
Профілактику гіпертонії 
вдосконалять
У столичних поліклініках встановлять автоматичні апарати 
для вимірювання артеріального тиску

Київ розбудовується 
На Осокорках відкриють надсучасну школу та розпочнуть зведення
містечка доступного житла

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Розб дова столиці триває. Наразі місь а
влада заплан вала масштабне б дівниц-
тво “дост пно о житла” мі рорайоні
Осо ор и-Північні. О рім то о, т т вже
наст пно о ро з’явиться іль а надс -
часних освітянсь их за ладів, я і запла-
новано ввести в е спл атацію до почат
ново о навчально о ро . Днями з плана-
ми розб дови мі рорайон ознайомився
олова КМДА Оле сандр Попов.

Місто отримає школу європейського рівня
Введення в експлуатацію надсучасної загальноосвіт�

ньої школи (у народі її вже називають гімназія “Київ�

ська Русь”) дозволить повністю вирішити проблему не�

стачі місць у освітянських закладах району. За словами

начальника управління освіти Дарницької РДА Сергія

Тимченка, наразі школи мікрорайону перевантажені в

1,5—2 рази.

Як зазначив президент ПАТ ХК “Київміськбуд” Ігор

Кушнір, майбутній навчальний заклад складатиметься

із двох корпусів: в одному розмістяться учні початкових

класів, у другому — старшокласники. Ці два приміщен�

ня з’єднають критим переходом. Роботу школи буде ор�

ганізовано таким чином, аби вихованці різних вікових

груп не перетинались між собою.

“Загальна кількість дітей, які будуть тут навчатися, —

1 300 осіб. Це буде найкращий освітянський заклад Ки�

єва. Навчання проводитиметься із застосуванням най�

сучасніших передових технологій. Запроектовано вели�

кі спортивні зали та басейни олімпійського рівня. У

класах встановлять сучасне обладнання, зокрема для за�

нять хімією та фізикою”,— розповів “Хрещатику” Ігор

Кушнір.

Подбають і про фізичне здоров’я дітвори. У школі пе�

редбачений 25�метровий басейн із п’ятьма доріжками та

сучасна зала для занять спортом (висота стелі близько

14 метрів), у якій можна буде проводити змагання світо�

вого рівня, зокрема з волейболу. У приміщенні навчаль�

ного закладу розмістять гімнастичний та тренажерний

зали. Окрім того, обладнають фізкультурно�оздоровчий

комплекс, який складатиметься з легкоатлетичних май�

данчиків, бігової доріжки, майданчиків для спортивних

ігор та гімнастики з високоякісним штучним покрит�

тям.

“Школа справді є унікальною, оскільки розроблена за

найсучаснішим проектом. У першу чергу, це стосується

охорони здоров’я дітей. Адже місцеві школярі тут не

просто займатимуться плаванням, а й отримають змогу

проходити певні реабілітаційні процедури. Сучасним

буде і медичний блок, який складатиметься із 7 кабіне�

тів. Його оснащення заплановано на рівні амбулаторії

сімейної медицини”,— зазначив Сергій Тимченко.

Наразі вже збудований перший корпус майбутньої

школи, де тривають внутрішні та зовнішні оздоблю�

вальні роботи. Як зауважив голова Дарницької РДА

Сергій Вітковський, ввести в експлуатацію навчальний

заклад можна було б уже з 1 січня наступного року, од�

нак дослідження, проведене фахівцями, свідчить, що

більше 90 % батьків мікрорайону не мають бажання від�

давати сюди своїх дітей посеред навчального року. Тому

весь комплекс — 2 корпуси школи та дитячий садок —

прийме перших вихованців з 1 вересня наступного року.

“Основний корпус ми збудуємо до кінця поточного

року, а до початку нового навчального сезону введемо

весь комплекс в експлуатацію. Крім того, враховуючи

дефіцит дошкільних навчальних закладів у цьому мікро�

районі, я доручив компанії “Київміськбуд” вивчити

можливість будівництва поруч дитячого садочка з уве�

денням його в експлуатацію до кінця травня наступного

року”,— зазначив голова КМДА Олександр Попов.

Закінчення на 2	й стор.

Наразі вже зб дований перший орп с майб тньої ш оли. На об’є ті тривають вн трішні та зовнішні оздоблювальні роботи

Рівень сплати киянами за
житлово�комунальні послуги у
вересні становив 99,71 % 
Про це повідомили КП «Головний інформаційно-
обчислювальний центр»
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У пошуках справжнього господаря 
Або чи варто призначати правителя ОСББ за ря-
довим рішенням?
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Навчальний заклад, у якому
здоров`я учнів — на першому місці 

У спеціалізованій ш олі № 17 створені ращі мови
для навчання чнів молодших ласів
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У Русанівській затоці проведуть
водноспортивний фестиваль
5—7 жовтня Федерація У раїни з весл вання на

човнах “Дра он” спільно з ГУ сім’ї, молоді і спор-
т Києва проводить традиційний водноспортив-
ний фестиваль “Р санівсь е оло”. В йо о рам ах
відб д ться зма ання для всіх видів човнів на дис-
танції 5 м, по азові вист пи най ращих ребців-
е стремалів із Німеччини, Росії та США, по азові
і ри ан -поло, тематичні ле ції з водно-спортив-
но о т ризм , по азові заїзди ая ерів ближньо о
й дальньо о зар біжжя та ба ато іншо о.
Зма ання на байдар ах, аное та човнах “Дра-
он” відб д ться а ваторії Р санівсь ої зато и,
Р санівсь о о анал та на базі отельно-ресто-
ранно о омпле с “Фре ат” (Броварсь ий прос-
пе т, 18 , станція метро “Гідропар ”). Я зазна-
чають фахівці, цьо оріч рам ах фестивалю від-
б д ться 3 спортивних заходи: весл вальний ма-
рафон для всіх видів човнів “Р санівсь е ільце”,
марафон із весл вання на байдар ах і аное се-
ред ветеранів “Masters Cup” та фестиваль із вес-
л вання на човнах “Золотий Дра он”. 6 жовтня —
офіційне від риття, весл вання на байдар ах і а-
ное, зма ання з весл вання на човнах “Дра он”, а
та ож марафон для всіх видів човнів. 7 жовтня,
о рім зма ань із весл вання на байдар ах та а-
ное і марафон для всіх видів човнів, пройде на-
ородження переможців. У фестивалі візьм ть
часть весл вальни и з Росії, Білор сі, Вели о-
британії, Австрії, Німеччини, Узбе истан , а та ож
чинні чемпіони світ з весл вання на човнах “Дра-
он” — оманда Росії

У Києві пройде міська 
спартакіада — “Медіа&ігри”
У рам ах реалізації страте ічної ініціативи “Здо-

ровий иянин” Київсь а ор анізація ФСТ “Спар-
та ” із 3 до 10 листопада проводить Київсь
місь спарта іад працівни ів телебачення, ра-
діо та зв’яз “Медіа-і ри”. Цьо оріч про рамі
зма ання з 7 видів спорт : жіночий ф тбол 3х3,
ф тзал, хо ей на роли ах, настільний теніс, ер-
лін , бо лін та більярд. Зма ання з жіночо о ф т-
бол та ф тзал відб д ться 2 та 3 листопада в
спортивних омпле сах Києва. Офіційна частина
від риття та на ородження, а та ож зма ання з
настільно о теніс , хо ею на роли ах, ерлін ,
бо лін та більярд пройде в ТРЦ “Дрім Та н”.
Для часті необхідно зареєстр ватися на сайті
www.spartak-fst.kiev.ua.
На адаємо, спарта іада “Медіа-і ри” б ла за-

почат ована 2011 році Київсь ою місь ою ор а-
нізацією ФСТ “Спарта ” та засл женим ж рналіс-
том У раїни Валентином Щербачовим на честь
60-річчя раїнсь о о телебачення та професій-
но о свята — Дня працівни ів телебачення, радіо
та зв’яз

У столиці відсвяткують 
Міжнародний день захисту тварин
6 жовтня столиці відзначать Міжнародний

день захист тварин. О 10.00 на території стадіо-
н “Старт” (в л. Шол ден а, 26-28) відб деться
рочиста презентація ромадсь их ор анізацій
зоозахисно о спрям вання ( том числі прит л ів
для тварин) столично о ре іон . На прис тніх че-
атим ть видовищні заходи за іноло ічно о с -
провод “КІОН ПЛЮС”, ніверсальних дресир -
вальних центрів “Геліон” та “Колізей”, ВГО “Феде-
рація сл жбово-спортивно о соба івництва У ра-
їни” з по азовою про рамою тренованих соба .
Під час свят вання остей розважатим ть он-
рсами та онцертами творчих оле тивів. Свято

відб ватиметься під е ідою КМДА за підтрим и КП
“Центр ідентифі ації тварин”, “Прит ло для тва-
рин”, “Київсь а місь а лі арня ветеринарної меди-
цини” та за часті представни ів зоозахисних і і-
ноло ічних ор анізацій

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У Всесвітній день серця на Хрещати
б ли підведені підс м и Все раїнсь о о
тижня серця. У рам ах цієї а ції ромадя-
ни мали змо зміряти артеріальний тис
та про онс льт ватися лі аря щодо
профіла ти и іпертонії. О рім то о, о-
жен ре іон презент вав “Коши здорово-
о серця”. У столичн “цілющ ” орзин
ияни по лали ріп, петр ш , оріхи,
сливи та алин .

Вже не перший рік українці проводять соціальні захо�

ди, спрямовані на профілактику та запобігання хворобам

серця. Так, цього року протягом тижня у кількох регіонах

країни лікарі виміряли тиск та надали консультацію по�

над 40 тисячам людей, з них майже половина — кияни.

“В рамках Всеукраїнського тижня серця ми прокон�

сультували 17 тисяч мешканців столиці. За результатами

обстежень, середній показник артеріального тиску киян

становить 134 на 82, тобто — у нормі”,— зазначив “Хре�

щатику” начальник ГУ охорони здоров’я КМДА Віталій

Мохорєв.

Рецептом щасливого та здорового довголітня поді�

лився 83�річний хореограф Григорій Чапкіс. “Щойно

зміряв свій тиск, показники чудові — 120 на 80. Щоб

прожити щасливим довгі роки, потрібно менше вжива�

ти заморські делікатеси та таблетки. Натомість варто

щодня активно рухатися, харчуватися продуктами, яки�

ми багата наша земля, та систематично проводити ме�

дичну діагностику організму”,— розповів артист.

Кульмінацією акції стала презентація “Кошика здо�

рового серця”. Корисні продукти збирали в п’яти об�

ластях. Херсонщина, Черкащина, Закарпаття, Дніпро�

петровщина поклали в корзину мультизернову паляни�

цю, сир, кавун, гарбуз, кукурудзу, виноград, яблука,

моркву, буряк. А ось кияни віддали перевагу волоським

горіхам, калині, сливам, кропу, петрушці та джерельній

воді. “Збираючи кошик, ми ставили перед собою мету

показати людям вітчизняні корисні для здоров’я та до�

ступні за ціною продукти. Маємо надію, що наступного

року до акції "Кошик здорового серця” приєднається

ще більше регіонів”,— зазначив “Хрещатику” заступ�

ник міністра охорони здоров’я України Олександр Тол�

станов.

Всеукраїнський “Кошик” було передано Національ�

ній дитячій спеціалізованій лікарні “Охматдит”. На за�

вершення тижня серця усі охочі могли долучитися до

естафети здоров’я: покататися на роликах, пройтися

спортивною ходою. Вже традиційно відбулося вимірю�

вання артеріального тиску всім охочим та консульту�

вання лікарів на Хрещатику, біля будівлі КМДА. Також

для киян та гостей міста були представлені сучасні ре�

анімобілі “Форд” типу С, якими поповнився парк карет

швидкої столиці та кількох областей.

Зазначимо, що зараз міська влада працює над тим,

щоб у кожній поліклініці встановити автоматичні апа�

рати для вимірювання артеріального тиску. “Таким чи�

ном людина зможе самостійно, без участі медичного

працівника, зміряти собі тиск, натиснувши лише дві

кнопки”,— зазначив Віталій Мохорєв. За його словами,

незабаром у столиці будуть презентовані перші такі апа�

рати
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Рівень сплати киянами 
за житлово�комунальні послуги у вересні 
становив 99,71 %
Про це повідомили КП “Головний інформаційно-обчислювальний

центр”. Серед б дин ів ОСББ, що обсл ов ються профільном під-
приємстві, рівень сплати з рах ванням по ашеної забор ованості
с ладає 100,43 %, а б дин ах ом нальної форми власності —
99,86 %. Слід за важити, що п’ять районів перевищили стовідсот о-
вий по азни , а лідерах цьо о місяця — Деснянсь ий район
(101,90 %), др е й третє місця посідають Дарниць ий (101,28 %) та
Шевчен івсь ий (100,87 %) райони. Рівень поточної сплати серед б -
дин ів ом нальної форми власності с ладає 90,43 %. Най ращі по-
азни и Дарниць о о (92,64 %), Деснянсь о о (91,74 %), Голосіїв-
сь о о (91,51 %) та Шевчен івсь о о (91,07 %) районів. Останні пози-
ції з най іршими по азни ами вересні поточно о ро займають
Дніпровсь ий та Святошинсь ий райони

До кінця року в підрозділах 
КМДА та Київради автоматизують 
робочі місця
У рам ах ініціативи “Еле тронне ряд вання” Страте ії розвит

Києва до 2025 ро за іль а місяців план ється повністю автома-
тиз вати робочі місця співробітни ів апарат КМДА, ГУ та стр т р-
них підрозділів, державно о архів Києва, районних державних ад-
міністрацій, а та ож робочі місця деп татів та співробітни ів се ре-
таріат Київради. Після запровадження відповідної про рами авто-
матизовані робочі місця працюватим ть тестовом режимі. Всьо-
о на першом етапі впровадження про рами б де автоматизовано
1 тис. 865 місць. Це дозволить підвищити швид ість до ментообі-
, забезпечить надійність збереження до ментів, прис орить час

прийняття рішень та ви онання розпорядчих до ментів. Про рам-
ним забезпеченням, я е за рез льтатами он рс б ло обрано для
автоматизації роботи місь ої влади, визначено систем еле трон-
но о до ментообі “АСКОД WEB”, розроблен АТ “ІнфоПлюс”.
Система передбачає впровадження еле тронно о до ментообі
та еле тронно о архів із забезпеченням дост п через WEB-інтер-
фейс. Призначенням системи “АСКОД” є автоматизація процесів
діловодства, паперово о та еле тронно о до ментообі , на опи-
чення та надійне збері ання до ментів, забезпечення оперативно-
о дост п до до ментів, онтроль ви онавчої дисципліни, надан-
ня статистичної та аналітичної інформації, забезпечення вн трішніх
ом ні ацій стр т рних підрозділів тощо. Система адаптована до
раїнсь о о за онодавства та є однією з найбільш ефе тивних

розробо для ор анів державної та місцевої влади серед представ-
лених на рин . До речі, та а система вже працює в Адміністрації
Президента У раїни, МНС У раїни, НБУ, АТ “Райффайзен Бан
Аваль”

Цифра дня

8 927 700 
гривень, на таку суму (у середньому) було реалізовано послуг одним
столичним підприємством сфери послуг упродовж січня�липня 2012
року
За інформацією ГУ статистики в м.Києві 
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Кияни мають змогу побачити 100
шедеврів європейського живопису
У музеї Ханенків триває виставка "Європейський вимір"

Виставка є продовженням проек�

ту, започаткованого Державним му�

зеєм образотворчих мистецтв ім. О.

С. Пушкіна під назвою “Повернен�

ня “Святого Луки”. Західноєвро�

пейський живопис 6 — 18 ст. із му�

зеїв України”, вона демонструвала�

ся у липні�вересні у Москві. Підго�

товка цього масштабного проекту

тривала впродовж декількох років.

