
Освітяни Києва та Москви підписали 
одинадцять угод про співпрацю
Зокрема партнерство налагоджено у сфері професійно�технічної освіти
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

За два дні (в рам ах відзначення Днів
Мос ви) иївсь і освітяни презент вали
мос овсь им оле ам систем освіти міс-
та. За важимо, ця робота тривала за
профільними напрямами: дош ільна, се-
редня, професійно-технічна та вища осві-
та. Завершився візит мос овсь их педа-
о ів до Київсь ої інженерної імназії, де
члени деле ації об оворили плани на
майб тнє та підписали одинадцять од
про співпрацю. Ці аво, що вперше б ло
нала оджено партнерство сфері профе-
сійно-технічної освіти.

Як зазначила начальник ГУ освіти і науки КМДА

Оксана Добровольська, головною метою зустрічі є роз�

ширення партнерських зв’язків та обмін передовим до�

свідом у сфері освіти. "Партнерство в цій галузі є пріори�

тетним напрямом співпраці між Києвом і Москвою, ос�

кільки дозволяє на локальному рівні розвивати вигідні

взаємини у сфері освіти обох мегаполісів",— розповіла

пані Добровольська.

Зауважимо, столиці обох держав у галузі освіти спів�

працюють уже понад десять років. Професійний діалог

розпочався у 2000�му підписанням угоди між ГУ освіти

і науки КМДА і Московським комітетом освіти. У ве�

ресні 2011 року під час проведення Днів освіти і науки

України в Російській Федерації ця угода була про�

лонгована до 2016 року. Тоді ж було підписано угоди

про співпрацю між всіма округами Москви і районами

Києва.

Протягом двох днів перебування у столиці московські

освітяни ознайомились з освітньою системою дошкіль�

ної, середньої та професійно�технічної освіти. Відвідали

вище професійне училище будівництва та дизайну та ви�

ще професійне училище № 33, яке спеціалізується на

підготовці фахівців у сфері послуг і громадського харчу�

вання. Навчальні заклади презентували свої методичні

напрацювання, електронні підручники зі спеціальних

дисциплін та досягнення у реалізації міжнародних про�

ектів з впровадження інноваційних виробничих техно�

логій.

Підсумкова зустріч освітян двох столиць відбулась у

Київській інженерній гімназії. Тут гості обмінялись вра�

женнями від перебування в місті, обговорили плани на

майбутнє та уклали одинадцять нових угод про співпра�

цю між закладами освіти.

Як зазначив перший заступник керівника Департа�

менту освіти Москви Михайло Тихонов, вперше за роки

співпраці налагоджено партнерство у сфері професійно�

технічної освіти. "Наразі два московських коледжі та два

професійно�технічних вищих училища Києва уклали

угоди про співпрацю. Сьогодні як для Києва, так і для

Москви пріоритетною є підготовка фахівців робітничих

спеціальностей — робочого класу. І я вважаю, що це не

менш актуально, ніж підготовка юристів чи економіс�

тів".

Додамо, загалом за час співпраці між закладами осві�

ти Києва і Москви було підписано близько 100 угод

Будівництво доступного
житла набирає обертів
До кінця року у Києві заплановано ввести в експлуатацію 1142 квартири
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Наразі в У раїні реалізов єть-
ся дві про рами, я і дозволя-
ють придбати ромадянам ом-
ріяні " вадратні метри" за
зниженою вартістю. Це дер-
жавна про рама "Дост пне
житло", я а арант є омпен-
сацію омпанії-заб довни
30 % від вартості помеш ан-
ня, та держпрое т, я ий пе-
редбачає здешевлення іпотеч-
них редитів для придбання
помеш ань для ромадян, я і
потреб ють поліпшення жит-
лових мов. За альнонаціо-
нальні про рами иївсь а вла-
да доповнює і власними ініці-
ативами, зо рема на роз ляд
Київради б де поданий прое т
рішення щодо виплати містом
10—20 % від за альної варто-
сті житла. Про це йшлося на
засіданні Комітет з е ономіч-
них реформ під ерівництвом
олови КМДА Оле сандра По-
пова.

Як зазначив під час свого виступу на�

чальник ГУ житлового забезпечення

КМДА Володимир Денисенко, у столиці

спостерігається зменшення кількості

осіб, які перебувають на квартирному об�

ліку. "Так, лише за період із 2009 року чер�

га скоротилася на 21 тисячу сімей. Тож

наразі на квартирному обліку в столиці

перебуває 101 тисяча 754 родини. При

цьому кожна п’ята сім’я вже звернулася із

заявою на придбання квартири за доступ�

ною вартістю. А це — понад 19 тисяч ки�

ян, які хочуть скористатися цією програ�

мою", — розповів Володимир Денисенко.

Зі збільшенням кількості охочих, зрос�

тають і об’єми будівництва доступного

житла. Так, за даними Володимира Де�

нисенка, на кінець 2012 року у столиці

планують збудувати 1142 квартири за від�

повідною програмою. Уже завершено

спорудження 8 житлових будинків, де

664 квартири розраховані для придбання

помешкань за зниженою вартістю. А до

кінця року планують звести ще 7 будин�

ків, у яких для пільговиків передбачено

478 квартир.

Однак, за словами голови КМДА

Олександра Попова, нині багато потен�

ційних учасників програми "Доступне

житло" не можуть взяти в ній участь че�

рез високу вартість першого внеску.

"Міська влада вирішила допомогти

мешканцям і сплатити частку від варто�

сті житла з міського бюджету, а це — від

10 до 20 %. Також ми провели консульта�

ції з будівельними компаніями, які під�

звітні міській громаді, і дійшли згоди,

що за умови безкоштовного надання зе�

мельної ділянки для будівництва доступ�

ного житла його вартість знизиться на

10—15 %. На мою думку, це дуже пер�

спективний проект і він дасть можли�

вість багатьом киянам стати партнерами

у будівництві  та отримати омріяне жит�

ло", — зауважив Олександр Попов.

Відповідний проект рішення вже був

розглянутий і затверджений на засіданні

Київської міської ради профспілок та

підтриманий бюджетною комісією Київ�

ради. 20 вересня документ буде винесено

на розгляд депутатів міськради. За умови

його прийняття, вже у цьому місяці з

першими киянами будуть підписані уго�

ди на зазначених умовах. За словами Во�

лодимира Денисенка, на надання такої

підтримки городянам для придбання

"квадратних метрів" із міського бюджету

в поточному році планують виділити 25

млн грн. Це дасть можливість вирішити

житлове питання 400 сімей.

Також посадовець відмітив, що на ви�

конання соціальних ініціатив Президен�

та України в Києві реалізується програма

зменшення вартості іпотечних кредитів

для киян, які потребують поліпшення

житлових умов. Із 423 укладених у держа�

ві кредитних договорів за цією програ�

мою 135 підписано саме в столиці.

Надалі київська влада збільшить кіль�

кість будівництва доступного житла.

Так, у планах на наступний рік вийти на

цифру 2,5—3 тис. кв. метрів. Наразі ви�

рішується питання щодо виділення

коштів на будівництво 30 службових

квартир медичним працівникам пер�

винної ланки, та заплановано зведення

житла для працівників медичних уста�

нов за програмою змішаного фінансу�

вання з розрахунку: 50 % — кошти насе�

лення, 50 % — кошти міського бюджету.

Початок робіт — наступний рік. Також

із метою поліпшення соціально�побу�

тових умов працівників освіти в наступ�

ному році заплановано розпочати бу�

дівництво житла на вул. Сєчєнова, 9 за

програмою змішаного фінансування

(50/50)

До інця ро в столиці план ють звести ще 7 б дин ів, я их для піль ови ів передбачено 478 вартир

Усі паркінги Києва обладнають
паркоматами 
КП "Київтранспар сервіс" план є завершити їх
станов наст пно о ро

СТОР. 2 

Київській громаді повернули 
484 га землі в Деснянському районі 

Господарсь ий с д задовольнив одинадцять позовів
про рат ри
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Діалог з освітянами налагоджено 
Незабаром дире тори столичних ш іл візьм ть
часть засіданнях профільної омісії Київради
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У номері

Новини
Українська та латвійська столиці 
зацікавлені у партнерстві 
Вчора столичній мерії відб лася офіційна з стріч
олови КМДА Оле сандра Попова з Надзвичайним
та Повноважним послом Латвійсь ої Респ блі и в
У раїні до тором Ар ітою Да дзе. Сторони домови-
лися про розвито братерсь их стос н ів між Ки-
євом та Ри ою найрізноманітніших напрямах: від
освіти до інвестицій та е ономічно о партнерства.
"Стос н и Києва й Ри и мають давню історію. Ми
пишаємося спільними прое тами і заці авлені
партнерстві з латвійсь ою столицею я манітар-
ном , та і в е ономічном напрямах. Сподіваюся,
ваше посольство сприятиме нам цьом ", — на о-
лосив Оле сандр Попов. За словами Ар іти Да дзе,
латвійсь ий бізнес заці авлений в інвестиційній
співпраці з Києвом. Найці авішими напрямами та о-
о співробітництва вона назвала б дівництво, освіт
та транспортн інфрастр т р . На адаємо, офіцій-
на співпраця Києва та Ри и триває з 1998 ро . У
січні після апітальної ре онстр ції Ризі запрацю-
вала єдина в раїнах Балтії раїнсь а ш ола. Тоді
під час церемонії від риття навчально о за лад за-
ст пни олови КМДА Леонід Новохать о передав
чням добір раїнсь их ни

Кияни отримають матеріальну 
допомогу до Міжнародного 
дня людей похилого віку 
та Дня ветерана
Відповідне розпорядження підписав олова КМДА

Оле сандр Попов. До ментом передбачено надан-
ня одноразової адресної матеріальної допомо и чле-
нам сімей за иблих в Аф аністані в розмірі 500 рн.
Матеріальн допомо в розмірі 300 рн отрима-

ють малозабезпечені та ба атодітні сім’ї, опі ни чи
пі л вальни и, отрим вачі пенсійних виплат на ді-
тей-сиріт, сім’ї війсь овосл жбовців, я і за ин ли
або померли в мирний час, проходячи стро ов
сл жб , та ветерани підпільно-партизансь о о р х .
200 рн виплатять інвалідам з дитинства та дітям з
інвалідністю, малозабезпеченим, я і проживають
разом з інвалідами І чи ІІ р пи внаслідо психічно-
о розлад , а та ож інвалідам І р пи, розмір пенсій-
ної виплати я их не перевищ є 1 тис. 400 рн.
Та ож матеріальна допомо а надаватиметься на

дітей, бать и я их хиляються від сплати аліментів.
Та , особи з інвалідністю ІІ р пи, непрацюючі ін-

валіди ІІІ р пи та непрацюючі пенсіонери, розмір
пенсійних виплат я их не перевищ є 1 тис. 400 рн
та працюючі пенсіонери, розмір пенсійної виплати
я их не перевищ є 900 рн, отримають 100 рн. Та-

ж с м виплатять матерям на дитин до дося -
нення нею трирічно о ві , одино им матерям, осо-
бам, я і отрим ють омпенсації за надання соціаль-
них посл та до лядають за інвалідами І р пи або
пристарілими, я і дося ли 80-річно о ві . Та ож ма-
теріальн допомо в розмірі 100 рн отримають
бать и, що синовили дитин .
За інформацією ГУ праці та соціально о захист

населення, отримання адресної допомо и здійсню-
ватиметься поряд виплати пенсій та рошової
допомо и через поточні бан івсь і рах н и пенсіо-
нерів та отрим вачів пенсій, а та ож поштових від-
діленнях. За алом матеріальн допомо надад ть
351 тисячі иян

ПАТ "Київенерго" перерахувало 
НАК "Нафтогаз України" 669 млн грн
ПАТ "Київенер о" перерах вало понад 669 млн

НАК "Нафто аз У раїни" я розрах но за спожитий
природний аз для виробництва теплової енер ії на
потреби населення. Ці ошти є частиною отриманої
"Київенер о" омпенсації різниці між чинними тари-
фами на теплов енер ію для потреб населення в
Києві та собівартістю її виробництва. Кошти надійш-
ли на рах но омпанії від КМДА 14 вересня. Сто-
лична влада, в свою чер , отримала їх ви ляді
с бвенції з держбюджет для по ашення різниці в
тарифах відповідно до постанови ряд № 517
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СТАРТУЄ МІСЯЧНИК 

ІЗ БЛАГОУСТРОЮ
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МАЙЖЕ 8 ТИСЯЧ

ГОРОДЯН ОТРИМАЛИ

"КАРТКУ КИЯНИНА"
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МОСКВА ЗАЦІКАВИЛАСЬ

ДОСВІДОМ НАШИХ

АРХІТЕКТОРІВ
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БУДІВЕЛЬНИКІВ ДОРІГ 

НА 10 РОКІВ ЗВІЛЬНЯТЬ

ВІД ПОДАТКІВ
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Новини

Майже 8 тисяч пільговиків 
отримали “Картку киянина”
“Цей прое т вирішить низ на альних питань — перш за все,

проблем постійної дотації перевезення піль ови ів ромадсь ом
транспорті, проплати без оштовних лі ів, адресної допомо и. Га-
даю, до наст пно о Дня Києва арт и отримають сі піль ови и і
прое т повністю запрацює”, — зазначив олова КМДА Оле сандр
Попов. На адаємо, “Карт а иянина” дає право о ремим ате оріям
піль ови ів на без оштовний проїзд метрополітені; отримання со-
ціально о дис онт для оплати товарів ма азинах і с пермар етах,
а та ож піль в аптечних п н тах при без оштовном отриманні чи
півлі меди аментів; обсл ов вання в лі вально-профіла тичних
становах, отримання медичних посл тощо. Щоденно арт от-
рим ють близь о 100 осіб. Станом на 4 вересня ор анами соціаль-
но о захист в системі “Карт а иянина” зареєстровано понад 13,6
тисяч заяв. Усьо о арт на першом етапі реалізації прое т отри-
мають 84 тис. осіб. Це бать и ба атодітних сімей (4 тис. 552); пен-
сіонери та інваліди, я і не мають права на піль овий проїзд мет-
рополітені (73 тис. 50); непрацюючі особи, я і здійснюють до ляд за
дітьми-інвалідами та отрим ють державн соціальн допомо (3
тис. 515); особи, я і не мають права на пенсію та інваліди (1 тис.
533); соціальні працівни и (1 тис. 476). Для отримання вичерпної ін-
формації щодо про рами “Карт а иянина” з 10 липня працює веб-
сайт: info.kyivcard.com.ua

Наступного року усі столичні паркінги  
обладнають паркоматами
Про це під час прямо о ефір про рами “У центрі ва и” на теле а-

налі “Київ” розповів дире тор КП “Київтранспар сервіс” Андрій Д д-
о. “Ми вивчали європейсь ий досвід найбільш розвинених раїн
цій ал зі, та их я У орщина, Франція, Німеччина. Основні правила
отримано о досвід ми хочемо відтворити і Києві. Це, зо рема, сис-
тема перехоплюючих пар ін ів, поряд ована пар ов а в самом
центрі міста, без отів овий розрах но ”, — розповів він, додавши,
що механізм без отів ово о розрах н же працює Києві іль а ро-
ів. Із 170 існ ючих майданчи ів пар омати встановлено на 40. До
інця ро передбачено встановити ще 30–50, а вже наст пном
повністю обладнати пар ов и приладами без отів ово о розрах н .
“Крім то о, ви он ючи дор чення Оле сандра Попова, ми спільно з
Асоціацією велосипедистів міста відпрацювали попередній перелі
велосипедних пар ово . Він наліч є близь о 30 майданчи ів за аль-
ною чисельністю 200 велопар омісць. Вже до 15 жовтня план ємо
встановити перші пар ов и з ідно з цим перелі ом”, — поінформ вав
Андрій Д д о

