
Пішоходам та велосипедистам —
зелене світло
У столиці триває європейський тиждень мобільності
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Щоро з 16 по 22 вересня понад дві ти-
сячі міст Європи відзначають свято раціо-
нально о розвит транспорт — Євро-
пейсь ий тиждень мобільності. Основна
мета заход — по азати, що ви ористан-
ня приватних автомобілів потрібно змен-
ш вати, а перева надавати м ніци-
пальном та альтернативним видам
транспорт , зо рема велосипедном . Київ
приєдн ється до Європейсь о о тижня
мобільності вдр е, а День без авто
(22 вересня) ияни свят ють же п’ять
ро ів поспіль.

Як зазначила “Хрещатику” координатор Асоціації ве�

лосипедистів Києва Ірина Бондаренко, в місті збіль�

шується кількість приватних автомобілів, а це тягне за

собою низку проблем, тому вже другий рік поспіль Київ

долучається до відзначення Європейського тижня мо�

більності. “Ми намагаємося пояснити людям, що столи�

ця більше не може бути містом для машин. Потрібно

зменшувати завантаженість київських вулиць приватни�

ми авто, натомість розвивати громадський та альтерна�

тивні види транспорту, зокрема, велосипедний”, — по�

яснює пані Бондаренко.

Якщо вірити статистиці, то близько 10 тисяч киян по�

стійно їздять велосипедом на роботу, а кожен десятий

мешканець столиці має “двоколісного” вдома. Ці дані

свідчать, що кияни ще не готові цілком пересісти на вело�

сипеди, або ж просто бояться: допоки у місті немає відпо�

відної велосипедної інфраструктури. Але робота столичної

влади спрямована на створення відповідних умов для без�

перешкодного пересування велосипедистів містом.

“Затверджена у Києві Стратегія розвитку до 2025 року

передбачає розвиток альтернативних видів транспорту, у

першу чергу велосипедного, як одного із пріоритетних.

Європейський тиждень мобільності дозволить нам зро�

бити ще один крок на шляху до пропагування зменшен�

ня використання автомобілів та збільшення популярно�

сті громадського та альтернативних видів транспорту. Ми

вже розпочали роботу зі створення сучасної велоінфра�

структури в столиці, створення окремих смуг руху для

громадського транспорту та повернення тротуарів пішо�

ходам. Тож ми створюємо місто для людей, а не для авто�

мобілів”, — зазначає голова КМДА Олександр Попов.

Додамо, з нагоди тижня мобільності в українській сто�

лиці передбачено щоденне проведення безкоштовних

навчальних велопоїздок для початківців, безкоштовних

велосипедних екскурсій вечірнім містом, показу фільму

чеських велоактивістів, проведення велосипедного

квесту та велопараду дівчат у червоному.

Окрім цього, протягом усього тижня автобусні депо та

метрополітен відкриють двері для відвідувачів, які праг�

нуть більше дізнатися про роботу муніципального

транспорту. А для приватних компаній триватиме кон�

курс від Асоціації велосипедистів Києва на визначення

кращого велосипедного офісу: серед фірм, що облашту�

вали для своїх працівників велопарковку, роздягальню,

душ тощо.

Також на підтримку акції 22 вересня у всесвітній День

без авто, буде облаштована пішохідна зона на вул. Воло�

димирській (від бульв. Шевченка до вул. Б. Хмельниць�

кого). Тут кияни зможуть відчути шарм пішохідних ву�

лиць, попити кави, покататися на велосипеді, а ввече�

рі — потанцювати танго

Влада та громада 
об’єднують зусилля
Учора громадські діячі та представники КМДА обговорили 
основні напрями щодо розвитку Києва

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Столиця У раїни а тивно розвивається —
зміни відб ваються всіх сферах життєді-
яльності міста. Допомо ти місцевій владі
зробити Київ зраз овим європейсь им міс-
том по одились відомі представни и ро-
мади. Та , 28 березня б в створений Гро-
мадянсь ий фор м Києва, я ий об’єднав
иян, я і є авторитетами різних ал зях
життєдіяльності міста. Вчора ж Колонній
залі КМДА часни и об’єднання на др о-
м своєм зібранні, я е пройшло під ас-
лом “Київ — це ти”, передали представни-
ам влади власні ініціативи та пропозиції
щодо по ращення рівня життя столиці.

Як зазначив президент Громадянського форуму Києва

Леонід Кравчук, перше засідання було більш організацій�

ним, та за півроку учасники форуму напрацювали кон�

кретні ідеї та пропозиції до столичної влади. “Дійсно, Ки�

їв сьогодні змінюється, і це тішить кожного з нас. Кожен

киянин хоче, щоб його місто стало зразковим у всьому. А

для цього міській владі потрібна допомога громади. Гро�

мадянський форум — це безпрецедентна подія для столи�

ці, і його мета — це, по суті, створення у Києві справжньо�

го громадянського суспільства. Друге наше засідання —

це чітка ознака того, що кияни вирішили взяти на себе

відповідальність за вирішення багатьох принципових

проблем для столиці”, — зазначив Леонід Кравчук.

Зазначимо, що з моменту створення Громадянського

форуму Києва його учасники працювали у тематичних

робочих групах, кожна з яких напрацьовувала власні ідеї

щодо вдосконалення конкретної галузі життєдіяльності

міста. Свої зауваження та пропозиції вони представили

на розгляд учасників об’єднання, а резолюцію зібрання

передали особисто голові КМДА Олександру Попову.

Представники ініціативних груп окреслили власне

бачення щодо проходження у місті медичної реформи,

проведення київського референдуму, створення муні�

ципальної міліції, розробки столичного стандарту осві�

ти, захисту та сприяння розвитку ОСББ та ЖБК, а та�

кож розвитку спортивної інфраструктури міста та збіль�

шення його туристичного потенціалу. На окремому засі�

данні планують розглянути проблеми молодіжної полі�

тики та питання розвитку бізнесу.

За словами голови КМДА, наразі місто збільшило

кількість закупівель у столичних промислових підпри�

ємств, однак ще не на повну потужність використовує їх

потенціал. Тож наступного року близько 1,5 млрд грн

буде спрямовано на підтримку столичного виробника

через закупівлі.

Очільник міськадміністрації відзначив, що у Києві

вже вдалося провести серйозні зрушення у різних сфе�

рах, однак подальший поступ вимагає більш активної

співпраці влади та громадськості.

“Ми вже сьогодні реалізуємо серйозні кроки, які повин�

ні змінити обличчя влади, зробити її більш демократич�

ною, відкритою та більш ефективною. Вже зараз відбува�

ється реструктуризація апарату міськадміністрації. У чет�

вертому кварталі цього року в пілотному варіанті буде

впроваджена система електронного урядування, а з 1 січня

вона запрацює на повну силу. Але подальший успішний

розвиток Києва потребує активної співпраці з громадські�

стю, з інтелектуальним потенціалом, який сьогодні є в

столиці, з лідерами промисловості та наукових установ, ді�

ячами у сферах спорту, культури, мистецтва. І я перекона�

ний в тому, що такий варіант консолідації небайдужих ки�

ян — це серйозний поштовх для влади у вирішенні бага�

тьох проблемних питань”, — наголосив Олександр Попов.

Наостанок очільник міськдержадміністрації дав дору�

чення підлеглим щодо вирішення тих проблем, які під�

німали кияни під час засідання Форуму. Він попередив:

якщо хтось із чиновників ігноруватиме волю громади,

голова КМДА прийматиме жорсткі кадрові рішення

щодо таких посадовців

Під час засідання Громадянсь о о фор м Києва олова КМДА Оле сандр Попов зазначив, що подальший спішний розвито Києва потреб є а тивної співпраці влади з ромадсь істю

Київ — місто без сиріт 

З жовтня двох районах столиці розпочн ть
надавати посл и сімейно о патронат
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В Україні потрібно створити
підприємницьку мережу 
в навчальних закладах
Про це заявив заст пни олови КМДА Р слан
Крамарен о
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У столиці з’явиться шість нових
вулиць 

А на Подолі від риють м зей ювелірно о мистецтва

СТОР. 4

У номері

Новини
До опалювального сезону 
в місті залишилось 
підключити 
140 будинків
Про це прямом ефірі теле анал “Київ” роз-

повів олова КМДА Оле сандр Попов. “У цьом
році ом нальні сл жби столиці зважено та сер-
йозно під от валися до опалювально о сезон .
Ні оли за часів незалежності місь е осподар-
ство, том числі в теплома істралі не в ладали
стіль и оштів, я цьом році. Після техноло іч-
них випроб вань нас фі с валось 1200 поривів.
На почат вересня залишалось приблизно
800–900 б дин ів, я і не б ли отові до прийом
тепла, нині та их 140. Тобто, ми я і обіцяли, до
жовтня майже на 100 % ви онали всі роботи, я і
б ли заплановані”, — зазначив Оле сандр Попов.
О рім то о, він за важив, що підвищення ом -
нальних тарифів цьом році не б де. “Не варто
очі вати підвищення тарифів, ос іль и в цьом
році ряд та парламент пішли наз стріч Києв , і
ми отримали 3 мільярди ривень на по ашення
різниці тарифах”, — додав олова КМДА

Як об’їхати Поштову площу 
на час реконструкції: 
рекомендації від ДАІ
Нині ремонтні роботи тривають навпроти Річ о-

во о во зал , зв’яз з чим обмежено р х авто-
транспорт в межах Поштової площі двома см а-
ми в ожном напрям . КК “Київавтодор” до
25 травня наст пно о ро за рила для р х авто-
транспорт правий поворот із Боричево о звоз
на Набережне шосе в напрям мост метро, лі-
вий поворот з Набережно о шосе на Боричів звіз
напрям в л. Са айдачно о, а та ож правий по-

ворот з в л. Набережно-Хрещатиць ої на Боричів
звіз напрям в л. Са айдачно о.
У зв’яз з цим ДАІ визначила найбільш зр чні

для водіїв маршр ти об’їзд Поштової площі. Та ,
з житлових масивів “Хар івсь ий”, “Березня и”,
“Дарниця” по Південном мост , Дарниць ом за-
лізнично-автомобільном мост й мост Патона в
центр міста й на Поділ визначений маршр т об’їз-
д через нові транспортні розв’яз и в районі
б льв. Др жби Народів і Дніпровсь о о звоз . Із
житлових масивів “Лівобережний”, “Лісовий”, “Р -
санів а”, “Ми ільсь а слобода” по мост метро в
напрям центр міста й Подол ре оменд ється
об’їзд через нов транспортн розв’яз в районі
станції метро “Дніпро” напрям Дніпровсь о о
звоз . Із житлових масивів “Троєщина”, “Райд ж-
ний”, “Вос ресен а” по Мос овсь ом мост в на-
прям центр й Подол зр чно добратися через
новий Гавансь ий міст на в л. Набережно-Хреща-
тиць із правим поворотом на в л. Борисо ліб-
сь з виїздом на в л. Са айдачно о або вздовж
просп. Мос овсь о о і в л. Телі и.
Р х з житлово о масив “Оболонь” напрям

центр й Подол визначено через в лиці Набе-
режно-Рибальсь а, Еле три ів, Набережно-Л о-
ва, Костянтинівсь а або в лиці Верхній та Нижній
Вал, а та ож просп. Мос овсь ий, в лиці Ново-
остянтинівсь а й Телі и

Із Києва до Броварів 
курсуватимуть 
тролейбуси
Уряд схвалив техні о-е ономічне обґр нт вання

б дівництва тролейб сної лінії “Бровари — Київ”
на за альн с м 528 млн 500 тис. рн. З ідно з
відповідним розпорядженням Кабмін , вартість
б дівельно-монтажних робіт с ладає 315 млн 364
тис. рн, стат вання — 97 млн 930 тис. рн, п с-
о-нала одж вальних робіт — 7 млн 751 тис. рн,
інших витрат — 107 млн 463 тис. рн. Прое тна
довжина лінії — 37,8 м, термін б дівництва —
31 місяць, роботи ви он ватим ть 3 етапи

"МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ"

СТАНЕ ЦЕНТРОМ

СВІТОВОГО РІВНЯ
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ВЛАДА ГАРАНТУЄ:

ДОВГОБУДІВ У СТОЛИЦІ 

НЕ БУДЕ

СТОР. 2

СПІВПРАЦЮ З МВФ 

ВІДНОВЛЯТЬ

З НАСТУПНОГО РОКУ

СТОР. 3

У КИЄВІ 9 ТИСЯЧ

ГРОМАДЯН ПОЧАЛИ

ПРАЦЮВАТИ ЛЕГАЛЬНО

СТОР. 3
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Новини

В Україні потрібно створити 
підприємницьку мережу 
в навчальних закладах
Про це заявив заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о на фо-

р мі "Інд стрія інформаційних техноло ій 2012" Донець . "Нам
в рай необхідно створити сприятливе середовище для бізнес та
інновацій — подат ов ефе тивність і привабливість та правовий
захист апітал , техноло ій, патентів. Інвестор хоче б ти впевне-
ним, що йо о інвестиції б д ть захищені, і що він матиме можли-
вість отримати приб то раїні, не сплач ючи занадто ба ато по-
дат ів. Маючи раїн-с сідів, я і вже створили певні мови для роз-
вит цієї ал зі, ми не зможемо он р вати. Потрібно пропон ва-
ти ращі мови. Крім то о, нам необхідно заснов вати підприєм-
ниць мереж в навчальних за ладах. В У раїні працює 200 тисяч
ІТ-спеціалістів, ще 15 тисяч — щорічно вип с ають навчальні за ла-
ди. Але хороших технічних фахівців недостатньо. Для розвит но-
вих омпаній та ож необхідна наявність підприємниць их навичо , а
цьо о, на жаль, наші ВНЗ не дають. Для дося нення спіх треба,
щоб стартапери мали досвід с ладанні бізнес-план і лобальної
страте ії, знали, я заробляти роші, я їх ви ористов вати, а та ож
я підбирати та мотив вати хороший персонал. Університети і ш о-
ли повинні пропон вати рси підприємців, необхідно запрош вати
спішних зар біжних бізнесменів для обмін досвідом",— на олосив
Р слан Крамарен о. За йо о словами, У раїна по и ще нездатна
он р вати з іншими раїнами на лобальном рин стартаперів і
має низь і по азни и венч рних інвестицій. "Мин ло о ро в США
венч рні інвестори витратили приблизно $ 27 млрд, Європі $ 5
млрд, в Росії $ 400—500 млн, в У раїні — тіль и $ 20 млн. Але сві-
товий досвід по аз є, що новач ові все ж можливо дося ти світово-
о спіх на рин інформаційних техноло ій. Маємо при лад Ізра-
їлю та Естонії", — зазначив заст пни олови КМДА

Прокуратура столиці 
вимагає очистити акваторію Дніпра 
від затонулих суден
Про рат ра Києва вима ає від КП "Плесо" очистити а ваторію

Дніпра від затон лих с ден, я і становлять за роз для е оло ії та
безпе и с дноплавства, повідомили "Хрещати " відділі зв'яз ів зі
ЗМІ відомства. Я зазначив начальни транспортно о правління
про рат ри столиці Ма сим Гольдарб, на дні Дніпра в межах Києва
лежить 10 вели их затон лих с ден та десят и малих плавзасобів.
"С дна ро ами лежать Дніпрі, забр днюють річ і ніхто їх звідти не
піднімає. Я що мин лом році з Дніпра підняли 2 с дна, то цьо-
м році — жодно о. Ми зобов’язали КП "Плесо", по и ще є сприят-
ливі по одні мови, очистити Дніпро від затон лих с ден",— розпо-
вів Ма сим Гольдарб. Він на адав, що Дніпро — це джерело питної
води не тіль и для иян, а й для мільйонів людей, я і проживають
здовж йо о р сла

До кінця вересня 
озеленять територію 
поблизу станції метро "Видубичі"
20 вересня фахівці КО "Київзеленб д" розпочн ть роботи з озеле-

