
Київ у теплі
Столичні комунальники готові за необхідності розпочати опалювальний 
сезон з 1 жовтня

Кияни не мерзнутимуть
Теплові мережі міста готові до опалю�

вального сезону, тож якщо протягом

трьох днів середньодобова температура

буде триматися на відмітці 8°С, в помеш�

каннях киян потепліє вже з 1 жовтня.

Про це заявив голова КМДА Олександр

Попов під час засідання розширеної Ко�

легії міськадміністрації.

“За необхідності ми зможемо подати

носій раніше. Однак за будь�яких умов

всі об’єкти Києва вже 15 жовтня будуть з

теплом. Спочатку будуть підключені

об’єкти соціальної сфери — дитячі са�

дочки, школи, лікарні, а потім житловий

фонд. Але наголошую ще раз — 15 жовт�

ня Київ буде з теплом”,— зазначив Олек�

сандр Попов.

Очільник міськадміністрації також від�

мітив, що наразі одним з основних питань

для міста залишається завершення робіт

щодо реконструкції інженерних мереж та

подачі гарячої води. “Наше завдання —

максимально закумулювати всі наші зу�

силля, скоординувати роботу наших уста�

нов, підприємств, щоб ми, відповідно до

затвердженого графіку, забезпечили вико�

нання всіх цих робіт без ніяких збоїв”,—

наголосив Олександр Попов.

Директор Департаменту житлово�ко�

мунальної інфраструктури Дмитро Но�

вицький розповів “Хрещатику”, що міс�

то до початку опалювального сезону го�

тове на 98 %. “Підготовка об’єктів тепло�

постачання, холодного та гарячого водо�

постачання і водовідведення до роботи в

майбутньому осінньо�зимовому періоді

здійснюється необхідними темпами та у

запланованих обсягах. Це дає нам змогу

говорити, що опалювальний період роз�

почнеться вчасно та якісно”,— відмітив

пан Новицький.

Однак посадовець зазначив, що наразі

значні нарікання мешканців столиці ви�

кликає питання відсутності гарячої води

протягом тривалого періоду часу. Так,

24 % від загальної кількості звернень з

питань житлово�комунального госпо�

дарства до Контактного центру міста

стосується саме цієї проблеми. Тому пан

Новицький наголосив на необхідності

посилити матеріальне та технічне забез�

печення аварійно�відновлювальної

служби ПАТ “Київенерго” та в найко�

ротші терміни закінчити всі будівельні та

ремонтно�відновлювальні роботи. Окрім

того, він повідомив, що всім спожива�

чам, які деякий час не отримували гаряче

водопостачання або отримували послугу

не в повній мірі, будуть зроблені відпо�

відні перерахунки за фактично надані

послуги з постачання гарячої води. Кон�

троль за виконанням цього доручення

покладено на районні державні адмініс�

трації.

Крім того, він запропонував створити

при кожній райдержадміністрації групи

оперативного реагування на ситуації, що

виникають під час початку опалюваль�

ного сезону, у складі представників

районних комунальних служб.

“Київенерго” готується до зими

Опалювальний сезон 2013�2014 років

пройде для мешканців міста без непри�

ємних несподіванок. Про це дозволяє го�

ворити активна робота із заміни та ре�

конструкції теплових мереж, яку вже де�

кілька років проводить ПАТ “Київене�

рго”. Так, як повідомив на засіданні ге�

неральний директор компанії Олександр

Фоменко, фахівці підприємства здійсни�

ли капітальний ремонт першого енерго�

блоку ТЕЦ�6 і третього енергоблоку

ТЕЦ�5, відремонтували 583 водогрійних і

парових котлів, а також 2 134 теплових

пунктів та 16 насосних станцій. Також

завершилися гідравлічні випробування

тепломереж. Зокрема проведено випро�

бування 52�х магістралей і мереж від 159�

ти районних і квартальних котелень.

Під час цих випробувань виявлено

1 022 пошкодження, з яких станом на 10

вересня усунено 800. Крім того, без ура�

хування випробувань, з початку року ви�

явлено 4 824 пошкодження на тепломе�

режах, в тому числі 2 013 на магістраль�

них. Тож за даними “Київенерго”, ста�

ном на 12 вересня загальна кількість не�

усунених пошкоджень складає 163.

Значна робота була проведена і щодо

заміни та перекладки мереж. Так, з по�

чатку 2013 року перекладено 65 км теп�

ломереж. Роботи на 27�ми об’єктах ще

продовжуються. Термін завершення

більшості з них — вересень цього року.