Київській громаді повернули 484 га землі 
у Деснянському районі
Господарсь ий с д Києва задовольнив одинадцять позовів про ра-

т ри Деснянсь о о район столиці та визнав недійсними до овори
оренди земельних діляно за альною площею 484 а Деснянсь ом
районі столиці. Рішенням Київради 2004 ро земля вартістю понад
114 млн рн б ла неза онно передана дов остро ов оренд СТОВ
“Нова У раїна”. Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі про рат ри
Деснянсь о о район , за позовом про рат ри столиці це рішення Ки-
ївради с дом б ло с асовано. Утім, одинадцять до оворів оренди,
ладені сільсь о осподарсь им товариством на основі цьо о рішення,

залишалися дійсними. Я повідомив про рор Деснянсь о о район
міста Києва Михайло Твердохліб, с дом задоволено останній одинад-
цятий позов про рат ри. “Вся земля, я а неза онно ви ористов ва-
лась СТОВ “Нова У раїна”, поверн та нами иївсь ій ромаді”, — на о-
лосив про рор

“Київгаз” проведе двомісячник із безпечного
використання газу в побуті
У рам ах під отов и до осінньо-зимово о період омпанія “Київ-
аз” розробила низ заходів з інформ вання населення щодо до-
тримання правил безпечно о орист вання азовими приладами.
Зо рема, про недоп щення самовільно о втр чання в робот вн т-
рішньоб дин ових систем азопостачання при заміні або демонтаж
азово о обладнання та необхідності доп с до азифі ованих при-
міщень фахівців для проведення планово о технічно о обсл ов -
вання азових приладів. Уже вересні “Київ аз” проведе щорічний
двомісячни з безпе и ви ористання аз поб ті, під час я о о за-
плановано розповсюдити понад 20 тисяч пла атів та близь о 40 ти-
сяч листіво із правилами безпечно о орист вання поб товими а-
зовими приладами. Крім то о, фахівці омпанії провед ть тематичні
ро и щодо правил безпе и в за альноосвітніх чбових за ладах
столиці

Виставку квітів на Співочому полі 
відвідали понад 450 тисяч мешканців 
та гостей міста
Дивовижним оформленням віт ових омпозицій на Співочом полі

вже всти ли помил ватися понад 450 тисяч иян та остей столиці. За-
важимо, що 75 % від за альної іль ості відвід вачів — діти і пенсіо-
нери, я і о лян ли вистав без оштовно. Вистав а вітів “Мелодія
раїнсь их азо ” Печерсь ом ландшафтном пар , я а розпоча-

лася День Незалежності, тривала до 16 вересня

Міська першість зі спортивної рибалки зібрала
рекордний улов
Цьо орічні зма ання зі спортивної рибної ловлі серед дітей та моло-

ді з пор шенням опорно-р хово о апарат “Золота риб а” зібрали ре-
ордний лов — 6 505 . У спортивній рибалці зма алися 10 о-
манд — представни и ожно о район Києва. Протя ом 2 один оман-
да Деснянсь о о район впіймала найбільше риби. Її рез льтат с лав
2 700 . і забезпечив певнен перемо в зма аннях. На ІІ місці
оманда Подільсь о о, а на ІІІ — Дніпровсь о о районів. В індивід аль-
ном залі володарями сіх призових місць стали юні рибал и з Дес-
нясь о о район . Завершилися зма ання спільним част ванням юш-
ою та розважальною онцертною про рамою

Цифра дня

60 000 000 
гривень, на таку суму з початку нинішнього року погасили
заборгованість із заробітної плати 1293 столичні підприємства 
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Київ стане красивішим

Цьогоріч на місячник із благоуст�

рою передбачено 159 млн 417 тис.

грн, що на 17% більше, ніж в мину�

лому році. Планується очистити

близько 5 тис. зливоприймачів, від�

ремонтувати 79 тис. погонних метрів

мереж зовнішнього освітлення, 128

тис. м кв. столичних доріг, 26 тис. м

кв. фасадів, 420 дитячих та спортив�

них майданчиків.

Значну увагу буде приділено лікві�

дації наслідків проведених аварійних

розриттів на інженерних мережах.

Голова КМДА Олександр Попов до�

ручив терміново відновити благоуст�

рій на об’єктах, де аварійні кон�

трольні картки вже прострочені. А

таких у Києві станом на 17 вересня —

291. Зокрема, ПАТ “Київенерго” —

243 одиниці, ПАТ “Київводока�

нал” — 4, та 42 — інші організації

міста. За рештою ділянок доручено

скласти чіткий графік їх оновлення.

Також Олександр Попов доручив

міським службам першочергово

звернути увагу на скарги киян щодо

незадовільного утримання житлово�

го фонду. Зауважимо, що, за даними

call�центру, найбільше нарікань сто�

сується незадовільного асфальту�

вання прибудинкових територій —

майже 8 тисяч звер�

нень.

Окрім цього, зе�

лені зони усіх райо�

нів Києва попов�

нять 2 тис. 400 моло�

дих дерев. Усі са�

джанці вирощені у

столиці, окрім каш�

танів для вулиці Хрещатик (їх привез�

ли із Європи). На початку жовтня на

центральній вулиці міста висадять

289 каштанів сорту бріотті (стійких до

захворювань).

До слова, як повідомив “Хреща�

тику” генеральний директор КО

“Київзеленбуд” Михайло Царенко,

упродовж місячника з благоустрою

в Києві висадять 500 тисяч кущів

троянд, а до кінця 2013 року — 

2 мільйона. Нагадаємо, акцію

“Кожному киянину по троянді” за�

початкував голова КМДА Олек�

сандр Попов у серпні цього року.

Як зазначають у міськдержадмініс�

трації, громадськість має бути по�

інформована про усі акції з виса�

дження дерев

та кущів, аби

мати змогу до

них долучити�

ся. “Я переко�

наний, якщо

люди долу�

чаються до то�

локи, то ак�

тивно берегтимуть і доглядатимуть

за своїми деревами”, — зауважив

Олександр Попов.

У свою чергу перший заступник

голови КМДА Олександр Мазурчак

звернув увагу зеленбудівців на по�

садковий матеріал. “Висаджуйте та�

кі зелені насадження, які прижи�

ваються в наших кліматичних умо�

вах, — зазначив Олександр Володи�

мирович. — До того ж, прошу,

врахуйте усі заходи для захисту де�

рев від солі взимку. Наприклад, КК

“Київавтодор” цієї зими має вико�

ристати альтернативні посипальні

суміші в центральній частині міс�

та”. Окрім того, значну увагу міська

влада приділятиме облаштуванню

зрошувальних систем, аби макси�

мальна кількість дерев гарно при�

жились та якомога довше залиша�

лись зеленою. Зауважимо, до кінця

року планується завершити прокла�

дання поливо�зрошувальної систе�

ми на проспекті Бажана.

До речі, якість виконання робіт

оцінюватиме спеціально створена

комісія на чолі з першим заступни�

ком голови КМДА Олександром

Мазурчаком. Перше виїзне засі�

дання відбудеться 26 вересня, чле�

ни комісії з благоустрою проінс�

пектують Солом’янський та Свя�

тошинський райони. Наступними

3 жовтня перевірятимуть Дніпров�

ський і Деснянський райони. 10

жовтня інспектуватимуть госпо�

дарства Оболонського і Поділь�

ського районів, а 17 жовтня — Го�

лосіївського та Дарницького.

Останніми, 24 жовтня, перевіряти�

муть Шевченківський та Печер�

ський райони, а вже 14 листопада

заплановано провести підсумкове

засідання

Відзначили кращих столичних
рятувальників
Напередодні їх професійного свята Галина Герега побувала 
у пожежній частині № 33 Деснянського району

В Україні День рятівника відзнача�

ють 17 вересня (із 2008 року) — у день

святкування церквою Ікони Божої

Матері, іменованої “Неопалима Ку�

пина” (1680), яка вважається заступ�

ницею пожежників та рятувальників

і надає допомогу всім, хто потрапив у

біду. Як зауважила Галина Герега, ви�

їжджаючи на пожежу чи аварію, сто�

личні пожежники не лише викону�

ють свій службовий обов’язок — во�

ни рятують життя людей і сприйма�

ють свою роботу як буденність, хоча

для інших — це подвиг.

“Наші рятувальники — це відваж�

ні, мужні та надійні люди. І сьогодні

ви бачили, з якою гордістю ці чоло�

віки отримували нагороди,— заува�

жила Галина Герега.— Я вважаю, що

ми повинні згадувати їх не тільки у

день їх професійного свята, а й біль�

ше уваги приділяти з боку міської

влади та МНС протягом усього року.

Тож хочу побажати цим мужнім чо�

ловікам терпіння, сил, наснаги та

довгих років життя”.

Як розповів “Хрещатику” На�

чальник управління цивільного за�

хисту населення Деснянського

району Києва Олег Черчукан, сто�

личні рятувальники приходять на

допомогу не лише під час пожеж, а й

у інших екстремальних ситуаціях,

коли людина потрапила в біду. Зок�

рема, з початку поточного року сто�

личними вогнеборцями ліквідовано

3 тис. 344 пожежі, 323 аварії, надано

допомогу населенню та іншим служ�

бам міста 737 разів. Врятовано життя

93 людей та матеріальних цінностей

на суму понад 42 млн грн.

Слід зазначити, що з метою попе�

редження виникнення надзвичай�

них ситуацій та мінімізації наслід�

ків при їхній ліквідації у Києві ство�

рена та функціонує територіальна

підсистема єдиної державної систе�

ми запобігання і реагування на над�

звичайні ситуації техногенного та

природного характеру, і як складо�

ва — Головне територіальне управ�

ління МНС України в місті Києві.

До його складу входять 23 пожеж�

них депо та 42 пожежно�рятуваль�

них підрозділи
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50 най ращих столичних рят вальни ів отримали до свята почесні рамоти та подя и від ерівництва міста

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

У пожежній частині № 33
Деснянсь о о район від-
значили День рятівни а.
50 най ращих сл жбовців
до свята отримали почес-
ні рамоти та подя и від
ерівництва міста. А за
висо і професійні дося -
нення о ремим рят валь-
ни ам присвоєно звання
молодшо о лейтенанта.
Висловила подя пожеж-
ни ам за їхню с млінн
працю і заст пни Київ-
сь о о місь о о олови —
се ретар Київради Галина
Гере а. Вона завітала на
свято разом із ерівни а-
ми Деснянсь о о район .

Глобальне прибирання міста розпочнеться вже 24 вересня та триватиме продовж місяця

З початку поточного року столичними вогнеборцями
ліквідовано 3 тис. 344 пожежі, 323 аварії, 

надано допомогу населенню та іншим службам міста
737 разів. Врятовано життя 93 людей та матеріальних

цінностей на суму понад 42 млн грн 

Цьогоріч на місячник 
із благоустрою
передбачено  

159 млн 417 тис. грн, 
що на 17 % більше, 

ніж у минулому році.

За тиждень у місті стартує осінній місячник із благоустрою
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Чер овий осінній місячни
із бла о строю Києві
старт є же за тиждень
(24 вересня) й триватиме
до 26 жовтня. За цей час
столиці впоряд ють зе-

лені зони та приб дин ові
території, відремонт ють
дитячі та спортивні май-
данчи и. Крім то о, лі ві-
д ють стихійні звалища
сміття, відновлять зовніш-
нє освітлення та висадять
нові дерева і щі. Про це
вчора йшлося під час роз-
ширеної апаратної наради
в КМДА.
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Передвиборна програма політичної партії
“Народно�трудовий союз України

“За гідність кожного та благополуччя всіх”
У 1991 році в Україні під гаслами боротьби за незалежність

відбулась реставрація капіталізму з усіма його природними ва�

дами: тотальним пануванням крупного олігархічного капіталу

та приниженням і безправ’ям переважної більшості україн�

ського народу.

Як наслідок — мільйони людей миттєво стали жебраками.

Ми йдемо до Парламенту з однією метою — поновити спра�

ведливість та навести лад у державі.

Саме тому ми вважаємо за необхідне радикально змінити си�

туацію.

В галузі економічних відносин:
— рішуче відновимо державний сектор економіки, що дозво�

лить в стислі терміни покінчити з масовим безробіттям в дер�

жаві;

— повернемо у власність держави стратегічно�важливі під�

приємства, на яких базується національна безпека України;

— проведемо тотальну націоналізацію енергетичного секто�

ру економіки, що дозволить негайно припинити процес зубо�

жіння мільйонів наших співвітчизників за рахунок постійного

та безпідставного зростання цін на енергоносії;

— ми покінчимо зі свавіллям та нахабством у житлово�кому�

нальній сфері, коли ціни на житлово�комунальні послуги є

неймовірно завищеними і до сплати включається вартість на�

віть ненаданих послуг;

— відновимо державну монополію на виробництво та реалі�

зацію горілчаної та тютюнової продукції, що дозволить отрима�

ти багатомільярдні надходження до державного бюджету. Ці

гроші ми цілеспрямовано направимо дітям та людям похилого

віку;

— ні в якому разі та ні за яких умов не дозволимо продавати

українські чорноземи. Земля — загально�національна цінність

і повинна належати народові України та нашим майбутнім по�

колінням. Інакше ми всі будемо рабами на “своїй — не своїй”

землі.

Ми зобов’яжемо державу викупити у селян землю у держав�

ну власність з послідуючою передачею її в оренду суб’єктам

господарської діяльності.

В галузі соціально�політичних відносин:
— зробимо все необхідне для того, щоб висококваліфіковане

та безкоштовне медичне обслуговування стало доступним для

всіх громадян України. З цією метою ми змусимо державні ор�

гани втричі збільшити фінансування медицини, забезпечивши

одночасно зростання заробітної плати медичних працівників у

три рази;

— особливу увагу ми будемо приділяти організіції дієвої сис�

теми боротьби з корупцією у всіх сферах суспільного життя і

особливо у галузі державного управління. Якщо для цього тре�

ба буде запровадити надзвичайно жорстокі заходи — буду вима�

гати втілення їх у життя;

— ми забезпечимо всі необхідні умови для збереження єдно�

сті трьох братських народів — українського, російського та бі�

лоруського. Ми наполегливо будемо працювати над розширен�

ням нашої співпраці у всіх сферах суспільного життя — еконо�

мічній, соціально�політичній та духовній.

В організації духовного життя суспільства:
— особливу увагу будемо приділяти збереженню та примно�

женню інтелектуального потенціалу України. Ми повернемо

нашим вченим та науковцям високий соціальний статус, прес�

тижну заробітну плату та повагу до їх праці з боку держави.

— категорично заборонимо засобам масової інформації усіх

форм власності пропаганду жорстокості, насильства та амо�

ральності. Реклама на телебаченні більше не буде переривати

трансляцію художніх фільмів та цікавих тематичних передач;

— створимо всі необхідні умови для того, щоб література,

мистецтво, спортивні об’єднання і т. д. були сконцентровані на

формуванні нової особистості, для якої почуття гідності, честі і

відповідальності за долю країни будуть наріжним каменем, ба�

зовою основою життєвої позиції.