нення території нав оло станції метро "Вид бичі". За інчити роботи
план ють до інця вересня. Та е завдання перед столичними зелен-
б дівцями поставив олова КМДА Оле сандр Попов. Фахівці КП з
тримання зелених насаджень Голосіївсь о о район оновлять те-
риторію за допомо ою ладання р лонно о азон і висадять віч-
нозелені рослини. Тим часом роботи продовж ються і в інших райо-
нах столиці. Зо рема до інця нинішньо о ро повністю оновлять
пар Партизансь ої слави та с вер на в л. Анни Ахматової, 43, що
Дарниць ом районі. Крім то о, ново о забарвлення вже зараз на-
б вають пар и "Кіото", "Молодіжний" та пар ові зони на проспе ті
Мая овсь о о (Деснянсь ий район) і нав оло озера "Тельбін" (Дніп-
ровсь ий район). Та ож заверш ється перша чер а ремонтних ро-
біт та бла о стрій б льварів Верхній та Нижній Вал, що на Подолі

За несанкціоновані дії 
поблизу газопроводів "Київгаз" 
відбиратиме ліцензії
У ПАТ "Київ аз" попереджають про те, що відбиратим ть ліцензії на

проведення земляних та б дівельних робіт, я що омпанії здійснюва-
тим ть несан ціоновані дії поблиз азопроводів. У "Київ азі" онста-
т вали, що за останній рі столиці почастішали випад и пош о-
дження ом ні ацій при ви онанні робіт оризонтально о б ріння. З
метою недоп щення надзвичайних сит ацій з можливими неперед-
бач ваними наслід ами при пош одженні азопроводів, фахівці ом-
панії проводять низ інформаційно-роз’яснювальних заходів серед
б дівельно-монтажних ор анізацій. Керівництво ПАТ "Київ аз" вима-
ає при проведенні б дь-я их земляних робіт с воро дотрим ватися
правил

Кияни можуть відвідати 
виставку співочих 
та декоративних птахів
З 20 до 23 вересня Київсь ий місь ий Б дино природи запрош є
иян та остей столиці помил ватися де оративними птахами та по-
сл хати їхні співи. В е спозиції б д ть представлені різноманітні па-
п и, анар и, нові види амадин та інші е зотичні й рід існі перна-
ті. Відвід вачі побачать співочих та де оративних ч батих, черво-
них, мозаїчних анаро , а ще золото о с дансь о о оробця, ти ро-
во о астрильда тощо. Крім то о, продовж роботи е спозиції ості
отримають без оштовні онс льтації фахівців із питань придбання
та тримання птахів домашніх мовах. Слід за важити, що ви-
ставці бере часть Все раїнсь а ромадсь а ор анізація "Zooсвіт"
зі своїми пернатими. Цими днями Б дин природи та ож можна
побачити ще й 20 видів с хоп тних молюс ів. Вистав а працювати-
ме з 11.00 до 18.00, а неділю — до 17.00. Телефон для довідо :
234-45-47

Цифра дня

10 219 900 000 
гривень, на таку суму отримано доходів від наданих послуг
столичними підприємствами пошти та зв’язку в січні�червні 2012 року,
що на 4,1 % більше, ніж у відповідному періоді минулого року 
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"Мистецький арсенал" стане 
культурним центром світового рівня
В оновлених експозиціях поєднають артефакти 
та інноваційні технології

У планах міської влади створити

11�кілометровий маршрут для пішо�

ходів та велосипедистів, який дозво�

лить з’єднати найбільш видатні міс�

ця столиці — від Подолу до музею

Великої Вітчизняної війни. Цього

разу на розсуд громадськості архітек�

тори представили плани щодо онов�

лення парку Слави та "Мистецького

арсеналу". Так, на всій протяжності

маршруту планують відреконстру�

ювати дороги, облаштувати оглядові

майданчики, встановити лави, пар�

кові скульптури та фонтани.

"Пішохідний маршрут буде проля�

гати від Подолу до музею ВВВ. За

останні роки, на жаль, ніхто не зай�

мався цією темою, схили заросли і

ми не бачимо Київ таким, яким він

є. Тому виникла ідея відновити цей

пішохідний маршрут. Хочу відразу

запевнити, що ніякої бездумної за�

будови тут не буде, а при подальшо�

му проектуванні обов’язково вра�

хуємо громадську думку. На цій те�

риторії розміщуються 23 парки, ко�

жен з яких матиме окрему тему, од�

нак вони будуть поєднані загальним

лейтмотивом. До речі, всі ці проекти

поки що знаходяться на стадії роз�

робки", — розповів "Хрещатику" го�

ловний архітектор Києва Сергій Це�

ловальник.

Зазнає змін і парк Слави. Поряд з

пам’ятником тричі Герою Радян�

ського Союзу Івану Кожедубу з’яв�

ляться бюсти інших уславлених за�

хисників Вітчизни. Оновлять і

"Мистецький арсенал" — музейний

комплекс перетворять на сучасний

культурний центр країни. За слова�

ми архітектора, депутата Київради

Андрія Миргородського, сама будів�

ля не зазнає змін, однак варто розу�

міти, що музей — це частина куль�

турного центру. Концепцію внут�

рішнього використання будівлі роз�

робила відома французька компа�

нія, яка будує музеї по всьому світі, у

тому числі, обслуговує Лувр.

"Сама будівля "Мистецького Арсе�

налу" залишиться в тому вигляді, в

якому вона існує сьогодні. Змін зазнає

навколишнє обрамлення. Наприклад,

частина вулиці Івана Мазепи стане пі�

шохідною, також ми з’єднаємо єди�

ним маршрутом навколишні вали і

перетворимо цю територію в культур�

ний і туристичний комплекс",— за�

значив Андрій Миргородський.

За словами генерального директо�

ра музейного комплексу "Мистець�

кий арсенал" Наталії Заболотної, у

залах майбутнього центру буде пред�

ставлена вся історія українського

мистецтва. Окрім того, тут будуть і

змінні експозиції кращих зразків

світового мистецтва. "Ми будуємо

цікавий заклад історії мистецтв, де

поряд з артефактами будуть пред�

ставлені інноваційні технології. Це

той проект, який буде цікавий різ�

ним поколінням українців",— зазна�

чила "Хрещатику" Наталія Заболо�

тна. Цікаво, що на заплановану ре�

конструкцію закладу потрібно де�

кілька мільярдів гривень.

Як відзначив голова КМДА Олек�

сандр Попов, через декілька років

"Мистецький Арсенал" стане об’єк�

том світового рівня.

"Цей проект може бути реалізова�

ний при поєднанні зусиль влади,

бізнесу та киян. Що ж стосується

влади — то вона повинна об’єднати

всі пропозиції та використати всі

можливості, щоб його реалізувати. І

за такої співпраці ми зможемо ство�

рити культурний об’єкт світового

рівня, де господарем буде, перш за

все, київська громада",— зауважив

Олександр Попов

Довгобудів у столиці не буде
Цього року в Києві вже завершено будівництво 
восьми багатоповерхівок

Наразі столиця відновлює зведен�

ня довгобудів, для цього залучає ко�

мунальні підприємства. Зокрема не�

забаром розпочнуться активні робо�

ти за шістьома адресами: вул. Сім’ї

Сосніних, 4�А, вул. Теремківська, 3,

вул. Ілліча, 17, вул. Верховинна, 39�

41, вул. Булгакова, 13, вул. Строка�

ча, 9. Також завдяки діям міськадмі�

ністрації вдалося відновити будів�

ництво силами замовників іще шес�

ти будинків.

"Сьогодні багато таких "еліта�цен�

трів" у нашому полі зору, і ми зроби�

ли вагомі кроки: вже є замовники

відновлення будівництва кількох

об’єктів. Окрім того, місто вкладає

власні кошти у ці проекти. Однак

часто заважає складний законодав�

чий механізм", — зазначив голова

КМДА Олександр Попов.

За його словами, органам місцевої

влади законом заборонено втруча�

тися в інвестиційну діяльність

суб’єктів господарювання. "З цього

питання ми офіційно звернулися до

уряду з проханням змінити законо�

давство, аби ми мали змогу допома�

гати вирішувати проблеми мешкан�

ців. Фахівцями підготовлено і пода�

но законопроект "Про вдосконален�

ня державного регулювання у сфері

житлового будівництва". Таким чи�

ном, якнайшвидше вирішити проб�

лему довгобудів у столиці та в країні

допоможе саме зміна законодав�

ства",— зазначив очільник КМДА.

Зокрема у законопроекті передба�

чається право органів місцевого са�

моврядування в односторонньому

порядку вилучати земельні ділянки

у неспроможних забудовників, ви�

значати нового (у першу чергу — це

комунальні підприємства) та вирі�

шувати питання фінансування за�

вершення будівництва житла.

Також голова КМДА зазначив, що

починаючи з минулого року, місто

вже передало 150 квартир ошуканим

вкладникам "Еліта�центру". "Ми хо�

чемо вийти на будівництво більше

100 квартир щороку для постражда�

лих від афери", — підсумував Олек�

сандр Попов

Київ — місто без сиріт
З жовтня у двох районах розпочнуть надавати послуги 
сімейного патронату

За даними начальника Служби у справах дітей

Миколи Кулеби, в 2005 році у столиці було 3230

дітей�сиріт, а вже сьогодні малечі, яка позбавлена

батьківського піклування — 2439 осіб. Окрім то�

го, збільшилася кількість дітей, які мешкають у

закладах сімейної форми виховання. Від загаль�

ної кількості таких — 84,7 %.

"За останні сім років нам вдалося зменшити

кількість сиріт на 25 %. Цього вдалося досягти за�

вдяки тому, що зменшилася кількість випадків по�

збавлення батьківських прав та майже в два рази —

чисельність дітей, залишених в пологових будин�

ках. Також побільшало випадків усиновлення ма�

лечі", — розповів "Хрещатику" Микола Кулеба.

Так, від загальної кількості всиновлених дітей

70 % беруть на виховання українці, 30 % — іно�

земці. При цьому, як відзначив пан Кулеба, віт�

чизняні всиновлювачі бажають взяти під опіку ді�

тей до 5 років. Іноземці ж частіше всиновлюють

важкохворих малюків та одночасно по 3�4 дити�

ни, які є братами та сестрами.

При цьому у столиці продовжують розвивати

мережу дитячих будинків сімейного типу. Так, на

сьогодні створено 11 ДБСТ, де виховується 83 ди�

тини. Для подальшого створення таких форм ви�

ховання у Києві планують прийняти програму "Ді�

ти столиці". Проект документа вже був затвердже�

ний на гуманітарній комісії Київради та згодом бу�

де винесений на розгляд депутатів міськради.

Відповідно до запропонованої програми у сто�

лиці також будуть створені патронатні сім’ї. Вже

першого жовтня на базі двох пілотних районів

столиці — Оболонського та Солом’янського —

розпочнеться відпрацювання механізму надання

послуг сімейного патронату для дітей, які опини�

лися в складних життєвих обставинах чи залиши�

лися без батьківського піклування.

"Позитивна динаміка влаштуванням дітей у

сім’ї, що склалася останнім часом, дає нам мож�

ливість досягти протягом наступних 2�3 років

збільшення кількості влаштування дітей�сиріт у

сім’ї до 93 %" — зазначив Микола Кулеба.

Нагадаємо, експериментальне впровадження

послуги сімейного патронату здійснюватиметься

у столиці за фінансової підтримки Всесвітнього

дитячого фонду

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Схили Дніпра вже давно
стали любленим місцем
про ляно для иян та
остей столиці. А раєви-
ди, я і від риваються з їх
о лядових майданчи ів,
зачаров ють расою ста-
родавньо о міста. Одна
вже тривалий час ця тери-
торія не зазнавала ре он-
стр ції, тож наразі пере-
б ває в незадовільном
стані. Про перспе тиви
розвит схилів Дніпра та
перлини м зеїв столиці
"Мистець о о Арсенал "
оворили під час традицій-
ної ділової про лян и о-
лови КМДА Оле сандра
Попова з архіте торами та
ж рналістами. Голова КМДА Оле сандр Попов о лян в приміщення "Мистець о о арсенал "

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

За останній час столиці значно по-
меншало дітей-сиріт. У планах місь ої
влади протя ом двох ро ів влашто-
в вати малеч до за ладів сімейної
форми виховання. Для цьо о розвива-
тим ть мереж б дин ів сімейно о ти-
п та створюватим ть патронатні сім-
’ї. Питання щодо Києва — міста без
сиріт — фахівці та посадовці об ово-
рювали на засіданні Комітет з е оно-
мічних реформ під ерівництвом оло-
ви КМДА Оле сандра Попова.

Ірина СЛАВУТСЬКА
"Хрещатик"

За інформацією ГУ житлово о забезпечення, незважа-
ючи на значні про алини за онодавстві, місь ій владі
вдалося завершити б дівництво 8 житлових б дин ів
мі рорайоні 26-А, що на масиві Ви рівщина-Троєщина.
Усі ці об'є ти не зводилися з 2005 до 2010 ро . За а-
лом на сьо одні місті з різних причин приз пинено
спор дження понад 50 житлових б дин ів за альною
площею 1 млн в. м, а це — близь о 12 тисяч вар-
тир. Місь а влада а тивно працює над тим, аби виріши-
ти це на альне питання.
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
Української платформи "Собор"

УКРАЇНА
ЯКУ МИ ВІДНАЙДЕМО

До всіх співвітчизників!
Українець має бути заможним.

Влада мусить створити таку можливість.

Українець має бути захищеним.

Влада мусить це забезпечити.

Українець має бути господарем у власній хаті.

Владу, яка це не гарантує, буде усунено.

Українському народові, щоб здобути гідне сьогодення й

упевнене майбутнє, потрібні негайні ЗМІНИ, ЯКІ МИ ВІД)

СТОЮЄМО:

З метою покращення якості управління:
1. Встановимо пряму залежність між доходами державних

службовців та зміною середніх доходів на душу населення по

країні.

2. Максимальна заробітна платня державних чиновників усіх

рівнів не перевищуватиме 7 розмірів мінімальної заробітної

платні в країні.

3. Запровадимо чіткі соціально)економічні критерії, за яки)

ми керівники центральних органів виконавчої влади й місцевих

адміністрацій автоматично звільнятимуться з посад у разі, як)

що протягом року не буде досягнуто прогрес у сфері їхньої від)

повідальності, або якщо відповідні територіальні одиниці по)

траплять на останні місця за показниками соціально)економіч)

ного розвитку.

4. Запровадимо механізм, за яким керівники центральних

органів виконавчої влади й місцевих адміністрацій автоматич)

но відправлятимуться у відставку у випадку недовіри їм квалі)

фікованої більшості (понад двох третин) мешканців.

5. Заборонимо до закінчення фінансово)економічної кризи

збільшення адміністративних витрат усіх органів влади.

6. Зобов’яжемо депутатів та керівників усіх рівнів витрачати

щонайменше по пів робочого дня щотижня на прийом грома)

дян.

7. Забезпечимо позбавлення повноважень депутатів усіх рів)

нів за порушення принципу особистого голосування.

У боротьбі з корупцією:
1. Передача та продаж з державної і комунальної власності

державних, комунальних земель та інших об’єктів стане мож)

ливим виключно на відкритих аукціонах, з надходженням ви)

ручених коштів до бюджету.

2. У разі здійснення державних закупівель за цінами, вищи)

ми від ринкових, різниця між ринковою і закупівельною ціною

покриватиметься за рахунок особистих коштів та реалізації

майна винних осіб.

3. Запровадимо формування витратної частини місцевих

бюджетів, що виділяються на соціально)економічний розви)

ток, на основі волевиявлення (підписних кампаній) мешкан)

ців.

4. Запровадимо виплату пільг населенню грішми і скасуємо

усі пільги депутатам і чиновникам.

5. Встановимо максимально прозорі податки, ліквідуємо не)

ефективні, що плодять корупцію. Запровадимо податки на ве)

ликі спадки, елітне споживання, житлову і нежитлову нерухо)

мість, оподаткування операцій з акціями, цінними паперами

тощо.

6. Скасуємо міжнародні угоди, що дозволяють безподаткове

виведення коштів в офшори.