Колосальну роботу здійснили му�

зейні науковці, хранителі та рестав�

ратори. Значну частину презенто�

ваних картин показано вперше, ос�

кільки раніше вони не полишали

фондосховищ. Багато творів до то�

го, як з’явитися перед публікою,

пройшли ґрунтовну реставрацію.

Картини для виставки “Європей�

ський вимір” надали 9 вітчизняних

музеїв — Донецький обласний ху�

дожній музей, Житомирський об�

ласний краєзнавчий музей, Львів�

ська національна галерея мистецтв,

Національний музей мистецтв іме�

ні Богдана та Варвари Ханенків,

Одеський музей західного та схід�

ного мистецтва, Полтавський ху�

дожній музей (галерея мистецтв)

імені Миколи Ярошенка, Севасто�

польський художній музей ім. М.

П. Крошицького, Харківський ху�

дожній музей, Чернігівський об�

ласний художній музей імені Григо�

рія Галагана.

Експозиція складається з робіт,

що презентують найяскравіші сто�

рінки європейської художньої куль�

тури. “Київ пишається такою ви�

ставкою, ми горді, що маємо змогу

вкотре підтвердити свій статус куль�

турної столиці України і сподіва�

ємося, що кияни та гості міста на�

лежним чином оцінять цю унікаль�

ну експозицію. Тут, в стінах одного

музею, представлені найцінніші ше�

деври усієї держави. Ми плануємо й

надалі допомагати реалізовувати

важливі міжнародні культурні про�

екти, адже саме це є найкращим під�

твердженням європейського напря�

му руху в культурній царині нашого

міста”,— наголосив на відкритті го�

лова КМДА Олександр Попов.

Відбір картин здійснювався як

українськими фахівцями, так і

їхніми московськими колегами:

вивчалися твори, які знаходилися

в фондах українських музеїв, при

цьому відкрилося чимало нових

імен. “Вперше в історії україн�

ського музейництва ми застосува�

ли європейські стандарти вистав�

кової роботи, — розповідає кура�

тор виставки музею Ханенків Оле�

на Живкова. — За сприяння мерії

ми зробили її двомовний каталог, а

також застосували комп’ютерну

систему побудови експозиції. По�

чинається все з епохи Середньо�

віччя, далі — зал Ренесансу, майс�

трів караваджистів, венеціансько�

го живопису 18 століття, зал пор�

третів, а також зали голландського

та фламандського живопису”. 

До речі, серед портретів є дуже

символічна робота, написана баро�

ном Жан�Батістом Реньо (живопи�

сець із оточення Наполеона Бона�

парта) на замовлення Миколи Рєпні�

на�Волконського, легендарного ге�

роя Аустерліца, а дещо пізніше — ге�

нерал�губернатора Чернігівської та

Полтавської губерній. На картині

зображено його маленького сина Ва�

силя Рєпніна — майбутнього прияте�

ля Тараса Шевченка та одного з пер�

ших слухачів гоголівських “Мертвих

душ”. Це є яскравим свідченням єв�

ропейської ідентичності української

культури. Стосовно деяких картин

були розкриті певні таємниці:

з’ясувалося, що два музеї — Севасто�

польський художній музей ім. М. П.

Крошицького та Національний му�

зей мистецтв імені Богдана та Варва�

ри Ханенків — мають однакові кар�

тини: “Портрет чоловіка у капелюсі”

Ніколаса Еліаса. Втім стало відомо,

що оригінал має Севастопольський

музей, а у столичному зберігається

копія. Порівняти ці два твори в окре�

мому залі мають змогу і відвідувачі. 

Виставка триватиме до 11 жовтня 

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

У Національном м зеї мистецтв імені Бо дана та Вар-
вари Ханен ів від рилася ні альна е спозиція — “Єв-
ропейсь ий вимір”, що представляє 100 вибраних тво-
рів європейсь о о ласично о живопис , я і с ладають
золотий фонд раїнсь ої льт ри та збиралася
дев’яти м зеях раїни.

Найбільше скаржаться на несправні ліфти 
на Троєщині
Нещасні випад и в ліфтах відб ваються не тіль и через їх техніч-

ний стан, а й безпосередньо через поведін людей, я і ними о-
рист ються. Про це в прямом ефірі теле анал “Київ” розповів е-
неральний дире тор омпанії “Отіс” Михайло Пономарен о. “Я б
розділив причини простою підйомни ів на дві ате орії. Перша —
це технічний стан ліфтів, а др а — це поведін а пасажирів, дітей,
я і недбало ними орист ються”, — зазначив він. У цілом ж, Ми-
хайло Пономарен о досить висо о оцінив ліфтове осподарство в
Києві. “Я вам с аж відверто, воно є одним із ращих в У раїні. Я -
що ви візьмете ліфти, я і не працюють столиці, то та их 10–20.
Правда, зараз додався ще Деснянсь ий район, я ий дає найбільше
заяво на ремонт а ре атів, ніж сі столичні райони. А я що ово-
рити про та і міста я Л ансь , Хар ів та інші, то підйомни и в них
простоюють ро ами”, — додав він

Розпочато другий етап 
із безкоштовної стерилізації 
безпритульних тварин
Із 1 жовтня столиці розпочався ІІ етап а ції із без оштовної сте-

рилізації безприт льних тварин міжнародної ор анізації “Чотири ла-
пи”. Зо рема місті працюватим ть дві її мобільні ліні и, я і б -
д ть розташовані на території КП “Шевчен івсь а районна ліні а
ветеринарної медицини” за адресою: пров. Айвазовсь о о, 5. А ція
триватиме до 31 р дня. Заяв и щодо вилов та стерилізації без-
прит льних тварин прийматиме адміністратор КП “Прит ло для
тварин” за телефоном: 430-40-14. На адаємо, перший етап а ції
тривав із вітня до липня поточно о ро . Упродовж цьо о період
фахівці міжнародної ор анізації простериліз вали понад 2 тисячі
безприт льних тварин

Затримано “мінувальника” 
залізничного вокзалу
Транспортна міліція затримала меш анця Івано-Фран івсь ої об-

ласті, я ий приїхав до столиці на заробіт и та телефоном повідо-
мив про замін вання залізничних во залів Києві. Про це “Хреща-
ти ” розповіли відділі зв’яз ів із ЗМІ про рат ри міста Києва.
Відраз після затримання він зізнався вчиненні злочин та напи-
сав яв з повинною. Стосовно ньо о пор шено римінальн спра-
в за ч. 2 ст. 259 КК У раїни (завідомо неправдиве повідомлення
про за роз безпеці ромадян, знищення чи пош одження об’є тів
власності). Виріш ється питання щодо йо о арешт . Наразі переві-
ряється причетність чолові а ще до п’яти неправдивих повідомлень
про замін вання залізнично о во зал Київ-Пасажирсь ий 18, 21,
22, 26, 27 вересня. Я з’яс валося, підозрюваний 2011 році вже
б в зас джений за неправдиве замін вання станції метро “Жито-
мирсь а” Києві та отримав мовне по арання. На адаємо, що
Кримінальним оде сом У раїни за повторне вчинення подібно о
злочин “ оре-мінер ” за рож є позбавлення волі на стро від чо-
тирьох до восьми ро ів

Закінчення. 
Початок на 1�й стор.

50 тисяч доступних 
квартир — за 4 роки

Що ж стосується розбудови но�

вого мікрорайону, то, за словами

президента ПАТ ХК “Київміськ�

буд” Ігоря Кушніра, вже розробле�

ний проект щодо зведення в районі

вулиці Гмирі житлового масиву за�

гальною площею 1 млн 250 тис. кв.

метрів. З них майже 1 млн кв. мет�

рів відведуть під житлові будинки,

помешкання у яких передбачені

для придбання за державними про�

грамами з доступного житла. Роз�

почати будівельні та монтажні ро�

боти планують уже навесні.

За словами Олександра Попова,

новий житловий мікрорайон стане

фактично містом у місті зі своєю

розвиненою інфраструктурою.

“Максимум через чотири роки тут

зможуть отримати житло 50 тисяч

осіб. Ми виділили землю “Київ�

міськбуду” саме для будівництва

доступного житла. Мова йде про

реалізацію програми іпотечного

кредитування, яка була ініційована

Президентом України, підтримана

урядом і міською владою. До речі,

вартість квадратного метра стано�

витиме 7 тисяч гривень. Працівни�

кам бюджетної сфери до 20 % вар�

тості квартири компенсуватимуть

із міського бюджету, а на решту —

надаватиметься іпотечний кредит

під 3 % на 15 років. Таким чином

житло стане доступним для праців�

ників комунальних установ, учите�

лів, медиків. Саме це і є нашою ме�

тою”, — зауважив Олександр По�

пов.

Зазначимо, що окрім житла тут

з’явиться 2 дитячих садочки, школа,

заклади охорони здоров’я та торгів�

лі, тобто мешканці отримають пов�

ну та якісну міську інфраструктуру.

Цікаво, що столична влада не забула

і про дозвілля майбутніх новоселів.

Олександр Попов доручив розроби�

ти проекти: з благоустрою озера, яке

розташоване на території майбут�

нього мікрорайону, та з будівництва

нових парків і скверів

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Прое т б дівництва ново о мі рорайон Осо ор и-Північні передбачає зведення
1 млн в. метрів житла

Київ розбудовується

Проект "Столичного стандарту 
освіти" розгляне Київрада

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Торі иївсь а влада зініціювала розроб “Столично о
стандарт освіти”. Над до ментом працювали фахівці
ГУ освіти та на и КМДА, Київсь о о ніверситет Бори-
са Грінчен а та Центр моніторин столичної освіти.
Прое т широ о об оворювався серед фахівців — освітян
та ромадсь ості. Вчора оловні тези “Столично о стан-
дарт освіти” об оворювали на спільном засіданні о-
ле ії КМДА, Комітет з е ономічних реформ та Громад-
сь ої манітарної ради за часті олови КМДА Оле сан-
дра Попова.

Якісна освіта — для всіх
“Прийнявши Стратегію розвитку Києва до 2025 року, ми визначили пріори�

тетним інноваційний підхід до розвитку економіки, науки й освіти. А іннова�

ції — це, перш за все, високі знання, можливість надати необхідний багаж знань

молоді за допомогою найефективніших методів і технологій. Основним нашим

завданням є забезпечення доступу до якісної освіти всіх киян, належного рівня

навчально�виховного процесу, матеріально�технічного стану навчальних за�

кладів та постійного професійного розвитку педагогічних працівників”, — за�

значив голова КМДА Олександр Попов.

За словами начальника ГУ освіти та науки КМДА Оксани Добровольської, у

обговоренні документа взяло участь 60 тисяч педагогів та батьків, близько 20

громадських організацій надіслали свої пропозиції. Робочою групою секції “Ін�

телектуальний Київ” Громадянського форуму Києва опрацьовано близько 58

тисяч анкет із пропозиціями щодо вдосконалення проекту. Тепер фахівці впро�

ваджуватимуть його у життя.

“У процесі обговорення ми побачили, що думки освітян і батьків у багатьох

питаннях співзвучні. Переважна частина батьківської громади столиці прагне

надати своїм дітям якісну освіту. Враховуючи це, мережа навчальних закладів

столиці має бути різноманітною та відповідати потребам учнів, а навчально�ма�

теріальна база — вимогам сучасності”, — зазначила Оксана Добровольська.

Розроблений документ отримав схвальні відгуки від когорти професіоналів

міста. “Створення стандарту столичної освіти — це значна подія, оскільки цей

документ має стратегічне звучання та стосується кожного киянина. Звісно, для

його подальшої успішної реалізації необхідне фінансування, але ще більше по�

трібні воля та бажання всіх учасників цього процесу”, — відмітила академік На�

ціональної академії педагогічних наук України, член Громадської гуманітарної

ради Ольга Сухомлинська.

Підтримує такі ініціативи й батьківська громадськість. Як відзначила голова

батьківського комітету школярів Оболонського району Надія Сікан, у міста та

батьків спільна мета — виростити покоління грамотних, патріотичних, гуман�

них та чесних українців, і “Столичний стандарт освіти” вказує напрямки руху

до цієї цілі.

Як відзначала заступник Київського міського голови — секретар Київради

Галина Герега, проект документа буде винесений на найближчу сесію міськра�

ди. “У мене немає жодного сумніву, що депутати підтримають проект “Стан�

дарту столичної освіти”, — сказала вона.

До дитячого садочку — через Інтернет

Важливим напрямом Стандарту є впровадження в навчальний процес інно�

ваційних підходів. Наприклад, запис дітей до дошкільних закладів у режимі он�

лайн. Випробування цієї системи вже розпочалися в Оболонському районі, а з

2013 року таку можливість отримають інші мешканці міста.

Реєстрація до садочків відбуватиметься з головної сторінки сайту ГУ освіти і

науки КМДА (guon. kiev. ua). У відповідному розділі батьки зможуть отримати

інформацію щодо закладу, кількості місць у ньому, дізнатися про додаткові по�

слуги, умови харчування, стану будівлі та прилеглої території. Зареєструватися

можна за даними свідоцтва про народження. Ті ж батьки, які не мають доступу

до мережі Інтернет, подаватимуть відповідні документи в паперовому варіанті,

а вносити дані в мережу будуть працівники закладу.

Впровадження такої системи дозволить вивільнити значні бюджетні кошти

через економію матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для підготов�

ки звітності за старою, паперовою формою. “До нас надходить дуже багато

звернень від киян стосовно необ’єктивного ведення черги до дитячих садочків.