Ми готові до важкої і наполегливої праці
заради того, щоб лозунг:

“Держава для людей, а не навпаки” — став реальністю!

Голова політичної партії
“Народно�трудовий союз України” 

Валентин ЗУБОВ

Співпраця між Україною та Туреччиною 
буде поглиблюватись

У раїна бачить вели ий потенціал по либленні взаємо-
дії з лючовою раїною ре іон — Т рець ою Респ блі ою.
Про це заявив Президент У раїни Ві тор Ян ович, вист -
паючи на 9-й Ялтинсь ій щорічній онференції. “Мені д же
приємно відзначити, що останнім часом наші відносини
наб ли хара тер реально о страте ічно о партнер-
ства”,— с азав лава держави. Він зазначив, що мин ло-
о ро товарообі між раїнами становив більше п’яти
мільярдів доларів, а цьо о ро перевищив шість із поло-
виною. “Спільно з нашими т рець ими партнерами ми
план ємо найближчим часом збільшити йо о обся и до
10, а в перспе тиві — до 20 мільярдів доларів”,— с азав
Ян ович. Глава держави на адав, що з серпня цьо о ро-

між нашими раїнами діє ода про безвізовий режим:
“Ми зняли бар’єри для то о, щоб ромадяни У раїни і Т -
реччини мо ли вільно подорож вати, навчатись, відпочи-
вати”

Створять єдиний простір фінансової безпеки

Для протистояння неза онном виведенню апіталів до
офшорів потрібно створити єдиний європейсь ий простір
фінансової безпе и. Про це заявив перший заст пни о-
лови ДПС У раїни — начальни подат ової міліції Андрій
Головач напередодні 14- о засідання Координаційної ради
ерівни ів ор анів подат ових (фінансових) розслід вань
раїн СНД (КРОПР), я е відб деться 20-21 вересня в Оде-
сі. “За оцін ами амери ансь о о аналітично о центр “Ме-
режа подат ової юстиції”, сьо одні під юрисди цією зон з
піль овим оподат ванням переб ває від 21 до 32 триль-
йонів доларів,— зазначив начальни подат ової міліції
У раїни Андрій Головач.— Особливо остро цю проблем
відч вають раїни Азії та Східної Європи, в том числі й
У раїна. Адже роші, неза онно виведені в офшори, — це
несплачені подат и, я і мо ли б піти на розвито е ономі-
и та ви онання соціальних зобов’язань перед населен-
ням”. На пере онання Андрія Головача, проблема офшо-
рів — одна з численних, але д же ва омих причин для по-
силення співпраці між подат овими сл жбами різних
держав світ . “Сьо одні, оли між раїнами стираються не
лише політичні, а й е ономічні ордони, потрібно ставити
питання про створення єдино о європейсь о о простор
фінансової безпе и. І саме це ми б демо об оворювати на
одесь ом саміті ерівни ів сл жб подат ових розслід -
вань”,— додав Андрій Головач. На адаємо, на почат ве-
ресня подат ова міліція У раїни повідомила про виявлення
фа т виведення за ордон майже півмільярда ривень

Будівельників доріг на 10 років звільнять 
від податків

У раїна має намір зал чити іноземні омпанії для онтро-
лю я ості б дівництва дорі . Про це с азано в повідомлен-
ні Міністерства інфрастр т ри. “Ми на першом етапі б -
демо запрош вати іноземні омпанії, я і онтролюватим ть
я ість дорі ,— і без мовно, це дасть позитивний рез ль-
тат”,— повідомив міністр інфрастр т ри Борис Колесні-
ов. Віце-прем’єр зазначив, що раїна має потреб в іно-
земних омпаніях, я і онтролюють я ість б дівництва до-
рі , ос іль и в У раїні немає фахівців та о о рівня. Зі слів
Колесні ова, ряд амери ансь о о штат Флорида замо-
вив б дівництво протя ом 6 ро ів 45 мостів і зал чив при-
ватн омпанію для онтролю я ості ви онання робіт, і та-
им досвідом має намір с ористатися і У раїна. “Європа
б д є доро за 6 млн євро/ м, а У раїна — за 6 млн ри-
вень, і їх змиває щорічно. Краще відраз поб д вати я існі
доро и”,— під реслив Колесні ов. Міністр зазначив, що
очі є приб ття та их фахівців до У раїни, можливо зі
США, вже навесні 2013 ро . О рім то о, Мінінфрастр т -
ри ініціює введення піль для омпаній, я і б д ють доро и
в У раїні. “Треба дати б дівельни ам дорі піль и, анало іч-
ні тим, що отримав отельний бізнес. Тобто на 10 ро ів
звільнити їх від подат на приб то , щоб вони мали абсо-
лютно прозор е ономі ”,— зазначив Борис Колесні ов

Понад 70 тисяч киян вже отримали 
компенсаційні виплати в "Ощадбанку"

Це с ладає 82,6 % від за альної іль ості а т алізованих
лієнтів. Про це повідомили представни и АТ “Ощадбан ”.
На ви онання соціальних ініціатив Президента У раїни Ві -
тора Ян овича, перш чер , б ло визначено основні
етапи проведення омпенсаційних виплат. Та , з 1 вітня
2012 ро розпочато а т алізацію баз даних раніше заре-
єстрованих лієнтів та реєстрація для отримання омпен-
сації на поховання. Виплати лієнтам, я і пройшли а т алі-
зацію, та спад оємцям померлих в ладни ів здійснювати-
м ться з 1 червня до 25 р дня поточно о ро . А з 1 ве-
ресня 2012 ро розпочато а т алізацію баз даних та по-
новлення реєстрації лієнтів бан та реєстрацію лієнтів,
я і мають ощадні ниж и станом на 2 січня 1992 ро та не
звертались до станов “Ощадбан ” раніше. За важимо,
що станом на 10 вересня 2012 ро в столиці підля ають
а т алізації 125 842 лієнти, з них а т алізовано 85 420
иян, що с ладає 67,88 % від за альної іль ості. Слід за-
значити, що для ни нення чер при здійсненні омпенса-
ційних виплат та впоряд вання процес а т алізації і ре-
єстрації лієнтів, АТ “Ощадбан ” від рив Конта т-центр.
Клієнти, зверн вшись за телефонами: +38-044-364-21-21
та 0-800-212-000, отримають валіфі овані відповіді на
свої запитання, онс льтації, а та ож змож ть записатися
для проведення операцій на зр чні для відвід вання день
і час

Ділові новини

"Масло" відділять від "Маселка"
Натуральну продукцію та замінники планують розкладати на різних полицях

Міністерство аграрної політики та

продовольства України за дорученням

прем’єр�міністра розробило законо�

проект, який передбачає внесення змін

до закону про молоко та молочні про�

дукти, а також деякі інші нормативні

акти щодо посилення заходів боротьби

з фальсифікацією молочних продуктів.

Про це “Хрещатику” повідомив заступ�

ник директора Департаменту продо�

вольства Міністерства аграрної політи�

ки та продовольства Олександр Пече�

нога.

За словами експерта, основна мета

згаданого законопроекту — це введен�

ня поняття “молоковмісний продукт”

для того, щоб розділити молоко та йо�

го замінники на продуктових полицях

магазинів. Мається на увазі, що молоч�

на та молоковмісна продукція повинні

розміщуватися в суперпермаркетах

окремо, аби не вводити в оману покуп�

ця. По�друге, у проекті прописано на�

несення на упаковку спеціального

маркування, що має інформувати спо�

живача про належність продукту до

групи молоковмісних. Крім того, доку�

ментом передбачено підвищення

штрафних санкцій за порушення “мо�

лочного” законодавства. “Суми штра�

фів досить значні. Мінагропром запро�

понувало від 100 до 1000 неоподаткова�

них мінімумів. У порівнянні з тими

штрафами, які є сьогодні, вони вирос�

туть в рази”,— сказав Олександр Пече�

нога.

Він також додав, що наразі законо�

проект, розроблений Міністерством аг�

рарної політики та продовольства,

пройшов узгодження у центральних ор�

ганах виконавчої влади. “Ми готуємо

деякі зауваження. Частина з них врахо�

вана, частина — відхилена, і зараз зако�

нопроект перебуває на правовій екс�

пертизі в Мін’юсті”,— повідомив пан

Печенога.

Розробники документа також мають

намір заборонити виробникам називати

молоковмісну продукцію словами “Ке�

фірчик”, “Маселко”, “Сирок” та інше.

Це, на думку авторів законодавчих змін,

заплутує споживача і він може помил�

ково придбати не той продукт, що пла�

нував.

Водночас у центрі незалежних екс�

пертиз “ТЕСТ” наголошують: потрібно

розрізняти поняття “якість продукції”

та “безпечність продукції”. “Це доволі

різні речі, які можуть навіть не перети�

натися. За показники якості має, в пер�

шу чергу, відповідати виробник — він

формує склад і смак продукції. А її без�

пеку перевіряє держава”,— пояснює

президент компанії “ТЕСТ” Валентин

Безрукий.

За його словами, зараз великого по�

ширення набули продукти, в яких мо�

лочні інгредієнти замінюються рослин�

ними жирами. “Перша хвиля такої про�

дукції була досить великою, зараз спо�

живачі трохи розібралися і не створю�

ють попиту на такі замінники. Гадаю, їх

асортимент і надалі не буде збільшува�

тися. Забороняти їх також не варто, ос�

кільки є люди, які мусять купувати про�

дукцію у низькому ціновому діапазо�

ні”,— каже Валентин Безрукий.

Інша справа — фальсифікат. Тоді про�

дукцію позиціонують як суто молочну, а

насправді замінюють молоко на рос�

линні олії. За даними державного під�

приємства “Укрметртестстандарт”, пе�

ревірки показують, що до 70 % складу

згущеного молока та морозива заміню�

ють саме рослинними жирами. Експер�

ти звертають увагу на те, що найчастіше

фальсифікуються продукти, які мають у

своєму складі багато інгредієнтів. До та�

ких належать йогурти, морозиво, мо�

лочні десерти

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

В У раїні хоч ть за онодавчо визначити поняття “моло о” та
“молочний прод т”. Це дасть змо споживачам чіт о орієн-
т ватися, що і за я ою ціною п вати в с пермар етах. Од-
на , за словами е спертів, від фальсифі ат це все одно не
врят є. Найчастіше молочні жири замінюють оліями в моро-
зиві, йо ртах, десертах та з щеном молоці.

Київ і Москва — розбудова 
двох мегаполісів
Провідні архітектори домовились про співпрацю у будівельній галузі
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Київ та Мос ва разом ш а-
тим ть шляхи щодо вирішен-
ня містоб дівельних проб-
лем, я і є спільними для
обох столиць. Збереження іс-
торично о середовища, пере-
вантаження в лиць транспор-
том, освоєння територій,
приле лих до ме аполісів,
створення онцепції розвит
міст на найближчі десятиліт-
тя — оловні теми, я і об о-
ворювали зодчі обох міст під
час р ло о стол , я ий від-
б вся в рам ах Днів Мос ви
в Києві.

Обмін досвідом, налагодження тісних

контактів між архітекторами Києва та

Москви — це не лише цікаво, а й пер�

спективно в плані подальшого розвитку

столиць. Таку думку висловив міністр

уряду Москви, керівник Департаменту

зовнішньоекономічних міжнародних

зв’язків російської столиці Сергій Че�

рьомін.

“Під час бесіди з головою КМДА

Олександром Поповим ми зробили

висновок, що у нас досить однакові міс�

тобудівні проблеми, різниця — лише у

їх масштабах,— зауважив Сергій Черьо�

мін.— Для нас велике значення має

співробітництво і творче партнерство з

київськими архітекторами. Нещодавно

було прийнято історичне рішення —

розширено території Москви, вона ста�

ла більшою на півтори тисячі квадрат�

них кілометрів. Сьогодні територіаль�

но — це один із найбільших мегаполісів

світу. Тому ми відкриті для будь�яких

інноваційних ідей і готові запросити

українських колег до співробітництва,

бо проект концепції розвитку Москви

можна без перебільшення назвати не�

осяжним (до 2050 року на його втілення

заплановано витратити 7,5 трильйонів

рублів). І ми будемо раді, якщо творчі

ідеї ваших фахівців будуть реалізовані

на території Москви”.

Цікаво, що розширивши межі столи�

ці, наші північні сусіди прагнуть не ли�

ше вирішити проблеми транспорту та

браку вільних територій для втілення

різноманітних бізнес�проектів, а й

владнати екологічні проблеми. За сло�

вами заступника директора ГУП “Нді�

Пі Генплана м. Москви” Олега Баєв�

ського, на новій території створять

“рекреаційну кишеню” — 3�4 великих

національних парки і близько 100

об’єктів. Для Москви це дуже важливо,

адже ліси у передмісті поступово виру�

бувались під масове будівництво.

“У Києві також розробляється новий

Генеральний план, який передбачає

глобальний розвиток міста. При його

підготовці ми зверталися до досвіду

найвідоміших урбаністів світу”,— пові�

домив російським колегам Головний

архітектор Києва Сергій Целовальник.

Водночас заслужений архітектор

України, генеральний директор Інсти�

туту “МіськЦівільПроект” Євгеній Лі�

шанський висловив думку, що одразу ж

після затвердження цього документа,

необхідно буде піднімати питання про

розширення меж Києва, на зразок Мос�

кви. Це дозволить вирішити транспорт�

ні й житлові проблеми киян та мешкан�

ців області, крім того, сприятиме роз�

витку бізнесу на нових територіях.

До речі, основними механізмами вирі�

шення транспортної проблеми великих

міст є не тільки будівництво нових доріг

та розв’язок, а й забезпечення балансу

розміщення робочих місць. Щоденно в

Києві на правий беріг Дніпра переїжд�

жає близько 400 тисяч мешканців, тому

вирішити проблему заторів зможе лише

рівномірний розвиток транспорту та

місць праці. Тобто насиченою робочими

місцями має бути не лише центральна

частина Києва, а й віддалені райони. Са�

ме таке рішення передбачено Стратегією

розвитку Києва до 2025 року, де однією із

ініціатив є створення нового ділового

району “Київ Сіті”.

Окрім того, для київських архітекто�

рів є дуже цінним досвід Москви у збе�

реженні історичного середовища. Во�

льовим рішенням наші північні сусіди

заборонили будь�яке нове будівництво

в межах Садового Кільця. Як пожарту�

вав Сергій Черьомін, якщо б не це рі�

шення, то без змін залишилися б лише

Кремль і Большой театр, а решту б пе�

ребудували.

“Історичний центр Москви буде збе�

режено в тому вигляді, який він є на

сьогодні — будуть закінчені лише ті

проекти, які уже реалізовуються. У нас

діє Департамент історичної спадщини,

який жорстко пильнує за дотриманням

законодавства, хоча й у нас були ексце�

си, пов’язані із спробами інвесторів

зносити історичні споруди, але з допо�

могою громадськості вдалося зупинити

ці процеси. Сьогодні місто дуже уважно

ставиться до своєї історичної спадщи�

ни”,— зазначив пан Черьомін.