7. Відео) та аудіо інформація, зібрана громадянами, стане ар)

гументом для проведення службових розслідувань щодо поса)

дових осіб та притягнення до кримінальної та іншої відпові)

дальності.

8. Посилимо кримінальну відповідальність для посадових

осіб державних органів та органів місцевого самоврядування за

надання незаконних преференцій або перешкоджання закон)

ній економічній діяльності.

9. Повернемо в державну власність розкрадені землі та рези)

денції, перетворимо їх на лікарні й санаторії для дітей, пенсіо)

нерів, військовослужбовців, шахтарів тощо.

10. Запровадимо декларування витрат вищими посадовими

особами, керівниками органів виконавчої влади, народними

депутатами, суддями, керівниками органів місцевого самовря)

дування, а також членами їхніх родин, та перевірки контролю)

ючими органами відповідності реальних витрат задекларова)

ним.

У сфері права:
1. Запровадимо електронне урядування задля максимально

спрощеного отримання громадянами, в тому числі бізнесмена)

ми, усіх необхідних документів.

2. Забезпечимо незалежність органів прокуратури, через за)

провадження процедури призначення й звільнення Генераль)

ного прокурора за взаємної згоди Президента, Верховної Ради

та парламентської опозиції.

3. Переформуємо правоохоронні органи знизу догори.

4. Гуманізуємо кримінальну юстицію. Скоротимо терміни

покарання за правопорушення невеликої тяжкості до тижнів

і місяців. Посилимо відповідальність за злочини проти особи.

5. Забезпечимо добір суддів за системою кількаступеневого

відбору: від висування кандидатів громадськістю та професій)

ними спілками до поетапного відсіювання кандидатур органа)

ми державної влади та опозицією. Посилимо відповідальність

суддів за завідомо незаконні рішення.

У галузі економіки та земельних відносин:
1. Відродимо село як місце комфортного життя і праці. Зем)

ля сільськогосподарського призначення лише для:

громадян України,

які постійно мешкають безпосередньо біля своєї земельної

ділянки.

Одна і та ж земельна ділянка чи її частина, з метою уникнен)

ня спекуляції, не зможе бути продана частіше, ніж 1 раз на 3 ро)

ки.

Спростимо вихід власника землі з відносин довгострокової

оренди. Заборонимо одній фізичній чи юридичній особі орен)

дувати більше ніж 10% земель сільськогосподарського при)

значення району та мати орендовані землі більш ніж у 10

районах.

2. Спрямуємо щонайменше 2% державного бюджету на мік)

рокредити малому бізнесу за відсотковою ставкою на рівні ін)

фляції.

У галузі освіти:
1. Забезпечимо доступ усіх громадян до цілком безкоштовної

середньої освіти.

2. Держава забезпечить навчальні місця для безкоштовного

для громадян навчання у закладах вищої освіти числом не мен)

ше 50% від усіх місць. Поставимо річну вартість освітніх послуг

у закладах вищої освіти в залежність від рівня середньої заро)

бітної платні в країні.

3. Запровадимо пряму залежність між ранжуванням вищих

навчальних закладів за рівнем акредитації, фінансуванням з

державного бюджету і результатами щорічного незалежного

оцінювання знань випускників.

4. Забезпечимо всіх школярів і студентів України безкоштов)

ним доступом до Інтернету на основі новітніх технологій, ви)

ключно з доступом до визначеного переліку наукових та енцик)

лопедичних Інтернет)ресурсів.

У галузі медицини:
1. Забезпечимо безумовну безкоштовність для громадян не)

відкладної медичної допомоги.

2. Запровадимо обов’язкове загальнодержавне медичне стра)

хування.

У сфері культури:
1. Забезпечимо захист і розвиток єдиного інформаційно)

культурного простору України. Створимо умови для розвитку

вітчизняних культурних індустрій: книговидання, кіновироб)

ництва, музичного бізнесу тощо.

2. Запровадимо обов’язкові нормативи забезпечення грома)

дян об’єктами культурної інфраструктури та жорсткий кон)

троль за їхнім дотриманням.

3. Вирішимо мовне питання на основі принципів: 1) україн)

ська є мовою нашої землі й основою ідентичності країни. Вона

є державною і мовою міжнаціонального спілкування, вжива)

ється в усіх сферах суспільного життя; 2) держава не втручаєть)

ся у сферу використання мови громадян у приватному житті,

підтримує мови національних громад України.

4. Забезпечимо відповідальність керівників у сфері культури

перед повноважними зібраннями представників творчих, на)

ціонально)культурних організацій та профспілок працівників

культури.

У галузі зовнішньої політики й безпеки:
1. Забезпечимо рівність і невтручання у внутрішні справи у

відносинах з усіма державами, рівноправність України у міжна)

родних економічних відносинах.

2. Денонсуємо Харківські та інші угоди, що суперечать на)

ціональним інтересам України.

3. Гарантуємо безпеку країни через участь у системах євро)

пейської та євроатлантичної безпеки та фінансування Зброй)

них Сил на рівні, не нижчому від 2,5% ВВП. Переозброєння й

військова підготовка Збройних Сил фінансуватимуться на рів)

ні, не нижчому за 1% ВВП.

До кінця року ДІУ рефінансує 
200 іпотечних кредитів
Державна іпотечна станова (ДІУ) має намір до інця ро

рефінанс вати 200 іпотечних редитів. Станом на 17 верес-
ня ДІУ рефінанс вала з почат ро 748 редитів на с м
близь о 185 млн рн. “Динамі а зростання іпотечно о реди-
т вання ДІУ дає можливість спро ноз вати збільшення цьо-
о по азни а до інця ро . Тобто, план ється, що ще понад
200 сімей змож ть одержати власність о реме житло”,—
с азано в повідомленні станови. Зі слів олови Державної
іпотечної станови Валентина Рибач а, середня став а ре-
дит вання переб ває на рівні 13,63 % річних, а середня с -
ма редит становить 245 тис. рн, повідомляють У раїнсь і
новини

Будівництво СПГ�терміналу розпочнеться 
у листопаді

Іспансь а омпанія Enagas має намір стати одним з інвес-
торів б дівництва термінал з ре азифі ації с раплено о при-
родно о аз в Одесь ій області. Про це повідомив представ-
ни омпанії в У раїні Джорді Сарда. “Ми хочемо застос ва-
ти свій досвід в У раїні, нас ці авить часть цьом прое -
ті”,— зазначив він. Крім то о, амери ансь а омпанія
Excelerete Energy заявила, що отова вист пити партнером
цьом прое ті й може надати в оренд плав чий СПГ-термі-
нал, що б де ви ористов ватися на першом етапі реалізації
прое т . У свою чер , олова Державно о а ентства з інвес-
тицій та правління Національними прое тами Владислав
Кась ів зазначив, що існ є ще низ а омпаній, я і вивчають
питання часті в прое ті. Зо рема, на оординаційній з стрі-
чі потенційних партнерів Національно о прое т “LNG-Термі-
нал” б ли прис тні представни и юридичної омпанії Baker
Botts, інвестиційно о фонд Lazard, омпанії Conlan &
Associates Ltd та іспансь ої омпанії Gas Natural Fenosa. Вла-
дислав Кась ів про ноз є почато створення онсорці м з
б дівництва термінал в середині листопада

Україна ратифікує міжнародну угоду з Сербією

Уряд пропон є парламент ратифі вати між рядов од
із Сербією про міжнародні автомобільні перевезення паса-
жирів і вантажів. Про це с азано в за онопрое ті № 0275.
Прийняття цьо о за онопрое т забезпечить надійний міжна-
родно-правовий механізм для реалізації й а тивізації проце-
с двосторонніх міждержавних зв’яз ів між У раїною і Сер-
бією, створить сприятливі мови для поліпшення транспорт-
но о спол чення між двома раїнами та допома атиме роз-
вит співробітництва в сфері автомобільно о транспорт й
нала одженню ділових зв’яз ів

Нелегальний ринок тютюну складає 10 %

В У раїні наб в чинності за он про заборон ре лами тю-
тюнових виробів. За он передбачає заборон б дь-я ої ре -
лами й стим лювання продажів тютюнових виробів, зна ів
для товарів і посл , інших об’є тів права інтеле т альної
власності, під я ими вип с аються тютюнові вироби. При
цьом до мент становлює адміністративн відповідальність
ромадян і посадових осіб за пор шення вимо за онодав-
ства про заборон ре лами й спонсорства тютюнових виро-
бів. У раїнсь а асоціація виробни ів тютюнових виробів
“У ртютюн” оцінює част неле альної прод ції на рин в
10 %. Про це повідомила ендире тор асоціації Валентина
Хомен о. “Ми оцінюємо обся неле ально о рин в 10 %.
Я що зараз не відреа вати, не вжити е ономічних та адмі-
ністративних заходів, то ми б демо мати значно більший об-
ся неле альної прод ції”,— с азала вона, повідомляють
У раїнсь і новини

За вісім місяців прибуток комерційних банків 
становив 2,893 млрд грн.

Про це с азано в повідомленні НБУ. Доходи бан ів станом
на 1 вересня становили 98,255 млрд рн, видат и — 95,361
млрд рн. У том числі процентні доходи січні — серпні ста-
новили 77,436 млрд рн, омісійні приб т и — 13,664 млрд
рн, інші операційні доходи — 3,603 млрд рн. Процентні ви-
дат и бан ів січні — серпні с лали 43,542 млрд рн, омі-
сійні видат и — 2,032 млрд рн, інші операційні видат и —
9,641 млрд рн, за альні адміністративні — 23,493 млрд рн,
відрах вання в резерви — 16,532 млрд рн. Та им чином, з
рах ванням то о, що за січень — липень приб то фін ста-
нов становив 2,241 млрд рн, за серпень вони отримали чис-
тий приб то — 652 млн рн

Ділові новиниДержборг України залишається
відносно низьким
Як стверджують експерти, співпраця з МВФ може бути відновлена вже
у наступному році
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Наразі Мінфін проводить
зважен політи правління
державним бор ом. Станом
на інець липня поточно о
ро держбор б в межах
встановлено о за оном ра-
нично о обся . І хоча він
зріс 5 разів з почат ри-
зи, йо о відношення до ВВП
У раїни (27%) залишається
д же низь им порівнянні з
іншими раїнами-позичаль-
ни ами. “Хрещати ” з’ясо-
в вав стан відносин У раїни
з її основними редиторами.

Загальна сума державного та гаран)

тованого державного боргу станом на

кінець липня поточного року склала

60,03 млрд дол. З них майже 10,5 млрд

дол. Україна заборгувала міжнародним

фінансовим організаціям. Нещодавно

технічна місія фахівців євродепарта)

менту МВФ закінчила свою роботу в

нашій країні.

Розрахунки з МВФ

Позитивне сальдо валютних інтер)

венцій Нацбанку минулого місяця по)

ряд із розміщенням валютних обліга)

цій урядом на суму 278 млн дол. і

близько 230 млн дол. прибутку від під)

вищення курсу євро по відношенню до

долара повністю компенсували плано)

ві погашення кредитів МВФ у сумі 0,9

млрд дол. (0,2 млрд дол.— з бюджету і

0,7 млрд дол.— з резервів НБУ).

“У підсумку резерви Нацбанку зали)

шилися на рівні попереднього місяця.

Загалом Україна почала здійснювати

виплати за кредитами МВФ у лютому і

за цей період погасила 2,2 млрд дол.,

скоротивши таким чином заборгова)

ність перед фондом до 13 млрд дол.,

що складає 43 % резервів НБУ на кі)

нець серпня”,— зауважує головний

економіст компанії Dragon Capital

Олена Білан.

“Мінфін своєчасно та в повному об)

сязі здійснює виконання зобов’язань

за державним боргом. Найбільшими

кредиторами є як внутрішні, так і за)

кордонні інвестори. Причому кіль)

кість останніх сягає декількох сотень.

Але найбільшим кредитором є МВФ,

перед яким країна заборгувала 14,4

млрд дол. Складності відносин з МВФ

у тому, що Україна відмовилась вико)

нувати умови, які фонд поставив перед

нею. Це, в першу чергу, підвищення

тарифів на житлово)комунальні по)

слуги для населення”,— зазначає ке)

рівник аналітичного департаменту

ІФК “АРТ Капітал” Ігор Путілін.

Зустріч з кредиторами

Наприкінці літа технічна місія фа)

хівців європейського департаменту

МВФ розпочала свою роботу в рамках

візиту до України в період із 29 серпня

по 5 вересня 2012 року. Зустрічі екс)

пертів МВФ із представниками уряду

були присвячені обговоренню проекту

бюджету на 2013 рік та актуальним пи)

танням поточної бюджетної політики

в цілому.

За словами урядовців, головне очі)

кування від приїзду місії фонду — про)

довження діалогу щодо виділення чер)

гового траншу кредиту в рамках існу)

ючої програми. Обговорювалися пи)

тання встановлення макроекономіч)

них показників на наступний рік, та)

рифів на житлово)комунальні послуги

та більш гнучкого валютного курсу.

Урядовці зосередилися на макроеко)

номічних показниках на наступний

рік. Адже від розуміння, яким буде бю)

джет 2013 року, залежить можливість

продовження кредитування.

“Головне для

нас — не отрима)

ти гроші, а під)

твердити можли)

вість доступу до

кредитних ресур)

сів МВФ. Чому

це важливо? Тому

що на фоні не)

сприятливої зовнішньоекономічної

кон’юнктури Україна повинна мати у

запасі цей кредитний резерв. А ско)

ристається вона ним чи ні — все зале)

жатиме від ситуації”,— запевнив пер)

ший віце)прем’єр)міністр України Ва)

лерій Хорошковський.

Директор з економічних програм

центру Разумкова Василь Юрчишин

нагадує, що з фінансової точки зору

зобов’язання України не є надто

складними: “Гроші МВФ — це дуже

дешеві ресурси. Ми часто отримували

позики МВФ, скажімо, під 3 %, причо)

му з відстрочкою виплати. Зараз, мож)

ливо, буде трохи більша ставка. Але все

одно це значно дешевші позики”.

Разом з тим пан Юрчишин наголо)

сив, що співпраця з МВФ та Світовим

банком є важливим сигналом для ін)

весторів та інших кредиторів. “Гроші

МВФ є дуже важливими, бо, по)пер)

ше, вони є дешевими та “довгими”, а

по)друге, це є сигнал для міжнародних

інвесторів. Тому, хоч я погоджуюся із

тим, що цього року Україна не отримає

кредитів від МВФ, повністю відкидати

позики від фонду не варто, і тим біль)

ше не варто нічого не робити, щоб від)

новити цю співпрацю”,— зауважує фа)

хівець.

Що ж стосується тарифів на житло)

во)комунальні послуги, підвищення

яких є однією з основних вимог МВФ,

то це питання вимагає системного під)

ходу.

“Не можна просто взяти і вдвічі під)

вищити тарифи. Адже це не сприятиме

здійсненню реформ

у сфері ЖКГ, а тіль)

ки викличе кризу

неплатежів,— заува)

жив Валерій Хо)

р о ш к о в с ь к и й . —

Спочатку уряд по)

винен виконати

“домашню роботу”:

зменшити втрати при транспортуванні

тепло) та енергоносіїв, застосувати

енергозберігаючі технології, розробити

систему адресної соціальної допомоги.

Тільки після цього можна буде підходи)

ти до питання зростання тарифів. На)

разі ж воно не на часі. Разом з тим, уряд

працює над приведенням тарифів до

рівня собівартості без перекладення по)

дорожчання на плечі споживачів”.

Залучення коштів на Сході

Уряд України заявляє про свої намі)

ри утримати гривню від девальвації за

допомогою продажу єврооблігацій, а

також розглядає можливості запози)

чення грошей у Китаю. Усі ці джерела

є заміною позикам МВФ. Директор з

економічних програм центру Разум)

кова Василь Юрчишин вважає, що в

умовах світової кризи, коли вартість

запозичень на вільному ринку постій)

но зростає, процентна ставка україн)

ських облігацій є цілком виправда)

ною. Експерт позитивно оцінює рі)

шення уряду щодо євробондів. “Два

мільярди, на які ми розмістили свої

облігації, позитивно вплинули на на)

ші валютні запаси і разом з тим пока)

зали, що Україну не розглядають як

державу, що може зазнати банкрут)

ства”,— стверджує він.