У цьому питанні є суб’єктивний людський фактор. Електронна ж система облі�

ку дає можливість зробити цю схему абсолютно прозорою, адже кожен зможе

перевірити об’єктивність рішення щодо зарахування дитини в той чи інший до�

шкільний заклад”, — зазначив Олександр Попов
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Запропоновані ним інновації вже стають реальністю, наприклад,
запис до дитсадків через Інтернет



Тенденції

Ділові новини

90 % місцевих бюджетів є
дотаційними
Про це заявив Президент У ра-

їни Ві тор Ян ович на з’їзді Асо-
ціації міст. “Наразі близь о 90 %
місцевих бюджетів є дотаційни-
ми, причом більшість із них —
дотаційні більш ніж на 70 %”,—
зазначив лава держави. У зв’яз
з цим він за важив, що раїна б -
де пост пово відмовлятися від
пра ти и за ально о дот вання
місцевих бюджетів, а цент ючи
на наданні цільової допомо и.
Крім то о, необхідне створення
дієвих стим лів для а тивізації
підприємниць ої діяльності в ма-
лих містах. Та ож Президент в а-
зав на можливість повернення
певних подат ів і зборів, надхо-
дження від я их б д ть спрямова-
ні в місцеві бюджети, том що за-
раз існ є сит ація, оли підпри-
ємство розташоване на території
населено о п н т , але подат и в
йо о бюджет не сплач ються. Ві -
тор Ян ович та ож повідомив,
що завдя и стя ненню подат на

нер хомість бюджети населених
п н тів 2013 році додат ово на-
дійде 2—2,5 млрд рн. Він зазна-
чив, що реальний рес рс для ін-
вестиційно о розвит територій
в 2013 році б де становити
близь о 16 млрд рн, що на 20 %
більше за по азни и поточно о
ро

Вартість проїзду 
в пасажирських поїздах
зменшиться
Під інде сацію підпадають вит-
и на всі ате орії ва онів (СВ, -
пейні, плац артні, за альні, пер-
ший, др ий і третій лас швид іс-
них поїздів), рім примісь их
потя ів, повідомляє прес-сл жба
“У рзалізниці”. Та им чином, б де
зменшена вартість проїзд в па-
сажирсь их поїздах. Напри лад,
на період до 24 р дня (при дії а-
лендарно о оефіцієнт 0,93 та
оефіцієнт по днях тижня — 1,0)
базова вартість проїзд ( понеді-
ло , вівторо і серед ) поїздом

№ 91 Київ — Львів с ладатиме:
пе — 162,33 рн, плац арт —

78,68 рн. Наразі вартість проїзд
ньом становить: пе — 171,54
рн, плац арт — 82,73 рн. Та ож
зменшиться вартість проїзд в
міжре іональних швид існих
еле тропоїздах. Та , в понеділо ,
вівторо і серед вартість проїзд
2-м ласі “У раїнсь о о е спре-

са” с ладатиме: напрям Ки-
їв — Хар ів — 214,79 (до 1- о
жовтня — 234,42 рн), Київ —
Львів — 239,24 (до 1 жовтня —
261,23 рн), Київ — Донець —
285,63 (до 1 жовтня — 312,10
рн). У 1-м ласі вартість проїзд
с ладатиме: напрям Київ —
Хар ів — 316,06 (до 1 жовтня —
334,53 рн), Київ — Львів —
354,96 (до 1 жовтня — 375,76
рн), Київ — Донець — 421,79
(до 1 жовтня — 446,62 рн). Крім
то о, величина вартості вит а о-
ри ється на оефіцієнти по а-
лендарних періодах і днях тижня.
Та , на четвер і с бот встановле-
но зниження вартості проїзд на

10 % від базової вартості, а на
п’ятницю і неділю — підвищення
на 10 %. При оформленні вит а
на еле тропоїзди Інтерсіті+ на-
прям “т ди і зворотно” застосо-
в ється зниж а в розмірі 10 % від
вартості проїзд

Мінімальну 
пенсію підвищать 
на 12 гривень
Прожит овий мінім м для осіб,

я і втратили працездатність, з 1
жовтня підвищ ється на 12 ри-
вень (до 856 рн), зв’яз з чим
мінімальний розмір пенсій збіль-
шений до цьо о ж рівня. Та ож із
1 жовтня на 16 ривень зросте мі-
німальна зарплата і прожит овий
мінім м для працездатних рома-
дян — до 1118 і 1060 рн відпо-
відно. На адаємо, що з ідно із за-
оном про державний бюджет на
2012 рі розмір мінімальної зар-
плати становить: з 1 січня — 1073
рн, з 1 вітня — 1094 рн, з 1
липня — 1102 рн, з 1 жовтня —

1118 рн, з 1 р дня — 1134 рн.
Та ож цьо оріч заплановане
зростання прожит ово о мінім -
м : з 1 січня — 1017 рн, з 1 віт-
ня — 1037 рн, з 1 липня — 1044
рн, з 1 жовтня — 1060 рн, з 1
р дня — 1095 рн

У Києві ліквідовано 
міні$завод із виробництва
пального
Столичні подат ові міліціонери

спільно з працівни ами СБУ на
о олиці Києва виявили одраз 16
резерв арів, в я их низь оо та-
новий бензин переміш вався з
технічним спиртом з додаванням
присадо . Отримана та им шля-
хом прод ція реалізов валась
через мереж АЗС, розташова-
них на території Київсь ої області
поблиз ма істральних шляхів,
під ви лядом висо оя існо о бен-
зин маро А-95 та А-95-Плюс.
Діл и працювали з розмахом —
під час обш ів вил чено майже
300 тонн “ отової прод ції” та

сировини. Крім то о, вил чені ав-
тоцистерни, я ими с міш достав-
лялася на АЗС, та обладнання
для переміш вання. За альна
вартість вил чено о майна стано-
вить майже 5 млн рн. Наразі
зраз и фальсифі овано о бензи-
н направлені на е спертиз , за
рез льтатами я ої б де прийняте
відповідне рішення

Прибутки населення 
зросли на 15 %

У вітні-червні поточно о ро
доходи населення збільшилися
на 15,2 % порівняно із вітнем-
червнем 2011 ро до 345 492
млн рн, заощадження збільши-
лися на 3,4 % — до 24 457 млн
рн. Про це повідомляє Державна
сл жба статисти и. За альне
збільшення доходів відб лося за
рах но збільшення оплати пра-
ці — на 13,5 %, соціальної допо-
мо и — на 14,1 %, а та ож при-
б т та змішано о доход — на
15,8 %

Реєструвати
нерухомість
будуть 
нотаріуси
Відповідні законодавчі зміни 
набувають чинності 
з наступного року
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

З 1- о січня 2013 ро наб д ть чинності чер ові
за онодавчі зміни, я і по лад ть на нотарі сів
ф н ції державно о реєстратора прав на нер хо-
ме майно. Відта ромадяни змож ть реєстр ва-
ти права на нер хомість за принципом “Єдино о
ві на”.

Як повідомив міністр юстиції України Олександр Лавринович,

законодавчі зміни суттєво полегшать процес проходження держ"

реєстрації прав на нерухомість, а також у випадках, коли нерухоме

майно стає предметом застави для отримання кредиту.

Розробники законодавчих змін визначають такі основні поло"

ження документа: розширення переліку речових прав, що підляга"

ють державній реєстрації; концентрація надання послуг з реєстра"

ції речових прав та їх обтяжень як на об’єкти нерухомого майна,

так і на земельні ділянки в одному органі — створення єдиної сис"

теми органів державної реєстрації речових прав на нерухоме май"

но; відміна необхідності “збирання” виписок та довідок із різних

державних реєстрів.

Зазначимо, що наразі земельні ділянки реєструють органи зе"

мельних ресурсів, нерухоме майно — бюро технічної інвентариза"

ції (БТІ), податкові застави, правочини, заборони та інше — нота"

ріуси. “При цій ситуації громадянин чи юридична особа змушені

здійснювати візити до багатьох органів для того, щоби зареєстру"

вати своє право власності на нерухоме майно”,— розповідає пер"

ший заступник голови державної реєстраційної служби України

Інна Завальна.

Із січня наступного року запроваджується нова система держав"

ної реєстрації майнових прав. Це має значно спростити прохо"

дження згаданих процедур. “Якщо особа захоче продати свою не"

рухомість, їй необхідно буде звернутися до нотаріуса, який висту"

пає як реєстратор. Він буде мати доступ до всіх реєстрів нерухомо"

сті, які зараз існують у різних інстанціях. Таким чином, нотаріус

переносить дані з різних реєстрів і в той же день реєструє за новим

покупцем право власності. Процедура буде досить простою”,—

пояснює Інна Завальна.

За її словами, нова схема реєстрації має суттєво спростити

оформлення кредитів та іпотечних договорів: “Це буде відбувати"

ся у того ж нотаріуса протягом одного робочого дня. Це прописа"

но в законі”.

Самі нотаріуси кажуть, що з нового року їм значно додасться

роботи, але зміни оцінюють позитивно. “Це великий плюс насам"

перед для громадян — вони зможуть оформити пакет документів

за робочий день в одному місці. Таким чином ліквідується знач"

ний розрив у часі. Звісно, нотаріусів чекає багато роботи. Скільки

буде коштувати така послуга, не можу зараз сказати. Але думаю,

що вона буде недешевою”,— коментує “Хрещатику” приватний

нотаріус Ігор Літвінчук.

Що стосується реєстрації ключових прав на нерухоме майно в

новозбудованих, реконструйованих приміщеннях, то таку проце"

дуру будуть здійснювати державні реєстратори, які знаходяться у

відділах державної реєстрації майнових прав. На даний час таке

майно реєструють органи місцевого самоврядування
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У пошуках справжнього
господаря
Або чи варто призначати управителя ОСББ за урядовим рішенням?
Віктор ЛІСОВСЬКИЙ
“Хрещатик”

Ні для о о не се рет, що сьо одні
більшість підприємств житлово- ом -
нально о осподарства (ЖКГ) є моно-
полістами. Зважаючи на відс тність
механізмів для самостійно о визна-
чення ви онавців житлово- ом наль-
них посл , споживачі не мож ть б ти
повноправними часни ами в цій сфе-
рі. Та а сит ація неможливлює ре-
алізацію За он “Про За альнодер-
жавн про рам реформ вання і роз-
вит житлово- ом нально о оспо-
дарства на 2009—2014 ро и”.

Делегування повноважень
У багатьох регіонах України місцева влада намага"

лася вирішити наболілі проблеми ЖКГ за допомо"

гою створення ОСББ — об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків (кондомініумів). Проте,

на жаль, не так сталося, як гадалося. Масового ство"

рення ОСББ (за винятково столиці) наразі не спос"

терігається. Як не дивно, цьому процесу, окрім

слабкої роз’яснювальної роботи серед населення,

ще заважають і... нові законодавчі колізії.

Річ у тім, що в червні цього року Верховна Рада

внесла зміни до Закону “Про житлово"комунальні

послуги” (щодо вдосконалення системи управлін"

ня житловим фондом). У його новій редакції зазна"

чено: “Якщо співвласники приміщень у багато"

квартирному будинку самостійно не визначили

управителя та не створили об’єднання співвласни"

ків багатоквартирного будинку, управителя такого

будинку зобов’язаний визначити на конкурсних за"

садах орган місцевого самоврядування в порядку,

встановленому Кабінетом Міністрів України”.

Фактично своїм рішенням парламент надав уря"

ду нові житлово"комунальні повноваження. Таким

чином, народні обранці проігнорували висновки

головного юридичного управління (ГЮУ) Верхов"

ної Ради, експерти якого висловилися категорично

проти того, щоб найвищий орган виконавчої влади

переймався питаннями щодо визначення управи"

теля окремо взятого житлового будинку.

Як стверджують експерти ГЮУ, запропоновані но"

вели суперечать трьом законодавчим актам — Кон"

ституції України, Цивільному кодексу, а також Зако"

ну “Про приватизацію державного житлового фон"

ду”. Згідно з цими нормами, право власності є непо"

рушним, а спільне майно у багатоквартирному бу"

динку належить (на праві спільної сумісної власно"

сті) власникам приміщень, які користуються і розпо"

ряджаються ним на власний розсуд і за взаємною

згодою. У разі, коли співвласники не встановили по"

рядок управління спільним майном, це питання мо"

же бути вирішено винятково в судовому порядку.

Оскільки народні обранці цього не врахували,

Президент України не лише наклав вето на новий

закон, а й передав до парламенту свої висновки:

“Законом пропонується наділити уряд повнова"

женням урегульовувати підзаконним актом право"

відносини, що безпосередньо пов’язані з реаліза"

цією повноважень власника, режиму управління

спільною власністю у багатоквартирному будинку,

тобто врегульовувати питання правового режиму

власності. Це не відповідає нормі пункту 7 частини

першої статті 92 Конституції, за якою правовий ре"

жим власності визначається винятково законами.

Крім того, уповноваження парламентом Кабінету

Міністрів вирішувати питання, які належать до

сфери винятково регулювання законами, є ні чим

іншим, як делегуванням Верховною Радою своїх

законодавчих повноважень уряду держави”.

На думку Віктора Януковича, запропоновані за"

конодавчі новели зводять нанівець можливості

громадян щодо вільного визначення способу

управління будинком. Тож про які кондомініуми

взагалі може йти мова, якщо будуть порушені на"

ші конституційні права: володіти, користуватися

та розпоряджатися своєю власністю? Де гарантія,

що призначення управителя ОСББ (у порядку,

встановленому урядом) не призведе до ігноруван"

ня інтересів самих співвласників? Більше того,

подібні “ноу"хау” сприятимуть подальшому про"

цвітанню негативних моментів: утворенню в но"

вобудовах (за сприяння компаній"забудовників)

“кишенькових” ОСББ, що призводе до штучного

завищення житлово"комунальних тарифів та ін"

ших зловживань.

Досвід Європи

З огляду на президентські зауваження виникає

ще одне питання: чому умови і правила проведення

конкурсу щодо управителя багатоквартирного бу"

динку в законі чітко не прописані?

Також не зрозуміло, чому народні обранці не де"

талізували умови розриву відносин співвласників із

таким управителем (про компенсацію і відпові"

дальність за господарювання — ні слова). Досить

туманною й незрозумілою (з точки зору інтересів

ОСББ) виглядає й можливість прийняття рішень

щодо порядку та умов залучення, накопичення й

використання коштів на проведення капітальних

ремонтів і здійснення заходів з енергозбереження

багатоквартирного будинку.

Незважаючи на гостру потребу врегулювання ін"

ституту управління житловим фондом, законодав"

ці намагаються ввести до правового поля новий

акт щодо діяльності управителів — правила будин"

кового управління, які нібито потрібно затверджу"

вати рішенням уряду. При цьому невідомі ні зміст,

ні ідеологія таких правил, котрі, до речі, ще й мо"

жуть відрізнятися не лише від нових норм проекту

Житлового кодексу, а й від старого (радянського)

законодавства про ЖЕК. Якщо вірити запропоно"

ваній редакції зазначеного Закону, то “управитель

має відповідати вимогам, встановленим законо"

давством”. Шкода тільки, що ті вимоги невідомі й

досі.

Отже, маємо те, що маємо: сьогодні в Україні не"

має класу реальних будинковласників, а органи

місцевого самоврядування виступають лише в ролі

підрядних організацій для обслуговування житла.

То чи варто дивуватися, що житлово"комунальне

господарство є найбільш технічно відсталою галуз"

зю економіки з багатьма проблемами, які не вирі"

шуються, а лише загострюються. Матеріальна база

галузі, що завжди розвивалася на основі залишко"

вого принципу ресурсозабезпечення, знаходилася в

незадовільному стані в усі часи, але найбільш по"

мітно деградує в останні роки. І це при тому, що на

потреби ЖКГ щорічно витрачається 20—30 % ви"

датків місцевих бюджетів.

Очевидно, Україні потрібно звернутися за досві"

дом до європейських держав, які зуміли якомога

ширше залучити приватний бізнес до надання жит"

лово"комунальних послуг, у результаті чого їхня

ефективність підвищилася, а вартість знизилася.

Принагідно зазначимо, що наприкінці минулого

століття іноземні уряди проводили приватизацію

об’єктів ЖКГ, керуючись золотим правилом: дер"

жавні підприємства — це, насамперед, національні

зобов’язання, а вже потім — національне майно.

Вважалося, що для народу набагато краще переда"

ти ці підприємства приватному сектору, який при"

носить прибуток на основі конкуренції. Паралель"

но з процесом приватизації відбувався пошук но"

вих форм надання комунальних послуг за участі

представників приватного бізнесу. У сфері зарубіж"

ного ЖКГ муніципальні служби виступали в ролі

організаторів виробництва послуг, що надавалися

підприємствами, заснованими на муніципальній

власності та підзвітними муніципалітету (аналог

українських комунальних підприємств).

Такі нововведення, базуючись на раціональному

поєднанні централізації і децентралізації, вже при"

несли позитивні результати: вони не гальмують, а

навпаки — активізують ринок послуг і покращують

умови життя споживачів. То чому б і нам такими

успіхами не скористатися?

Україні потрібно звернутися за досвідом до європейських держав, які зуміли
якомога ширше залучити приватний бізнес до надання житлово*

комунальних послуг, у результаті чого їхня ефективність підвищилася, 
а вартість знизилася
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 2 жовтня 2012 року

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

“Хрещати ” продовж є
знайомити читачів з час-
ни ами місь о о о ляд -
он рс на ращ ласн
імнат , і роте та і ро-
вий майданчи для чнів
перших ласів, я ий від-
б вся в столиці вересні.
Сьо одні ми розповімо
про робот спеціалізова-
ної ш оли № 17 з по либ-
леним вивченням матема-
ти и Подільсь о о район
столиці. Особлив ва
т т приділяють здоров’ю
першо ласни ів: на ро ах
та перервах ви он ють
спеціальні вправи, а лас-
ні імнати пристосовані
саме для омфортно о
навчання наймолодших
ш олярів.