Росіян, у першу чергу, цікавить досвід

Києва щодо оперативного будівництва

спортивних споруд до Євро�2012 та ко�

ординації транспортних та туристичних

потоків. “Москва готується зустрічати

фінал чемпіонату світу з футболу в 2018

році, і ми прийняли рішення про ре�

конструкцію низки стадіонів, крім того,

необхідна зміна транспортної інфра�

структури і покращення авіасполучен�

ня. У Москві три великих аеропорти, і у

нас виникає проблема, як ефективно

поєднати їх із центром міста. Із цієї точ�

ки зору досвід Києва нам дуже ціка�

вий”,— зауважив Сергій Черьомін
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ЗАТВЕРДЖЕНО

XI З’їздом Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”

“30” липня 2012 року

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА ВО "БАТЬКІВЩИНА"
У Вас низька зарплата? Мізерна пенсія? Ви взагалі не маєте ро�

боти? У Вас відбирають бізнес? Прокурор і суддя захищають бан�
дитів? Без хабара — нікуди, а справедливості нема ніде? Нищать
Вашу мову, історію, культуру? Хочуть відгородити від Європи за�
лізною завісою?

Ці проблеми створила влада. Шанс вирішити їх дає опозиція.
Нарешті відбулося об’єднання опозиційних партій в єдину по�

тужну команду. Сьогодні є впевненість, що саме “Батьківщина”
здатна здолати велике зло — корупцію, бідність, беззаконня, не�
справедливість, низькі зарплати і пенсії, свавілля судів і міліції. Це
зло уособлюють Партія регіонів і президент Янукович.

Мафіозний клан хоче бути при владі довічно. Вибори дають
можливість зламати його плани. Озброєний бюлетенями народ
очистить Україну від кримінального окупаційного режиму. Симво�
лічно, що вибори відбудуться саме 28 жовтня, у День визволення
України від окупантів!

Ми об’єдналися не лише проти Януковича. Маємо план, як
зробити життя людини гідним, європейський вибір — незворо�
тним, державу — справедливою, а владу — відповідальною.

ВІДПОВІДАЛЬНА ВЛАДА
Парламент не буде підрозділом Банкової. Ухваленням зако�

ну про імпічмент Президента ми розпочнемо усунення Януко�

вича від влади, якою той користається для самозбагачення.

Ухвалимо закон, який дасть вам змогу відкликати депутатів.

У парламенті голосуватимемо лише персонально. Встанови�

мо кримінальну відповідальність для тих, хто голосує за іншого

депутата.

Скасуємо недоторканність для всіх — Президента, народних

депутатів і суддів.

Видатки на утримання влади скоротимо удвічі. Пільги мож�

новладцям — скасуємо. Позбавимо посадовців державних ре�

зиденцій і дач. Повернемо Межигір’я державі.

Створимо Національне антикорупційне бюро, яке зламає

хребет корупції у владі, насамперед у правоохоронних органах.

Хіба зможуть боротися з корупцією ті, хто нею керують?

Проведемо антикорупційну люстрацію усіх чиновників, по�

чинаючи з суддів, прокурорів і слідчих. Кожен, хто порушив за�

кон або живе не за декларацією, буде звільнений з посади, при�

тягнутий до відповідальності і позбавлений права працювати на

державній службі.

Унаслідок люстрації відбудеться очищення суддівської сис�

теми та державної служби.

Конституційний Суд, який став подільником Януковича в

узурпації влади і порушенні прав мільйонів громадян, буде лік�

відовано конституційними змінами.

Відновимо парламентський і громадський контроль над си�

ловими структурами. Чітко визначимо їх функції, скоротимо

чисельність. Ці структури захищатимуть не владу від народу, а

права і свободи українських громадян.

Служба в лавах українського війська буде престижною.

Надамо громадянському суспільству, журналістам і опозиції

ефективні важелі контролю за діями влади.

Ми зупинимо репресії, звільнимо Юлію Тимошенко, Юрія

Луценка, усіх політичних в’язнів. На відміну від чинного режи�

му, ми не дозволимо обмежувати свободу слова, права громадян

на зібрання і мирний протест.

СПРАВЕДЛИВА ДЕРЖАВА — ГІДНЕ ЖИТТЯ
В економіці ми створимо нові робочі місця і підтримаємо

підприємців. В Україні залишиться тільки сім податків.

Позбавимо бізнес тиску з боку правоохоронних та адмініс�

тративних органів.

Ліквідуємо податкову міліцію, яка мордує бізнес.

Зупинимо потік контрабанди та неякісних товарів.

Оголосимо війну монополіям у всіх галузях. Створимо умови

для чесної конкуренції. Захистимо споживачів від монопольно

високих цін на товари та послуги.

Ліквідуємо тиск режиму мільярдерів на мале та середнє під�

приємництво.

Вся власність у країні буде прозорою. Створимо умови, за

яких буде вигідніше платити податки, ніж хабарі чиновникам.

Перекриємо канали виведення коштів через офшори.

Проведемо розслідування майнових і фінансових оборудок

сьогоднішньої влади. Майно, незаконно приватизоване коман�

дою Януковича, повернемо державі. Винних у порушенні зако�

ну притягнемо до відповідальності.

Наш план дій в економіці вже протягом року дозволить під�

вищити прожитковий мінімум і мінімальну зарплату до 2400

гривень, зарплату вчителів, лікарів, науковців та інших бю�

джетників — удвічі. За п’ять років мінімальну зарплату збіль�

шимо до двох прожиткових мінімумів. Із неї не стягуватиметь�

ся податок на дохід.

Зробимо перерахунок пенсій. Вони зростуть не на 100 гри�

вень, як перед виборами, а на 334 гривні, як того вимагає закон.

Несправедлива пенсійна “реформа” Януковича�Азарова�Ті�

гіпка буде скасована. Порядок нарахування пенсій буде єдиним

для всіх. Розмір пенсії залежатиме від трудового стажу, зарпла�

ти і умов праці. “Спецпенсій” не буде.

Приведемо військові пенсії у відповідність до рівня грошово�

го забезпечення тих, хто служить зараз.

Позбавимо Уряд права самочинно зменшувати розмір пільг і

соціальних виплат. Відновимо дію соціальних законів.

Молодь отримає робочі місця. Ухвалимо закон, який гаран�

тує перше робоче місце випускникам вузів, котрі навчалися за

держзамовленням.

На потреби ЖКГ і домогосподарств спрямуємо газ внутріш�

нього видобутку. Енергозбереження, позбавлення залежності

від дорогого російського газу стане національним пріоритетом.

Поки істотно не підвищиться рівень життя, заборонимо стя�

гувати пеню за заборгованість із комунальних платежів, а тим

більше позбавляти людей житла.

Мораторій на продаж сільськогосподарських земель буде

продовжено. Не дозволимо забрати у селян землю за безцінь.

Видамо акти на право власності на Вашу землю.

Кредити для селян зробимо доступними, закупівельні ціни

на зерно, молоко і м’ясо — справедливими.

Права пацієнта на гарантоване безкоштовне медичне обслу�

говування будуть захищені Законом. Розширимо мережу за�

гальнодоступних медичних закладів, передамо до неї лікарні

для депутатів і чиновників, зокрема “Феофанію”.

Для людей із особливими потребами реалізуємо програму

“Безбар’єрна Україна”.

Сільські школи, лікарні, дитячі садки закриватись не бу�

дуть. Кожна сільська школа отримає швидкісний доступ до

Інтернету.

Освіта стане доступною і сучасною. Розширимо мережу до�

шкільних установ. У середній школі реалізуємо програму “Знай

англійську — як українську”.

Збережемо систему зовнішнього незалежного оцінювання як

гарантію рівних можливостей і захисту від корупції при вступі

до вузів.

Запровадимо державні гранти на отримання вищої освіти,

стимулюватимемо дистанційне навчання молоді в провідних

зарубіжних університетах.

Чисте повітря, чиста вода, чисті міста і села — наша мета.

УКРАЇНСЬКА САМОБУТНІСТЬ — 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР

Пріоритетним завданням стане формування сучасної укра�

їнської політичної нації із неповторною національною іден�

тичністю, власною історією та спільним європейським май�

бутнім.

Наповнимо реальним змістом статус української мови як

єдиної державної. Сприятимемо її повноцінному застосуванню

в усіх сферах суспільного життя, зокрема на телебаченні, радіо,

у книговидавництві, кінематографі та шоу�бізнесі.

Створимо умови для вільного розвитку усіх мов, гарантуємо

права національних меншин згідно з європейськими стандар�

тами.

Ліквідуємо кризу у відносинах із Євросоюзом.

Забезпечимо підписання та ратифікацію Угоди про асоці�

ацію та зону вільної торгівлі з ЄС.

Досягнемо безвізового режиму з країнами Євросоюзу, парт�

нерства з Російською Федерацією.

Європейські цінності — це наші цінності.

Це Ваш шанс змінити Україну і Ваше життя!
Це Ваш шанс довести, що саме Ви визначаєте долю країни!
28 жовтня — прийдіть на вибори!
Проголосуйте за себе!
Проголосуйте за Батьківщину!

Перший заступник Голови
Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”

О. В. ТУРЧИНОВ

У Голосієво спрощують процедуру надання 
адміністративних послуг
З третьо о вересня нинішньо о ро в Центрі надання адміністра-

тивних посл Голосіївсь ої РДА запровадж ється пра ти а замовлен-
ня телефонном режимі та через еле тронний абінет 5 адміністра-
тивних посл : надання стат с та видача довід и “дитина війни”; ви-
дача довід и про омпенсаційні виплати бать ам на дітей, я і по-
страждали внаслідо Чорнобильсь ої атастрофи; видача довід и про
отримання (неотримання) соціальної допомо и; видача довід и про
переб вання на вартирном облі ; видача довід и про переб вання
спис ах бажаючих прийняти часть про рамах “дост пне житло”

50/50, 60/40, 70/30. Більш детальн інформацію можна отримати за
телефонами: 281-66-28, 281-66-27

З метою захисту підприємців Деснянською 
прокуратурою проведено міжвідомчу нараду
Про рат рою Деснянсь о о район столиці за частю ерівни ів
онтролюючих ор анів та ор анів ви онавчої влади проведено міжві-
домч нарад щодо стан додержання за онодавства У раїни, спря-
мовано о на систематизацію заходів, направлених на дере ляцію та
розвито підприємництва в державі.
Проведення цієї наради об мовлено наявністю низ и проблемних

питань, а саме: досі не створено належних мов для по ращення лі-
мат щодо ведення повноцінної та захищеної за оном підприємниць-
ої діяльності, мають місце випад и проведення перевіро без відпо-
відних на те підстав, що неможливлює робот підприємців.
Я на олосив про рор Деснянсь о о район столиці Михайло Твер-

дохліб: “Кожен з ерівни ів ор анів влади та онтролюючих ор анів
район нестиме особист відповідальність за пор шення за онодав-
ства під час перевіро с б’є тів осподарювання”.
За рез льтатами проведення міжвідомчої наради прийнято постано-

в , я ою затверджено чіт ий план спільних заходів, спрямованих на
зменшення тис на підприємців з бо онтролюючих ор анів та ство-
рення сприятливих мов для розвит мало о та середньо о бізнес
район

Новини районів

Благовіст

У столиці обговорювали права 
колишніх в’язнів концтаборів

До Києва завітали гості з Австрії,

Чехії, Росії, Сербії, Словенії. Вони

обговорили результати діяльності

Комітету щодо турботи, допомоги та

захисту прав жертв фашизму та на�

цизму у своїх країнах. “Окрім того,

на засіданні ми розглянули кадрові

питання, які стосуються правил і

термінів, на які обираються голова

та заступник голови спілки і призна�

чаються нові члени”,— розповіла

“Хрещатику” голова Міжнародного

комітету вигнанців та біженців —

жертв фашизму та нацизму у період

1920—1945 року Івіца Жнидаршич.

Як розповіла “Хрещатику” в. о.

начальника Управління у справах

жінок, інвалідів, ветеранів війни та

праці Ірина Голубєва, проведення у

Києві засідання комітету Міжнарод�

ного європейського конгресу жертв

фашизму і нацизму — важлива подія

для нашої держави. “Адже цим ми

показуємо, що Україна миролюбна і

товариська держава, яка відкрита

для міжнародної співпраці, і для

цього у нас є вся необхідна база та

великий досвід роботи”,— зазначи�

ла пані Голубєва.

У той же час, як наголошують

учасники конгресу, аби результати

подібних зустрічей приносили прак�

тичні результати, їм необхідна під�

тримка з боку влади. Як запевняє го�

лова Української спілки в’язнів —

жертв нацизму Маркіян Демидов,

така підтримка у Києві досить від�

чутна. “Основне питання, над яким

ми працюємо — це захист соціаль�

них і моральних прав жертв нациз�

му, яких на сьогодні у нас близько

180 тисяч. У своїй діяльності ми

маємо значну підтримку з боку київ�

ської влади, але хотілося б збільши�

ти її на рівні уряду та держави”,—

зазначив пан Демидов

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Деле ації із восьми раїн світ з’їхалися до раїнсь ої
столиці, щоб об оворити на альні проблеми своєї ро-
мади. Захід та о о висо о о рівня Києві проходив
вперше. За підс м ами засідання б ло під отовлено
резолюцію, я часни и он рес надішлють президен-
там європейсь их держав та президент Ради Європи.

Вперше у Києві відбулося засідання Міжнародного європейського
конгресу жертв фашизму і нацизму

Діалог з освітянами 
налагоджено
Незабаром директори шкіл зможуть брати участь у засіданнях 
профільної комісії Київради
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Система правління за-
альноосвітніми навчальни-
ми за ладами потреб є
змін відповідно до вимо
с часності. Це одно олос-
но ствердж ють освітяни.
Саме том представни и
ГО “Асоціація ерівни ів
ш іл міста Києва” (АКШК)
спільно з членами постій-
ної омісії Київради з пи-
тань манітарної політи и
розробили од , за я ою
ш оли отримають значно
ширші повноваження ре-
алізації власних освітніх
ініціатив.

Після підписання угоди у складі

гуманітарної комісії з’явиться

представник від Асоціації, який ма�

тиме право голосу у вирішенні важ�

ливих освітянських питань. “Ми

запросимо члена Асоціації керівни�

ків шкіл Києва до обговорення ста�

ну матеріально�технічного забезпе�

чення загальноосвітніх навчальних

закладів, в тому числі проекту бю�

джету міста, визначення надбавок

та доплат. Таким чином, метою уго�

ди є популяризація відкритості ро�

боти комісії та доступність керів�

ництва шкіл та педагогічних колек�

тивів до прийняття рішень, які об�

говорюються на засіданнях нашої

комісії”,— розповіла “Хрещатику”

голова постійної комісії Київради з

питань гуманітарної політики Алла

Шлапак.

Окрім того, Асоціація отримає ін�

формаційну підтримку, зокрема ви�

світлення діяльності АКШК у пресі

та на телебаченні. Також комісія

сприятиме розвитку автономії ліце�

їв, гімназій та інших типів навчаль�

них закладів.

“Актив нашої директорської асо�

ціації працює над зміною форматів

управління шкільною освітою сто�

лиці, підвищенням якості освітньо�

го менеджменту. Паралельно ми

розробляємо нові методики розпо�

ділу фінансових потоків, які надхо�

дять у школи. Йдеться про те, що

сьогодні директор школи не має

права направляти заощаджені ре�

сурси з одного напрямку на інший.

Приміром, зекономивши певні

кошти на енергоносіях, керівник за�

кладу не може закупити за ці кошти

парти, стільці, книжки. Ми ж хоче�

мо розвивати нашу автономію, в чо�

му нам допомагатиме профільна ко�

місія Київради”,— розповів “Хре�

щатику” керівник ГО “Асоціація ке�

рівників шкіл м. Києва” Юрій Шу�

кевич.