Роботи по окремих об’єктах триватимуть

до 15 жовтня. А от благоустрій на місці

проведення робіт повністю відновлять до

початку листопада.

Ще однією з причин тривалої відсут�

ності гарячої води є припинення поста�

чання газу до джерел теплової енергії

“Київенерго” у зв’язку з відсутністю у то�

вариства лімітів на природний газ через

заборгованість за його споживання. Ста�

ном на 12 вересня відключеними від га�

зопостачання залишалося 7 котелень.

Загальна кількість споживачів, що не от�

римують гарячу воду з цієї причини,

складає 131 об’єкт, з них 102 — житлові

будинки. За домовленості з КМДА від�

новити постачання газу НАК “Нафто�

газ” має 16 вересня.

У той же час Олександр Фоменко на�

голошує: така ситуація у місті виникла

через заборгованість мешканців та не�

своєчасну компенсацію різниці в тари�

фах.

Так, станом на 1 вересня 2013 року за�

гальна заборгованість споживачів за спо�

житу електроенергію перед компанією

становить 935,5 млн гривень, а за тепло�

ву енергію — 1,478 млрд грн.

Саме ця заборгованість, а також не�

своєчасна компенсація різниці в тарифах

у розмірі 1,4 млрд грн стали причиною

заборгованості “Київенерго” перед НАК

“Нафтогаз України”. Так, станом на 1 ве�

ресня загальна заборгованість компанії

перед “Нафтогаз України” складає 2,1

млрд грн.

“Енергетики виконують свої зо�

бов’язання перед киянами та містом,

завершуючи всі роботи з підготовки до

осінньо�зимового періоду згідно з по�

передньо встановленими термінами. У

свою чергу, ми звертаємося до спожива�

чів�боржників з проханням виконати і

свої зобов’язання перед компанією —

погасити наявну заборгованість за спо�

житу електроенергію і тепло. Адже ли�

ше в такому випадку “Київенерго” змо�

же погасити борги перед “Нафтогаз

України”, забезпечивши таким чином

стабільну роботу столичного енерго�

комплексу”,— повідомив Олександр

Фоменко.

Якість питної води — 
під контролем

Велику роботу з підготовки до опалю�

вального сезону виконало і ПАТ “АК

“Київводоканал”. За словами голови

правління товариства Валерія Ченчево�

го, план заходів із підготовки до роботи в

осінньо�зимовий період на 2013�2014 ро�

ки виконаний на 95 %.

Так, “Київводоканал” замінив 4,5 км

аварійних водопровідних та близько

1,4 км аварійних каналізаційних мереж.

Працівники компанії обстежили стан 16�

ти водопровідних і 7�ми каналізаційних

дюкерних переходів, здійснили перевір�

ку й герметизацію 453�х інженерних вво�

дів будівель і споруд, а також перевірили

технічний стан 71�ї системи електрооб�

ладнання, 11 632�х пожежних гідрантів,

140�ка водопровідних колодязів, 50�ти

колонок, 790�та каналізаційних оглядо�

вих колодязів.

Крім того, виконано підготовку 33�х

резервних джерел енергоживлення — ди�

зельних і бензинових електростанцій,

60�ти відкачувальних засобів, 442�х оди�

ниць транспортних засобів і механізмів,

а також систем опалення виробничих та

побутових приміщень, ремонт і утеплен�

ня будівель, заміну дверей, вікон, покрі�

вель тощо.

Також пан Ченчевий наголосив, що од�

не із головних завдань товариства — за�

безпечення якості питної води в зимовий

період. “Фахівцями підприємства вико�

нані такі заходи на водопровідних спору�

дах та мережах — це чистка та дезінфек�

ція резервуарів чистої води, промивка во�

допровідних мереж. Одночасно ми під�

тримуємо необхідний запас реагентів”,—

прокоментував пан Ченчевий.

Він також повідомив, що якість питної

води в водопровідних мережах знахо�

диться під постійним контролем. “Що�

дня ми проводимо до тисячі проб в на�

ших лабораторіях. Контролюємо воду по

22�х показниках щодня, в місяць — по

50�ти показниках”,— додав посадо�

вець

Голова КМДА Оле сандр Попов чора під час засідання розширеної Коле ії місь адміністрації заявив, що за б дь-я их мов всі об’є ти Києва вже 15 жовтня б д ть з теплом.
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В Українському домі 
представили Київ спортивний 
Спортивний потенціал столиці презент вали під час
дводенної вистав и-фор м
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Нет ш"
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Парковки у Києві працюватимуть 
у правовому полі
Про це чора заявив олова КМДА Оле сандр По-