Підготовча робота до приймання

першокласників розпочалася у

спеціалізованій школі № 17 заздале�

гідь. Протягом лютого�березня двічі

на тиждень у закладі проводилися

Дні відкритих дверей: екскурсія, пе�

регляд відеофільму про шкільне жит�

тя, анкетування батьків, тематичні іг�

рові заняття з дітьми. Усвідомлюючи

роль і значення інновацій, освітяни

звернулися до науково�педагогічного

проекту “Росток”, який надає мож�

ливість у процесі всебічного творчого

розвитку учнів розкривати для них

цінність життя в його найрізноманіт�

ніших проявах, завдяки чому школя�

рі можуть правильно орієнтуватися в

світі, бачити не тільки проблеми, але

й варіанти їх розв’язання. Розвиток

дитини розглядається при цьому не

як ідеальний результат, а як керова�

ний процес.

На першому місті — 
здоров’я учнів

Працюючи в системі технології

якої оберігають здоров’я, педагогіч�

ний колектив взяв за основу посту�

лат: освіта не має шкодити здоро�

в’ю учня і педагога, а навпаки лише

сприяти їх збереженню та зміцнен�

ню, поліпшенню і розвитку фізич�

ного стану дітей.

У початковій школі на уроках

виконуються вправи для розванта�

ження (“фізкультхвилинки”, де�

кламація віршів під музику, “пись�

мо плечима”, позначення цифр і

букв за допомогою тіла, рухливі іг�

ри під час усної лічби, читання

“потягом”). Для запобігання пору�

шень зору у дітей використовують�

ся нетрадиційні методи профілак�

тики далекозорості, косоокості,

короткозорості. Вправи “розстели

свої думки по підлозі, хай спокійно

повистрибують з голови”, “згадай

кожну секунду новий колір: черво�

ний, синій, зелений, білий” при�

водять до психічного розслаблен�

ня, за яким можливе і фізичне. Та�

кож щодня вчителі застосовують

вправи на контроль постави (“мі�

шечки”, “підрівняй спину”, кон�

троль постави біля дверей класу).

Біологічна потреба в рухах учнів

початкової школи реалізується не

тільки на перервах (“рухливі пере�

рви”), але й на уроках: на математи�

ці — це гра “Математичний танок”

і “Математичний струмочок”, на

українській мові — гра “Сядь —

встань” і “Ми зростаємо”. На по�

чатку уроку обов’язкові дихальні

вправи “Хто витриваліший”, “За�

крий долонькою”.

У другій половині навчання ді�

ють години здоров’я у групах по�

довженого дня. Вчителі спеціа�

лізованої школи № 17 постійно

співпрацюють з батьками учнів, ве�

дуть лист здоров’я дитини, дають

рекомендації щодо відвідування

спортивних секцій, режиму дня.

Школа стала кращою 
в Подільському районі 
за умовами навчання 
першокласників

Згідно наказу ГУОН м. Києва

№ 25 від 03.02.2012 “Про затвер�

дження заходів щодо проведення

загальноміської акції “Дай руку,

першокласнику!” було проведено

конкурс�огляд на кращу кімнату,

ігротеку та ігровий майданчик для

учнів 1 класів загальноосвітніх на�

вчальних закладів. У Подільсько�

му районі в даному конкурсі взяли

участь гімназії “Либідь”, Си�

ньоозерна”, “Введенська”, ліцей

100 “Поділ”, школи № 3, 6, 17,

262. У результаті огляду найкра�

щою була визначена спеціалізова�

на школа № 17. Цікавою знахід�

кою для майбутніх першокласни�

ків даного навчального закладу є

продовження дитячого садочка у

стінах школи. В окремому корпусі

на першому поверсі розміщено 3

класні кімнати, 3 спальні, 3 ігрові

кімнати з килимками, окремий

санвузол для першокласників,

гардеробна кімната, мобільний іг�

ровий майданчик (спортивне при�

ладдя, що виноситься на подвір’я,

допомагає вирішувати проблему

рухової активності дитини), сухий

басейн, широкий коридор, облад�

наний гімнастичним куточком,

плавальний басейн.

Класні кімнати пристосовані

тільки для першокласників. Все —

від розміру парти, інтенсивності

освітлення до найсучасніших

аудіо�медіакомплексів — відпові�

дає віковим особливостям учнів 1�

го класу.

Особливим є і початок навчаль�

ного року для першокласників

школи № 17: для них проводять

свято Першого дзвоника і незви�

чайний урок здоров’я, учасниками

якого є не тільки діти, але і їх бать�

ки. Година змагань, конкурсів, ес�

тафет — це вибух позитивних емо�

цій для всіх учасників заходу, що,

безумовно, залишає неповторні

враження на все життя. Така техно�

логія проведення першого дня для

наймолодших учнів є ноу�хау шко�

ли № 17

Хвороби часто бувають наслідком гріха

Які тільки радощі та насолоди не обіцяє

нам гріх. “Зійду на небо, i вище зірок не�

бесних поставлю престол свій, i буду подіб�

ним до Всевишнього”,— мріяв найвищий

ангел Денниця. I ось результат його мрій:

“Нині зійдеш до пекла”,— говорить Гос�

подь. “Будете як боги”,— нашіптував ди�

явол першим людям. А вони, послухавши

отця неправди — диявола, замість того,

щоб стати богами, уподібнились нерозум�

ним тваринам. Каїн говорив сам собі: “То�

ді я тільки буду спокійним, коли не буду

бачити брата мого”; i підняв руку на брата

свого Авеля i вбив його. I з того часу Каїн

не мав спокою нi на хвилину нi вдень, нi

вночі. Він стогнав i тремтів упродовж усьо�

го свого життя. Він боявся всіх людей i

страшився власної тiнi. Євангельський ба�

гач говорив сам собі: “Зруйную мої житни�

ці, i побудую бiльшi, i скажу душі моїй: їж,

пий, веселись”. I ось він їв i не наїдався,

пив i не напивався; зібрав багато багатства,

а хотів ще більше; задоволення у нього не

було i щастя — теж. Крім того, Господь ска�

зав йому: “Безумний, у цю ніч Я візьму ду�

шу твою. Кому все це залишиться?” Ка�

жуть, що гроші є бог, за них можна купити

все. Хіба все можна купити за гроші? За

гроші можна купити багато чого, але не

можна купити головного. За гроші не мож�

на купити душевного спокою i щастя. Дех�

то мріє: зберу якомога більше багатства,

тоді всі люди служитимуть мені, i я насоло�

джуватимуся свободою, бо все буде мені

підвладним. I дійсно, немало на Землі лю�

дей, що зібрали багато грошей; але замість

того, щоб стати вільними, зробилися раба�

ми свого багатства.

Бiблiя розповідає, як Гiєзiй мріяв оманою

дістати у Неємана два таланти i стати щас�

ливою людиною. Гiєзiй одержав від Неєма�

на два таланти, але разом з ними — i його

проказу.

Скільки на свiтi заможних людей, що

страждають від хвороб! Бiльшiсть з них не

знали б цих скорбот, якби вони не були ба�

гатими. В наш час чимало людей втрачає

своє життя через нечесно придбане багат�

ство.

Черевоугодники бачать в їжi найвищу на�

солоду. Але хто більше за всіх лікується від

зловживання вином та їжею, як не алкоголі�

ки та черевоугодники? I що найбільше ско�

рочує наше життя, як не нестриманість у їжі?

Наслідком блуду й содомського гріха є та�

кі хвороби, про які навіть соромно говори�

ти. Ці нещасні люди iнодi живими гниють,

як колись цар Iрод, який знищив 14 тисяч

віфлеємських немовлят. Часто люди гово�

рять неправду один одному й хочуть, зви�

чайно, щоб їм довіряли; а закінчується їхня

неправда тим, що їм не вірять навіть тоді,

коли вони говорять правду. Гордий хоче ста�

ти над всіма, а закінчується його марнослав�

ство i гордість тим, що цю людину усі знева�

жають i осуджують. Навуходоносор зробив�

ся безумним від гордості. А Амана, про яко�

го розповідає Бiблiя, повісили на тій шибе�

ниці, яку він готував для Мардохея. Сирiй�

ськi вельможі загинули у рові для левів, у

який кинули пророка Даниїла. Господь ска�

зав, що хто взяв меч, від меча i загине. Ті

люди, які привласнюють чуже, втрачають i

своє. Премудрий Соломон говорить: “Хто

копає яму для ближнього, той впаде в неї”

(Притч. 26, 27). Хто чим грішить, тим i ка�

рається.

Дуже прикро усвідомлювати, що наслідки

гріха переходять до нащадків у наступні по�

коління. Гріхи батьків переходять на дітей i

онуків, так що вони народжуються зі схиль�

ністю до пороків своїх батьків, а iнодi прямо

з їхніми хворобами.

Господь говорить через пророка Осiю:

“Як ти забув закон Бога твого, так Я забуду

дітей твоїх” (Ос. 4,6). Які страшні слова

промовляє Господь до грiшникiв: “Я Гос�

подь твій, що карає дітей за провину батьків

аж до третього i четвертого роду”.

Тому треба боятися гріха більш за все на

свiтi. В будь�якому мiсцi Бог присутній не

тільки Своєю милістю i любов’ю, але i пра�

восуддям. Треба пам’ятати Слово Боже, що

тільки рід праведних благословляється, i на�

щадки їхні будуть жити на Землі. А безза�

конні люди будуть знищені з Землі (Пс. 36,

20, 28�29)

Інформацію надано Синодальним 
відділом Української 
православної церкви

В Голосієво відкриють 
нову амбулаторію
У с бот , під час онтрольно о об’їзд те-

риторій олова Голосіївсь ої РДА Оле сандр
Незнал перевірив хід ви онання робіт з б -
дівництва амб латорії по в л. Червонопра-
порній, 148. Від риття медично о за лад за-
плановано на 3-тю де ад жовтня. Врахов -
ючи віддаленість мі рорайон від центр , з
появою цієї амб латорії для меш анців в -

лиць Ла реатсь ої, Червонопрапорної значно по ращиться надання
первинної медичної допомо и.
Т т вже заверш ють про ладання абелю, приміщенні проводи-

лись опорядж вальні заходи.
Особливістю цієї амб латорії є те, що на др ом поверсі розташо-

вані дві сл жбові вартири для лі аря та медсестри, я і т т працюва-
тим ть. У медичном за ладі ф н ціон ватиме стоматоло ічний абі-
нет, о лядовий абінет для жіно , денний стаціонар.
Незабаром розпочн ться роботи з бла о строю та озеленення те-

риторії. Біля амб латорії облашт ють стоян для автомобілів та е о-
ло ічн зелен зон з і ровим майданчи ом для місцевої малечі

У Шевченківському районі
вшанують ветеранів 
та людей похилого віку
З на оди відзначення Міжнародно о дня
ромадян похило о ві та Дня ветерана
Шевчен івсь ом районі столиці відб д ться
тематичні заходи. Зо рема 1 жовтня ерів-
ництво район привітало ветеранів, я і пе-
реб вають на облі в Територіальном цен-

трі соціально о обсл ов вання № 2 та надало шефсь допомо
(адреса: в л. Ванди Василевсь ої, 11-а). А вже 3 та 4 жовтня о
12.00 відб деться онцерт за часті фоль лорно о ансамблю “На-
двечір’я” для шевчен івців, я і переб вають на облі в Територі-
альном центрі соціально о обсл ов вання № 1 (в л. Котовсь о-
о,33).
Упродовж жовтня ветерани Шевчен івсь о о район відвід вати-

м ть м зеї та театри, а в бібліоте ах та навчальних за ладах для них
ор аніз ють різноманітні тематичні фотовистав и, бла одійні а ції
та е с рсії. Та ож відб д ться свят ові засідання “Університет ІІІ
ві ” в районних бібліоте ах: ім. Ми оли Костомарова, ім. Володи-
мира Винничен а, ім. Олени Телі и та ім. Івана Котляревсь о о

У Дарницькому клубі 
“Гермес” провели 
День відкритих дверей
Нещодавно Дарниць ом районі столиці

на майданчи по в л. Анни Ахматової, 2-А
відб вся День від ритих дверей л бі за міс-
цем проживання “Гермес”.
Незвичні майстер- ласи заці авили меш-

анців мі рорайон . Зробити пороб и з солоно о тіста нама ались не
тіль и діти, а й їх бать и. Свої вміння володіти ра ет ою демонстр ва-
ли і вихованці се ції з настільно о теніс , а спортсмени се ції тае вон-
до по аз вали свою спритність не тіль и ви онанні “ ата”, а й під-
тя ванні на т рні .
Учасни и свята мали змо познайомитись з ерівни ами рт ів, я і

почали працювати л бі, і подивитись онцертн про рам .
І звичайно ж, ор анізатори заход не омин ли і малеч . Діт и рали

в р “Параш т”, обі равали пісню “Колис ова для малечі”, а напри ін-
ці свята всі вони взяли а тивн часть дитячій дис отеці. Цьо о дня
на святі б ли прис тні майже 400 осіб

На Подолі вшанували почесних
донорів 
З на оди відзначення Міжнародно о дня лю-

дей похило о ві та Дня ветерана Б дин
дитячої творчості відб вся свят овий онцерт
для почесних донорів Подол .
Голова Подільсь ої РДА Петро Матвієн о

висловив слова либо ої вдячності людям, я і
добровільно віддають свою ров для порят н-

життя інших.
«Зараз майже всі донори, я і мають посвідчення почесний донор –

вже пенсіонери і самі потреб ють підтрим и, том саме напередодні
відзначення Міжнародно о дня людей похило о ві та Дня ветерана
ми вшанов ємо цих пре расних людей. Вітаю всіх донорів: спасибі вам
за те, що ви дар єте людям надію на порят но !», - зверн вся до при-
с тніх олова райдержадміністрації.
До привітання та ож дол чилися заст пни олови Подільсь ої РДА

М.Би ова, олова Київсь ої місь ої ор анізації Товариства Червоно о
Хреста Н.Г сєва, олова Подільсь ої районної ор анізації Товариства
Червоно о Хреста Т.Гоєн о.
До слова, Подільсь ом районі столиці меш ає 125 почесних доно-

рів рові (в У раїні близь о 100 тис. осіб), засл жених донорів — 3 (в
У раїні 100 осіб).
По за інченню рочистої частини вихованці Б дин дитячої творчос-

ті подар вали всім прис тнім свят овий онцерт

Новини районів

“Ось, ти од жав; не ріши більше, щоб з тобою не трапилося чо о
іршо о” (Iн. 5,14). Та с азав Христос Спаситель розслабленом .
Це свідчить про те, що тяж а хвороба, я а с вала йо о на 38 ро-
ів, б ла по аранням Божим за я ісь ріхи. В чом поля али йо о
ріхи, Єван еліє не оворить i тим дає зроз міти, що подібна біда
може прийти до людини за б дь-я і ріхи. Гріх — це отр та, я а діє
в нашом тiлi р йнівно,— інодi повільно, iнодi з дивовижною швид-
істю, але завжди р йнівно. Про це свідчать i Святе Письмо, й істо-
рія, i щоденний досвід ожної людини. Проро Давид оворить:
“Ба ато хвороб рішни а” (Пс. 31,10). В іншом псалмі оворить-
ся: “Нема спо ою в остях моїх від лиця рiхiв моїх” (Пс. 37,4). Від
ріха походять сі наші нещастя.