АКШК розповсюджуватиме серед

своїх колег інформацію про діяль�

ність комісії та про ті важливі пи�

тання, які вирішуються на її засідан�

нях.

Нині текст угоди погоджено з усі�

ма членами комісії та готується до

подання на сесію Київради. Після

прийняття документа відбудеться

його підписання за участі керівників

столичних шкіл та представників

профільної комісії. Зазначимо, що

до Асоціації керівників шкіл м. Ки�

єва входить 88 директорів, які пред�

ставляють усі райони столиці. Нара�

зі це єдине громадське об’єднання

директорів шкіл міста приватного і

державного секторів
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Пророк Захарія 
та праведна Єлизавета
Сьо одні, 18 вересня, Свята Цер ва вшанов є пам’ять
свято о проро а Захарії та праведної Єлизавети. Свя-
тий проро Захарія та свята праведна Єлизавета б ли
бать ами свято о Проро а, Предтечі й Хрестителя Гос-
подньо о Іоанна.

Праведні священик Захарія та його дружина Єлизавета (сестра Анни, ма�

тері Пресвятої Богородиці), “бездоганно сповняючи заповіді Господні”,

страждали безпліддям, що в старозавітні часи вважалося великим покаран�

ням Божим.

Одного разу під час служіння в храмі святий Захарія отримав звістку від Ан�

гела, що його дружина народить йому сина, який “буде великий перед Госпо�

дом” та “прийде перед Ним у дусі та силі Іллі”. Захарія засумнівався в можли�

вості виконання цього пророкування та за маловір’я був покараний німотою.

Коли у праведної Єлизавети народився син, по навіюванню Святого Ду�

ха вона оголосила, що хоче назвати немовля Іоанном, хоча раніше в їхньо�

му роді таке ім’я ніхто не носив. Коли запитали праведного Захарія, як він

хоче назвати дитину, то він написав на дощечці ім’я Іоанн. Після цього до

нього повернувся дар мови, й він, сповнившись Святого Духа, став проро�

кувати про свого сина як про Предтечу Господа.

Коли нечестивий цар Ірод почув від волхвів про народження Месії, він ви�

рішив вбити у Віфлеємі та його околицях усіх немовлят у віці до 2�х років,

сподіваючись, що серед них буде й народжений Месія. Ірод добре знав про

незвичайне народження пророка Іоанна то хотів убити його, побоюючись,

що він і є Цар Іудейський. Дізнавшись про це, праведна Єлизавета сховала�

ся разом з немовлям у горах. Вбивці всюди шукали Іоанна. Побачивши пе�

реслідувачів, праведна Єлизавета зі сльозами стала благати Бога про поряту�

нок, й тут гора розступилася та вкрила її разом з немовлям від погоні. У ці

тяжкі дні святий Захарія виконував служіння в Єрусалимському храмі. Во�

їни, послані Іродом, марно намагалися дізнатися у нього, де знаходиться йо�

го син. Тоді за велінням Ірода вони вбили святого пророка, заколовши його

між жертовником та вівтарем. Праведна Єлизавета померла через 40 днів

після свого чоловіка, а святий Іоанн, якого обрав Господь, перебував у пус�

телі до дня свого явлення ізраїльському народу.

Інформацію надано Синодальним відділом 
Української православної церкви
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Людина понад усе !
Україна � європейська держава. У більшості європейських

країн при владі знаходяться ліберальні партії. Європейська лі�

берально�демократична система базується на засадах Загальної

декларації прав людини, Міжнародного пакту про громадян�

ські і політичні права (прийнятого ООН у 1966 р.), Конвенції

про захист прав і основних свобод людини (прийнятої Радою

Європи у 1950 р.), відповідно до яких люди наділені невід'ємни�

ми базовими "природними" правами � правом на життя, правом

на свободу та на приватну власність, гарантом яких виступає

правова держава. Ліберальна партія України ставить перед со�

бою завдання протягом 2012�2017 років, добитись відродження

добробуту домашніх господарств � родин на рівні середніх по�

казників індексу ООН людського розвитку, шляхом подолання

корупції в Україні.

Відповідно першої статті Конституції України, обіцяємо протя�
гом 2012�2017 років забезпечити для кожного громадянина Укра�
їни додержання семи свобод.

ПРАВО НА ЖИТТЯ
Створення сприятливих умов для відродження духовності та

віросповідання, як фундаменту формування загальнолюдських

цінностей між людьми в Україні з метою досягнення злагоди у

суспільстві, на виконання статей 11, 35 Конституції України. 

Ліберальна партія України:  

1) виступить з ініціативою перед православним світом щодо

отримання містом Києвом статусу: "Київ � духовна столиця

православного світу" у зв'язку з тим, що в Україні на душу насе�

лення більшість православних християн.

2) виступить з ініціативою проведення референдуму щодо

визначення питання землі, так як Ліберальна партія України

вважає, що земля є душею українського народу, а душу не мож�

на продавати. Земельна ділянка має здаватись виключно в

оренду терміном не більш ніж на 50 років.  

3) виступить з ініціативою перед світовим співтовариством

щодо отримання Україною статусу "Країни миротворця". Укра�

їна має стати "Домом Миру" для усього людства на планеті Зем�

ля. Саме цей статус дозволить Україні змінити незрозумілу ук�

раїнську військову доктрину на миротворчу місію України у

міжнародному співтоваристві.

ПРАВО НА БЕЗПЕЧНЕ ЖИТТЄВЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
Створення безпечного життєвого середовища для кожного

громадянина України, на виконання статей 1, 3, 13, 16, 17, 50

Конституції України.

Ліберальна партія України: 

1) запровадить дієвий механізм контролю щодо забезпечен�

ня екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги

на території України за атмосферним повітрям, водними та зе�

мельними ресурсами, природними надрами та виступить з іні�

ціативою щодо підняття штрафних санкцій за їх забруднення та

спрощення системи виплат компенсацій людині, якій було зав�

дано реальних збитків при порушенні екології;

2) запровадить дієвий механізм контролю на території Укра�

їни за якістю питної води, продуктів харчування, решти пред�

метів побуту, при використанні яких може виникнути у людини

пошкодження здоров'я, та виступить з ініціативою щодо під�

няття штрафних санкцій за нанесення людині шкоди та спро�

щення системи виплат компенсацій людині, якій було завдано

реальних збитків;

3) шляхом впровадження дієвого механізму забезпечення ко�

ординації між силовими та контролюючими відомствами Укра�

їни, забезпечить безпеку для кожного громадянина України,

територіальних громад та країни в цілому;

ПРАВО НА РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ'Я
Створення вітчизняної медично�виробничо�фінансової інф�

раструктури, яка буде сприяти кожному громадянину України

забезпечити репродуктивне здоров'я продовж життя, на вико�

нання статті 49 Конституції України.

Ліберальна партія України:

1) забезпечить надання кожному громадянину України про�

довж його життя (від зачаття людини батьками до поховання)

раз на рік обов'язкових профілактично�медичних послуг, у то�

му числі при необхідності послуг швидкої медичної допомоги

та комплексних медичних послуг у рамках розвитку сімейної

медицини;

2) впровадить дієву систему обов'язкового медичного страху�

вання в Україні на засадах державно�приватного партнерства;

3) буде ініціювати надання протягом 2012�2017 років пільг

вітчизняним товаровиробникам товарів та послуг, які безпосе�

редньо застосовуються в медичній галузі, з метою відродження

власної вітчизняної медично�виробничо�фінансової інфрас�

труктури, для забезпечення репродуктивним здоров'ям грома�

дян України.

ПРАВО НА ОТРИМАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ
ОСВІТИ ПРОДОВЖ ЖИТТЯ

Надання, продовж усього життя, якісної (конкурентоспро�

можної) освіти кожному громадянину України, на виконання

статті 53 Конституції України. 

Ліберальна партія України:

1) забезпечить надання кожному громадянину України про�

довж його життя якісної та конкурентоспроможної освіти

(дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, профе�

сійно�технічної, вищої освіти і післядипломної освіти) на рівні

провідних країн світу;

2) забезпечить відродження професійно�технічної освіти в

Україні з урахуванням науково�технічного прогресу;

3) забезпечить відродження в Україні масового розвитку фі�

зичної культури та спорту як головного чинника пропаганди

здорового способу життя.

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ РОЗПОДІЛ СУСПІЛЬНОГО
БАГАТСТВА МІЖ ГРОМАДЯНАМИ

Запровадження дієвого механізму контролю за чітким додер�

жанням усіма гілками влади права громадянина України на от�

римання від держави гарантованих гідних соціальних стандар�

тів, з метою забезпечення кожного громадянина України дос�
татнім життєвим рівнем (що включає достатнє харчування, одяг,

відпочинок, надання медичних послуг, освіти тощо), на вико�

нання статей 45, 48, 95 Конституції України.

Ліберальна партія України:

1) буде ініціювати затвердження соціальних стандартів для

громадян України на рівні не нижче за середньостатистичні по�

казники індексу ООН людського розвитку;

2) забезпечить впровадження дієвого механізму контролю за

нарахуванням та адресною виплатою державних соціальних га�

рантій кожному громадянину України, які потребують таких

гарантій;

3) буде ініціювати впровадження дієвого механізму щодо за�

безпечення виплати державних соціальних гарантій кожному

громадянину України, які потребують соціальної допомоги, че�

рез залучення їх до соціальних робіт, якщо вони будуть на це

спроможні.

ПРАВО НА ЖИТЛО (соціальне або доступне)
Запровадження дієвого механізму отримання соціального

житла або придбання доступного житла кожним громадянином

України, на виконання статі 47 Конституції України.

Ліберальна партія України:

1) буде ініціювати створення виключно за рахунок громадян

України іпотечної інституції "Ліберально�солідарного фонду

гарантій придбання доступного житла громадянами України",

що забезпечить гарантію в отриманні гарантованого державою

житла продовж життя людини.

2) відродить досвід попередніх поколінь та нормативно�право�

вої бази щодо формування Житлово�будівельних кооперативів.

3) відродить досвід попередніх поколінь щодо об'єднань під�

приємців у галузі будівництва (трести, виробничо�будівельно�

фінансові об'єднання тощо), у рамках державно�приватного

партнерства спільно з органами місцевого самоврядування.

ПРАВО НА ПРАЦЮ АБО ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬ�
НІСТЬ

Створення сприятливого середовища для збереження існую�
чих та створення нових робочих місць, на виконання статей 41,

42, 43, 44, 45, 46, 54 Конституції України.

Ліберальна партія України:

1) буде ініціювати запровадження "Ліберально�солідарно�

соціальної бюджетної системи в Україні" на виконання статті

95 Конституції України; 

2) буде ініціювати введення лише 3 податків (10% з обігу на

момент переходу прав власності на товар чи послугу; щорічний

податок на власність (розкіш); прямий єдиний податок до пен�

сійного фонду) � замість сьогоднішніх 134;

3) буде ініціювати створення "Ліберально�солідарно�соці�

ального фонду праці", який надасть гарантії найманому праців�

нику на виплату заробітної платні, у тому числі права на відпо�

чинок та соціальний захист, а роботодавцю на отримання зап�

ланованого доходу, вказаного в бізнес�плані.

Голова Ліберальної партії України  Циганко П.С.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА 
ЛІБЕРАЛЬНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
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Центральна виборча комісія

Розглянувши подання суб'єктів вне�

сення кандидатур до складу окружних

виборчих комісій з виборів народних

депутатів України 28 жовтня 2012 року

про заміну членів окружних виборчих

комісій, відповідно до  пункту 1 части�

ни другої статті 13, частин першої �

третьої, п'ятої � сьомої статті 26, час�

тин п'ятої � сьомої, десятої, одинадця�

тої статті 27, пункту 2 частини третьої,

частин четвертої, п'ятої, сьомої, деся�

тої статті 37, підпункту 1 пункту 4 роз�

ділу XV Закону України "Про вибори

народних депутатів України", керую�

чись статтями 11 � 13, пунктом 17 стат�

ті 19, частиною другою статті 27 Закону

України "Про Центральну виборчу ко�

місію", Центральна виборча комісія 

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

виборчих комісій з виборів народних

депутатів України 28 жовтня 2012 року,

утворених відповідно до постанови

Центральної виборчої комісії від 26

серпня 2012 року № 604  "Про утворен�

ня окружних виборчих комісій з вибо�

рів народних депутатів України 28

жовтня 2012 року", згідно з додатками

1 � 8.

2. Окружним виборчим комісіям з

виборів народних депутатів України  28

жовтня 2012 року, до складу яких вно�

сяться зміни, поінформувати громадян

про такі зміни у визначений цими ко�

місіями спосіб.

3. Цю постанову разом з відповідним

додатком надіслати відповідним регіо�

нальним друкованим засобам масової

інформації для опублікування у семи�

денний строк від дня її прийняття, а

також окружним виборчим комісіям з

виборів народних депутатів України.

4. Цю постанову оприлюднити на

офіційному веб�сайті Центральної ви�

борчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії 

Ж. УСЕНКО%ЧОРНА
Додаток 8

до постанови Центральної виборчої ко�

місії від 14 вересня 2012 року № 918

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій з

виборів народних депутатів України 
28 жовтня 2012 року

місто Київ

Окружна виборча комісія з виборів
народних депутатів України  

одномандатного виборчого округу 
№ 216

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Горохівська Ольга Вікторівна, 1985

року народження � від партії Всеукра�

їнське політичне об'єднання "Єдина

Родина" (у зв'язку із внесенням подан�

ня про заміну члена виборчої комісії

суб'єктом, за поданням якого кандида�

туру такого члена було включено до

складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Арзамасцева Віра Василівна, 1948

року народження � від партії Всеукра�

їнське політичне об'єднання "Єдина

Родина".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Непогодьєв Валентин Сергійович,

1980 року народження � від фракції

Партії регіонів (у зв'язку із внесенням

подання про заміну члена виборчої ко�

місії суб'єктом, за поданням якого кан�

дидатуру такого члена було включено

до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Кононов Ігор Олександрович, 1969

року народження � від фракції Партії

регіонів.

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Пархоменко Варвара Миколаївна,

1962 року народження � від Політичної

партії "Руська Єдність" (у зв'язку із

внесенням подання про заміну члена

виборчої комісії суб'єктом, за подан�

ням якого кандидатуру такого члена

було включено до складу виборчої ко�

місії).

Включити до складу комісії:
Муринська Ольга Миколаївна, 1951

року народження � від Політичної пар�

тії "Руська Єдність".

Секретар 
Центральної виборчої комісії  

Т. ЛУКАШ

Постанова № 918 від 14 вересня 2012 року, м. Київ
Про зміни в складі окружних виборчих комісій 
з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Чубко Оксани Миколаївни.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2722312520.
Банк отримувача: ПАТ "УКРІНБАНК", Київська філія, м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 300250. Рахунок отримувача: 26439002359001".