Натомість щодо китайських позик

уряду слід бути обачним, переконаний

Василь Юрчишин, адже Китай є но)

вим і непередбачуваним гравцем на

світовому фінансовому ринку: “Китай

все ще залишається висхідною еконо)

мікою, яка розвивається. Незважаючи

на величезні обсяги виробництва това)

рів, ця держава поки не належить до

світових фінансових лідерів. Китаю ще

треба вирішити і багато внутрішніх

проблем, пов’язаних із розвитком рин)

ків та допоміжних установ, власні со)

ціальні та екологічні проблеми. Ми та)

кож бачимо, як світова криза суттєво

вплинула на динаміку китайської еко)

номіки, і темпи її зростання суттєво

зменшилися. Тому розглядати Китай

як альтернативу для європейських

ринків чи міжнародних фінансових ін)

ституцій я би не став. Але для Китаю

український ринок є дуже цікавим з

огляду на те, що він знаходиться між

Росією та Євросоюзом і може розгля)

датися як плацдарм для подальшої

експансії”.

Експерти зазначають, що одним із

можливих позичальників для України

також є РФ, однак наразі до завершен)

ня виборів, а також з огляду на набуття

Росією членства у СОТ, нових кроків в

україно)російських відносинах не пе)

редбачається

Активна співпраця України 
з МВФ та Світовим банком 

є важливим сигналом 
для інвесторів та інших

кредиторів
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Хрещатик 19 вересня 2012 року

Передвиборча програма Соціалістичної партії України до виборів 
у Верховну Раду України 28 жовтня 2012 року

СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВІСТЬ, СОЛІДАРНІСТЬ!
СПУ — за демократичний соціалізм! 

Змінимо Україну — разом!
За роки незалежності наша країна стала державою, де вся

влада належить олігархічним кланам. Вищий законодавчий ор)

ган — Верховна Рада — обернулася на ревного поборника інте)

ресів олігархів, а наскрізь корумпований державний апарат став

запопадливим їхнім прислужником. Абсолютна більшість лю)

дей перебуває у бідності, зневірилася у справедливості, можли)

вості кращого майбутнього.

Уже відібравши в народу України левову частку його ба)

гатств, сьогодні олігархи зазіхають на головний статок — зем)

лю, аби перетворити всю країну на власний маєток, назавжди

зробивши наших співвітчизників своїми покірними рабами.

Далі байдуже спостерігати за трагедією нашої Вітчизни — не
можна!

Єдиним виходом із цієї ситуації є шлях розбудови суспільства,
перевірений практикою цивілізованих європейських держав, за<
снований на принципах Свободи, Справедливості та Солідарно<
сті — демократичного соціалізму.

Виходячи з Програми СПУ та проголошеного Маніфесту

“До суспільства соціальної справедливості!”, СПУ розпочинає

рішучу боротьбу за повне “перезавантаження” країни, повернення
народу незаконно награбованого, знищення корупції, утвердження
суспільного ладу, в якому реалізується влада народу, верховенство
права, рівність усіх перед законом, підвищення рівня життя для
кожного.

З цією метою ми пропонуємо:
1. Запровадити істинне народовладдя!
Відновити парламентсько<президентську республіку.

Ліквідувати районні державні адміністрації, передавши їхні

функції радам, їхнім виконкомам, селищним та міським голо)

вам.

Запровадити вибори за відкритими партійними списками.

Законодавчо забезпечити виборність суддів.

2. Повернути народу національні багатства, забезпечити їхнє
збереження і раціональне використання!

Підприємства стратегічного значення, природні монополії,

розподільчі та транзитні мережі — повернути в державну та ко<
мунальну власність, перевіривши виконання умов приватизації,

починаючи з 1992 року.

3. Створити умови для розвитку економіки і підприємництва!
Провести радикальну дерегуляцію підприємницької діяль)

ності. На основі досвіду найефективніших економік світу спро)

стити систему реєстрації, оподаткування та звітності при забез)

печенні прозорості, підвищення відповідальності підприємця й

держави за неправомірні дії.

4. Торгувати українським хлібом, а не землею!
Не допустити перетворення української землі на товар — пред<

мет спекуляції!
Запровадити державну підтримку сільського виробника, як

це робиться в Європі й світі. Реалізувати підготовлені СПУ за)

конопроекти, які забезпечать абсолютний контроль над зе)

мельним фондом — територією України.

При бажанні власника продати свій пай виключно держава

має викупити землю, передаючи її в довгострокову оренду ін)

дивідуальним користувачам або кооперативам власників зе)

мельних та майнових паїв.

Запровадити механізм державного замовлення на сільгосп)

продукцію. Українські громадяни повинні мати найякісніші

продукти харчування за цінами, доступними для кожної сім’ї.

Україна має стати ключовим гравцем у вирішенні світової

продовольчої проблеми!

5. Ліквідувати кримінальний капіталізм, знищити корупцію!
6. Підняти якість життя і добробут людей!
7. Соціальна справедливість — передусім!

Закони про соціальний захист повинні виконуватися безумовно
і повністю! Негайно відмінити рішення, прийняті попереднім

складом Верховної Ради, які призупинили дію законів про со)

ціальний захист дітей війни, чорнобильців та інших категорій

громадян, які потребують додаткового соціального захисту.

Забезпечити справедливість у соціальній сфері. Вилучити з

числа пільговиків усіх, хто туди “примазався”, а найперше —

представників влади. Відповідно збільшити підтримку всім, хто

потребує допомоги.

Жодних пенсійних реформ за рахунок людей! Повернути пен)

сійний вік: для жінок — 55, для чоловіків — 60 років. Макси)

мальна пенсія не повинна перевищувати мінімальну більше ніж

у 7 разів.

Шановні виборці! Україна творилася людьми праці. Україна
має належати їм!

Разом з народом ми зламаємо систему кримінально<олігархіч<
ного капіталу і створимо суспільство рівних можливостей, яке га<

рантує гідне життя кожному!
Голосуйте за себе — за Соціалістичну партію України!

Голова
Соціалістичної партії України

П. І. Устенко

Чудо архангела Михаїла

У Голосієво до кінця року
завершать ремонт 
Центральної дитячої 
поліклініки
У Центральній дитячій полі лініці Го-

лосіївсь о о район столиці, що на в л.
Голосіївсь ій, 53, тривають ремонтні
роботи. Уже з почат наст пно о ро
місцеві діти обсл ов ватим ться в
оновлених приміщеннях медично о за-
лад .

Я повідомили “Хрещати ” в Голосіївсь ій РДА, наразі заверш ють-
ся роботи на перших двох поверхах, а до інця ро відремонт ють і
5-й поверх.
Т т вже замінено санв зли, двері, по риття на підлозі, встановлено

енер оощадливі ві на.
О рім то о, полі лініці облашт вали санв зол для дітей з обмеже-

ними фізичними можливостями

Подільських фармацевтів
привітали з професійним
святом
З на оди Дня фармацевтично о пра-

цівни а олова Подільсь ої РДА Петро
Матвієн о привітав працівни ів ПАТ
“Фарма ” з професійним святом. “За-
вдя и вашій професійній майстерності
та самовідданості, ент зіазм та твор-
чій насназі ал зь фармації завжди б -
ла та залишається на належном рівні
я в місті, та і в районі. Дя ю Вам за

щоденн працю і самовідданість допомозі людям боротьбі з хворо-
бами! Бажаю натхнення і нових висот праці, спіх і сімейно о бла-
опол ччя”,— зверн вся до прис тніх з вітальними словами олова
райдержадміністрації.
За наполе лив працю, відданість справі, особистий в лад в розви-

то фармацевтичної ал зі та з на оди професійно о свята Петро Мат-
вієн о вр чив рамоти Подільсь ої РДА ращим працівни ам підпри-
ємства.
На адаємо, що омпанія “Фарма ” спішно та динамічно розвиває-

ться із час її створення (1925 рі ) та впевнено займає провідне місце
на рин фармацевтичної ал зі У раїни і добре відома за її межами. У
2010 році підприємство очолило списо лідерів серед сіх фармацев-
тичних омпаній, що представлені на раїнсь ом рин . Наразі
“Фарма ” забезпеч є майже 19 % виробництва лі арсь их засобів в
У раїні, та є одним із лідерів з е спорт лі ів — понад 20 % ви отов-
леної прод ції підприємство е спорт є 26 раїн світ , серед я их
раїни СНД, Балтії та Європи.
За рез льтатами рейтин “С млінні платни и подат ів-2011” омпа-

нія посіла перше місце в медичній сфері серед вели их підприємств.
Та ож омпанію визнано переможцем XІІІ он рс професіоналів

фармацевтичної ал зі У раїни “Панацея-2012”

На Подолі вшанують 
партизанів і підпільників

На підтрим ініціативи ветеранів війни та з метою всенародно о
вшан вання подви партизанів і підпільни ів період Вели ої Вітчиз-
няної війни 1941-1945 ро ів, вічнення їх пам’яті, Подільсь ій РДА
затверджено план заходів із на оди відзначення Дня партизансь ої
слави.
Зо рема районних за ладах освіти б де проведено тематичні
ро и та виховні одини, влаштовано ниж ові вистав и в ш ільних
бібліоте ах та ор анізовано відвідання олишніх партизан і підпіль-
ни ів, ознайомлення з матеріально-поб товими мовами ветера-
нів.
21 вересня відб деться по ладання вітів до пам’ятни ів та пам’ят-

них зна ів, становлених з метою вшан вання подви раїнсь о о
народ в ро и ВВВ за часті меш анців район — олишніх партизан
та підпільни ів

У Солом’янському районі
припинено діяльність 
конвертаційного 
центру
Під час обш ів двох спритних діл-
ів подат івці Солом’янсь о о район
вил чили вели іль ість печато , ре-
єстраційних та осподарсь их до мен-
тів фі тивних фірм, тіньов б х алтерію,
омп’ютерн техні з системами
зв’яз “ лієнт-бан ”, а та ож отів в

різних валютах. Крім то о, на забло ованих бан івсь их рах н ах за-
арештовано оштів на с м близь о чверті мільйона ривень. Протя-
ом орот о о час злочинцями онтролювалося більше десяти фірм,
зареєстрованих на підставних осіб, і за рі та ої діяльності через їх ра-
х н и пройшло більше 120 млн рн.
Фахівці подат ової про ноз ють: додат ові надходження до бюдже-

т за рез льтатами перевіро нес млінних платни ів подат ів, що
с ористались посл ами спритних молоди ів, в розмірі близь о 20
млн рн.
За алом з почат ро столичною подат овою міліцією припинено

діяльність вже 14 подібних “ онвертаційних центрів”, а з тих підприєм-
ців, що с ористались їх неза онними посл ами, вже стя н то до бю-
джет більше 124 млн рн

Новини районів

Сьогодні, 19 вересня, Православна Церква

прославляє чудеса, вчинені для блага християн

святим Михаїлом, Архангелом Небесних Сил у

різні часи й у різних місцях.

Поблизу Фрігійського міста Ієраполя, на місці,

яке в IV столітті називалось Хоні, Святий апостол

Іоанн Богослов, будучи в Ієраполі з апостолами

Філіпом та Варфоломієм для проповіді Єванге)

лія, передбачив, що на цьому місці засяє благо)

дать Божа, й Архангел Михаїл буде відвідувати це

місце. Незабаром після цього відкрилося джере)

ло, від якого святий Архангел невидимо подавав

віруючим зцілення, як колись від купелі Силоам)

ської. Багато хто приходив до цього джерела, не

тільки християни утамовували спрагу цією водою

й зцілювалися від недуг своїх. Багато язичників

прийняли в ньому святе хрещення.

Згодом при цілющому джерелі був побудова)

ний храм на честь святого Архангела Михаїла.

При храмі оселився чоловік на ім’я Архип, який

прославився своєю святістю.

Язичники бажали зруйнувати храм та погубити

святого Архипа та намірилися затопити те місце.

Святий Архип дізнавшись про це, молився щоб

уберегтися від цієї напасті. Й ось, коли потік з

двох річок був пущений на храм, Архангел Ми)

хаїл чудесно зупинив бурхливий потік води, роз)

сіявши її над землею, й врятував храм від руйну)

вання, а святого Архипа від потоплення.

А поблизу гори Афонської святий Архангел

Михаїл врятував від потоплення одного отрока,

якого зловмисники хотіли втопити, щоб скорис)

татися знайденою їм багатою скарбницею. З цієї

дивної нагоди був зведений на честь Архангела

Михаїла храм на Афонській горі, а золото, збере)

жене разом з життям отрока, вжите на прикрасу

нового храму

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної церкви

Свято о архан ела Михаїла Цер ва шан є я захисни а. Захисни а віри та
вза алі борця зі злом і з ся ою єрессю. На і оні йо о зображають з во -
ненним мечем в р ці або зі списом, що перема ає диявола. Архан ел Ми-
хаїл — один із вищих ан елів, що приймає близь часть в долі Цер ви. В
Писанні він імен ється “ нязем”, “вождем воїнства Господньо о” та зобра-
ж ється, я оловний борець проти диявола й вся о о безза оння серед
людей. Том по-цер овном йо о імен ють “архістрати ”, тобто, старший
воїн, вождь.

У Києві з’явиться 
шість нових вулиць
А на Подолі відкриють музей ювелірного мистецтва

Музей ювелірного мистецтва має

з’явитися на Андріївському узвозі.

Адже саме тут тривалий час працю)

вали відомі столичні майстри своєї

справи — Клавдія та Йосиф Рєбьон)

ки. Музей буде створено в будівлі

ХІХ століття — в колишній ювелір)

ній майстерні (Андріївський узвіз,

18)Е). “Саме у цій споруді, поряд з

іншими виробами, виготовляли

церковні ритуальні регалії для Ки)

єво)Печерської лаври. Вже кілька

років флігель стоїть без господаря.

Тому логічно саме тут відкрити Му)

зей ювелірного мистецтва”,— зазна)

чив голова постійної комісії Київра)

ди з питань культури та туризму

Олександр Бригинець.

Власне ювелірних виробів у Музеї

буде небагато. Основний акцент

композиції буде зроблено на відро)

дження традиції ювелірного ремес)

ла. “Мені хотілося, щоб відвідувачі

могли ознайомитися з давніми

знаннями і технологіями виробниц)

тва прикрас”,— розповіла “Хреща)

тику” авторка проекту Лариса Мінд)

ріна. Для відкриття Музею ювелір)

ного мистецтва необхідно пройти

всі дозвільні інстанції. Загалом, на

це знадобиться два роки. Але пані

Міндріна переконана, що культурна

установа запрацює раніше. “Голов)

не, що перші кроки у цьому напряму

вже зроблені — проект отримав під)

тримку усіх членів комісії Київради

з питань культури та туризму”,— до)

дала вона.

Члени комісії розглянули й інші

важливі питання. Наприклад, ство)

рення у столиці Київського місько)

го методичного центру закладів

культури та освіти. “У Києві пра)

цює 56 шкіл з естетичного вихован)

ня та 4 вищих навчальних заклади

цього профілю. Наразі в апараті на)

шого управління лише одна люди)

на може приділяти увагу цим на)

вчальним закладам. Тому в нас на)

зріла потреба у створенні профіль)

ного міського методичного цен)

тру”,— пояснила в.о. першого за)

ступника начальника ГУ культури

КМДА Валентина Ліновицька. Да)

ну пропозицію депутати одного)

лосно підтримали.

Окрім того, незабаром у місті

з’являться шість нових вулиць. У

Дарницькому районі увічнять пам’)

ять театрального режисера Сергія

Данченка, українського скульптора,

сценариста Івана Кавалерідзе та ху)

дожника)графіка, автора перших

українських державних знаків

(банкнот і поштових марок) Георгія

Нарбута. У Подільському районі ву)

лиці носитимуть імена видатного

українського письменника Бориса

Антоненка)Давидовича, письмен)

ника)шестидесятника, режисера і

актора Миколи Вінграновського та

прозаїка, поета Миколи Хвильово)

го.