Навчальний заклад, в якому
здоров’я учнів на першому
місці
В спеціалізованій школі № 17 створені кращі умови для навчання
учнів молодших класів

Особливим для першо ласни ів спеціалізованої ш оли №17 є почато навчально о ро : для них проводять свято Першо о
дзвони а і незвичайний ро здоров’я, часни ами я о о є не тіль и діти, але і їх бать и

Вчителі спеціалізованої ш оли №17 постійно співпрацюють з бать ами чнів, вед ть лист здоров`я дитини, дають
ре омендації щодо відвід вання спортивних се цій
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Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції 

27 вересня 2012 р. за № 58/975

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

Розпорядження № 1562 від 6 вересня 2012 року
Відповідно до підпункту 2 пункту "а" частини 1 статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 2 час


тини 1 статті 7 Закону України "Про житлово
комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869
"Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово
комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів Укра

їни від 01 серпня 2011 р. № 833 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731", з метою
надання послуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно
гігієнічного, протипожежного, технічного стану будин

ків і споруд та прибудинкових територій:

1. Затвердити Зміни до Тарифів та структури тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають"
ся виконавцями цих послуг по кожному будинку окремо для здійснен"
ня розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не
пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, вста"
новлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2012 р. № 579,
зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 25 квітня
2012 р. за № 26/943, (у редакції розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
11 липня 2012 р. № 1191), що додаються. 

2. Виключити позиції № 118 та № 119 з Тарифів та структури тари"
фів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових тери"
торій, які надаються суб'єктами господарювання по кожному будинку
окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від
оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за

розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
15 грудня 2011 р. № 2380 "Про встановлення тарифів та структури та"
рифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових те"
риторій", зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві
17 лютого 2012 р. за № 9/926.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації — ке"

рівникові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов
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Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 01. 11.2011 № 2009 
"Про передачу основних засобів 

комунальної власності територіальної громади міста Києва"
Розпорядження № 726 від 7 травня 2012 року

Відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської
ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва", враховуючи рішення
Київської міської ради від 27.11.2008 № 638/638 "Про створення спеціалізованих будинків для ветеранів війни та праці, громадян
похилого віку та інвалідів на вул. Будищанській, 4 та вул. М. Котельникова, 32/11", звернення Головного управління праці та соці

ального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (лист від
28.12.2011 № 12
3222) та Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 02.12.2011 № 02/03
4558), в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни та доповнення до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
01.11.2011 № 2009 "Про передачу основних засобів комунальної власності територіальної громади міста Києва", а саме:

1.1. Пункт 1 розпорядження викласти в новій редакції: 
"1. Закріпити на праві оперативного управління за Спеціалізованим будинком для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів на

вул. Будищанській, 4 житлові приміщення площею 3370,6 кв. м в житловому спеціалізованому будинку на вул. Будищанській, 4 у Деснянському райо"
ні м. Києва та за Спеціалізованим будинком для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів на вул. М. Котельникова, 32/11 житловий
спеціалізований будинок загальною площею 3054,00 кв, м на вул, М. Котельникова, 32/11 у Святошинському районі м. Києва.".

2. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 "Про пи"
тання організації управління районами в місті Києві" (із змінами та доповненнями) такі зміни:

— додаток 3 (таблиця 6) доповнити позицією 479 такого змісту:

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо"
в'язків.

Голова О. Попов

479 Нежилі приміщення у жилому будинку шт. 19062 948,40 948,40 1 5036,9 1991,4 вул. Будищанська, 4

Про закріплення 
за комунальним підприємством "Київжитлоспецексплуатація" 

нежилих приміщень
Розпорядження № 725 від 7 травня 2012 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи звернення КП "Київжитлоспецексплуата

ція" від 28.09.2011 № 155/1/16
4088, від 07.10.2011 № 155/1/16
4245, від 02.03.2012 № 155/1/16
900, рішення Київської міської ради
від 02. 12. 2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва" ( із змінами та доповнення

ми) та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Закріпити на праві господарського відання за комунальним підпри"
ємством "Київжитлоспецексплуатація" нежилі приміщення згідно з додат"
ком до цього розпорядження.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
спільно з районними в місті Києві державними адміністраціями, кому"
нальним підприємством "Київжитлоспецексплуатація" здійснити прий"
мання"передачу зазначених у пункті 1 цього розпорядження нежилих
приміщень у встановленому порядку.

3. Заступникові голови — керівнику апарату виконавчого органу Київ"
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Пузанову О. Г.
прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту
цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про затвердження 
Положення про Центр соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді Дарницького району міста Києва

Розпорядження № 812 від 16 травня 2012 року
Відповідно до Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затвердженого постановою Кабіне


ту Міністрів України від 27.08.2004 № 1126, на виконання пункту 6 рішення Київської міської ради від 06.10.2011 № 201/6417 "Про де

які питання діяльності комунальних підприємств та установ, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Ки

єва та передаються до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації":

1. Затвердити Положення про Центр соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді Дарницького району міста Києва, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ"

ників голови Київської міської державної адміністрації, згідно з розподі"
лом обов'язків.

Голова О. Попов

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

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

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

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.01.2011 № 100

Розпорядження № 946 від 6 червня 2012 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 07.10.2010 № 58/4870 "Про припинення діяльності комунального підприємства

"Підрядне спеціалізоване ремонтно
будівельне управління", з метою завершення заходів, що пов'язані з реорганізацією кому

нального підприємства "Підрядне спеціалізоване ремонтно
будівельне управління":

1. Внести зміни в пункт 2.2. пункту 2 розпорядження виконавчого ор"
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
27.01.2011 № 100 "Про організаційно"правові заходи, пов'язані з вико"
нанням рішення Київської міської ради від 07.10.2010 № 58/4870" (зі змі"
нами), замінивши цифри "01.06.2012" цифрами "31.12.2012".

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

Голова О. Попов

Про організаційно
правові заходи щодо діяльності Комунального 
некомерційного підприємства "Центр первинної медико
санітарної допомоги

№ 2 Дарницького району м. Києва"
Розпорядження № 896 від 31 травня 2012 року

Відповідно до статті 104, частин першої, другої та четвертої статті 105, статей 106, 107, 109 Цивільного кодексу України, пункту 30
частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання рішення Київської міської ради
від 15.12.2011 № 845/7081 "Про створення комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико
санітарної допо

моги № 2" Дарницького району м. Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медико"санітарної допомоги № 2 Дарницького району
м. Києва", що додається.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва закріпити на
праві оперативного управління за Комунальним некомерційним підпри"
ємством "Центр первинної медико"санітарної допомоги № 2 Дарницько"
го району м. Києва" майно, необхідне для здійснення ним статутної діяль"
ності.

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

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

Голова О. Попов

Про утворення робочої групи з розробки механізму стимулювання 
ефективного використання енергетичних ресурсів в закладах бюджетної 

сфери міста Києва
Розпорядження № 948 від 6 червня 2012 року

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 2 статті 28 Закону
України "Про місцеві державні адміністрації", з метою розробки механізму стимулювання ефективного використання енергетич

них ресурсів в закладах бюджетної сфери міста Києва:

1. Утворити робочу групу з розробки механізму стимулювання ефек"
тивного використання енергетичних ресурсів в закладах бюджетної сфе"
ри міста Києва (далі — робоча група), як консультативно"дорадчий орган,
та затвердити її склад, що додається.

2. Членам робочої групи до 15.06.2012 надати голові робочої групи
пропозиції щодо розробки механізму стимулювання ефективного вико"
ристання енергетичних ресурсів в закладах бюджетної сфери міста Ки"
єва.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків забезпечити висвітлення в засобах масової ін"
формації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної 
адміністрації від 04.08.2004 № 1432

Розпорядження № 958 від 6 червня 2012 року
Відповідно до законів України "Про столицю України — місто
герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянув


ши клопотання державного підприємства "Укрінвестбуд", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до пункту 1 розпорядження Київської міської держав"
ної адміністрації від 04.08.2004 № 1432 "Про дозвіл на знесення існуючо"
го чотириповерхового будинку гуртожитку на вул. Коперника, 25 у Шев"
ченківському районі", доповнивши його після слів "у Шевченківському
районі" словами "виключивши його з житлового фонду".

2. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього роз"

порядження покласти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.09.2011 № 1669

Розпорядження № 964 від 6 червня 2012 року
Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь"
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.09.2011
№ 1669 "Про передачу функцій замовника по об'єкту: "Реставрація та ре"
монт забудови, благоустрою території Андріївського узвозу у Подільсько"
му районі та реконструкцію інженерних мереж цієї вулиці":

1.1. У заголовку та пункті 1 розпорядження слова "Реставрація та ремонт
забудови, благоустрою території Андріївського узвозу у Подільському райо"
ні та реконструкцію інженерних мереж цієї вулиці" замінити словами "Рес"

таврація та ремонт забудови, благоустрій території, реконструкція інженер"
них мереж по Андріївському узвозу у Подільському районі м. Києва".

1.2. Пункт 1 розпорядження після слів: "у Подільському районі м. Ки"
єва" доповнити словами "в три черги згідно з додатком".

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ"
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

Про затвердження змін до складу робочої групи з впровадження системи
"Картка киянина"

Розпорядження № 895 від 31 травня 2012 року

Відповідно до статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 17.02.2011
№ 19/5406 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011
2015 роки", у зв'язку зі змінами у
персональному складі робочої групи з впровадження системи "Картка киянина", затвердженому розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2011 № 981, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. Ввести до складу робочої групи з впровадження системи "Картка
киянина", затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2011
№ 981 "Про підготовчі роботи з впровадження в м. Києві "Картки кияни"
на", Руденка Володимира Васильовича — першого заступника генераль"
ного директора комунального підприємства "Фармація".

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

Голова О. Попов

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

Про утворення робочої групи з питань розроблення довгострокових 
механізмів реалізації Регіональної програми модернізації комунальної 

теплоенергетики та системи теплопостачання м. Києва на 2011—2015 роки
Розпорядження № 829 від 18 травня 2012 року

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 2 статті 28 Закону
України "Про місцеві державні адміністрації", абзацу третього статті 13 Закону України "Про теплопостачання", з метою відпрацю

вання інституційних та фінансових механізмів реалізації Регіональної програми модернізації комунальної теплоенергетики та
системи теплопостачання м. Києва на 2011—2015 роки, затвердженої рішенням Київради від 29.12.2011 № 1007/7243, враховуючи
звернення Українського центру сприяння розвитку публічно
приватного партнерства від 14.02.2012 № 12/163:

1. Утворити робочу групу з питань розроблення довгострокових меха"
нізмів реалізації Регіональної програми модернізації комунальної тепло"
енергетики та системи теплопостачання м. Києва на 2011—2015 роки
(далі — робоча група), як консультативно"дорадчий орган, та затвердити
її склад, що додається.

2. Робочій групі підготувати та надати на затвердження голові Київської
міської державної адміністрації Попову О. П. План діяльності робочої гру"
пи у строк десять днів після її першого засідання,

3. Надати голові робочої групи право при необхідності залучати до ро"
боти в ній фахівців органів виконавчої влади, державних підприємств, ус"

танов та організацій (за погодженням з їх керівниками), одержувати в ус"
тановленому порядку від органів виконавчої влади документи та матері"
али, необхідні для її роботи.

4. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення цього розпо"
рядження в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

Про реєстрацію Статуту релігійної громади на честь Святителя Миколи 
Чудотворця Української Православної Церкви у Печерському районі м. Києва

Розпорядження № 903 від 31 травня 2012 року
Відповідно до статті 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", розглянувши заяву громадян від 19.12.2011

та протокол загальних зборів засновників релігійної громади на честь Святителя Миколи Чудотворця Української Православної
Церкви у Печерському районі м. Києва від 19.12.2011 № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати Статут релігійної громади на честь Святителя Мико"
ли Чудотворця Української Православної Церкви у Печерському районі 
м. Києва, що додається.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації відпо"

відно до розподілу обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення у засо"
бах масової інформації змісту цього розпорядження.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації
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ВИБОРИ�2012
Хрещатик 2 жовтня 2012 року

Центральна виборча комісія
Постанова № 1144 від 28 вересня 2012 року, м. Київ
Про зміни в складі окружних виборчих комісій з виборів народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року

Розглянувши подання суб’єктів вне�

сення кандидатур до складу окружних

виборчих комісій з виборів народних де�

путатів України 28 жовтня 2012 року про

заміну членів окружних виборчих комі�

сій, 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

України "Про вибори народних депутатів

України", керуючись статтями 11 — 13,

пунктом 17 статті 19 Закону України

"Про Центральну виборчу комісію",

Центральна виборча комісія

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

виборчих комісій з виборів народних

депутатів України 28 жовтня 2012 року,

утворених відповідно до постанови

Центральної виборчої комісії від 26

серпня 2012 року № 604 "Про утворен�

ня окружних виборчих комісій з вибо�

рів народних депутатів України 28

жовтня 2012 року", згідно з додатками

1 — 8.

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.

Голова 
Центральної виборчої комісії 

В. ШАПОВАЛ

Додаток 8 

до постанови 

Центральної виборчої комісії 

від 28 вересня 2012 року № 1144

ЗМІНИ
в складі окружних виборчих комісій 

з виборів народних депутатів України 
28 жовтня 2012 року місто Київ

Окружна виборча комісія з виборів на#
родних депутатів України

одномандатного виборчого округу
№ 217

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Заєць Олег Леонідович, 1955 року на�

родження — від Всеукраїнської політич�

ної партії "БРАТСТВО" (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:
Наумець Надія Георгіївна, 1958 року

народження — від Всеукраїнської полі�

тичної партії "БРАТСТВО".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Артем’єв Володимир Леонідович, 1951

року народження — від партії Всеукраїн�

ське політичне об’єднання "Єдина Роди�

на" (у зв’язку із внесенням подання про

заміну члена виборчої комісії суб’єктом,

за поданням якого кандидатуру такого

члена було включено до складу виборчої

комісії).

Включити до складу комісії:
Станько Михайло Васильович, 1953

року народження — від партії Всеукраїн�

ське політичне об’єднання "Єдина Роди�

на".

Окружна виборча комісія з виборів на#
родних депутатів України

одномандатного виборчого округу
№ 221

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Бельський Ігнат Володимирович,

1980 року народження — заступник го�

лови комісії, від фракції Народної Пар�

тії у Верховній Раді України (у зв’язку із

внесенням подання про заміну члена

виборчої комісії суб’єктом, за подан�

ням якого кандидатуру такого члена бу�

ло включено до складу виборчої комі�

сії).

Включити до складу комісії та призна#
чити заступником голови комісії:

Грішов Антон Олександрович, 1985

року народження — від фракції Народної

Партії у Верховній Раді України.

Секретар
Центральної виборчої комісії 

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

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Юрківа Віталія Євгеновича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2963608855.
Банк отримувача: ПАТ "УКРІНБАНК", Київська філія, м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 300142. Рахунок отримувача: 26439079209001".

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

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

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua

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

Про затвердження змін до статуту комунального підприємства електромереж
зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськсвітло"

Розпорядження № 1024 від 18 червня 2012 року
Відповідно до частини четвертої статті 57 та частини четвертої статті 78 Господарського кодексу України, частини третьої статті

4 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців", підпункту 1 пункту "а" статті 29 За

кону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 200/7537 "Про
внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 р. № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", враховуючи
суму фактично сплаченого власником внеску до статутного капіталу КП "Київміськсвітло", встановленого рішенням Київської місь

кої ради від 01.12.2011р. № 721/6957 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.12.2010р. № 573/5385 "Про бюджет
міста Києва на 2012 рік", з метою приведення статуту комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва
"Київміськсвітло" у відповідність до вимог законодавства України:

1. Затвердити зміни до статуту комунального підприємства електро"
мереж зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськсвітло", затвердженого
розпорядженням Представника Президента України в м. Києві від
20.01.1993 № 64 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.11.2011р.
№ 2197, із змінами, внесеними розпорядженням виконавчого органу Ки"
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
23.12.2011 року № 2451), що додаються.

2. Комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлення

м. Києва "Київміськсвітло" в установленому порядку провести державну
реєстрацію змін до статуту.

3. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього роз"
порядження покласти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

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

Голова О. Попов

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

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

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

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

Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів 
по встановленню сучасних зупинкових комплексів та павільйонів очікування

на зупинках громадського транспорту
Розпорядження № 1025 від 18 червня 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 Ки

єва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по
залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призна

чення, незавершеного будівництва, інженерно
транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчо

го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2007 № 1403 (протокол від 20.10.2011
№ 8/2011 та від 11.04.2012 № 18/2012), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів для впровадження єдиної концепції
елементів інфраструктури на зупинках громадського транспорту, посилення контролю за їх утриманням та впровадження новітніх
інформаційних технологій, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

2. Визначити комунальне підприємство "Київпастранс" (далі — КП "Ки"
ївпастранс") замовником здійснення заходів із встановлення об'єктів, за"
значених у пункті 1 цього розпорядження, та замовником підготовчих ро"
біт по них для проведення інвестиційних конкурсів.

3. КП "Київпастранс":
3.1. Розробити орієнтовні техніко"економічні показники по об'єктах ін"

вестування на підставі можливих передпроектних пропозицій.
3.2. Погодити в установленому порядку орієнтовні техніко"економічні

показники по об'єктах інвестування з Головним управлінням транспорту
та зв'язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) і Головним управлінням містобудування та архі"
тектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер"
жавної адміністрації).

3.3. Спільно з Головним управлінням транспорту та зв'язку виконавчо"
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра"
ції) і Головним управлінням містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
підготувати пропозиції до умов інвестиційних конкурсів.

3.4. Надати орієнтовні техніко"економічні показники та пропозиції до

умов інвестиційних конкурсів до Головного управління економіки та інвес"
тицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер"
жавної адміністрації) в установленому порядку для підготовки умов кон"
курсів.

4. 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 провести інвестиційні конкурси
із залучення інвесторів в установленому порядку.

5. КП "Київпастранс" зупинити розгляд питань, пов'язаних з укладен"
ням нових чи пролонгацією існуючих інвестиційних договорів, що стосую"
ться встановлення, облаштування та утримання зупинок громадського
транспорту.

6. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо"
го 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

Про перерозподіл видатків розвитку бюджету міста Києва, передбачених 
Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2012 рік
Розпорядження № 1031 від 20 червня 2012 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону
України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 "Про затвердження Поряд

ку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету", рішення Київської міської
ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", для забезпечення виконання робіт на об'єктах з будівництва
та реконструкції міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перерозподіл видатків розвитку бюджету, передбачених
Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу Київ"
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2012 рік
у спеціальному фонді бюджету міста Києва, в межах загального обсягу
бюджетних призначень, шляхом зменшення видатків розвитку бюджету
по коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бю"
джетів 150120 бюджетної програми "Будівництво та розвиток мережі

метрополітенів" та збільшення видатків розвитку бюджету по коду тимча"
сової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 150101
бюджетної програми "Капітальні вкладення", що додається.

2. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за"
безпечити подання на погодження перерозподілу видатків розвитку
бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, до постійної

комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально"економіч"
ного розвитку.

3. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) внести відпо"
відні зміни до розпису бюджету міста Києва на 2012 рік після пого"
дження в установленому порядку перерозподілу видатків, передбаче"

ного пунктом 1 цього розпорядження, з постійною комісією Київської
міської ради з питань бюджету та соціально"економічного розвитку,

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

Голова О. Попов

Про доповнення переліку власників (балансоутримувачів) будівель та споруд,
а також замовників виконання будівельних робіт, які повинні здійснити 

рекламно
художнє оформлення будівель та споруд, об'єктів незавершеного
будівництва та тимчасових огорож будівельних майданчиків у м. Києві

Розпорядження № 952 від 6 червня 2012 року

Відповідно законів України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Укра

їні", "Про столицю України — місто
герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись рішеннями Київської міської
ради від 08.02.2007 № 61/722 "Про Угоду з Приймаючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2010 —2012 року з футболу"
та від 25.12.2008 № 1051/1051 "Про правила благоустрою міста Києва":

1. Доповнити перелік власників (балансоутримувачів) будівель та споруд, а також замовників виконання будівельних робіт, які повинні здійснити рек"
ламно"художнє оформлення будівель та споруд, об'єктів незавершеного будівництва та тимчасових огорож будівельних майданчиків у м. Києві, затвер"
джений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.05.2012 № 869 позиціями 60, 61
такого змісту:

2. Питання щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо"
в'язків.

Голова О. Попов

Троїцька площа у Печерському районі м. Києва

60 ТОВ "Юджин" вул. Червоноармійська, 55

61 ТОВ "Юджин" вул. Червоноармійська, 53�55

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

від 20.01.2012 № 84
Розпорядження № 891 від 31 травня 2012 року

Відповідно до законів України "Про основи містобудування", "Про охорону культурної спадщини", статей 31, 32 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 27.11.2003 № 220/1094 "Про затвердження Порядку ут

римання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд на території міста Києва", враховуючи розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.08.2011 № 1466 "Про використання
основних засобів комунальної власності територіальної громади міста Києва", з метою виконання ремонтно
реставраційних робіт
з пристосуванням під сучасний концертний зал приміщень палацу культури "Більшовик" та в межах функцій органу місцевого са

моврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.01.2012 № 84 "Про
виконання ремонтно"реставраційних робіт з пристосуванням під сучас"
ний концертний зал нежилого будинку № 38 літ. А на проспекті Перемо"
ги у Шевченківському районі", а саме:

у пункті 1 розпорядження цифри "15.05.2012" замінити цифрами
"01.06.2014";

пункт 3.6. розпорядження доповнити словами "та наступні роки".

Голова О. Попов

Про передачу газових колонок, газових плит, квартирних приладів обліку 
холодної та гарячої води

Розпорядження № 1001 від 12 червня 2012 року
Відповідно до статтей 27
30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 137 Господарського кодексу України,

враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2010
№ 952 "Про створення для мешканців міста сприятливих умов щодо придбання та встановлення квартирних лічильників холодної
і гарячої води", з метою соціального захисту малозабезпечених верств населення, пільгових категорій громадян, установки майна
закупленого Головним управлінням житлового господарства для виконання програми "Турбота", в межах функцій місцевого само

врядування:

1. Передати до сфери управління районних в місті Києві державних ад"
міністрацій газові колонки, газові плити, квартирні прилади обліку холод"
ної та гарячої води, згідно з додатками 1,2,3.

2. Головному управлінню житлового господарства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Голов"
ному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Ки"
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з
районними в місті Києві державними адміністраціями забезпечити у вста"
новленому порядку прийняття"передачу газових колонок, газових плит,
квартирних приладів обліку холодної та гарячої води, зазначених у пункті
1 цього розпорядження.

3. Районним в місті Києві державним адміністраціям забезпечити замі"
ну газових колонок, газових плит та установку квартирних приладів облі"
ку холодної та гарячої води, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

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

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

Голова О. Попов
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 2 жовтня 2012 року

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

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про проведення
он рс №95-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності, я і б д ть
зал чені до проведення незалежної оцін и об'є тів, що належать

територіальній ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

Термін ви онання робіт та вид вартості — з ідно з Методи ою оцін и майна,
затвердженою постановою Кабінет Міністрів У раїни від 10.12.03 № 1891.

Кон рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності б де здійснюватись відповідно до
Положення про он рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності, затверджено о
на азом Фонд державно о майна У раїни 29.08.2011 р. №1270 і зареєстровано о
Міністерстві юстиції У раїни 19.09.2011р. за №1096/19834.
Вимо ами до претендентів для часті он рсі є наявність:

- відповідної валіфі ації оцінювачів стосовно оцін и об'є та, що має
підтвердж ватися чинними валіфі аційними до ментами оцінювачів та
свідоцтвами про реєстрацію в Державном реєстрі оцінювачів, виданими
відповідно до Поряд реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) Державном реєстрі
оцінювачів, затверджено о на азом Фонд державно о майна У раїни від 19.12.01
№ 2355 і зареєстровано о в Міністерстві юстиції У раїни 28.12.01 за № 1092/6283;

- досвід с б'є та оціночної діяльності проведенні оцін и майна, зо рема
подібно о майна;

- перелі оцінювачів, я і б д ть зал чені до ви онання робіт з оцін и майна та
підписання звітів про оцін майна, та їх особисто о досвід проведенні оцін и
подібно о майна;

- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до
проведення робіт з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені
їхніми особистими підписами, а та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів.
До часті в он рсі мож ть б ти доп щені с б'є ти оціночної діяльності, я і діють

на підставі сертифі атів с б'є тів оціночної діяльності, виданих відповідно до За он
У раїни "Про оцін майна, майнових прав та професійн оціночн діяльність в
У раїні", я ими передбачено здійснення пра тичної діяльності з оцін и майна за
напрямами оцін и майна та спеціалізаціями межах цих напрямів, що відповідають
об'є т оцін и.
Учасни ам он рс необхідно подати до Головно о правління
ом нальної власності м. Києва он рсн до ментацію в одном
запечатаном онверті, до я о о додається лист з описом наданих
до ментів. Кон рсна до ментація с ладається з:
1. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):

- заява на часть в он рсі (за встановленою формою) — на ожний об'є т о ремо;
- опія становчо о до мента претендента;
- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі та

я их б де зал чено до проведення оцін и та підписання звіт про оцін майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до

проведення робіт з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їх
особистими підписами, а та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів;

- опія сертифі ата с б'є та оціночної діяльності, видано о претендент Фондом
державно о майна У раїни;

- інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про претендента
щодо йо о досвід роботи, валіфі ації та особисто о досвід роботи оцінювачів,
я і працюють йо о штатном роз ладі та додат ово зал чаються ним, з
незалежної оцін и майна, том числі подібно о майна тощо).
2. Кон рсна пропозиція претендента подається запечатаном онверті і

містить пропозицію щодо вартості ви онання робіт, аль ляції витрат, пов'язаних з
ви онанням робіт, а та ож термін ви онання робіт.
Кон рс відб деться о 14.30 18.10.2012 ро в Головном правлінні

ом нальної власності м.Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10.
Телефони для довідо : 279-56-59, 279-54-73. До менти приймаються до
13.00 12.10 2012 ро за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 510.
Телефон за ально о відділ 279-27-19.

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про
підс м и проведення он рс №94-ПР з відбор с б'є тів
оціночної діяльності, я і б д ть зал чені до проведення

незалежної оцін и об'є тів, що належать територіальній ромаді
м. Києва, з метою їх приватизації

Доводимо до споживачів б дин за адресою:
м. Киів, пр-т На и, 94/5 наст пне:

За альний розмір тариф становить 3,00 ривни.

Перелі посл ,що входять до с лад тариф :
1. Прибирання приб дин ової території;
2. Прибирання сходових літин;
3. Вивезення поб тових відходів;
4. Технічне обсл ов вання та ремонт ліфтів;
5. Технічне обсл ов вання вн трішньоб дин ових систем ГВП і ХВП, водовідведення,

теплопостачання;
6. Дератизація;
7. Обсл ов вання домовентиляційних аналів;
8. Освітлення місць за ально о орист вання, підвалів, від ач вання аналізаційних сто ів;
9. Енер опостачання для ліфтів;
10. Прибирання сні і посипання частини приб дин ової території, призначеної для проход та

проїзд ;
11. Поточний ремонт онстр тивних елементів теплопостачання та зливової аналіза-

ціі,технічних пристроїв б дин ів та елементів зовнішньо о порядження;

Періодичність та стро и надання посл :
1. Убор а сходових літин — три раза на тиждень;
2. Вивіз сміття — чотири раза на тиждень;
3. Убор а приб дин ової території — ожен день ;

Тариф востаннє пере лядався 2010 році. 3міна тариф необхідна зв'яз з зростанням
основних с ладових тариф (зростає заробітна плата, дорожчає еле троенер ія, тепло, вода,
матеріали).

Зазначена інформація доводиться до відома споживачів шляхом розміщення в азеті
"Хрещати ".

Стро протя ом я о о приймаються за важення від фізичних осіб, їх пропозації становить
15 днів. З 25.09.2012 ро по 10.10.2012 ро .

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації.

Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, б льв. Праці, 1/1, ім. 311 (Дніпровсь а районна в місті Києві державна адміністрація,
телефон для довідо 296-65-57).

О олошення орендодавця — Інстит т проблем моделювання в енер етиці ім. Г.Є. П хова НАН У раїни
про намір передати в оренд державне майно, щодо я их надійшли заяви

Заяви про оренд ожно о із зазначених об'є тів приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: м. Київ-164, в л. Генерала На мова,
15. Додат ова інформація за тел.: (044) 424-91-62.

У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

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

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежилих приміщень за альною площею 183,10 в.м на

в л. П ш інсь ій, 39, літ. "А, А' "
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 183,10 в.м.
Адреса: 01004, м. Київ, в л. П ш інсь а, 39, літ, "А, А'".
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Кер юча дире ція Шевчен івсь о о

район ".
Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення з № 1 по № 13 ( р пи приміщень № 67) за альною площею

183,10 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 1 192 400 (один мільйон сто дев'яносто дві тисячі чотириста)

ривень, ПДВ — 238 480 (двісті тридцять вісім тисяч чотириста вісімдесят) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 1 430 880 (один мільйон чотириста

тридцять тисяч вісімсот вісімдесят) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни об'є та, з рах ванням ПДВ —

143 088 (сто соро три тисячі вісімдесят вісім) ривень.
За інформацією Головно о правління охорони льт рної спадщини б дино в я ом

розташований об'є т приватизації занесений до перелі щойно виявлених об'є тів
льт рної спадщини міста Києва.

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 т приватизації,

йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об'є т, бере на
себе по пець.

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

товарної біржі "КМФБ" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни
продаж об'є т , я ий встановлюється біржею;

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

4. А ціон відб деться 23 жовтня 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 01042, м. Київ, в л. К дрі Івана, 13/2, товарна біржа
"КМФБ". Почато о 12.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне
шосе, 45, офіс 220, 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 рах но
№ 260010105113 в AT "ПроКредитБан ", од бан 320984, од 35141681, отрим вач:
товарна біржа "КМФБ".

7. Грошові ошти в розмірі — 143 088 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової
ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 260010105113 в AT "ПроКредитБан ".
од бан 320984, од 35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01004, м. Київ. в л. П ш-

інсь а 39 літ. " А, А1".
10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе,

45 офіс 220, тел. (044) 383-61-03.

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

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежилих приміщень за альною площею 103,30 в.м на в л.

Прорізній, 10, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 103,30 в.м.
Адреса: 03164, м. Київ, в л. Прорізна, 10, літ. "А".
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Кер юча дире ція Шевчен івсь о о

район ".
Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення з№ 1 по№ 7 ( р пи приміщень№ 92) за альною площею 103,30 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 848 400 (вісімсот соро вісім тисяч чотириста) ривень.
ПДВ — 169 680 (сто шістдесят дев'ять тисяч шістсот вісімдесят) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 1 018 080 (один мільйон вісімнадцять

тисяч вісімдесят) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни об'є та, з рах ванням ПДВ —

101 808 (сто одна тисяча вісімсот вісім) ривень.
За інформацією Головно о правління охорони льт рної спадщини б дино в я ом

розташований об'є т приватизації занесений до перелі щойно виявлених об'є тів
льт рної спадщини міста Києва.

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 т приватизації,

йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об'є т, бере на
себе по пець.

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

товарної біржі "КМФБ" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни
продаж об'є т , я ий встановлюється біржею;

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

4. А ціон відб деться 23 жовтня 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 01042, м. Київ, в л. К дрі Івана, 13/2, товарна біржа
"КМФБ". Почато об 11.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне
шосе, 45, офіс 220, 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 рах но
№ 260010105113 в AT "ПроКредитБан ", од бан 320984, од 35141681, отрим вач:
товарна біржа "КМФБ".