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Про відзначення в м. Києві 
100%річчя українського скаутського руху

Розпорядження № 575 від 10 квітня 2012 року
Відповідно до статті 22 Закону України "Про столицю України % місто%герой Київ", статті 32 Закону України "Про місцеве

самоврядування в Україні", статті 2 Указу Президента України від 28.03.2008 № 279/2008 "Про заходи щодо сприяння розвитку
пластового (скаутського) руху в Україні", постанови Верховної Ради України від 01.11.2011 №3984%VI "Про відзначення 100%річчя
українського скаутського руху", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити План проведення з 21.04.2012 до 30.09.2012
загальноміських заходів щодо відзначення в м. Києві 100�річчя укра�

їнського скаутського руху (далі � Заходи), що додається.
2. Головному управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчо�

го органу Київської міської ради (Київської міської держанної адміністра�
ції):

2.1. Здійснити фінансування витрат на проведення Заходів в межах
видатків, передбачених в бюджеті міста Києва на 2012 рік по Голов�

ному управлінню згідно з кошторисом, що додається.
2.2. Забезпечити монтаж тимчасових модульних сценічних конструк�

цій, необхідних для проведення Заходів.
2.3. Залучити до проведення Заходів кошти підприємств, установ, ор�

ганізацій всіх форм власності, об'єднань громадян (спонсорів свята) у
встановленому законодавством порядку.

3. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведення
Заходів взяв на себе Київський міський осередок Всеукраїнської моло�
діжної громадської організації "Національна Організація Скаутів України".

4. Організатору Заходів забезпечити дотримання Правил благоустрою
міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від
25.12.2008 № 1051/1051 під час підготовки, використання сценічних
конструкцій на Майдані Незалежності і Софіївській площі та відновлення
порушеного благоустрою.

5. Печерській та Шевченківській районним в місті Києві державним
адміністраціям, ПАТ "Київспецтранс" забезпечити встановлення додат�
кових урн і контейнерів для збору побутових відходів та їх вивезення, а

також прибирання Майдану Незалежності і Софіївської площі після про�
ведення Заходів.

6. КП "Київтранспарксервіс" забезпечити безкоштовне паркування
транспортних засобів, задіяних для підготовки та проведення Заходів.

7. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити
охорону громадського порядку під час проведення Заходів та перекрит�
тя руху транспорту 28.04.2012 з 08.00 години до 10.00 години на вул.
Володимирській (від Софіївської площі до вул. Хрещатик) на період виїз�
ду автобусів з учасниками Заходів.

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

9. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) сприяти висвітленню
проведення Заходів в засобах масової інформації.

10. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації
згідно з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в за�
собах масової інформації змісту цього розпорядження.

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови Київської міської державної адміністрації Ново�
хатька Л.М.

Голова О.Попов
З додатками до розпоряджень КМДА 

можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

Про реставрацію та реконструкцію 
з прибудовою до школи "Ліцей № 100 "Поділ" 

по вул. Покровській, 4/6
Розпорядження №534   від 3 квітня 2012 року 

Відповідно до ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою забезпечення ефективності використання
бюджетних коштів та управління будівництвом, скорочення його строків та своєчасного введення об'єкта в експлуатацію, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити комунальне підприємство "Дирекція реставраційно�
відновлювальних робіт" замовником виконання робіт з реставрації та
реконструкції з прибудовою до школи "Ліцей № 100 "Поділ" по вул.
Покровській, 4/6.

2. Подільській районній в місті Києві державній адміністрації забез�
печити передачу комунальному підприємству "Дирекція реставрацій�
но�відновлювальних робіт" виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) документацію щодо ре�
конструкції з прибудовою до школи "Ліцей № 100 "Поділ" по вул. Пок�
ровській, 4/6 (а саме: проектно � кошторисну документацію, догово�
ри, акти виконаних робіт, акти звірки, довідку про суму фактичних
витрат з початку їх виконання та інші наявні документи по об'єкту).

3. Комунальному підприємству "Дирекція реставраційно�відновлю�
вальних робіт" виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):

3.1.Визначити у встановленому порядку генеральну проектну орга�
нізацію та генеральну підрядну організацію зі здійснення реставрації
та реконструкції об'єкта, зазначеного в п. 1 цього розпорядження.

3.2. Забезпечити коригування та затвердження в установленому
порядку проектно�кошторисної документації.

3.3. Одержати дозволи центрального органу виконавчої влади у
сфері охорони культурної спадщини � Міністерства культури України,
місцевого органу у сфері охорони культурної спадщини � Головного

управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на про�
ведення робіт, зазначених в п. 1 цього розпорядження.

4. Взяти до відома, що фінансування робіт, зазначених у пункті 1
цього розпорядження, буде здійснюватися у межах та відповідно до
Програми соціально�економічного розвитку міста Києва на 2012 рік.

5. Головному управлінню капітального будівництва виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
в установленому порядку подати до Головного управління економіки
та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо вклю�
чення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, до проектів
програм соціально�економічного розвитку м. Києва на 2013 рік та
наступні роки,

6. При укладенні замовником договорів підряду на реставрацію та
реконструкцію з прибудовою об'єкта обов'язково передбачати умови
щодо надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та встано�
вити гарантійні строки експлуатації об'єкта.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на зас�
тупника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М.І.

Голова О. Попов
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Передвиборна програма
Політичної партії "УДАР 

(Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
"Від успіху людини � до успіху країни" 
Україна потребує якісно нового типу відносин між громадя�

нином і державою. Вони мають базуватися на взаємній довірі,

безумовній повазі до кожної людини, її прав і свобод, рівності

всіх перед законом, єдності країни. 

Лише на таких засадах буде розкрито потенціал держави і за�

безпечено умови для добробуту кожного. Лише так Україна

зможе вирватись із кола зубожілих корумпованих режимів і

приєднатися до європейської спільноти. 

Для цього ми будемо діяти, щоби:

І. ЗЛАМАТИ КОРУПЦІЙНУ СИСТЕМУ
Мета: Знищити підвалини корупції

Запровадити прозорі і єдині для всіх правила
Скоротити кількість державних органів, які мають дозвільні,

контрольні та каральні повноваження. Мінімізувати взаємодію

громадянина з чиновником.

Реалізувати принцип єдиного вікна та прозорого офісу в усіх

сферах взаємодії громадянина і держави.

Зобов'язати саме  чиновника, а не громадянина, збирати усі не�

обхідні довідки.
Протягом року забезпечити перехід на електронний доку�

ментообіг.

Звільнити економіку від податкових та адміністративних пут
Скоротити час для реєстрації нового бізнесу до 30 хвилин.

Скоротити кількість загальнодержавних податків і зборів, за�

лишивши: податок на доходи фізичних осіб, податок на прибу�

ток підприємств, податок на додану вартість, єдиний соціаль�

ний внесок, акцизний збір, податки на нерухомість і землю. 

Удосконалити спрощену систему оподаткування для малого

та мікробізнесу. Наблизити загальну систему оподаткування за

принципами адміністрування до спрощеної.

Очистити владу від корупціонерів
Провести антикорупційну люстрацію � після незалежної пе�

ревірки всіх чиновників, правоохоронців, суддів та прокурорів,

звільнити з посад всіх корупціонерів.

Створити для виявлення і притягнення до відповідальності

корупціонерів незалежне Антикорупційне агентство. 

Запровадити механізм відкликання депутатів всіх рівнів. 

ІІ. ВСТАНОВИТИ КОНТРОЛЬ ГРОМАДЯН НАД ДЕРЖА�
ВОЮ

Мета: Забезпечити ефективний захист людини

Впровадити механізми прямої народної дії
Народна законодавча ініціатива. Законопроект, підтриманий

150000 громадян України, має розглядатися парламентом пер�

шочергово. 

Народне вето. Забезпечити громадянам право скасовувати на

референдумі рішення органів державної влади і місцевого са�

моврядування � за винятком питань, референдум щодо яких за�

боронений Конституцією України.

Народний вотум недовіри. Надати можливість громадам ух�

валювати на місцевому референдумі рішення про недовіру го�

лові місцевої державної адміністрації, керівнику міліції і подат�

кової, прокурору, судді � що матиме наслідком дострокове при�

пинення їх повноважень.

"Перезавантажити" судову систему
Зробити систему судів простою і зрозумілою. 

Призначати усіх суддів Вищою радою юстиції. Формувати її

склад виключно на З'їзді суддів України. 

Запровадити суд з 12 присяжних для розгляду тяжких злочинів. 

Посилити роль громадян у виборах
Запровадити на виборах до парламенту та до місцевих рад

(крім сільських і селищних) суто пропорційну виборчу систему з

відкритими списками. Для парламентських виборів передбачити

існування регіональних багатомандатних округів. Депутатів сіль�

ських і селищних рад обирати за мажоритарною системою.

Запровадити проведення виборів міських голів у два тури.

Надати право голосування на місцевих виборах громадянам,

яким на день голосування виповнилося 16 років.

ІІІ. ПОБУДУВАТИ КРАЇНУ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Мета: Гарантувати рівність шансів на успіх для кожного

Змусити бюджет працювати в інтересах усіх громадян
Створити систему обов'язкової публічної бюджетної звітнос�

ті, за якої кожен громадянин зможе в режимі реального часу

стежити за доходами і витратами бюджетів всіх рівнів.

Забезпечити прозорість системи державних закупівель.

Протидіяти концентрації прав власності на підприємства од�

нієї галузі.

Забезпечити рівні стартові можливості для всіх
Виплачувати соціальну допомогу на виховання дітей у мало�

забезпечених сім'ях до досягнення ними 15 років. 

Забезпечити реальну рівність доходів, можливостей працев�

лаштування і кар'єри для жінок і чоловіків.

Інвестувати у молодь
Запровадити державне квотування робочих місць для молоді

на підприємствах та установах.

Стимулювати підприємства, які беруть на роботу і стажуван�

ня молодь.

Гарантувати доступність житла для молодих сімей.

Підтримати критичні сфери безпеки країни 
Продавати і здавати в оренду землі державної і комунальної

власності винятково на аукціонах. Надати право власності на

землі сільськогосподарського призначення виключно фізич�

ним особам � громадянам України.

Стимулювати підприємства, які використовують альтерна�

тивні джерела енергії, енергозберігаючі та чисті технології ви�

робництва, а також інвестують у видобуток енергоносіїв в Ук�

раїні. 

Завершити створення професійної армії. Збільшити бюджет�

ні видатки на Збройні Сили України щонайменше до 2% ВВП,

зосередившись на технічній модернізації армії. 

ІV. НАДАТИ ВЛАДУ МІСЦЕВИМ ГРОМАДАМ
Мета: Підтримати реальне місцеве самоврядування

Забезпечити коштами місцеві громади
Залишати 100% податку на доходи фізичних осіб, податку на

землю та податку на нерухомість у громадах. Гарантувати, що

перерозподіл надходжень від решти податків забезпечить фі�

нансування потреб громади.

Повернути киянам право на самоврядування
Надати обраному киянами міському голові повноваження

голови Київської міської державної адміністрації.

Наблизити владу до людей
Забезпечити виділення достатніх коштів з місцевих бюджетів

для діяльності органів самоорганізації населення.

Стимулювати створення робочих місць в регіонах 
Встановити нульову ставку податку на прибуток: для новос�

творених підприємств � на 3 роки, для створених на депресив�

них територіях і на селі � на 5 років.

Стимулювати інвестиції у комунальну, транспортну, інфор�

маційну, медичну інфраструктури у громадах.

V. ДОСЯГТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ

Мета: Створити можливості для гідного заробітку та гармо�

нійного розвитку людини

Відмовитись від політики дешевої робочої сили
Встановити мінімальні зарплати та пенсії на рівні, який га�

рантує повноцінне життя, а не виживання.
Забезпечити рівень доходів громадян, який дозволить кож�

ному працюючому, не економлячи на харчах та одязі, на місяч�

ну зарплату купити холодильник або пральну машину; пересіч�

ній сім'ї протягом 5 років придбати автомобіль, протягом 10 ро�

ків � житло.

Перейти до прозорої і ефективної соціальної політики
Запровадити адресність як основний принцип призначення

соціальної допомоги, унеможливити її одержання заможними

особами.

Застосувати єдиний для всіх принцип нарахування пенсій.

Поетапно перейти до накопичувальної пенсійної системи. 

Стимулювати підприємства, які інвестують у підтримку ос�

вітніх, медичних, громадських і культурних проектів.

Сприяти оздоровленню нації
Поетапно запровадити доступну і прозору систему обов'яз�

кового медичного страхування, гарантованого державою.

Щорічно збільшувати бюджетну підтримку інфраструктури

здорового способу життя, фізичної культури і спорту.

Забезпечити якісну освіту
Гарантувати обов'язковість і безоплатність повної середньої

освіти, безоплатність професійно�технічної освіти.

Надати вищим навчальним закладам широкі автономні пра�

ва, зокрема залучати бізнес до прозорого фінансування їхньої

діяльності та комерціалізувати власні наукові розробки.

Започаткувати прозору програму державних грантів для нав�

чання обдарованої молоді у найкращих вищих навчальних зак�

ладах України і світу.

Підтримати український культурний продукт
Стимулювати інвестиції у сферу культури: національне кни�

говидання, кінематограф і кінопрокат, написання музичних і

літературних творів.

Всі говорять, що необхідно змінити країну. Ми це зробимо.
Настав час УДАРу!

Голова Партії   Кличко В.В.
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Про внесення змін до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2008 № 307

Розпорядження №  538 від  3 квітня 2012 року 
Відповідно до ст. 6, 22,23 Закону України "Про дорожній рух", ст. 19 Закону України "Про автомобільні дороги", у зв'язку з необ%

хідністю продовження строків виконання робіт з проектування та реконструкції Кільцевої дороги на ділянці від вул. Сім'ї Сосніних
до Гостомельського шосе у Святошинському районі з будівництвом пішохідних переходів в різних рівнях з проїзного частиною, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2008 № 307
"Про реконструкцію Кільцевої дороги на ділянці від вул. Сім'ї Сосніних до
Гостомельського шосе у Святошинському районі з будівництвом пішохід�
них переходів в різних рівнях з проїзною частиною":

1. В пункті 1 слова та цифри" у 2010 році" та "а в 2011 році" виключи�
ти.

2. В підпункті 3.1 пункту 3 слова "тендерній основі" замінити словами
"конкурсних торгах".

3. Підпункт 3.5 пункту 3 викласти в новій редакції:
"3.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�

конання будівельних робіт.".
4. Пункт 3.8 виключити.

5. Пункт 5 викласти в новій редакції:
"5. 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 інвести�
цій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з розроб�
ки проектно�кошторисної документації та реконструкції Кільцевої дороги
на ділянці від вул. Сім'ї Сосніних до Гостомельського шосе у Святошин�
ському районі з будівництвом пішохідних переходів в різних рівнях з про�
їзною частиною до програм соціально�економічного розвитку м. Києва на
2012 та наступні роки".

Голова О.Попов

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2011 № 2122
Розпорядження № 530 від  3 квітня 2012 року 

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської місь%
кої ради від 29.12.2011 №1099/7335 "Про Програму соціально%економічного розвитку м. Києва на 2012 рік" та в межах здійснення
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від
16.11.2011 № 2122 "Про виконання робіт з модернізації систем
освітлення учбових класів загальноосвітніх навчальних закладів"
наступні зміни:

1.1. Підпункт 2.1. пункту 2 розпорядження після слів "Забезпечити ви�
конання робіт з розробки" доповнити словами "та затвердження".

1.2. В пункті 3 розпорядження слова та цифри "на 2011 рік" замінити
словами та цифрами "на 2011 та наступні роки".

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо�
го заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурча�
ка О. В.