“Часом виникають суперечки що)

до перейменування вулиць. Це —

складне завдання, яке потребує де)

тального вивчення. Питання щодо

найменування нових вулиць приєм)

ніше. Тому як голова комісії радію,

що були враховані наші побажання і

нові вулиці столиці носитимуть іме)

на видатних українців”,— зазначив

“Хрещатику” Олександр Бриги)

нець. Де саме з’являться нові вули)

ці — поки що невідомо. “Цим пи)

танням займається Головне управ)

ління земельних ресурсів”,— додає

голова комісії

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Прое т створення М зею ювелірно о мистецтва б в
роз лян тий та одно олосно підтриманий на засіданні
постійної омісії Київради з питань льт ри та т ризм .
О рім то о, члени омісії схвалили появ на мапі Києва
шести нових в лиць, я і носитим ть імена видатних
митців У раїни. Ці та інші прое ти рішень б д ть вине-
сені на роз ляд деп татів на найближч сесію Київради.
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Людина понад усе !
Затверджена ХІ З'їздом Партiї Пенсiонерiв України

вiд 05 серпня 2012 року
Партія Пенсіонерів України (ППУ) � добровільне політичне

об'єднання громадян України, пенсіонерів, ветеранів праці та

учасників Великої Вітчизняної війни, інвалідів, соціально не�

захищених груп населення.

ГОЛОВНОЮ  МЕТОЮ  ДIЯЛЬНОСТI  ППУ  Є:
� створення справедливого демократичного суспільства,

процвітання держави та добробуту громадян; 

� сприяння становленню ефективної національної економі�

ки, цивілізованих суспільних відносин;

� впровадження ефективно діючої системи соціального за�

хисту та забезпечення законних прав та iнтересiв найбiльш не�

захищених верств населення.

� мобілізацiя всіх сил суспільства задля ліквідації бідності як

соціального явища; 

� залучення представників старших поколінь до здійснення

державної політики, формування органів влади, місцевого та

регіонального самоврядування.

ПОЛІТИЧНИЙ КУРС. ІДЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ.
Партія усвідомлює рівень своєї відповідальності за долю ук�

раїнського народу. Тому вона виступає:

� проти кланово�олігархічних методів відстоювання егоїс�

тичних індивідуальних чи вузько корпоративних інтересів;

� проти прискореного, неприпустимого і небезпечного мате�

ріального розшарування суспільства, посилення економічної

прірви між незначною кількістю багатих і тотально�злиденною

масою народу.

Партія Пенсіонерів України підтримує діючу Конституцію

України, виходячи з розуміння демократичної держави як на�

дійного політичного механізму для урівноваження та узгоджен�

ня інтересів різних соціальних, етнічних, професійних, куль�

турних, релігійних, територіальних та інших верств і груп

КЛЮЧОВI IДЕОЛОГIЧНI ОРIЄНТИРИ ПАРТIЇ:
� незалежність і суверенність України як держави;

� прагматизм і свобода в політиці та економіці;

� реальний патріотизм;

� національна солідарність;

� соціальний захист тих, хто цього потребує.

Ми маємо велику кількість своїх членів і багатий досвід, що

спирається на авторитет, мудрість народу та могутність Україн�

ської держави. Ніхто не може прийти до влади без підтримки

простих людей. Ми � джерело влади. Партія відкрита і для се�

редніх поколінь і для молоді, для тих, кому не байдуже без�

прав'я батьків і дідів, тих, хто піклується про свій завтрашній

день, для кого честь і совість не є пережитками минулого. 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Головною метою соціальної політики Партії Пенсіонерів Ук�

раїни є створення вільного, справедливого і соціального сус�

пільства. В ході її реалізації партія розглядає створення соціаль�

ної держави одним з пріоритетів.

Головний пріоритет соціальної політики Партії є ЛЮДИНА.

Ми � за побудову такої державної системи, за якої держава несе

відповідальність за гідне життя людей і вільний розвиток кож�

ного члена суспільства. 

Основними пріоритетами соціальної політики Партія вва�

жає:

� формування українського громадянського суспільства,

добробуту та високої якості життя, соціальної та національної

єдності, солідарності та партнерства;

� забезпечення економічної та правової гарантії реалізації

невід'ємного права кожного домагатися особливого добробуту

власною працею і знанням;

� розвиток соціально орієнтованої ринкової економіки,

створення необхідних умов, становлення національного ринку

праці та споживання;

� формування надійної та ефективної системи соціального

захисту найбільш вразливих верств населення. 

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
Метою національної політики Партії є всебічне сприяння

становленню і розвитку української нації як Вітчизни усіх гро�

мадян, що пов'язали свою долю з Україною, її землею, економі�

кою, культурою, державою.

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА.
Партія Пенсіонерів України розуміє, що майбутнє будь�якої

держави � це її молодь. Від її фізичного і морального здоров'я,

енергії та працездатності залежить доля нашої країни. Ство�

рення сильної, впевненої у власному майбутньому України не�

можливе без активної, діяльної, прагматичної молодої генера�

ції.

Партія здійснює комплекс заходів з метою створення спри�

ятливих умов для формування свідомої та активної громадян�

ської позиції молоді, профілактики негативних явищ у моло�

діжному середовищі, орієнтації молоді на самовизначення та

самореалізацію.

ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА.
Одним з важливих напрямків діяльності Партії Пенсіонерів

України є оновлена гуманітарна політика. 

Головним змістом національної ідеї України є побудова суве�

ренної, незалежної, правової, демократичної держави, в який

праця, знання, талант людини створюватимуть умови для само�

реалізацій кожної особи.

Першочерговими завданнями гуманітарної політики Партія

Пенсіонерів України вважає збільшення частки національного

доходу, спрямованого на освіту, науку та культуру. 

Партія Пенсіонерів України з повагою ставиться до почуттів

віруючих, підтримує свободу віросповідання громадян. Основ�

ною суспільної згоди повинні стати невтручання держави у

внутрішньо�церковні та міжконфесійні справи, однакове став�

лення до всіх канонічних конфесій, повага до традиційних ві�

рувань України, сприяння консолідації православ'я. Ми вихо�

димо з того, що участь церкви у суспільно�політичних процесах

може здійснюватись у таких напрямках, як інтеграція суспільс�

тва, затвердження ідеалів демократії і гуманізму, виховання по�

ваги і терпимості до різних поглядів, почуттів і вірувань, спри�

яння розвитку традицій, культури, мови українського народу,

рух за екологію, питання милосердя, доброчинності, соціаль�

ного захисту громадян.

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА.
Складовою частиною політичного та економічного курсу

Партії пенсіонерів України є екологічні цінності. Партія висту�

пає за безумовне екологічне відродження України, як за одну за

найважливіших частин вирішення проблем збереження гено�

фонду українського народу.

Важливою складовою частиною екологічної політики держа�

ви мають стати конкретні заходи, спрямовані на зменшення

забруднення водних джерел, атмосферного повітря, збережен�

ня і захист лісів, протидію деградації земель.

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА.
Партія Пенсіонерів України розглядає національну безпеку

як систему політичних, економічних, соціальних, правових, ін�

формаційних, культурно�ідеологічних, екологічних, військо�

вих заходів та засобів захисту життєво�важливих інтересів укра�

їнського суспільства, окремих його громадян, держави, держав�

них кордонів, територіальної цілісності, національного ринку,

культурних цінностей від внутрішньої і зовнішньої загрози, як

стан держави, що дає змогу зберегти свій суверенітет і ціліс�

ність, виступати самостійним суб'єктом міжнародних відносин.

Політика Партії базується на концепції національної безпе�

ки, в якій віддається пріоритет не стільки військовим фактора�

ми, скільки засобам поступового перетворення системи націо�

нальної безпеки України в дійову складову загальної безпеки,

зусиль світової спільноти, спрямованих на збереження миру,

демілітаризацію, демократизацію й гуманізацію міжнародних

відносин.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Наша Програма � це програма професіоналів та прагматиків,

які знають, що і як треба робити для відродження і процвітання

України.

Усвідомлюючи свою відповідальність перед українським сус�

пільством, перед минулим і майбутнім українського народу і

держави, Партія неухильно та послідовно вдосконалюватиме

форми та методи своєї роботи, утверджуватиме в українському

суспільстві принципи гармонійного соціального партнерства,

взаємодопомоги і солідарностi.

Україна має нелегку історичну долю. Сьогодні вона стоїть на

порозі визначального майбутнього рубежу, з якого ми або подо�

лаємо занепад, розгубленість і відчай власними мудрими, від�

повідальними й рішучими діями, або скотимося до масштабних

соціальних деструкцій, до втрати державної незалежності та за�

лишимося на узбіччі історичного розвитку цивілізації.

Україна має бути й буде серед найрозвиненіших держав сві�

ту!!!

Голова Партії Пенсіонерів України Петросян А.Д.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА   
ПАРТIЇ   ПЕНСIОНЕРIВ   УКРАЇНИ
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Центральна виборча комісія

Розглянувши подання суб'єктів вне�

сення кандидатур до складу окружних

виборчих комісій з виборів народних де�

путатів України 28 жовтня 2012 року про

заміну членів окружних виборчих комі�

сій, відповідно до пункту 1 частини дру�

гої статті 13, частин першої � третьої,

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

сьомої, десятої, одинадцятої статті 27,

пункту 2 частини третьої, частин четвер�

тої, п'ятої, сьомої, десятої статті 37, під�

пункту 1 пункту 4 розділу XV Закону Ук�

раїни "Про вибори народних депутатів

України", керуючись статтями 11 � 13,

пунктом 17 статті 19, частиною другою

статті 27 Закону України "Про Централь�

ну виборчу комісію", Центральна вибор�

ча комісія 

постановляє:
1. Внести зміни до складу окружних

виборчих комісій з виборів народних де�

путатів України 28 жовтня 2012 року, ут�

ворених відповідно до постанови Цен�

тральної виборчої комісії від 26 серпня

2012 року № 604 "Про утворення окруж�

них виборчих комісій з виборів народних

депутатів України 28 жовтня 2012 року",

згідно з додатками 1�4.

2. Окружним виборчим комісіям з ви�

борів народних депутатів України 28

жовтня 2012 року, до складу яких вно�

сяться зміни, поінформувати громадян

про такі зміни у визначений цими комі�

сіями спосіб.

3. Цю постанову разом з відповідним

додатком надіслати відповідним регіо�

нальним друкованим засобам масової ін�

формації для опублікування у семиден�

ний строк від дня її прийняття, а також

окружним виборчим комісіям з виборів

народних депутатів України.

4. Цю постанову оприлюднити на офі�

ційному веб�сайті Центральної виборчої

комісії. 

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії 

Ж. УСЕНКО%ЧОРНА

Додаток 4

до постанови Центральної виборчої 

комісії від 17 вересня 2012 року № 949

ЗМІНИ

в складі окружних виборчих комісій з
виборів народних депутатів України

28 жовтня 2012 року
місто Київ

Окружна виборча комісія з виборів наC
родних депутатів України

одномандатного виборчого округу 
№ 211

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Головаш Андрій Євгенович, 1971 року

народження — від Християнсько�демок�

ратичної партії України (у зв'язку із вне�

сенням подання про заміну члена вибор�

чої комісії суб'єктом, за поданням якого

кандидатуру такого члена було включено

до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Нижник Марина Миколаївна, 1984

року народження — від Християнсько�

демократичної партії України.

Секретар 
Центральної виборчої комісії  

Т. ЛУКАШ

Постанова № 949 від 17 вересня 2012 року, м. Київ
Про зміни в складі окружних виборчих комісій з виборів народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року

Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора 
до облаштування Міського дозвільного центру міста Києва, районних 

дозвільних центрів міста Києва та центрів надання адміністративних послуг
програмно%технічним комплексом самообслуговування для здійснення 

оплати за надані адміністративні послуги
Розпорядження № 1573 від  10 вересня  2012 року 

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно%транспортної інфраструктури міста Киє%
ва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007 №528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по за%
лученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначен%
ня, незавершеного будівництва, інженерно%транспортної інфраструктури міста Києва, створеної розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2007 № 1403 (протокол від 27.06.2012 
№ 23/2012), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку інфраструктури міста Києва, спрощення оплати та
прискорення отримання адміністративних послуг та послуг дозвільного характеру, в межах функцій органу місцевого самовряду%
вання:

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

2. Визначити Головне управління з питань регуляторної політики та
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) замовником виконання робіт із облашту$
вання об'єктів, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3. Визначити комунальне підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвести$
ційне агентство" замовником підготовчих робіт для проведення інвести$
ційного конкурсу по об'єктах, зазначених у пункті 1 цього розпоряджен$
ня.

4. Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне
агентство":

4.1. Розробити орієнтовні техніко$економічні показники інвестиційних
об'єктів на підставі передпроектних пропозицій.

4.2. Погодити в установленому порядку орієнтовні техніко$економічні
показники, передпроектні пропозиції по об'єктах інвестування з Головним
управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4.3. Надати орієнтовні техніко$економічні показники та пропозиції до
умов інвестиційного конкурсу до Головного управління економіки та ін$
вестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) в установленому порядку для підготовки умов
конкурсу.

5. Постійно діючій конкурсній комісії по залученню інвесторів до фінан$
сування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно$
транспортної інфраструктури міста Києва у встановленому порядку про$
вести відповідний інвестиційний конкурс із залучення інвестора.

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

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ$

ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради  (Київської

міської державної адміністрації) 
від 10 вересня 2012 р. № 1573

ПЕРЕЛІК
об'єктів, які потребують залучення 

інвестицій

Облаштування    програмно$технічним    комплексом    самообслуго$
вування    для здійснення оплати за надані адміністративні послуги за ад$
ресами:

1. Міський дозвільний центр м. Києва та Київський міський центр на$
дання адміністративних функцій:  Дніпровська набережна, 19$б;

2. Дозвільний центр Голосіївського району в м. Києві та Центр надан$
ня адміністративних послуг Голосіївської районної в м. Києві державної
адміністрації: просп. 40$річчя Жовтня, 42;

3. Дозвільний центр Дарницького району в м. Києві та Центр надання
адміністративних послуг Дарницької районної в м. Києві державної адмі$
ністрації: вул. Степана Олійника, 21;

4. Дозвільний центр Шевченківського району в м. Києві: вул. Богдана
Хмельницького, 24;

5. Центр надання адміністративних послуг Шевченківської районної в
м. Києві державної адміністрації: бульв. Тараса Шевченка, 26/4;

6. Дозвільний центр Солом'янського району в м. Києві та Центр надан$
ня адміністративних послуг Солом'янської районної в м. Києві державної
адміністрації: просп. Повітрофлотський, 41;

7. Дозвільний центр Святошинського району в м. Києві та Центр на$
дання адміністративних послуг Святошинської районної в м. Києві дер$
жавної адміністрації: просп. Перемоги, 97;

8. Дозвільний центр Подільського району в м. Києві та Центр надання

адміністративних послуг Подільської районної в м. Києві державної адмі$
ністрації: вул. Костянтинівська, 9/6;

9. Дозвільний центр Печерського району в м. Києві та Центр надання
адміністративних послуг Печерської районної в м. Києві державної адмі$
ністрації: Кловський узвіз, 24;

10. Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб$під$
приємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації: вул. Су$
ворова, 19;

11. Дозвільний центр Оболонського району в м. Києві: вул. Маршала
Тимошенка, 16;

12. Центр надання адміністративних послуг Оболонської районної в 
м. Києві державної адміністрації: просп. Героїв Сталінграда, 57;

13. Дозвільний центр Деснянського району в м. Києві та Центр надан$
ня адміністративних послуг Деснянської районної в м. Києві державної ад$
міністрації: просп. Маяковського, 29;

14. Дозвільний центр Дніпровського району в м. Києві: вул. Пожар$
ського, 15;

15. Центр надання адміністративних послуг Дніпровської районної в 
м. Києві державної адміністрації: вул. Бажова, 11/8;

16. КП "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації
права власності на об'єкти нерухомого майна" вул. Трьохсвятительська,
4в.
Заступник голови — керівник апарату  О.Пузанов

Про прокладання кабельних мереж 10 кВ  до офісної будівлі 
на вул. Горького,  33%В у Голосіївському районі

Розпорядження № 1369 від  1 серпня  2012 року 
Відповідно до законів України " Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності" з метою

забезпечення надійного енергозабезпечення об'єктів на вул. Горького, 33%В у Голосіївському районі та зважаючи на звернення
товариства з обмеженою відповідальністю "Холодильник%Термінал" від 11.07.2012 № 3/356, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Холодильник$Термінал"
(далі ТОВ "Холодильник$Термінал") згідно з розробленою і затвердженою у
встановленому порядку проектно$кошторисною документацією, виконати
роботи з прокладання кабельних мереж 10 кВ по території двору біля
трансформаторної підстанції 5558 та по тротуару біля огорожі Конституційного
суду України по вулиці   Горького,  33$В у Голосіївському районі.