7. Грошові ошти в розмірі — 101 808 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової
ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 260010105113 в AT "ПроКредитБан ",
од бан 320984, од 35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 03164, м. Київ,

в л. Прорізна, 10, літ. "А".
10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе,

45, офіс 220, тел. (044) 383-61-03.

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

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежилих приміщень за альною площею 68,20 в.м на в л.

Прорізній, 16/2, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 68,20 в.м.
Адреса: 03164, м. Київ, в л. Прорізна, 16/2, літ. "А".
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Кер юча дире ція Шевчен івсь о о

район ".
Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення з № 1 по№ 6 ( р пи приміщень № 29) за альною площею 68,20 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 454 200 (чотириста п'ятдесят чотири тисячі двісті) ривень.
ПДВ — 90 840 (дев'яносто тисяч вісімсот соро ) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 545 040 (п'ятсот соро п'ять тисяч соро )

ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни об'є та, з рах ванням ПДВ —

54 504 (п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот чотири) ривні.

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 т приватизації,

йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об'є т, бере на
себе по пець.

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

товарної біржі "КМФБ" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни
продаж об'є т , я ий встановлюється біржею.

4. А ціон відб деться 23 жовтня 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 01042, м. Київ, в л. К дрі Івана, 13/2, товарна біржа
"КМФБ". Почато о 10.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе,
45, офіс 220, 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 рах но
№ 260010105113 в AT "ПроКредитБан ", од бан 320984, од 35141681, отрим вач:
товарна біржа "КМФБ",

7. Грошові ошти в розмірі — 54 504 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової ціни
об'є та приватизації, вносяться на рах но № 260010105113 в AT "ПроКредитБан ". од
бан 320984, од 35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти,
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 03164, м. Київ, в л. Про-

різна, 16/2, літ. "А".
10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе,

45, офіс 220, тел. (044) 383-61-03.

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

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежило о приміщення за альною площею 20,5 в.м на

в л. П ш інсь ій, 25, літ, "А".
Назва об'є та: Нежиле приміщення за альною площею 20,50 в.м.
Адреса: 01004, м. Київ, в л. П ш інсь а, 25, літ. "А".
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Кер юча дире ція Шевчен івсь о о

район ".
Відомості про об'є т приватизації:
Нежиле приміщення № 1 ( р пи приміщень № 28) за альною площею 20,50 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 82 000 (вісімдесят дві тисячі) ривень.
ПДВ — 16 400 (шістнадцять тисяч чотириста) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 98 400 (дев'яносто вісім тисяч чотириста)

ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни об'є та, з рах ванням ПДВ —

9 840 (дев'ять тисяч вісімсот соро ) ривень.

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 т приватизації.,

йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об'є т, бере на
себе по пець.

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

товарної біржі "КМФБ" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни
продаж об'є т , я ий встановлюється біржею;

4. А ціон відб деться 23 жовтня 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 01042, м. Київ, в л. К дрі Івана, 13/2, товарна біржа
"КМФБ". Почато о 9.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе,
45, офіс 220, 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 рах но
№ 260010105113 в AT "ПроКредитБан ", од бан 320984, од 35141681, отрим вач:
товарна біржа "КМФБ".

7. Грошові ошти в розмірі — 9 840 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової ціни
об'є та приватизації, вносяться на рах но № 260010105113 в AT "ПроКредитБан ", од
бан 320984, од 35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01004, м. Київ,

в л. П ш інсь а, 25, літ. "А".
10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе,

45, офіс 220, тел. (044) 383-61-03.

Об'ява
У зв'яз із зростанням мінімальної заробітної плати, цін на енер орес рси

матеріали тощо, ТОВ Фірма "Квартет" ЛТД повідомляє, що тарифи на посл и
з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій, розраховані з ідно
з Поряд ом, затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011 № 869, подані до
Київсь ої місь ої державної адміністрації на встановлення. Стр т ра,
періодичність та стро и надання посл відповідають вимо ам розпорядження
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) від 09.03.2011 № 307 та розміщені на інформаційних стендах
під'їздах б дин ів.

За важення і пропозиції приймаються за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя
Жовтня, 118б протя ом 14 днів з дня повідомлення про встановлення тариф .

О олошення щодо намірів про отримання дозвол на ви иди
забр днюючих речовин повітря

ТОВ "Компанія С бос", що розташоване за адресою: 03067, м. Київ, Солом'янсь ий р-н,
в л. Виборзь а, 78, повідомляє про наміри щодо отримання дозвол на ви иди забр днюючих
речовин в атмосферне повітря.

Підприємство займається розподілом, очист ою та продажем води.
Нa підприємстві наліч ється: 3 джерела ви идів в атмосферне повітря, з я их всі

3 ор анізовані.
На підприємстві відс тні пило азоочисні станов и.
Ма симальна пот жність ви идів становить, по підприємств в цілом :
- 0,048018 /с;
- 0,051913 т/рі .
Аналіз розрах н розсіювання свідчить про те, що перевищень встановлених ГДК на межі

санітарно-захисної зони підприємства по всіх ін редієнтах не виявлено.
За важення та пропозиції щодо намірів ТОВ "Компанія С бос" надсилати в місячний термін

до Солом'янсь ої районної місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ,
Повітрофлотсь ий п-т, 41, тел.(фа с) 226-20-88.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-
Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 51), ви ли ає на 05.10.2012 ро о 09.00 відповідач Рябі
Ірин Володимирівн та третю особ Рябі а Володимира Леонідовича по справі за
позовом ПАТ "Родовід бан " до Рябі и Ірини Володимирівни, третя особа: Рябі а
Володимир Леонідович про стя нення забор ованості за редитним до овором.

Відповідач а та третя особа ви ли аються с дове засідання, разі їх неяв и справа
роз лядатиметься їх відс тність. С ддя Савиць ий О.А.

№ п/п Адреса б дин розмір тариф , рн/ в.м

1 в л. Он фрія Тр тен о, б д. №7 3,56

Тариф для першо о поверх 2,61

2 в л. Он фрія Тр тен о, б д. № 9а 3,78

Тариф для першо о поверх 3,00

№
п/п

Балансо трим вач (юридична
адреса, онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місце-
знаходження

За альна
площа,
в.м

Цільове
ви ористання
приміщення

Ма симально
можливий

стро оренди

Орендна
плата за
1 в.м, рн

Розмір
місячної
орендної
плати, рн

Приміт и

1

Ком нальне підприємство
"Кер юча дире ція Дніпровсь о о

район міста Києва" (02002,
м. Київ, в л. Челябінсь а, 9-Г)

1 поверх
в л.

Ент зіастів, 5

59,00 розміщення с лад
непродовольчих

товарів

2 ро и 364 дні 56,74 3348,06 необхідно забезпечити
проведення бла о с-
трою приле лої тери-

торіїпідвал 482,10 42,20 20344,83

Всьо о 541,1 23692,89

№
п/п

Назва ор ан
правління

Балансо трим вач (назва,
юридична адреса, телефон)

Дані про об'є ти, щодо я их надійшли заяви про оренд

Наймен вання та
місцезнаходження
об'є та оренди

Реєстровий
номер майна

За альна
площа,
в.м

Вартість майна
за незалежною
оцін ою, рн

Ма симально
можливий

стро оренди

Мета
ви орис-
тання

Інші
мови

1
Національна
а адемія на

У раїни

Інстит т проблем моделювання
в енер етиці ім. Г.Є. П хова НАНУ

в л. Генерала На мова, 15

Інженерно-лабораторний
орп с в л. Генерала

На мова, 15
19,6 105036,40 Один рі офіс

№
п/п

Адреса об'є та

1. Нежилі приміщення площею 36,0 в.м — м.Київ, в л. Фр нзе, 170, літ. "А"

2. Нежилі приміщення площею 56,7 в.м — м.Київ, в л. Щ сєва, 36, літ. "А"

3.
Нежилі приміщення площею 127,0 в.м — м.Київ, в л. Б.Хмельниць о о,
33/34, літ. "А

4. Нежилі приміщення площею 215,2 в.м — м.Київ, в л. Ярославів Вал, 14, літ. "Г"
5. Нежилі приміщення площею 28,3 в.м — м.Київ, просп. Правди, 92, літ. "А"

6. Нежилі приміщення площею 51,0 в.м — м.Київ, просп. Перемо и, 75/2, літ. "А"

7. Нежилі приміщення площею 438,0 в.м — м.Київ, б льв. Лесі У раїн и, 20

8. Нежилі приміщення площею 108,9 в.м — м.Київ, в л. Басейна, 13-б

9. Нежилі приміщення площею 69,4 в.м — м.Київ, в л. Володимирсь а, 48-а

10.
Нежилі приміщення площею 248,6 в.м — м.Київ, в л. Городець о о
Архіте тора, 12/2/3, літ. А

11. Нежилі приміщення площею 121,2 в.м — м.Київ, в л. Г совсь о о, 4

12. Нежилі приміщення площею 82,2 в.м — м.Київ, в л. Дарвіна, 7

13. Нежилі приміщення площею 35,7 в.м — м.Київ, в л. Інстит тсь а, 17/5-19, літ. "А"

14. Нежилі приміщення площею 83,2 в.м — м.Київ, в л. Кловсь ий звіз, 14-б

15. Нежилі приміщення площею 87,4 в.м — м.Київ, в л. Лютерансь а, 3

16. Нежилі приміщення площею 307,0 в.м — м.Київ, в л. Немировича-Данчен а, 1

17. Нежилі приміщення площею 206,0 в.м — м.Київ, в л. Патріса Л м мби, 10, .1

18. Нежилі приміщення площею 172,3 в.м — м.Київ, в л. Предславинсь а, 12

19. Нежилі приміщення площею 85,6 в.м — м.Київ, в л. Предславинсь а, 49, літ. "А"

20.
Нежилі приміщення площею 227,2 в.м — м.Київ, в л. Са са ансь о о, 40/85,
літ. А,А/

21.
Нежилі приміщення площею 77,2 в.м — м.Київ, в л. Са са ансь о о, 40/85,
літ. А,А/

22. Нежилі приміщення площею 58,2 в.м — м.Київ, в л. Шов овична, 7-а

23. Нежила б дівля площею 1140,8 в.м — м.Київ, в л. Т л зи, 5

24.
Нежилі б дин и — м.Київ, пров. Геор іївсь ий, 9, літ. "А1" ( орп с 2) площею
94,0 в.м, пров. Геор іївсь ий, 9, літ. "В" ( орп с 3) площею 115,3 в.м

25. Нежилі приміщення площею 449,7 в.м — м.Київ, в л. Зань овець ої, 9/9, літ. "А"

26. Нежилі приміщення площею 672,3 в.м — м.Київ, в л. К рнатовсь о о, 11, літ. "А"

27.
Нежилий б дино площею 1671,2 в.м — м.Київ, в л. Вели а Житомирсь а,
19, літ. "А

28.

О реме індивід ально визначене нер хоме майно с ладі:
нежилі б дин и — м.Київ, в л. Старово зальна, 11:

- літ. "А" площею 190,3 в.м,
- літ. "Д" площею 18,7 в.м,
- літ. "Ж" площею 83,8 в.м,
- літ. "3" площею 263,2 в.м,
- літ. "И" площею 52,8 в.м;

навіси — м.Київ, в л. Старово зальна, 11:
- літ. "Е" площею 28,9 в.м,
- літ. "К" площею 28,3 в.м,
- літ. "Л" площею 16,8 в.м,
- літ. "М" площею 10,5 в.м

29.

О реме індивід ально визначене нер хоме майно с ладі:
нежилі б дин и — м. Київ, в л. Тропініна, 10:

- літ. "А" площею 501,1 в.м,
- літ. "Б" площею 37,2 в.м,
- літ. "В" площею 68,1 в.м,
- літ. "Г" площею 138,6 в.м,
- літ. "Д" площею 5,4 в.м

№
п/п Адреса об'є та С б'є т оціночної діяльності —

переможець он рс

1 Нежилі приміщення площею 108,20 в.м —
м.Київ, б льв. Лесі У раїн и, 36-В, літ. "А" ТОВ "АВАНТІ-ГРУП"

2 Нежилі приміщення площею 85,60 в.м —
м.Київ, б льв. Лесі У раїн и, 36-В, літ. "А" ТОВ "АВАНТІ-ГРУП"

3
Нежилі приміщення (павільйон № 2) площею
106,40 в.м — м.Київ, пл. Льва Толсто о
(підземний пішохідний перехід), літ. "В"

ТОВ "Консалтин ове підприємство
"Оріяна"

4 Нежилі приміщення площею 52,00 в.м —
м.Київ, в л. Хрещати , 44, літ. "А1"

Універсальна товарна біржа
"Національні рес рси"

5 Нежилі приміщення площею 29,20 в.м —
м.Київ, в л. Фр нзе, 121/2, літ. "А" ФОП Ч бен о Д.В.

6 Нежила б дівля площею 20,00 в.м —
м.Київ, в л. Фр нзе, 170а, літ. "А" ФОП Маз р В.О.

7 Нежила б дівля площею 27,70 в.м —
м.Київ, в л. Со альсь а, 6а, літ. "А" ТОВ "БЮРО ОЦІНОК"

8 Нежилі приміщення площею 24,60 в.м —
м.Київ, в л. Червоноармійсь а, 17, літ. "А" ТОВ "EC енд ТІ Глобал Сервіс"

9 Нежилі приміщення площею 249,60 в.м —
м.Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 14 ТДВ "Не ос"

10 Нежила б дівля площею 386,80 в.м —
м.Київ, просп. Перемо и, 130/1, літ. "А" ТОВ "Євролізин "

11 Нежилі приміщення площею 88,90 в.м —
м.Київ, б льв. І.Лепсе, 51/16, літ. "А"

Універсальна товарна біржа
"Національні рес рси"

12 Нежилі приміщення площею 90,20 в.м —
м.Київ, в л. Са са ансь о о, 123, літ. "А" ТОВ "Євролізин "

13 Нежилі приміщення площею 86,50 в.м —
м.Київ, в л. Го олівсь а, 48, літ. "А" ТОВ "Самсон"
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Спортивні новини

Теніс. Еліна Світоліна перемогла 
на міжнародному турнірі у Грузії 
18-річна хар ів'ян а Еліна Світоліна ви рала одиночний тит л на т р-

нірі ITF р зинсь ом місті Телаві. У фіналі Еліна, посіяна під др им
номером, впевнено пере рала інш раїн Лесю Ц рен о – 6:1, 6:2.
Це др ий тит л ITF для Світоліної в нинішньом сезоні і четвертий –
професіональній ар'єрі. Додамо, що в Телаві Еліна не про рала жод-
но о сет . Хар ів'ян а вперше перема ає на т рнірі з призовим фон-
дом 50 тисяч доларів. До цьо о їй двічі під орялися 25-тисячни и, а
перший ви раний нею тит л б в на зма аннях з призовим фондом 10
тисяч доларів Т реччині в мин лом році. Ця перемо а допомо ла -
раїнці війти в рейтин 150 найсильніших тенісисто світ

Бокс. Олександр Повєткін переміг 
Хасіма Рахмана 
У с бот в Гамб рзі (Німеччина) володар тит л "ре лярно о" чем-

піона світ за версією WBA в с перваж ій вазі 33-річний російсь ий
бо сер Оле сандр Повєт ін (25–0, 17 КО) захистив свій тит л, перемі -
ши технічним но а том вже др ом ра нді е с-чемпіона світ в с -
перваж ій вазі 39-річно о амери анця Хасіма Рахмана (50–8–2, 41 КО).
Росіянин а тивно почав бій і вже в першом ра нді завдав с перни о-
ві іль а точних дарів. У др ом ра нді Повєт ін вдалося при олом-
шити Рахмана, і після серії проп щених дарів амери анець, притисн -
тий до анатів, перестав захищатися, і рефері прийняв рішення з пи-
нити поєдино . Після перемо и Оле сандр Повєт ін про омент вав
поєдино : "Я повинен б в більше тисн ти на Рахмана. Чи немає ле о-
о см т , що під отов а б ла важ ою, а бій за інчився та швид о? Ні,
сьо одні оловним рез льтатом б ла перемо а", – зазначив російсь ий
важ ова ови