Голова  О. Попов

Про виконання робіт з прокладання КЛ%10 кВ "РП 21 % ТП 4145" №1, 2, 
"РП 21 % ТП 279 (І с.)", "РП 21 % ТП 3963 (І с.)", "ТП 279 (II с.) % ТИ 4663 (II с.)", 

"ТП 3669 % ТП 4663" №1 
у Печерському районі м. Києва

Розпорядження № 537 від  3 квітня 2012 року 
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про основи містобудування", "Про регулювання місто%

будівної діяльності", "Про благоустрій населених пунктів", з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті Киє%
ві та враховуючи звернення ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" від 16.01.2012 № Д 08/250, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО" (далі – ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО") здійснити за власні кошти відповідно до розробленої та
затвердженої в установленому порядку проектно�кошторисної докумен�
тації з 30.03.2012 по 30.11.2012 виконання робіт з прокладання КЛ 10 кВ
з розриттям тротуарів на вул. Лєскова від вул. Арсенальної до пров. Куту�
зова, пров. Кутузова від вул. Кутузова до вул. Гусовського, на вул. Гусов�
ського від вул. Немировича � Данченка до вул. Різницької, на вул. Рибаль�
ській від вул. Гусовського до буд. № 20, на вул. Панаса Мирного від пров.
Панаса Мирного до пл. Печерської у Печерському районі.

Перехід проїзних частин вул. Лєскова, вул. Гусовського, вул. Панаса
Мирного, вул. Рибальської, пров. Кутузова здійснити закритим способом
методом горизонтального буріння.

Даний проект не передбачає повного або часткового перекриття руху
на проїзних частинах згаданих вулиць.

2. ПАТ "КИЇВЕНЕРГО":
2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по�

рядку виконання будівельних робіт;
2.2. Погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему тимча�

сової організації дорожнього руху;
2.3. Під час виконання будівельних робіт на тротуарах вулиць забезпе�

чити вільний і безпечний прохід пішоходів та проїзд автотранспорту до
прилеглих будинків і установ, встановивши відповідну огорожу, а також у
разі необхідності — пішохідні містки шириною не менше 1,5 м ;

2.4. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, зат�
вердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 
№ 1051/1051 (із змінами та доиовненнями), при необхідності забезпечи�
ти виконання робіт в тризмінному режимі;

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин (заїз�
ди в двори) за типом існуючого, а тротуарів — на всю ширину та довжину
в межах розриття фігурними елементами мощення та передати їх за ак�
том комунальному підприємству "Шляхово�експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерсько�
го району м. Києва"

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт пок�
ласти на заступника керівника департаменту капітального будівництва
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Тисячника М.В.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 30.04.99 № 661
Розпорядження № 536 від  3 квітня 2012 року 

Відповідно до статті 22 Закону України "Про столицю України — місто%герой Київ", статті 32 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2025 "Про порядок підготовки спортивних споруд
та інших спеціально відведених місць для проведення спортивних та культурно%видовищних заходів" (із змінами) та у зв'язку з
необхідністю змін у персональному складі комісії, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Складу комісії виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) з контролю за
станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для
проведення масових спортивних та культурно�видовищних заходів,
затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 30.04.99 № 661 (в редакції розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від
01.04.2011 № 452), виклавши його в редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 01.04.2011 № 452 "Про внесення змін до розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 30.04.99 № 661".

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови Київської міської державної адміністрації
Новохатька Л.М.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської  міської  державної адміністрації) 
від 26.06.2009 № 736

Розпорядження №  529  від  3 квітня 2012 року 
Відповідно до ст. 6, 22, 23 Закону України "Про дорожній рух", ст. 19 Закону України "Про автомобільні дороги" та у зв'язку з не%

обхідністю подовження строків виконання робіт з капітального ремонту Паркового пішохідного моста через р. Дніпро, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.06.2009 № 736
"Про капітальний ремонт Паркового пішохідного моста через р. Дніпро":

1. Пункт 1 викласти у новій редакції:
"1. Здійснити розробку проектно�кошторисної документації та викона�

ти роботи з капітального ремонту Паркового пішохідного моста через 
р. Дніпро (далі � капітальний ремонт Паркового пішохідного моста).".

2. Пункт 5 викласти у новій редакції:

"5. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як го�
ловному розпоряднику коштів міського бюджету здійснити фінансування
робіт в межах бюджетних призначень, затверджених в міському бюджеті
м. Кисва на капітальний ремонт об'єктів вулично�шляхової мережі на
2012 та наступні роки.".

Голова О. Попов

Про виконання робіт з прокладання КЛ%10 кВ 
ТП 5025%ТП 5090 №1, 2, ТП 5090 (II с.) % ТП 5462 (І с.) 

у Голосіївському районі
Розпорядження № 548  від 5 квітня  2012 року 

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про основи містобудування", "Про регулювання місто%
будівної діяльності", "Про благоустрій населених пунктів" з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті Києві
та враховуючи звернення ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" від 16.01.2012 № Д 08/251, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.Публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО" (далі � ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО") здійснити за власні кошти, відповідно до розробленої
та затвердженої в установленому порядку проектно�кошторисної доку�
ментації з 09.04.2012 по 31.12.2012 виконання робіт з прокладання КЛ
10 кВ від ТП 5025 на вулиці Лабораторній, 28 до ТП 5090 № 1, 2 на ву�
лиці Горького, 96, а також від ТП 5090 (II с.) на вулиці Горького, 96 до
ТП 5462 (І с.) на вулиці Червоноармійській, 108 з розриттям тротуарів
на вулицях Володимиро�Либідській та Боженка.

Перехід проїзних частин вул. Антоновича (Горького), Лабораторної
здійснити закритим способом методом горизонтального буріння.

Даний проект не передбачає повного або часткового перекриття ру�
ху на проїзних частинах вказаних вулиць.

2. ПАТ "КИЇВЕНЕРГО":
2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо

порядку виконання будівельних робіт;
2.2. Погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему тим�

часової організації дорожнього руху;
2.3. Під час виконання будівельних робіт на тротуарах вулиць, за�

безпечити вільний і безпечний прохід пішоходів та проїзд автотран�
спорту до прилеглих будинків і установ, встановивши відповідну ого�

рожу, а також у разі необхідності пішохідні містки шириною не менше
1,5 м.;

2.4. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, зат�
вердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №
1051/1051 (із змінами та доповненнями), при необхідності забезпечити
виконання робіт в тризмінному режимі;

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин (заїз�
ди в двори) за типом існуючого, а тротуарів � на всю ширину та довжину
в межах розриття фігурними елементами мощення та передати їх за ак�
том комунальному підприємству "Шляхово�експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіїв�
ського району".

3.Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт пок�
ласти на заступника керівника департаменту капітального будівництва
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Тисячника М.В.

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

Голова О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 18 вересня 2012 року

Киянам покажуть 
"Париж як він є"
У місті розпочинається фестиваль, який знайомить із сучасною
культурою столиці Франції

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Др ий рі поспіль в Києві проходить
фестиваль “Париж я він є”. Протя-
ом тижня поцінов вачів франц зь ої
льт ри очі є з стріч з дослідни-
ом поп лярної м зи и Крістіаном
Мар аде, нові і старі іностріч и про
життя міста, а та ож онцерт моло-
дої співач и Зази Ф рньє.

З 18 вересня всіх кіноманів запрошують на без�

коштовні покази фільмів про Париж, які прохо�

дитимуть о 20.00 на літній естраді “Ракушка” Ма�

ріїнського парку. Чотири повнометражні стрічки

розкриють особливий зв’язок кінематографу і

міста. 18 вересня продемонструють “Френч кан�

кан” видатного режисера Жана Ренуара — музич�

ну комедію 1954 року, яка зображує Мулен Руж на

початку ХХ століття. 21 вересня стрічка амери�

канського режисера Фредеріка Вайсмана “Crazy

horse” 2011 року відтворить світ відомого паризь�

кого кабаре. Один із найвідоміших фільмів режи�

сера Франсуа Трюффо “400 ударів” про справж�

ній вуличний Париж демонструватимуть 22 ве�

ресня, а 23�го кіномани зможуть побачити роботу

режисера Джина Каренара “Донома”, що має ре�

кордно малий бюджет в 150 євро та зображає су�

часне життя околиці Парижа — зухвале, гордови�

те та багатонаціональне.

20 вересня о 18.30 у кнайп�клубі “Купідон” від�

будеться зустріч зі знавцем популярної музики,

дослідником та автором книги “Париж у піснях”

Крістіаном Маркаде. Дослідник CNRS (Націо�

нальний центр наукових досліджень Франції) в

царині поп�музики та західної культури XX сто�

ліття, водночас він займає посаду Генерального

секретаря в Центрі французької пісні. За його під�

рахунками налічується близько 2 800 пісень про

Париж! Крістіан Маркаде зробить тематичну пре�

зентацію історії французької пісні.

21 вересня о 19.30 на літній естраді “Ракушка” чу�

довий музичний вечір подарує французька співачка

Заза Фурньє. Виконавиця народилася в Парижі в

1985 році і розпочинала свою музичну кар’єру в па�

бах, акомпануючи собі на акордеоні. Поп�співачка

та музикант Заза Фурньє — не новачок у гастроль�

ному житті та сольних концертах. Дорогами Фран�

ції та інших країн вона подорожує зі своїм музич�

ним інструментом та зачаровує голосом, що відто�

чує відверті тексти, взяті з реальності та зафіксовані

на папері. В її репертуарі різноманітні музичні орі�

єнтири — від Елвіса Преслі до твісту та мамби. Два

перших альбоми “Zaza Fournier” (“Заза Фурньє”,

2008) і “Regarde�moi” (“Поглянь на мене”, 2011) за�

безпечили виконавиці успіх серед меломанів. Най�

популярнішими композиціями співачки стали “La

vie a deux” (“Життя вдвох”) та “Vodka fraise” (“Полу�

нична горілка”)

В рам ах фестивалю "Париж я він є" ч довий м зичний вечір просто неба подар є иянам франц зь а співач а Заза Ф рньє

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

Б дівництво автозаправно о омпле с
План ється б дівництво с часно о автозаправно о омпле с на перетині в л. Оноре де

Бальза а та в л. Каштанова Деснянсь ом районі м. Києва.
До с лад АЗК війде 6 паливних терміналів з пот жністю 350 заправо на доб , ма азин

з обсл ов вання водіїв та пасажирів та афетерій. Завдя и цьом омпле с б де
створено 10 робочих місць. Прое том дотримані протипожежні та санітарні розриви від
АЗК до житлової заб дови. Врахов ючи місце знаходження, передбачається омпле с
заходів, що забезпеч ють безпе е спл атації АЗК.

Б дівництво б де проводитись відповідності з б дівельними нормами та з
ви ористанням новітніх техноло ій та е оло ічно чистих матеріалів та триватиме 9 місяців.

По за інченню б дівництва б де ви онано омпле сне озеленення та бла о стрій
приле лих територій.

Пропозиції та за важення приймаються за тел. 545-64-38.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача
Мірзаммедов Тетян Оле сандрівн (б-р Верховної Ради, 24, в. 44,
м. Київ) по цивільній справі за позовом Мірзаммедова Валех Фіз ли
о ли про розірвання шлюб .
С дове засідання відб деться 26.09.2012 ро о 09.00 в приміщенні

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

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

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

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація
о олош є про намір передати в оренд термін на 2 ро и 364 дні нежитлове
приміщення площею 9,25 в.м за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15 для
розміщення тор овельно о об'є та з продаж продовольчих товарів, рім товарів
піда цизної р пи з розрах н ом орендної плати в розмірі 92,64 рн. без ПДВ за
перший місяць оренди (тор івля два дні на тиждень по шість один на день).

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, Печерсь а

районна в м. Києві державна адміністрація.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

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 19.10.2012 ро о
09.30 відповідача Вішмідта Михайла Валентиновича, третю особ Вішмідт
Олен Леонідівн по справі за позовом ПАТ "Синтез" до Вішмідта М.В.,
третя особа: Вішмідт О.Л. про стя нення забор ованості за редитним
до овором шляхом звернення стя нення на нер хоме майно.
Відповідач та третя особа ви ли ається с дове засідання, разі їх

неяв и справа роз лядатиметься їх відс тність.
С ддя Савиць ий О.А.

Управління праці та соціально о захист населення Печерсь ої районної в місті
Києві державної адміністрації о олош є он рс на заміщення ва антної посади:

- оловно о спеціаліста відділ праці та соціально тр дових відносин.

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

До відома меш анців б дин № 22 по в л. Братиславсь ій —

тариф на обсл ов вання б дин та приб дин ові території

встановлено в розмірі 2,50 рн за 1 в. м жилої площі.

Втрачений атестат про за інчення середньої ш оли № 64

м. Києва № 126233 від 26.06.1979 р. на ім'я То ар Софії

Семенівни вважати недійсним.

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 те-
ристи а

Місцезна-
ходження

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.

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

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

1 поверх,
підвал

пров.
Геор іївсь-
ий, 9, літ. В

115,30
Кафе, що не здійснює

продаж товарів
піда цизної р пи

до дати підписання а т
приймання-передавання
приміщення переможцем
а ціон , але не більше

ніж 2 ро и 364 дні

Станом на лютий 2012

38,56 4446,37

2. 1 поверх
в л.

Б дищансь-
а, 7

2 ро и 364 дні

Станом на серпень 2012

44,30 Пер арня 57,13 2530,67

13,30 Розміщення с б'є та
осподарювання, що

здійснює поб тове обс-
л ов вання населення

35,70 474,86

Всьо о:
57,60

Всьо о: 3005,53

3. підвал
в л.

Хрещати ,
29/1, літ. А

44,60 С лад 2 ро и 364 дні

Станом на липень 2012

70,39 3139,44

У ладання охоронно о до ово-
р на об'є т льт рної спад-
щини; дост п до приміщень
можливий через приміщення,

я і приватизовані
ТОВ "Ожерелья Слав тича"

4.

Головне правління
ом нально о осподарства

01601, м. Київ,
в л. В. Житомирсь а, 15-а,

тел: 279-29-21

1 поверх
в л. Вели а
Житомирсь-
а, 15, літ. А

16,28
Розміщення ромадсь ої

ор анізації
2 ро и 364 дні 1 рн на рі

5.
КП інотеатр "Ленін рад",
просп. Га аріна, 7, м. Київ,

02105, тел. 292-82-61
1 поверх

просп.
Га аріна, 7

36,00
Кафе-бар, що не

здійснює продаж товарів
піда цизної р пи

2 ро и 364 дні
Станом на 01.08.2012

72,37 2605,29

6.

Ком нальне підприємство
"Київпастранс"

в л. Набережне шосе, 2,
м. Київ, 04070,

тел. 254-65-20, 279-20-31

1 поверх
в л.

Стальсь о о,
13, орп. 36

19,61 Пер арня 2 ро и 364 дні
Станом на 06.09 2012

49,58 972,18

7.
нежит-
ловий
б дино

в л. Павла
Усен а, 7/9,

орп. 30
80,00 С лад 2 ро и 364 дні

Станом на 30.06.2012

36,44 2915,00

8. 1 поверх
просп.