Перехід вулиці Жилянської виконати закритим способом з 23.00 год.
п'ятниці до 5$30 год. наступного понеділка без перекриття руху транспорту із
зайняттям частини тротуару для влаштування робочих приямків, за умови
виконання п. 2 цього розпорядження.

2. ТОВ " Холодильник$Термінал":
2.1. Встановити огорожу, освітлення, сигнальні ліхтарі, забезпечити

безпечний прохід пішоходів на час виконання будівельних робіт;
2.2. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо порядку

виконання будівельних робіт;

2.3. Після завершення робіт відновити покриття тротуару на всю ши$
рину по всій довжині розриття фігурними елементами мощення та пере$
дати їх за актом комунальному підприємству "Шляхово$експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на
них Голосіївського району м.Києва".

3. Відповідальність за безаварійне проведення робіт покласти на ди$
ректора ТОВ " Холодильник$Термінал" Погосяна О.О.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації
прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту
цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про надання погоджень на розміщення реклами на транспорті комунальної
власності територіальної громади міста Києва

Розпорядження №   1567 від  7 вересня  2012 року 
Відповідно   до   законів   України   "Про   місцеве   самоврядування в Україні", "Про рекламу", Розділу III Порядку розміщення

реклами в місті Києві,   затвердженого   рішенням  Київської  міської  ради   від   22.09.2011 №37/6253 (із змінами і доповненнями),
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Погодитись з пропозицією Головного управління з питань реклами
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) (далі $ Головне управління) та надати погодження на розмі$
щення реклами на транспорті комунальної власності територіальної гро$
мади міста Києва (далі — погодження) згідно з додатком до цього розпо$
рядження у кількості 3 (трьох) погоджень.

2. Відповідальність за розміщення та експлуатацію спеціальних конс$

трукцій з дотриманням державних стандартів, норм техніки безпеки,
норм і правил конструктивної міцності, електротехнічної, експлуатаційної
та пожежної безпеки, санітарних норм покласти на власників спеціальних
конструкцій.

3.Встановити, що погодження, надані відповідно до пункту 1 цьо$
го розпорядження, є дійсними до закінчення строку їх дії, а у випад$
ку змін у загальноміських вимогах (підходах) щодо розташування
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"НАША УКРАЇНА"

"УКРАЇНА НА ВІКИ!"
Українська національна демократія, що об'єдналася у лавах

патріотичних сил "Наша Україна", продовжує ідею та діяль#
ність борців за волю України, шестидесятників, Народної Ради у
Верховній Раді I скликання, Майдану свободи   2004 року.

Це можливо за таких умов: 
# цілісна нація, єдина державна мова;
# демократична правова держава;
# розвинене громадянське суспільство;
# європейський вибір, євроатлантична безпека;
# єдина Українська помісна церква як символ духовної

єдності та гідності народу;
# конкурентна економіка, національний виробник, по#

тужний середній клас;
# подолання корупції, соціальний захист громадян.

ДЕМОКРАТИЧНА ПРАВОВА НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВА
Ми прагнемо змінити не лише діючу владу, але й діючу систеC

му влади.
Нинішня владна коаліція Партії Регіонів та комуністів зни�

щує здобутки української демократії. Україна все більше ско�

чується на шлях авторитарної держави. 

Це уже призвело Україну до міжнародної ізоляції, спричи�

нило відтік інвестицій з країни, масштабне безконтрольне

розкрадання бюджетних коштів, зубожіння більшості україн�

ських громадян.

Змінити ситуацію можна тільки змінивши діючу владу та

змінивши діючу систему влади.

. Під цим розуміємо застосування механізмів, які унеможлив#
лять узурпацію влади на будь#якому рівні та забезпечать віднов#
лення реального народовладдя.

У зв'язку з цим пропонуємо: 

� розмежування та децентралізація владних повноважень

між Президентом України, Урядом, владою на місцях, громад�

ськими і неурядовими організаціями та громадянами;

� вибори народних депутатів Україна за відкритими списка�

ми;

� формування Уряду парламентською більшістю, а не Пре�

зидентом;

� запровадження виключно персонального голосування

кожним депутатом Верховної Ради;

� гарантії прав опозиції мають реалізовуватися через її при�

сутність у керівництві парламенту, комітетах ВРУ, представ�

ницьких органах влади на місцях; надання опозиції гаранто�

ваного часу в ЗМІ;

� передача значної частини функцій для самореалізації без�

посередньо громадянам та громадським організаціям; орга�

нам самоврядування

� системне сприяння створенню інститутів громадянського

суспільства та посилення їхньої ролі у політичному житті Ук�

раїни.

� заборонити політичні партії, що сповідують авторитаризм

та узурпують владу

КОНКУРЕНТНА ЕКОНОМІКА, НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТОВАРОВИРОБНИК

Головним напрямком своєї діяльності у економічній сфері

"Наша Україна" бачить:

� повернення до політики створення робочих місць

через введення системи планування потреб у спеціалістах;

� підтримка українського виробника, сприяння його

діяльності в Україні та за кордоном

� повернення довіри з боку інвесторів та зняття еко�

номічної блокади України;

� демонополізація та дерегуляція економіки;

� розвиток середнього класу та його важливої складо�

вої � малого та середнього підприємництва;

� мотивація та підтримка ділової ініціативи грома�

дян;

� реформа бюджетної системи, запровадження про�

зорих та ефективних механізмів контролю за витрачанням

бюджетних коштів;

� зменшення кількості існуючих податків до семи,

радикальне спрощення податкової звітності;

Аграрний комплекс
Аграрний комплекс України � стратегічний сектор нашої

економіки. Його розвиток забезпечить продовольчу безпеку,

робочі місця у сільській місцевості, притік валютних надход�

жень та інвестицій.

Фундаментальним питанням розвитку аграрного комплек�

су України є питання землі. Ми переконані, що земля має на�

лежати на правах власності лише громадянам України. Ми за

продовження мораторію на продаж земель сільськогосподар�

ського призначення, у зв'язку з існуванням загрози її спекуля�

тивного відчуження. 

Збережемо українське село � змінимо пріоритети державної

підтримки, від агрохолдингу до селянина�одноосібника, дріб�

ного та середнього товаровиробника.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Для зміцнення національної безпеки держави пропонуємо: 

� збереження статусу української мови як єдиної дер�

жавної і державна підтримка та повага до розвитку мов націо�

нальних меншин;

� вступ до Європейського Союзу та НАТО;

� денонсацію "харківських угод"; та угод з Росією по

газу

� забезпечення енергетичної незалежності України

через диверсифікацію шляхів енергопостачання, альтернатив�

них джерел енергії, енергозбереження;

� дієва програма забезпечення населення якісною

питною водою.

ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
У країні катастрофічно зростає кількість зубожілих грома�

дян і одночасно росте кількість мільйонерів, мільярдерів та їх�

ні статки. Цей парадокс становить серйозний суспільний вик�

лик і має бути подоланий.

Наша політична сила у своїй діяльності відродить і продовC
жить гуманітарну політику та соціальний захист громадян, що
проводився в часи президентства Ющенка, а саме: 

� буде  відновлено справедливий безкорупційний

доступ молоді до усіх рівнів освіти;

� ми запровадимо соціальну відповідальність велико�

го бізнесу перед суспільством;

� ми введемо гарантовані стандарти надання медич�

ної допомоги населенню, запровадимо загальнообов'язкове

медичне соціальне страхування;

� збільшимо допомогу при народженні дитини, а та�

кож цільову допомогу багатодітним родинам, сиротам, інвалі�

дам, малозабезпеченим категоріям населення;

� чорнобильці та афганці замість принижень отрима�

ють дієвий соціальний захист;

� ми продовжимо започатковані нашими урядами

програми житлового будівництва, зокрема будівництва дос�

тупного житла, будівництва на селі, молодіжного будівництва;

� ми ініціюватимемо початок справедливої пенсійної

реформи за системою персоніфікованого накопичення пенсій

та систему кредитування населення;

� ми повернемо повагу та суспільний авторитет ліка�

рю, вчителю, фермеру, українському господарю, кожній лю�

дині чесної праці.

Духовність
Духовний злет Українського народу має здійснюватися на наC

ціональних традиціях, звичаях, культурі. Одне крило C українC
ська мова як єдина державна мова, якою має володіти кожен гроC
мадянин України, незалежно від місця свого народження. Друге
крило C єдина Українська Помісна Православна церква, утверC

дження якої є визначальним чинником духовної єдності та гідC
ності народу.

Це можливо за таких умов:

�     всебічного сприяння становленню дієвого інституту

сім'ї, української родини; 

� забезпечення, починаючи з дитячого садка, умов

для вивчення дітьми своєї історії, культури, звичаїв;

� захист культурно�духовного та інформаційного

простору України;

� підтримка на законодавчому рівні розвитку україн�

ського національного продукту: української книги, україн�

ського кіно, театру, музики;

� прийняття закону "Про меценатство".

ПРАВОПОРЯДОК ТА ПРАВОСУДДЯ
Забезпечення правового порядку в державі вимагає демон�

тажу старої системи правоохоронних органів. Наріжним каме�

нем реформи усієї правоохоронної сфери є повернення довіри

до судової влади.

Тому "Наша Україна" домагатиметься:

� позбавити прокуратуру функції загального нагляду

та ведення слідства;

� децентралізувати МВС, утворивши муніципальну

міліцію та поліцію загальнодержавного значення;

� утворити Національне бюро розслідувань як окре�

мий орган, що не входить до складу Уряду;

� ліквідувати право першого призначення суддів

Президентом, підняти вік кандидатів на посади суддів до 29

років;

� запровадити інститут мирових суддів;

� забезпечити самостійне формування Вищої Ради

Юстиції суддівським самоврядуванням без осіб, що займають

політичні посади;

� декриміналізувати статті законодавства, які не ма�

ють карного характеру.

НАША МЕТА
Збудувати Україну незалежною, національною, правовою, соці#

альною, державою та повернути її на шлях демократичного роз#
витку. Назавжди ліквідувати в Україні будь#які передумови та
спроби повернення до минулого, до авторитаризму та комунізму.

Наш стратегічний шлях # до цивілізованої Європи та світово#
го співтовариства. Тільки в такий спосіб буде забезпечено проц#
вітання України та добробут Українського народу. Тільки тоді
відбудеться Україна на віки!

Програма схвалена XI З'їздом 

політичної партії "Наша Україна"

¬» ŒÕ¿¬◊»… Œ–√¿Õ  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»
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реклами на транспорті комунальної власності територіальної грома$
ди міста Києва, які зумовлюють неможливість розташування відпо$
відних спеціальних конструкцій $ до настання таких змін у загально$
міських вимогах (підходах), про що Головне управління протягом
п'яти робочих днів письмово повідомляє власників спеціальних конс$
трукцій.

5. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згід$

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ$
ника голови Київської міської державної адміністрації $ керівника апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Пузанова О.Г. 

Голова О. Попов

Додаток 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 07.09.2012 № 1567

Погодження 
реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києаа, 

що надаються

№
з/п

№ по%
год%

ження

Замовник Тип рекламного засобу Площа
(кв.м)

Місце розташування

1 1 ТОВ "Центр медіа груп" Брендування станції метро "Лук’янівська"
(нестандартна рекламно�іміджева
продукція на стінах, підлозі тощо)

750 Шевченківський р�н, станція
метро "Лук’янівська"

2 2 ТОВ "Центр медіа груп" Брендування станції метро "Театральна"
(нестандартна рекламно�іміджева
продукція на стінах, підлозі тощо)

640 Шевченківський р�н, станція
метро "Театральна"

3 3 ТОВ "Центр медіа груп" Брендування станції метро "Палац
спорту" (нестандартна рекламно�
іміджева продукція на стінах, підлозі
тощо)

480 Печерський р�н, станція метро
"Палац Спорту"

Заступник голови  керівник апарату % О.Пузанов

Про зміни у складі комісії з припинення комунального підприємства 
"Підрядне спеціалізоване ремонтно%будівельне управління"

Розпорядження №   1599  від 12 вересня 2012 року 
Відповідно до рішення Київської міської ради від 07.10.2010 № 58/4870 "Про припинення діяльності комунального підприємства

"Підрядне спеціалізоване ремонтно%будівельне управління" та у зв'язку з кадровими змінами:

1 Затвердити зміни до складу комісії з припинення комунального
підприємства "Підрядне спеціалізоване ремонтно$будівельне управлін$

ня" шляхом приєднання його до ритуальної служби спеціалізованого кому$
нального підприємства "Спеціалізований комбінат підприємств комуналь$
но$побутового обслуговування", затвердженого розпорядженням виконав$
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра$
ції) від 27.01.2011 № 100 (в редакції розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
02.03.2012 № 343), виклавши його в новій редакції, що додається.

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

Голова  О. Попов

Про координацію заходів щодо забезпечення створення умов та сприяння
проведенню виборів народних депутатів України у м. Києві

Розпорядження №   1597  від 12 вересня 2012 року 
Відповідно до статті 51 Закону України "Про вибори народних депутатів України", постанов Кабінету Міністрів України від 8

серпня 2012 року № 765 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та
запровадження системи відеоспостереження на звичайних виборчих дільницях на постійній основі під час виборів народних
депутатів України у 2012 році", від 8 серпня 2012 року № 766 "Про затвердження технічного завдання та конфігурації створення
системи відеоспостереження", постанов Центральної виборчої комісії від 19 січня 2012 року №5 "Про вимоги до приміщень
дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування", від 26 січня 2012 року №18 "Про вимоги до приміщень окружних
виборчих комісій з виборів народних депутатів України, норми забезпечення виборчих комісій обладнанням, інвентарем,
транспортними засобами і засобами зв'язку, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями, види послуг, які виборчі комісії
можуть закуповувати за рахунок коштів Державного бюджету України", від 23 березня 2012 року №57 "Про порядки надання
ефірного часу та друкованих площ для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету
України, що виділяються на підготовку та проведення виборів народних депутатів України", від 27 липня 2012 року № 128 "Про
затвердження Вимог до програмно%технічного комплексу інформаційно%аналітичної системи "Вибори народних депутатів
України" в окружній виборчій комісії з виборів народних депутатів України":

1. Утворити Київську міську робочу групу для забезпечення створення
умов та сприяння проведенню виборів народних депутатів України у 
м. Києві та затвердити її склад, що додається.

2. Управлінню міжнародних зв'язків апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вжити
необхідних заходів для створення належних умов офіційним
спостерігачам від іноземних держав та міжнародних організацій у
здійсненні ними повноважень на виборах народних депутатів України у 
м. Києві.

3. Районним в місті Києві державним адміністраціям створити
окружним та дільничним виборчим комісіям відповідні умови для

реалізації наданих їм повноважень, передбачивши зокрема:
3.1. Забезпечення їх необхідними приміщеннями відповідно до норм,

встановлених законом та відповідними рішеннями Центральної виборчої
комісії, сприяння в облаштуванні цих приміщень засобами зв'язку,
оргтехнікою, інвентарем.

3.2. Забезпечення підготовки повних і достовірних списків виборців та
їх своєчасного уточнення в разі потреби.