Тріатлон. Юлія Єлістратова стала третьою 
на етапі Кубка Європи 
У с бот в Монделло (Італія) відб вся етап К б а Європи з тріатлон

в спринті. У раїн а Юлія Єлістратова стала бронзовим призером з ре-
з льтатом 1 одина 3 хвилини 16 се нд, пост пившись лише трьома
се ндами срібній призерці Кетрін Мюллер з Німеччини і чотирма се-
ндами переможниці – росіянці Єв енії С хор чен овій. За алом

зма аннях брали часть 20 спортсмено

Шахи. ФІДЕ опублікувала рейтинг найсильніших
спортсменів 
ФІДЕ представила рейтин -лист на 1 жовтня 2012 ро , інформ є

офіційний сайт ФШУ. Лідером на сьо одні є Ма н с Карлсен (Норве ія,
2843). Вперше шість раїнсь их росмейстерів мають по азни и ви-
ще 2700. У світов сотню входять 9 шахістів У раїни: Василь Іванч
(2771), Р слан Пономарьов (2735), Андрій Воло итін (2724), Оле -
сандр Арещен о (2710), Антон Коробов (2705), Оле сандр Моісеєн о
(2700), Захар Єфімен о (2689), Павло Ельянов (2681), Юрій Кривор ч-
о (2679). Крім то о, 7 представниць У раїни входять сотню найсиль-
ніших шахісто світ : Катерина Ла но (2551), Марія М зич (2474),
Наталія Ж ова (2449), Анна Ушеніна (2439), Тетяна Василевич (2404),
Інна Гапонен о (2403), Тетяна Кононен о (2374)

Температура +13°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 73 %

Температура +21С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 58 %

Температура +16°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 72 %

Прогноз погоди на 2 жовтня 2012 року

ОВНИ, доля велить б ти в парі. Я що партнер владний, принци-
повий, володіє здоровим л здом – це ч дово, хоча, можливо, ви
по и що цьо о не свідомлюєте, ро йте пліч-о-пліч до спільної
мети, любіть одне одно о і б дьте щасливими! Грошей та енер о-
рес рсів не жалійте, і неодмінно задовольняйте потреби оточення,
втрати о пляться сторицею.
ТЕЛЬЦІ, день спішний для самоствердження, можете розрахо-

в вати на задоволення б дь-я их бажань. Неможливо о для вас не
існ ватиме. Втім, обережно пот райте примхам, не ходіть о олем,
а постарайтеся б ти дипломатичними для збереження добрих сто-
с н ів, проявляти щедрість, надаючи заст пництво, моральн та
матеріальн допомо тим, хто цьо о потреб є.
БЛИЗНЯТА, попри яс равий харизматичний імідж, ролі е-

роя- оханця вам не поталанить, стати ре ордсменом на роман-
тичних пере онах не сподівайтеся, т т доля виставила «запобіж-
ни и», привчаючи збері ати вірність одном партнер . День ар-
мічний, тож при от йтеся віддати позичене, натомість і вам лю-
ди поверн ть се, що сво о час забор вали.
РАКИ, можете розрахов вати на бла ородство др зів, вираже-

не формі матеріальної, юридичної або моральної допомо и. Од-
на і самі маєте взяти під рило опі и тих, хто її потреб є. Я що під
рідним дахом пан є холодна атмосфера, перетерпіть і не тирань-
те домочадців, залишати сімейне во нище без особистої т рботи
протипо азано.
Для чарівних ЛЕВІВ боротьба за ар’єр , матеріальні бла а та

посадовий стат с – це пройдений етап, нині слід зосередитися на
особистом житті, подбати про родинний тил, одино им звити сі-
мейне ніздо. Більше подорож йте, р шайте відрядження, на фо-
ні прихильності до домів и мандрів а є тоніз ючим фа тором.
ДІВИ, жодна ідея чи план не мож ть б ти реалізовані без солід-

ної матеріальної бази. Фінансові запаси вас я дбайливо о ос-
подаря мають б ти неодмінно, і я що вони є, можете прист пати до
втілення життя пра тично прорахованих зад мів. Спе тр їх широ-
ий, одна власним ідеям слід дати зелене світло в перш чер .
ТЕРЕЗАМ дозволяється попестити себе любих, поб ти марно-

тратом, вийшовши за межі бюджет , придбавши заповітн річ. В
злиднях не опинитеся, навпа и, чим більше витрачатимете, тим
більше отримаєте, фінансовий е ре ор слід ре лярно підживлю-
вати. Гаманці редиторів, ділових омпаньйонів, я их донині вірт -
озно «роз р лювали», це відпрацьована тема, вчіться самі вис-
т пати інвестором.
СКОРПІОНИ сяють ле ендарною еротичною чарівністю, ма ні-

том приваблюючи протилежн стать. Одна сьо одні не слід вда-
ватися до зваб на стороні, ол бтеся з бла овірними, проявляючи
любов та лас одне до одно о. Ваш союз – це запальна с міш, де
вашій пристрасній вдачі відведена оловна роль. На таємном
фронті вир ють армічні події лобально о хара тер , де маєте
пройти виш іл на жертовн терплячість.
СТРІЛЬЦІ, ромадсь ий рейтин заш алює, мета, до я ої пря-

м єте, вам ясна і зроз міла, ділова оманда ч дова. Роль постій-
них партнерів має надзвичайне значення, том міняти оней на пе-
реправі сенс немає. А оли за вами водилися ріш и (особливо в
сл жбовом оле тиві), при от йтеся до можливо о їх ви риття… з
відповідним по аянням та очищенням совісті.
КОЗОРОГИ, вас день щастя і бла одатних подар н ів Небес,

охайтеся, творіть, розважайтеся, наповнюйте серце звор шливи-
ми незаб тніми враженнями! Одна не заб вайте про др жб ,
ар’єр , професійна діяльність - це місце творчо о роз віт і ма -
симальної відповідальності в житті на даном етапі.
ВОДОЛІЇ, родині намічаються позитивні зміни, що вас д же

рад є, втім, необхідність розриватися між двома полюсами – ро-
ботою та сім’єю – може призвести до перевтоми. Паралельно до-
ведеться постійно підтрим вати ділові та особисті онта ти з
людьми, від я их залежить дося нення лобальних цілей. Заб дьте
про самостійність і спо ійно сприймайте залежність від людей,
обставин, я і вас навчать та зба атять досвідом, посприяють зміц-
ненню посадово о стат с .
РИБИ, день бла одатний, обіцяє море задоволень різноманіт-

них сферах б ття. Одна майте на вазі: роз віт бізнес , бажання
розба атіти, особливо за ч жий рах но , с воро обмежено долею.
До 5 жовтня ви це маєте відч ти на власном матеріальном ста-
ні, долею дається лише те, що заробили, повертається е вівален-
том в ладених з силь

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог

Г О Р О С К О П
Н А  2  Ж О В Т Н Я

ранок день вечір

Олег Блохін 
розпочав з перемоги 
Київське "Динамо" мінімально здолало луганську "Зорю"
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Відб вся 10 т р вітчизня-
ній прем’єр-лізі з ф тбол .
Особлива ва а вболіваль-
ни ів б ла при та до де-
бют Оле а Блохіна на по-
саді оловно о тренера и-
ївсь о о "Динамо". Старт -
вати новом наставни
"біло-синіх" довелося з
матч проти л ансь ої
"Зорі". Гра видалася тяж-
ою для обох оманд,
втім, перемо з рах н ом
1:0 здоб ли ияни. Єдиний
м’яч на 81 хвилині забив
Раффаель.

Зі стартових хвилин матчу глядачі

очікували потужного натиску на во�

рота гостей, але такого не сталося.

Гравці "Зорі" досить швидко освої�

лися на полі і майже на кожну атаку

"Динамо" відповідали своєю. Вболі�

вальники пам’ятають, що саме "Зо�

ря" у травні цього року стала пере�

поною для "Динамо" в боротьбі за

золото чемпіонату. Матч у Луган�

ську тоді завершився нульовою ні�

чиєю, що дозволило "Шахтарю" на

фініші сезону обійти головного

конкурента. 

Ближче до середини тайму на полі

розпочалася сильна позиційна бо�

ротьба за м’яч. Футболісти "Зорі" не

соромилися порушувати правила. Всі

розуміли, що дрібні фоли є одним із

елементів гри, без яких луганчанам

складно змагатися з такою коман�

дою, як "Динамо". Серед киян найак�

тивнішими були Андрій Ярмоленко

та Браун Ідейє. Перший, як зазвичай,

робив видовищні проходи на флан�

гах, віддаючи гострі передачі до воріт.

Другий намагався зачепитися за м’яч

у лінії атаки, але захисники всіма си�

лами не давали йому цього зробити. В

одному з епізодів Брауну зовсім трохи

не вистачило для удару. Пізніше Ніко

Кранчар вивів Андрія Богданова

один на один з голкіпером, молодий

футболіст перекинув Віталія Пос�

транського, але захисник встиг виби�

ти м'яч. Під завісу першого тайму ви�

вести "Динамо" уперед спробував Ог�

нен Вукоєвич, але воротар гостей

впорався з його дальнім ударом. 

Незважаючи на не найкращу гру

своєї команди, Олег Блохін у пе�

рерві вирішив не робити замін. А

ось наставник "Зорі" Юрій Верни�

дуб освіжив лінію атаки. Замість

Майкона на поле вийшов Лакі Іда�

хор. Зі стартом другої половини

зустрічі "Динамо" одразу ж кину�

лось в атаку. На 51�й хвилині Ніко

Кранчар з правого флангу виконав

прострільну передачу у вільну зону

на Ідейє, який без перешкод про�

бив по воротах метрів з семи, але

м'яч пролетів над перекладиною.

Саме з флангів йшла вся небезпека

від "Динамо" в цей вечір. 

Чим менше часу залишалося до

фінального свистка, тим гостріши�

ми і небезпечнішими ставали атаки

"біло�синіх". Але м’яч вперто не хо�

тів залітати у ворота гостей. Олег

Блохін довго не робив коректив у

складі своєї команди. Першу заміну

тренер провів лише на 71�й хвилині,

кинувши в бій Раффаеля. "Зоря" ве�

ликими силами оборонялась, що іс�

тотно заважало динамівцям. І все ж

кияни забили. Гол організували фут�

болісти, які вийшли на заміну, – Ар�

тем Мілевський та Раффаель. Пер�

ший виконав передачу у вільну зону

на другого, а бразилець відправив

м'яч у ворота. До кінця зустрічі за�

лишалося трохи більше десяти хви�

лин, але гості, яких надломив про�

пущений м'яч, більше нічого не

змогли вдіяти. Тож остаточний раху�

нок 1:0 на користь "Динамо". Після

матчу гру прокоментував Олег Бло�

хін: "Думаю, що в першому таймі

наша команда взагалі не показувала

ніякого футболу. У перерві я сказав

хлопцям, що мене абсолютно не

хвилює результат цього матчу, і поп�

росив їх просто грати у футбол. Тому

після перерви команда відчутно до�

дала і продемонструвала справжню

гру. В цілому ж, враховуючи, що це

був перший матч після мого призна�

чення, я припускав, що гра буде са�

ме такою". 

Результати 10 туру прем’єр�ліги 
"Шахтар"—"Дніпро" 2:1 

"Волинь"—"Таврія" 0:1 

"Чорноморець"—"Металіст" 1:1 

"Говерла"—"Металург" (Д) 2:1 

"Кривбас"—"Металург" (З) 5:0 

"Ворскла"—"Іллічівець" 1:0 

"Карпати"—"Арсенал" 1:1 
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Цей день в історії 2 жовтня

1535 — франц зь ий дослід-
ни Жа Картьє висадився в Хо-
челазі, назвавши це місце Мон-
реаль
1608 — представлений прото-

тип оптично о телес опа вина-
хідни ом Хансом Ліпперсхеєм
1738 — Переяславі Єпис оп

Переяславсь ий Арсентій Берло
від рив вищий навчальний за -
лад – Переяславсь ий оле і м
1870 — Рим став столицею

об'єднаної Італії
1918 — Гетьман У раїни Пав-

ло С оропадсь ий розпочав
форм вання раїнсь ої націо-
нальної вардії
1991 — омп'ютерні і анти

Apple, IBM і Motorola створюють
альянс проти Microsoft для
реалізації платформи PReP

Відповіді на с анворд
на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
нідерл.

живописець
15–16 ст.

"Бо оявлення" Х
найс воріша
цер овна ара
християнстві

Р
"Слідопит",
"Останній із
мо і ан" –
автор
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Оле Блохін (зліва) разом зі своїм асистентом Оле сієм Михайличен ом під час матч "Динамо" – "Зоря"

Дніпропетровськ визначив 
найсильніших 
У місті відбувся чемпіонат 
України з танцювального спорту 
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У Дніпропетровсь завер-
шилися зма ання чемпіо-
нат У раїни серед дорос-
лих (10 танців) з танцю-
вально о спорт . Т рнір
мав на меті відібрати най-
сильніших вітчизняних
спортсменів, я і представ-
лятим ть наш раїн на
Чемпіонаті світ та К б
Європи.

В останній тиждень вересня вся

увага шанувальників танцювального

спорту була зосереджена на паркетах

у Дніпропетровську. І це не дивно, ад�

же найсильніші вітчизняні танцю�

ристи виборювали тут право пред�

ставляти Україну на престижних між�

народних змаганнях. Очевидно, що

турнір супроводжувався високою

конкурентною боротьбою, тому суд�

дям довелося дуже складно при вибо�

рі тріумфаторів. 

Втім, прискіпливе журі, перегля�

нувши усі виступи учасників, винес�

ло остаточний вердикт. Отже, чемпіо�

нами України і, разом з тим волода�

рями путівки на Чемпіонат світу,

який відбудеться 10 жовтня у нор�

везькому місті Осло, стали Володи�

мир Лятов – Вероніка Мишко (м.

Ужгород). Друге місце на турнірі да�

вало змогу виступити  1 грудня на

Кубку Європи у німецькому Ветзларі.

Головна боротьба за срібло розгорну�

лася між двома парами з Дніпропет�

ровська – Сергій Красношлик –

Олена Фомічева та Олександр Бе�

режний – Ольга Головко. Спортсме�

ни продемонстрували усі свої най�

кращі якості. Але, як відомо, перемо�

жець буває лише один, тому згідно з

рішенням суддів до Німеччини поїде

пара Сергій Красношлик – Олена

Фомічева. 

Після визначення усіх призерів

президент ВГО "Всеукраїнська феде�

рація танцювального спорту" Борис

Дейч підсумував виступи спортсме�

нів: "Такі турніри, як чемпіонат Укра�

їни, важко переоцінити. Саме на них

ми маємо змогу відібрати найталано�

витіших танцюристів, які згодом ста�

нуть обличчям України на міжнарод�

ній арені. Мені приємно спостеріга�

ти, як з кожним роком конкуренція

на цих змаганнях невпинно зростає, і

це дуже добре, адже лише за таких

умов можна стати справжнім профе�

сіоналом. Щодо пар�переможців Во�

лодимир Лятов – Вероніка Мишко та

Сергій Красношлик – Олена Фомі�

чева, то я впевнений, що вони гідно

виступатимуть на міжнародних зма�

ганнях", – зазначив пан Дейч

Пара Володимир Лятов – Вероні а Миш о представлятим ть У раїн
на чемпіонаті світ Осло
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