повинен був визначити останній

п’ятий сет. І в ньому позначився не

найкращий фізичний стан Джоко�

вича, якому дуже важко далося ви�

рівнювання матчу. Було помітно,

коли суперники мінялися полови�

нами кортів, як серб ледве рухався.

Маррей же зумів зберегти більше

сил і реалізував вражаючий старто�

вий ривок — 3:0. Щоправда, після

цього британець начисто програв

свою подачу і дозволив сербові по�

вернутися в гру. Цим Джокович і

скористався, вигравши гейм у важ�

кій боротьбі і до мінімуму скоро�

тивши розрив. Однак, мабуть, на

скорочення розриву пішли останні

сили Джоковича, і Маррей легко

взяв два гейми поспіль. Свій шанс

Енді не втратив. 7:6, 7:5, 2:6, 3:6,

6:2 — і Маррей став чемпіоном

Відкритого чемпіонату США�2012.

У змаганнях жінок чемпіонське

звання прогнозовано виборола гос�

подарка турніру Серена Вільямс,

яка у завершальному матчі не зали�

шила шансів Вікторії Азаренко з Бі�

лорусі — 2:1 (6:2, 2:6, 7:5)
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Цей день в історії 12 вересня

1504 — Христофор Кол мб
ході четверто о, останньо о пла-
вання відправився з Амери и в
Іспанію
1698 — засновано місто Та-
анро (порт на березі Азовсь о-
о моря)
1897 — народилася Ірен Жо-

ліо-Кюрі, франц зь ий фізи , я а
від рила шт чн радіоа тивність,
Нобелівсь а ла реат а
1921 — народився Станіслав

Лем, польсь ий письменни -
фантаст
1939 — мос овсь ий “Спар-

та ” ви рав ф тбольний К бо
СРСР, після чо о зм шений б в
пере равати півфінал (неб валий
випадо в історії ф тбол )
1992— осмос полетіла пер-

ша подр жня пара, перша тем-
нош іра жін а і перший япон-
сь ий астронавт
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Енді Маррей з трофеєм Від рито о чемпіонат США