Відрадний,
52 А

42,00
Кафе-бар, що не здій-
снює продаж товарів
піда цизної р пи

2 ро и 364 дні 35,06 1472,67

9. Ком нальне підприємство
"Київсь ий метрополітен"

03055, м. Київ,
просп. Перемо и, 35, тел.:

238-44-21,
238-44-91

приміще-
ння № 71
(вестибюль

№ 2)

станція
метро

"Оболонь"
38,40

Змішана тор івля
продовольчими та
непродовольчими

товарами

2 ро и 364 дні

Станом на червень 2012

270,26 10377,82

10.
частина
алереї
станції

станція
метро

"Позня и"
8,90

Тор овий об'є т з
продаж

непродовольчих товарів
2 ро и 364 дні

Станом на березень 2012

321,07 2857,50

Для ладання до овор орен-
ди обов'яз ове обладнання
приміщення системою авто-
матично о пожежо асіння та
пожежною си налізацією

11.

Центральний відділ дер-
жавної реєстрації шлюбів
міста Києва з державним
Центром розвит сім'ї
просп. Перемо и, 11,

м. Київ, 01135,
тел. 236-00-71

1 поверх
просп.

Перемо и,
11

1,0

Для розміщення
тор овельно о автомат ,

що відп с ає
продовольчі товари

2 ро и 364 дні

Станом на 29.02.2012

133,44 133,44

п о в е р х о р б

п о з а р о п х а

в е т о е с о н т т

а р м е щ е р я и

п л о в а л і а н т

л і р о з т я а й е

а й р а н и р а н

й а л а т а т

Відповіді на сканворд 

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
22094

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

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

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

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

Хокей. В НХЛ оголошено локаут
НХЛ та профспіл а равців не всти ли домовитися про нов Коле -

тивн од , том в лізі розпочався безстро овий ло а т, я ий б де
завершено після підписання ново о до мента. Тепер всі хо еїсти
НХЛ мають право підпис вати онтра ти з л бами інших лі . Одно-
часно з цим вони повинні б ти отові поверн тися до своїх оманд від-
раз після завершення ло а т . Я що равець отримає травм в чем-
піонатах інших раїн і не зможе брати часть матчах НХЛ, то л б на
час од жання сво о хо еїста не б де виплач вати йом зарплат . Крім
то о, равці після о олошення ло а т втрачають право трен ватися
на аренах своїх л бів, а том їм доведеться самим ш ати і оплач -
вати місце для під отов и. Протя ом цьо о час л би НХЛ не прово-
дять обміни і не підпис ють онтра ти, а хо еїсти не отрим ють зар-
плат . Винято становлять травмовані спортсмени, я им виплач вати-
м ть роші до момент повно о од жання. Разом з тим Асоціація рав-
ців НХЛ обмір ов є ідею вистав ово о т рнір за частю російсь их і
анадсь их зіро НХЛ. Профспіл а провела попереднє об оворення
про можливість провести в листопаді серію з восьми і ор між росіяна-
ми і анадцями. Подібні зма ання мож ть стати в рай ці авим продов-
женням знаменитої С персерії 1972 ро між Канадою і Радянсь им
Союзом.
Наст пно о тижня Лі а с ас є трен вальні табори і вистав ові матчі.

Я що Коле тивн од не підпиш ть до жовтня, то пост пово почнеть-
ся відміна і ор ре лярно о сезон

Синхронне плавання. Українські спортсменки
здобули три нагороди на ЧС
У Волосі (Греція) відб вся юніорсь ий чемпіонат світ з синхронно о

плавання. У раїнсь і спортсмен и завоювали бронзові на ороди
трьох дисциплінах — в д еті (Катерина Рєзні і Анастасія Савч ), в
омбінації і в р пі (Віра Гол бова, Марина Голяд іна, Оле сандра Ка-
ш ба, Дана Климен о, Катерина Рєзні , Тетяна Роні ер, Анастасія Сав-
ч , Оль а Золотарьова, запасні — Валерія Апрелєва, Ганна Йосипо-
ва). У зма аннях "солісто " Анастасія Савч з пинилася за ро від
п'єдестал , посівши четверте місце (160 757). Вперше б в розі раний
омпле т на ород в новій дисципліні "фі ри" (всі дівчата ви он вали
воді чотири одна ові фі ри). Весь п'єдестал зайняли росіян и, а ра-
ща серед раїно Анастасія Савч б ла 25-ю. Відзначимо, що в сіх
п'яти дисциплінах (соло, д ети, р пи, омбінація і "фі ри") най ращи-
ми б ли росіян и, я і і перемо ли за ально омандном залі . Др е
місце посіли япон и (0-4-0), третє — раїн и (0-0-3)

Теніс. Збірна Іспанії стала учасником фіналу
Кубка Девіса
Іспанець Давід Феррер здоб в перемо з стрічі з представни ом

США Джоном Ізнером четвертом матчі півфінально о протистояння
і вивів свою оманд фінал К б а Девіса. З стріч, що відб лася не-
ділю в Хіхоні, завершилася з рах н ом 6:7; 6:3; 6:4; 6:2. Іспанці пере-
ма ають США з рах н ом 3-1. У п'ятом матчі іспанець Ні олас Альма -
ро з стрінеться з Семом К еррі, проте ця з стріч не вплине на підс м-
овий рез льтат

Температура +16°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 76 %

Температура +20°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 54 %

Температура +16°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 66 %

Прогноз погоди на 18 вересня 2012 року

ОВНИ, я що оточення дов ола перетвориться на неприст пн
холодн с елю, винних не ш айте. Адже самі не ян оли, а навпа-
и, жорсто і ди татори, я им начхати на ч жі правила, традиції,
моральні стої. Тож оли вам імпон є мир та зла ода, проявіть
дисциплінованість, вихованість і оре тність, і не смійте ні ом на-
в’яз вати власні пере онання!
ТЕЛЬЦІ, для підтрим и фізично о тон с слід займатися спра-

вами, де можна продемонстр вати виш аний дизайнерсь ий та
х дожній сма , творчо самореаліз ватися. Я що сл жбова а ра та
робота дар ватим ть радість, даючи можливість творити рас ,
тоді нія і боляч и не страшні! Прибор айте пих ! Ви митець пре-
расно о, це є рецептом вічної молодості і запор ою висо о о
професіоналізм !
БЛИЗНЯТА, я есь потойбічне ч ття під аз є, що п рхати на ро-

мантичних рилах не вдасться, і це насправді та , доля виставила
"запобіжни и" для ба атьох захоплень. С а ання в реч заборо-
нено — пор шення аратиметься фатальними наслід ами... Опі-
йтеся бла овірними, юними чадами, навіть оли це не приносить

задоволення; терпіть, бо це ваш святий обов’язо !
РАКИ, підтрим йте висо од ховні стос н и в сл жбовом оле -

тиві, я оле а (роботодавець) ви маєте по азати при лад юридич-
ної за онності, бла ородства і толерантності. А вдома нама айте-
ся не на нітати атмосфер , домочадці схильні до тиранства, необ-
хідно їм до оджати, зваж ючи на претензії, прибор авши б нтар-
сь о о джина. Ор анізм нині разливий, том ни айте підвищених
навантажень.
ЛЕВИ, чарівність б’є з вас невичерпним джерелом, тож сироті-

ти не доведеться. Б дьте а тивними, але пам'ятайте, що ращих
рез льтатів доб'єтеся не самот ж и, а діючи в парі. Одна ластів а
весни не робить. Вашим помічни ом може стати я перевірений
др чи надійний партнер, з я им п д солі з’їли, та і випад овий
поп тни . День сприяє навчанню, освоєнню нових тр дових нави-
чо , запозиченню позитивно о досвід .
ДІВИ, опій а р бль береже, не смітіть рошима, с р п льозно

рах йте роші, зробивши ревізію матеріальних запасів, та розро-
біть нов фінансов страте ію, аби в перспе тиві можна б ло нею
с ористатися для реалізації намічених лобальних планів. К п йте
лише в рай потрібні речі, звертаючи особлив ва на я ість то-
вар .
ТЕРЕЗИ, перед вами має б ти он ретна мета (не позахмарна,

а земна!) з чіт о о ресленим індивід альним планом. Не дозволяй-
те звивати з себе мот з и, б дьте в мір с ворими і толерантни-
ми, ч жим апризам зась! Тоді з рт єте дов ола досвідчен діло-
в оманд і зможете навіть он рентів зробити надійними союз-
ни ами.
СКОРПІОНИ, день армічний, др жіть з Фемідою і тримайте

язи за з бами. Реалізація власних планів обмежена, онфлі ти
виріш йте мирним шляхом і не давайте таємним недоброзичлив-
цям всадити вам ніж спин . Аби не доп стити помило в профе-
сійній сфері, бажано підтрим вати постійний зв'язо з рамотним
онс льтантом або досвідченим спеціалістом.
СТРІЛЬЦІ, в цей день обставини підштовх ють вас до нала о-

дження онта тів з др зями незалежно від місця їх меш ання. Опи-
нитися в потрібном місці в потрібний час вам допоможе а тивний
спосіб життя: напри лад, бізнес за ордоном або заняття спортом.
Але все-та и не заб вайте при аз : "старий др раще нових
двох", не зрадж йте мин лі перевірені відносини заради нових, ще
неміцних зв'яз ів.
КОЗОРОГИ, впевнено натис айте на педалі — і повний вперед!

Я що поставлене завдання здається нездійсненним, ля ають
ар’єрні чи домашні проблеми, ви помиляєтеся. Насправді вами
ч дово прораховані плюси і мін си збі обставин, том ризи про-
вал мінімальний. Натомість поряд є надійні впливові особи, що
отові підстрах вати. Женіть страх еть і нама айтеся не перевтом-
люватися. Я що шеф ви личе на илим — не під ачайте!
ВОДОЛІЇ, ви маєте висо ий професіоналізм і залізне самовла-

дання, послідовні, певнені власном світо ляді. А це ч дова
"приман а" (я ою слід своєчасно с ористатися) для впливових ав-
торитетів, владних фі р, вони з радістю під ть наз стріч, с лад ть
проте цію, поле шивши ви онання я дрібних справ, та і лобаль-
них зад мів. Все, що відб вається дале о від домів и (за ордо-
ном), має доленосне значення.
РИБИ, ви в тотальній залежності від обставин, ч жих аманців,

виріш йте онфлі тні сит ації з допомо ою надійних посередни ів,
цьо о ро на них таланитиме: випад овий знайомий може вист -
пити Божим посланцем. Я що та их поряд атма, не нама айтеся
дешево пити посл и шахраїв. Замість цьо о раще вивчіть а т -
альн для вас тем юридично о оде с . Ризи — ч довий пол -
м’яний с п тни дня, але для заздале ідь обмір ованих та прора-
хованих заходів. Зопал спалите рила

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Кияни пробігли 
півмарафон
У змаганнях з бігу взяли участь більше тисячі спортсменів 
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У неділю на Михайлівсь ій
площі в самом центрі
столиці зібрались понад
тисяч часни ів вже тра-
диційно о "Київсь о о між-
народно о півмарафон ".
Участь забі мі взяти
ожен бажаючий і та им
чином дол читися до ней-
мовірно о спортивно о дій-
ства. Марафонцям потріб-
но б ло подолати 21097
метрів. Усі, для о о ця
дистанція б ла с ладною,
мали змо позма атися
забі на 5000 метрів. Ор-
анізаторами півмарафон
стали ГУ справах сім’ї,
молоді та спорт і ФЛА
У раїни під патронатом
КМДА.

Ще задовго до офіційного початку

змагань на Михайлівській площі по�

чали збиратися перші учасники.

Перш за все в очі впало те, що на

рівні з професійними спортсменами

долучитися до "ІІ Київського міжна�

родного півмарафону" погодилися і

багато пересічних киян та гостей

міста. Були й такі, що дізналися про

цей захід випадково. "Я щодня про�

бігаю дистанцію цією вулицею (Ми�

хайлівською), — ділиться своїми

враженнями 42�річний Дмитро Па�

насюк. — Чесно кажучи, сьогодні не

дуже хотів йти на пробіжку, але зму�

сив себе не порушувати "традиції" —

і зовсім не шкодую. Тепер я матиму

змогу взяти участь у такому прекрас�

ному заході". Для когось марафон

став важливим змаганням, хтось хо�

тів перевірити свої сили, а для ко�

гось — це була чудова нагода знайти

нових друзів та однодумців.

Рівно о 09.00 на старт вийшли усі

учасники забігу, які після вистрілу

секунданта змагань ринулися підко�

рювати дистанції. Маршрут марафо�

ну на 21097 метрів був таким: пл.

Михайлівська — пров. Володимир�

ський — пл. Софійська — вул. Воло�

димирська — бульв. Тараса Шевчен�

ка — пл. Перемоги — просп. Пере�

моги — розворот ст. м. "Берестей�

ська" — просп. Перемоги — вул.

Саксаганського — вул. Червоноар�

мійська — пл. Бессарабська — вул.

Хрещатик — розворот перед Євро�

пейською площею — вул. Хреща�

тик — пл. Льва Толстого — вул. Льва

Толстого — вул. Володимирська —

пл. Софійська — пров. Володимир�

ський — пл. Михайлівська.

Для спортсменів, які брали участь

у змаганні на дистанції 5000 метрів,

маршрут пробігу обмежився бульв.

Тараса Шевченка.

Ще не встигли вболівальники об�

говорити усі перипетії маршруту, як

вже через 15 хвилин змушені були ві�

тати першого переможця забігу на 5

тисяч метрів. Ним став Руслан Пєч�

ніков, його час становив 15 хвилин

10 секунд. Серед жінок найкращою

стала Вікторія Хабіліна з результатом

17 хвилин 16 секунд. Варто зазначи�

ти, що усі учасники були розподілені

за віковими категоріями. Не обій�

шлося тут і без сенсацій. У категорії

від 49 років третє місце зайняла 70�

річна американка Джеррі Шульц.

Коли жінка перетинала фінішну

пряму, усі глядачі й учасники вибух�

нули оваціями. "Хрещатику" вдалося

поспілкуватися з мужньою амери�

канкою. "До Києва я завітала на за�

прошення друзів, і так вийшло, що

довідалася про цей чудовий захід. Я з

дитинства займаюся спортом і звик�

ла бути активною. Мені приємно,

що мене так підтримали глядачі.

Звичайно, вік дає про себе знати,

втім, коли бігла, почувала себе мо�

лодшою років на 40, проте зараз я не

проти трохи перепочити", — з усміш�

кою розповіла пані Шульц. До речі,

участь у забігу взяли представники

16 країн світу. Що зайвий раз під�

креслює статус цього заходу.

А вже через годину під супровід

представників ДАІ і під акомпане�

мент передзвону Михайлівського

золотоверхого собору фінішував і

переможець забігу на 21 кілометр.

Ним другий рік поспіль став Антон

Потоцький. Його результат — 1 го�

дина 7 хвилин. Серед жінок найкра�

щий час продемонструвала Ольга
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Цей день в історії 18 вересня

1793 — Джордж Вашин тон,
б д чи Президентом США, за-
лав перший амінь в основ Ка-
пітолію (місцепереб вання Кон -
рес США)
1851 — в США вийшов пер-

ший примірни азети "New York
Daily Times".
1905 — народилася Грета

Гарбо (Грета Ловіса Г стафс-
сон), шведсь а іноа тор а
1918 — в Іспанії засновано

ф тбольний л б "Валенсія"
1929 — на Запорізь ом заво-

ді "Ком нар" вип щено перший
раїнсь ий омбайн
1947 — США творена се -

ретна сл жба при федеральном
ряді — ЦРУ
1965 — острів Хортиця в За-

поріжжі о олошено державним
заповідни ом

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
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Трій а призерів "II Київсь о о міжнародно о напівмарафон " ате орії від 39 до 49 ро ів
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