3.3. Відведення спеціальних місць та обладнання стендів, дощок
оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної
агітації.

Взяти до уваги, що відповідно до Закону України "Про вибори

народних депутатів України" розміщення агітаційних матеріалів та
політичної реклами забороняється на будинках і в приміщеннях органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ і організацій державної та комунальної форми власності, на
зовнішній поверхні та всередині транспортних засобів громадського
користування, у тому числі таксі, у приміщеннях та на будівлях станцій
метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів,
а також забороняється розповсюдження матеріалів передвиборної
агітації, у тому числі політичної реклами, через телерадіотрансляційні або
інші інформаційні мережі сповіщання пасажирів та інформаційні табло у
приміщеннях станцій та вагонах метрополітену, автобусних та
залізничних вокзалів, портів та аеропортів, у транспортних засобах
громадського користування.

3.4. Сприяння в межах компетенції у забезпеченні протягом виборчого
процесу належного громадського порядку з метою створення умов для
вільного і свідомого волевиявлення громадян.

3.5. Забезпечення охорони приміщень виборчих комісій, а також
охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації.

3.6. Вжиття заходів щодо недопущення поширення у будь$якій формі
матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни
конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і
територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного
захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання
міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і
свободи людини, здоров'я населення, а також розповсюдження завідомо
недостовірних або наклепницьких відомостей про партію $ суб'єкта
виборчого процесу або про кандидата у депутати, недостовірний або

наклепницький характер яких встановлено у судовому порядку.
3.7 Благоустрій територій біля виборчих дільниць, проведення

косметичного ремонту приміщень для голосування, безперебійне
енергопостачання, постачання тепла та подачу води.

4. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити:

4.1. Виборчі комісії транспортними засобами згідно із встановленими
Центральною виборчою комісією нормами.

4.2. Телекомунікаційний зв'язок для передачі Інформації з питань
підготовки та проведення виборів народних депутатів України у м. Києві
від окружних виборчих комісій до Центральної виборчої комісії.

5. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської
міської  ради (Київської міської державної адміністрації):

5.1. Створити рівні умови засобам масової інформації усіх форм
власності для висвітлення в установленому порядку процесу підготовки та
проведення виборів народних депутатів України у м. Києві, поширення
повної та об'єктивної інформації про політичні партії, їх виборчі блоки,
кандидатів, неупередженого висвітлення їх політичної позиції та
діяльності, а також поглядів громадян.

5.2. Забезпечити оперативне висвітлення через засоби масової
інформації комунальної форми власності процесу підготовки і проведення
виборів народних депутатів України у м. Києві.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти ца першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака ОВ,

Голова О.Попов

Затверджено
розпорядження   виконавчого органу

Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 12.09.2012№ 1597

Склад 
Київської міської робочої групи для забезпечення створення умов та сприяння

проведенню виборів народних депутатів України у м. Києві

МАЗУРЧАК Олександр Володимирович— перший заступник голови Ки$
ївської міської державної адміністрації,   голова  робочої групи

ПОЧТАРЬОВ Андрій Олександрович — перший заступник керівника
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер$
жавної адміністрації), заступник голови робочої групи

СИТНИК Роман Васильович —начальник управління організаційної ро$
боти апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), секретар робочої групи

БАРАНОВА Катерина Олександрівна — в.о. начальника управління Ін$
формаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

БІЛЯК Тетяна Василівна — начальник Управління у справах громадянс$
тва, імміграції та реєстрації фізичних осіб ГУ МВС України в м. Києві (за
згодою)

БОНДАРЕНКО Володимир Васильович — начальник Головного управ$
ління Державної інспекції техногенної безпеки у місті Києві

БРИЧКО Оксана Леонідівна — начальник управління з питань звернень
громадян апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

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

ГОЛОТА Тарас Анатолійович — начальник управління міжнародних
зв'язків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

ДАНЬКО Наталія Володимирівна — начальник Служби допомоги кия$
нам "САLL$центр"

ЗБІТНЄВА Оксана Іванівна — начальник Управління преси та інформа$
ції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

КОЛЕСНИК Микола Петрович— керуючий справами секретаріату Київ$
ської міської ради

КОЛОМІЄЦЬ Микола Леонідович — начальник Управління справами

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

КРИКУН Олексій Олексійович — начальник ГУМВС України в м. Києві
(за згодою)

КРУШАНОВСЬКИЙ Сергій Іванович — в.о. начальника Головного уп$
равління житлового господарства виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

КУЦЕНКО Андрій Миколайович — начальник Головного територіально$
го управління МНС України у місті Києві (за згодою)

МАКАРЕНКО Ірина Василівна  —головний спеціаліст юридичного
управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

МОХОРЄВ Віталій Андрійович — начальник Головного управління охо$
рони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь$
кої державної адміністрації)

ПАРАМОНОВ Юрій Миколайович — начальник Головного управління
контролю за благоустроєм виконавчого органу Київської міської ради (Ки$
ївської міської державної адміністрації)

САДОВОЙ Сергій Миколайович — начальник Управління Служби безпе$
ки України в м. Києві (за згодою)

СТИЧИНСЬКИИ Броніслав Станіславович — радник голови Київської
міської державної адміністрації

УТКІНА Валентина Миколаївна — начальник управління документально$
го забезпечення апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київ$
ської міської державної адміністрації)

ХОНДА Марина Петрівна — начальник Головного управління з питань
внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Ки$
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ЧЕРНІКОВ Олександр Михайлович — керуючий справами секретаріату
Київської міської ради

ЩЕРБИНА Ірина Юріївна — начальник регіонального відділу адміністру$
вання Державного реєстру виборців

Заступник голови % керівник апарату  О.Пузанов
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Хрещатик 19 вересня 2012 року

У столиці розпочався Великий
скульптурний салон
Відвідувачі заходу зможуть ознайомитися з роботами 
майже 60 провідних українських майстрів

Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

Мин ло о тижня в столиці
від рили Вели ий с льп-
т рний салон-2012, най-
більший в раїні арт-фо-
р м, присвячений мистец-
тв пласти и. В залах
"Мистець о о Арсенал "
відвід вачі мож ть побачи-
ти роботи майже 60 про-
відних раїнсь их майс-
трів с льпт ри, а та ож
три рандіозні прое ти
спеціально о остя — відо-
мо о британсь о о митця
Цадо а Бен-Давида.

Великий скульптурний салон

проводиться в Києві з 2007 року і

традиційно знайомить широку пуб�

ліку з творами українських митців

та всесвітньовідомих скульпторів.

"Ми проводимо найпотужніший

форум скульптури, який за останні

шість років зробив скульптуру од�

ним із найактуальніших видів мис�

тецтва. На цю подію, без перебіль�

шення, чекають усі українські мит�

ці: адже таких резонансних май�

данчиків, де вони можуть познай�

омитися з роботами колег, фактич�

но більше немає. "Щороку завдяки

Великому скульптурному салону

глядачі можуть побачити краще,

що є в українській пластиці,— роз�

повідає директор "Мистецького

Арсеналу" Наталія Заболотна. —

Якщо на перший салон ми ледь на�

збирали учасників, вмовляли їх, то

з року в рік кількість охочих взяти

участь зростає, і робити відбір все

складніше. Так, цього року заявок

було від понад 80 скульпторів. Над�

звичайно приємно, що сьогодні

мистецтво сучасної української

пластики стало актуальним і затре�

буваним". На думку куратора захо�

ду Олександра Соловйова, скульп�

тура — це не просто пластика, це

зовсім інше мистецьке бачення сві�

ту.

Особливої уваги заслуговують ін�

сталяції спеціального гостя сало�

ну — британця Цадока Бен�Давида.

Персональні виставки митця з не�

змінним успіхом відбуваються по

всьому світу — від Лондона до Пів�

денної Кореї, привертаючи увагу

тисяч відвідувачів. У 1988 році він

представляв Ізраїль на Венецій�

ській бієнале, а у 2008�му його було

обрано офіційним скульптором

Олімпійських ігор у Пекіні. Укра�

їнці мають змогу побачити три його

проекти: "Evolution and Theory" —

композиція зі скульптур розмірами

від кількох сантиметрів до трьох

метрів, створених на основі ілюс�

трацій природознавчих підручни�

ків ХІХ століття, які демонструють

еволюцію людини за Дарвіном, та

наукові відкриття 19 сторіччя. Та�

кож "Blackfield"� інсталяція з 17 ти�

сяч мініатюрних металевих квіток у

піщаному полі, що символізує цик�

лічність життя і смерті. Та абсолют�

но нова робота "Blackflowers" з квіт�

ками вже більшого розміру та

штучними тінями, що за задумом

автора виступають метафорою

людського життєвого досвіду.

"Важливо, щоб митець звертався до

власної особистості, але в той же

час до природного середовища і

своєї країни,— вважає Бен�Да�

вид.— Моя мова — двовимірна

скульптура, адже мої роботи двови�

мірні та пласкі". Загальна площа

трьох творів видатного скульптора

складає близько 600 квадратних

метрів, а вартість їх страхування —

майже 18 мільйонів гривень.

В українській частині експозиції

взяло участь 58 скульпторів, які

представляють різноманітні роботи

з дерева, металу, скла тощо. Так, на

початку виставки гостей зустрічає

4�метрова жінка з витягнутими ру�

ками авторства скульптора Віктора

Сидоренка. "Моя скульптура є про�

довженням теми українських жі�

нок — символу незалежності, Бать�

ківщини�матері — але в іронічному

плані. Вважаю, Україна завжди тя�

жіла до важливості ролі жінок у по�

літиці та культурі", — переконаний

автор.

Ще одним цікавим проектом є "Ти

тут тепер" переможця Першої Київ�

ської бієнале Миколи Малишка — в

залі митець розмістив свої дерев’яні

антропоморфні скульптури разом зі

звичними побутовими речами —

одягом, телевізором, вентилятором,

стільцями тощо. А львів’янин Вік�

тор Проданчук представляє цілу се�

рію — композиції з глини та шалюту,

навіяні пластикою води та жіночим

тілом.

Відвідувачі скульптурного салону

зможуть оцінити як нові роботи ві�

домих митців — Миколи Білика,

Миколи Рідного, Олексія Золота�

рьова, так і цілу низку проектів гру�

пи скульпторів чи окремих авторів.

Нагадаємо, Великий скульптурний

салон триватиме до 29 вересня в

"Мистецькому арсеналі" за адресою:

вул. Лаврська, 12

Киянам покажуть сучасне 
турецьке кіно
Протягом фестивалю презентують п’ять стрічок останніх років
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

З 19 до 23 вересня столиця У раїни
вже вп’яте прийматиме "Дні т рець-
о о іно". Фестиваль знайомитиме
лядачів з найці авішими стріч ами
2011—2012 ро ів. Від риватиме за-
хід фільм льтово о режисера Ча а-
на Ирма а "Народ мо о діда" про
долю родини, відірваної від Бать ів-
щини. Та ож в про рамі володар
"Кришталево о ведмедя" на Берлін-
сь ом МКФ "Ніч мовчання" Реіса
Челі а та жіноча омедія "Порят но .
Кінцева з пин а" Юс фа Пірхасана,
в я ій знялися одраз шість відомих
т рець их а трис.

П’ятий фестиваль "Дні турецького кіно" про�

ходитиме в кінотеатрі "Київ". Загалом буде пока�

зано п’ять повнометражних стрічок різних жан�

рів, тож кожен зможе обрати собі фільм до сма�

ку. Цього разу добірку найкращих турецьких ро�

біт відкриває стрічка Чагана Ирмака "Народ мо�

го діда" (2011). Нову картину, що вже отримала

нагороду асоціації турецьких кінокритиків,

представлятимуть особисто режисер Чаган Ир�

мак, жива легенда та примножувач культурних

традицій свого народу, та актриса Гьокче Баха�

дир. За сюжетом, дідусь Мехмет Бей, який з ро�

диною був відірваний від рідної землі, змушений

мігрувати з Криту під час обміну населення, ще

коли йому виповнилося сім років. І тепер най�

більшим бажанням дідуся є побачити перед

смертю рідну землю.

Не менш цікавими обіцяють стати й покази

решти фільмів, представлених у цьогорічній до�

бірці. Стрічка "Ніч мовчання" (2012) Реіса Челіка

вже встигла завоювати "Кришталевого ведмедя"

на Берлінському МКФ та призи за найкращу жі�

ночу й чоловічу ролі на Нюрнберзькому МКФ. У

фільмі показується традиційне весілля у віддале�

ній частині Туреччини — шлюб за розрахунком,

коли наречені не мали вибору. У цьому фільмі ре�

жисер Реіс Челік досить делікатно змальовує тра�

гічну історію незвичайної першої шлюбної ночі,

де наречений щойно звільнився з в’язниці, відси�

дівши за вбивство, а його дружина — налякана

чотирнадцятирічна дівчина.

У фільмі "Джан" (2011) режисера Рашита Челі�

кезера, через неможливість мати дітей закохана

пара розлучається, в той час як недбала мати�оди�

начка виховує свого сина на ім’я Джан. Німець�

ко�турецький "Лабіринт" Толга Орнека занурює

глядачів в суспільно�політичні проблеми країни.

Після потужного вибуху в Стамбулі, організова�

ного терористичною організацією "Лабіринт", Ту�

реччина стає ареною боротьби між терористами

та офіцерами спецслужб. Невелика група співро�

бітників розвідки намагаеться запобігти спробі

здійснити підступний план по організації вибуху.

Іскрометна чорна комедія "Порятунок. Кінцева

зупинка" (2012) належить перу Бариша Пірхасана

та його сина Юсуфа Пірхасана. У головних ролях

знялися шість найвідоміших турецьких актрис.

Все починається з того, що молода жінка Ейлем

переїжджає до свого нового будинку. Її покинув

наречений під приводом того, що він не готовий

до шлюбу, але невдовзі вона дізнається: він їй зра�

див з її найкращою подругою
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Відповіді на сканворд 

Відомий британсь ий митець Цадо Бен-Давид створює дивовижні металеві двовимірні с льпт ри
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Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про повторний продаж на а ціоні
без о олошення ціни об'є та приватизації —

нежилих приміщень за альною площею 608,30 в.м
на в л. Виш ородсь ій, 28/1, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 608,30 в.м.
Адреса: 04074, м. Київ, в л. Виш ородсь а, 28/1, літ. "А".
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце спл атація".
Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення за ально о площею 608,30 в.м, том числі: № 1 по № 11

( р пи приміщень № 7) площею 242,50 в.м, з № 1 по № 20 ( р пи приміщень № 9)
площею 207,40 в.м, № 6 площею 31,80 в.м, № 8 площею 4,90 в.м місця за аль-
но о орист вання площею 121,70 в.м, що с ладає 40/100 частин від нежилих при-
міщень в б дин площею 1 536,30 в.м.
УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.
2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі-продаж об'є та приватиза-

ції, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об'є т, бе-
ре на себе по пець.

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

варної біржі "Київсь а а ропромислова біржа" біржовий збір розмірі, що не пе-
ревищ є 5% від ціни продаж об'є та, я ий встановлюється біржею.

4. А ціон б де проведено 10 жовтня 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 01004, м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 5, орп. 6Б,
поверх 5, товарна біржа "Київсь а а ропромислова біржа". Почато о 10.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01004, м. Київ, в л. Червоно-
армійсь а, 5, орп. 6Б, поверх 5, товарна біржа "Київсь а а ропромислова біржа",
в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні з 9.00 до
17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні
до дати проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на ра-
х но № 26004300010000 ПАТ "Бан Фор м" м. Києва, Код бан 322948, од
23243248, отрим вач: Товарна біржа "Київсь а а ропромислова біржа".

7. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
8. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 04074, м. Київ, в л.

Виш ородсь а, 28/1, літ. "А".
9. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01004, м. Київ, в л. Червоно-

армійсь а, 5, орп, 6Б, поверх 5, товарна біржа "Київсь а а ропромислова біржа",
тел. (044) 230-95-49, 230-96-95, тел./фа с (044) 230-95-49.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в с дове засідання
Постельні ова Ві тора Ми олайовича в я ості відповідача справі за позовом
п блічно о а ціонерно о товариства "Райффайзен Бан Аваль" до
Постельні ова Ві тора Ми олайовича, третя особа на стороні відповідача, що
не заявляє самостійних вимо : товариство з обмеженою відповідальністю
"Автомобільний завод "Віпос", про стя нення забор ованості за енеральної
редитною одою № 010/03-022/032 від 26 вітня 2007 ро , я е призначено
на 24 вересня об 11.30 та відб деться за адресою: 01010, м. Київ, в л.
М. Гайцана, 4, аб. № 413 під олов ванням с дді Со олова О.М.
Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або

не повідомлення с д про причини неяв и, справ б де роз лян то за вашої
відс тності на підставі наявних в справі до азів.
Додат ово роз'яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни з

оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомленим
про час та місце роз ляд справи.
С ддя О.М. Со олов

Повідомлення

про внесення змін до Інформації про продаж на а ціоні па ет а цій
територіальної ромади м. Києва стат тном апіталі п блічно о
а ціонерно о товариства "На ово-виробничий центр "Борща івсь ий
хімі о-фармацевтичний завод" розмірі 29,95% надр ованій азеті
"Хрещати " № 113 (4133) від 21 серпня 2012.

П н т 3 о олошення слід читати: "А ціон б де проведено
17 жовтня 2012".

П н т 5 о олошення слід читати: "Кінцевий термін прийняття заяв
12 жовтня 2012".

Інша інформація залишається без змін.

Печерсь ий районний с д м. Києва повідомляє про день, час та місце с дово о
засідання справі за позовом Фед н Галини Пилипівни до Бо ачен о Любові Іванівни
про стя нення бор за до овором пози и прийняти до провадження Печерсь о о
районно о с д м. Києва, я е призначено на 05 жовтня 2012 ро о 09.00 за адресою:
м. Київ. в л. М. Гайцана, 4, аб. 413 ( олов ючий с ддя Со олов О.М.)

У разі неяв и в с дове засідання відповідача Бо ачен о Любові Іванівни, останнє
відоме місце проживання: м. Київ, б л. Др жби Народів, б д. 28-А, в. 58, відповідно
до ст.169 ЦПК У раїни, справа б де роз лян та їх відс тність.

С ддя О.М. Со олов

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

Кіберспорт. Спортсмени Києва і Москви 
розійшлися миром
У рам ах Днів Мос ви Києві відб лися по азові і ри між ращими
омандами іберспортсменів двох столиць. У л бі “Київ Кіберспорт
ARENA” тривали напр жені поєдин и дисциплінах “Call of Duty 4” та
“Counter-Strike”. За підс м ом зма ань иївсь а оманда “Natus
Vincere”, більш відома я “Na’Vi”, впевнено виборола перемо мос-
вичів “Place2play” дисципліні “Counter-Strike”. Натомість перемож-
цем “Call of Duty 4” стала російсь а оманда “Dobro”, що зма алась
із осподарями – “Team-Ukraine”. Ор анізатори зазначають, що цей
по азовий поєдино став почат ом ново о етап проведенні ібер-
зма ань. Наразі іберспортсмени план ють проведення серії і ор між
иївсь ими та мос овсь ими омандами. Адже саме спортсмени
двох столиць тримають лідерство світовом рейтин професійних
еймерів. За важимо, що “Natus Vincere” є ба аторазовим перемож-
цем чемпіонатів світ , а оманда “Place2play” — переможець і призер
зма ань міжнародно о рівня. Крім то о, “Dobro” та “Team-Ukraine” –
оле тиви, я і бер ть часть “Зір овій серії” StarLadder.TV

Веслування. Українці здобули 
"золото" та "срібло" на ЧЄ
З 14 по 16 вересня в місті Варезе (Італія) тривав Чемпіонат Євро-

пи з а адемічно о весл вання. За алом часть зма аннях взяли
480 спортсменів з 36 раїн світ . Жіноча парна четвір а збірної
У раїни — Катерина Тарасен о, Наталія Дов одь о, Яна Дементьє-
ва та Оль а Г р овсь а здоб ли золот на ород . Срібні медалі за-
воювали чоловіча парна четвір а в с ладі Юрія Іванова, Івана Ф т-
ри а, Івана Дов одь о та Оле сандра Надто и

Бокс. Серхіо Мартінес 
відібрав титул у Хуліо Сезара 
Чавеса$молодшого
Ар ентинсь ий бо сер Серхіо Мартінес здолав непереможно о до

цьо о поєдин ме си анця Х ліо Сезара Чавеса-молодшо о і віді-
брав ньо о тит л чемпіона світ за версією WBC ва овій ате о-
рії до 72,6 . Поєдино , я ий відб вся в Лас-Ве асі, тривав сі 12
ра ндів і завершився з рах н ом 117-110, 118-109, 118-109. Протя-
ом 10 ра ндів Мартінес лідир вав, проте Чавес-молодший провів
серію хороших ата в 11 і 12 ра ндах і навіть відправив сво о с пер-
ни а в но да н. Тим не менш, 37-річний ар ентинець з мів висто-
яти і знов стати чемпіоном світ . Тепер на рах н Мартінеса 50
перемо в 54 боях (2 нічиї, 2 пораз и). 26-річний син шестиразово-
о чемпіона світ Х ліо Сезара Чавеса зазнав першої пораз и із 49
боїв. Разом з тим стало відомо, що перемо а далась Мартінес до-
ро ою ціною. По завершенні поєдин лі арі діа ност вали ар ен-
тинця перелом лівої р и і розрив зв’язо на правом оліні, через
що бо сер знадобиться хір р ічне втр чання

Температура +16°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 69 %

Температура +22°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 53 %

Температура +16°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 65 %

Прогноз погоди на 19 вересня 2012 року

ОВНИ, дов ола атмосфера онфронтації. Я що мова зайде про
плани на майб тнє з діловими чи шлюбними партнерами, ерів-
ництвом, не форс йте події й від ладіть нові починання на потім.
Позиція співрозмовни ів наба ато сильніша і ви рашна, том не
пс йте з ними стос н и.
ТЕЛЬЦЯМ роль с млінно о відповідально о підле ло о пас ва-

тиме най раще. Дов ола атмосфера онфронтації, ви залежні від
оточення, том дотрим йтеся с ворої с бординації, стандартних
правил поведін и, дос онало вивчіть свої права та обов’яз и,
сл жбові інстр ції, с ньте недолі и в роботі, де може на рян ти
перевір а.
БЛИЗНЯТА, доля за ли ає навести лад в особистих справах,

б дьте серйозними і цілеспрямованими. Розставте рап и над “і”
з близь ими, дітьми, оханими, об оворіть перспе тивні плани.
Для ба атьох творче захоплення, я е до цьо о час ви розцінюва-
ли ви лючно я хобі, може б ти по ладене в основ подальшої
професійної діяльності.
РАКИ переб ватим ть на романтичній хвилі, емоції заш алюва-

тим ть, іпнотично приваблюючи протилежн стать. Збері айте
здоровий л зд, реч не стрибайте, а нама айтеся запал при-
страсті спрям вати на люблених с п тни ів, юних чад чи транс-
форм вати той потенціал творче р сло.
ЛЕВИ, потреба нових знайомствах, свіжих враженнях, п бліч-

них дефіле — то від л аво о. Замість часті в аласливих збори-
щах бажано провести час в зь ом олі надійних порядних лю-
дей. На поряд денном серйозні питання, що стос ються не
тіль и вас, але й осіб, з я ими план єте дов отривал співпрацю,
де від вас че ають ці авих творчих ідей та обґр нтованих пропо-
зицій.
ДІВИ, одна олова добре, а дві раще, самот ж и нічо о не вий-

де. Б дь-я е рішення варто роз лядати з різних точо зор , лише
в цьом випад вам вдасться с ласти повноцінне явлення про
сит ацію. Матеріальна сфера – найболючіше місце, тож подбайте
я перейти на е ономний режим б ття, зменшити апетити, навчи-
тися жити с ромно, задовольняючись тим, що маєте. Затя н ти
пас и слід до 5 жовтня.
ТЕРЕЗИ сам собі пан та сл а, задають тон й онтролюють си-

т ацію. Ваші наміри наб вають нових онт рів, стають яснішими,
впоряд ованішими. Нама айтеся с ин ти все зайве з хаотично о
р х , д майте про оловне. Мозо ф н ціон є блис че і допомо-
же о реслити об’є тивн артин реальності.
СКОРПІОНИ, я що вас є енеральний план на майб тнє, слід

ґр нтовно обмір вати з однод мцями всі йо о плюси та мін си,
внести оре тиви в страте ію подальшо о р х , не заци люючись
на дрібних деталях. Одна останнє слово має б ти за вами, ви
приймаєте остаточне рішення. Головне – мати поряд надійних со-
ратни ів по д х , др зів, я і не підвед ть, а змож ть самовіддано
тя ти з вами ділово о воза.
СТРІЛЬЦІ, візьміть тайм-а т, при сіть язи а і сидіть тихо, вихід

на п блічн сцен заборонено. День несе армічн тональність, то-
м йо о раще провести в самоті або в товаристві людей, я им ви
безмежно довіряєте, можете розділити відповідальність, заховати-
ся за їхні спини. Зробіть аналіз мин ло о місяця та по айтеся в до-
п щених помил ах, о ріхах.
КОЗОРОГИ, не посваріться з др зями, то ваші щасливі поводи-

рі! Я що ви личе на илим шеф для серйозної розмови чи пред-
ставни онтролюючої ор анізації, не пані йте, проявіть зібра-
ність, витрим , самодисциплін . Можливо, вам дор чать нове
відповідальне завдання, том не вапте сит ації, а поб дьте на
самоті та дос онально обд майте подальш та ти дій, зосе-
редьтеся на розробці план , перелі необхідних знань або до -
ментів.
ВОДОЛІЇ, професійна олотнеча розпалі, не побийте орш и

з ерівним персоналом! Обставини зажадають від вас відповідаль-
ності, тверезості, фахової та юридичної рамотності. Прийшов час
відс н ти непотрібні зв’яз и (вони себе вичерпали) й заб ти про
все, що по ано впис ється в нов систем пере онань, ідеалів,
обов’яз ів. То баласт, я о о треба без жалю позб тися. Тоді п с-
тота армонійно заповниться тим, що відповідає персональном
розвит .
У РИБ “похорон” мин ло о. Не плачте, зась с орботі! Радо

прощайтеся з тим, що віджило себе, воно альм є ваш пост п
вперед. За рийте чер ов сторін взаєминах з людьми і в д м-
ах при от йтеся до ново о, ще не знайомо о стилю спіл вання
з рах ванням с мно о досвід мин ло о. Постарайтеся відраз
з’яс вати свої права і обов’яз и. Завтра ви вос реснете з висо и-
ми чистими помислами і, облас ані сонцем дачі, почнете б д -
вати нове життя

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

"Динамо" впевнено 
здолало "Карпати"
В українській Прем’єр�лізі відбувся 9 тур
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Цими вихідними вітчиз-
няній першості відб лися
і ри 9 т р . Віце-чемпіон
У раїни иївсь е “Динамо”
на домашньом стадіоні
НСК “Олімпійсь ий” впев-
нено перемо ла остей зі
Львова — “Карпати”. Рах -
но з стрічі — 3:1, за “бі-
ло-синіх” відзначилися
Бра н Ідейє та двічі Ні о
Кранчар. Інший столичний
л б “Арсенал” зазнав
роз ромної пораз и виїз-
ном матчі проти донець-
о о “Метал р а” — 0:5.

У першому матчі дев’ятого туру

зустрічалися футболісти столичного

“Динамо” і львівських “Карпат”.

Кияни в попередньому матчі чем�

піонату зазнали досить болючої по�

разки від свого головного суперни�

ка, донецького “Шахтаря” 1:3 і

намагались будь�що реабілітуватися

перед своїми вболівальниками.

Зустріч команди почали дуже аку�

ратно. Поступово перевага динамів�

ців стала відчуватися на всіх ділян�

ках поля. Господарі значно довше

контролювали м’яч і значно менше

помилялися. Час йшов, але рахунок

не змінювався, при цьому звинува�

чувати киян в слабкій грі не можна

було. Вони весь час тримали оборо�

ну суперника в напрузі, але біль�

шість атак динамівців захлиналися

вже на підступах до воріт гостей, а

дальні удари вміло блокували захис�

ники “Карпат”.

Перший небезпечний момент у

виконанні підопічних Юрія Сьоміна

стався на 20 хвилині першого тайму.

Тайє Тайво пробив по воротах метрів

з двадцяти п’яти, м’яч влучив у ногу

захисника і просвистів у кількох

сантиметрах від лівої штанги. Голкі�

пер гостей такого явно не очікував і

тільки проводив м’яч поглядом. А

вже на 33 хвилині “динамівці” змог�

ли відкрити рахунок в матчі. Гол

вболівальники побачили після розі�

грашу кутового. Мігель Велозу зро�

бив вдалу подачу на лінію воротар�

ського майданчика, де Браун Ідейє

вистрибнув вище за всіх і ударом го�

лови вивів свою команду вперед. До

перерви кияни мали ще декілька на�

год для взяття воріт, але до кінця

першої половини гри рахунок не

змінився

Початок другого тайму вийшов

цікавішим. Спочатку “Карпати” ма�

ло не відігралися — Лукас Перес

вискочив один на один з голкіпером

господарів трохи правіше від центру

воріт, але пробив точнісінько у

голкіпера “Динамо” Максима Кова�

ля. “Не забиваєш ти — забивають

тобі” — цю футбольну мудрість під�

твердила наступна атака “біло�си�

ніх”. Данило Силва зробив вража�

ючий рейд правим флангом і сильно

прострілив у штрафну, де Ідейє про�

пустив м’яча на Ніко Кранчара,

який в дотик переправив його під

поперечину. Рахунок став 2:0, і ки�

яни почали діяти розкуто, не забува�

ючи про гру в обороні.

Не минуло й десяти хвилин, як

рахунок знову змінився. Відзначи�

лися господарі, а саме Кранчар,

який оформив дубль. Невпевнено в

котрий раз за матч зіграв на пере�

хопленні голкіпер “Карпат” Мар�

тін Богатінов і м’яч потрапив до

хорвата. Ніко з кількох метрів не

промахнувся, довівши рахунок до

розгромного. Відзначимо гостей,

які навіть після третього м’яча

відступати до воріт не стали і про�

довжили проводити рідкісні атаки,

які виходили досить зім’ятими і за�

вершувалися втратою м’яча. При�

близно за двадцять хвилин до кінця

основного часу матчу гості змогли

трохи підсолодити гіркоту поразки.

“Динамівець” Раффаель збив з ніг

Ігоря Худоб’яка в своїй штрафній

площі, арбітр картку показувати не

став, але вказав на одинадцятимет�

рову позначку. Лукас пробив силь�

но і точно. Максим Коваль вгадав з

напрямком польоту, але пропустив

м’яч під собою. Рахунок став 3:1, і

саме ці цифри залишилися на табло

після фінального свистка.

Інший столичний клуб “Арсе�

нал” у дев’ятому турі української

Прем’єр�ліги зазнав розгромної

поразки у виїзному матчі проти до�

нецького “Металурга” — 0:5
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Цей день в історії 19 вересня

1478 — Леонардо да Вінчі за-
вершив робот над «Моною Лі-
зою»
1782 — Петерб рзі від рили

пам'ятни Петр I («Мідний вер-
шни »)
1783 — франц зь і брати

Мон ольф'є зап стили перш по-
вітрян лю з тваринами на бор-
т
1888 — Бель ії на рорті

Спа пройшов перший в історії
он рс раси
1891 — Монреаль приб ли

перші раїнсь і поселенці
1991 — Києві відновлена ді-

яльність Києво-Мо илянсь ої а а-
демії
1992 — стриб н із жердиною

Сер ій Б б а в То іо встановив
світовий ре орд, стрибн вши на
6 м 13 см

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Гравці "Динамо" вітають Ні о Кранчара із забитим др им олом ворота львівсь их "Карпат"
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