пов, повідомляє У рінформ.
“Хоч на олосити, що ми не пра немо за рити

пар ов и Києві — вони потрібні. А питання том ,
щоб зробити їх ле альними”,— зазначив Оле сандр
Попов.
За йо о словами, місто зараз спільно з ом наль-

ним підприємством “Київпар сервіс” і правоохо-
ронними ор анами працює цьом напрям . “У
нас сьо одні і онфлі ти із цьо о привод є віднос-
но бізнес , я ий працює без подат ів”,— відзначив
олова КМДА.
Оле сандр Попов на олосив, що “пар ов и мають

платити подат и, а люди, я і там працюють, мають
б ти оформлені і мати соціальний захист. Усе має
б ти цивілізовано”,— на олосив очільни місь -
держадміністрації

На Теремках замінюють 
розподільчі мережі
Фахівці ПАТ “Київенер о” заверш ють перший

етап планової ре онстр ції розподільчих мереж на
Терем ах-1.
У цьом році, зо рема, здійснюється заміна

близь о 2,5 м мереж централізовано о опалення
та арячо о водопостачання. Від цих тр бопроводів
залежить теплопостачання та аряче водопостачан-
ня близь о 40- а споживачів мі рорайон .
Проводиться ре онстр ція 4-х діляно розпо-

дільчих мереж за альною протяжністю 1,5 м по
в л. Гл ш ова та 3-х діляно за альною протяжніс-
тю близь о 1 м по в л. Заболотно о. Замінюються
тр бопроводи різно о діаметр — від 50 до 200 мм.
Мережі арячо о водопостачання пере ладаються
с часними пласти овими попередньо ізольованими
тр бами, централізовано о — сталевими поперед-
ньо ізольованими тр бами.
Ці ділян и обрані до ре онстр ції через значн
іль ість пош оджень. Мережі про ладені 80-х ро-
ах, відта сьо одні вони пра тично на межі норма-
тивно о термін е спл атації 25 ро ів. До то о ж,
висо і ґр нтові води пришвидш ють зовнішню о-
розію тр бопроводів, що стає причиною аварій.
Та , лише за 2012 рі на ділян ах тр бопроводів по
в л. Заболотно о трапилося 21, а по в л. Гл ш о-
ва — 12 пош оджень.
Ре онстр ція здійснюється за рах но Інвести-

ційної про рами омпанії. За альна вартість робіт
цьо оріч становитиме близь о 14 млн рн. Завер-
шити перший етап планової ре онстр ції мереж
план ється до почат опалювально о сезон

У столиці 98,4 % платників ПДВ 
звітують через Інтернет
У серпні 2013 ро до територіальних ор анів сто-

лично о правління Міндоходів подали де ларації з
ПДВ за липень понад 55 тисяч платни ів подат на
додан вартість, при цьом в еле тронном ви ляді
прозвіт вали більше 54-х тисяч платни ів, том
числі більш ніж 52 тисячі підприємств та близь о
2-х тисяч фізичних осіб.
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі ГУ

Міндоходів м. Києві, для тих, хто ще не с орис-
тався можливістю звіт вати через Інтернет, на а-
д ємо про необхідність отримання в Центрах об-
сл ов вання платни ів подат ів люча цифрово о
підпис . Для цьо о фізичній особі та фізичній осо-
бі — підприємцю необхідно надати наст пні до -
менти: заповнен та підписан реєстраційн арт-

двох ори інальних примірни ах; паспорт та
опію паспорт заявни а, засвідчені підписом
власни а; опію облі ової арт и платни а подат-
ів (довід а про присвоєння ідентифі аційно о но-
мер ДРФО).
Всю необхідн інформацію розміщено на сайті ГУ

Міндоходів м. Києві розділі “А редитований
центр сертифі ації лючів”
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Столиця продовж є а тивно от ватися до ново о опалюваль-
но о сезон . Аби почато холодів ияни з стріли з теплом
домів ах, місті проведена значна робота з заміни та ремонт
інженерних мереж, під отов и об’є тів житлово о фонд та со-
ціальної інфрастр т ри. Тож опалювальний сезон Києві роз-
почнеться вже 15 жовтня. Одна , я що то о вима атим ть по-
одні мови, столичні ом нальни и отові вім н ти тепло вже
1 жовтня.
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МІСТО
Хрещатик 17 вересня 2013 року

Новини
Мешканці міста обирають дільничного лікаря
Понад 525 тисяч иян обрали лі аря первинної лан и. Відтепер сі

вони відвід ватим ть спеціаліста, я о о обрали особисто. Примітно,
що з числа осіб, я і забажали змінити дільнично о лі аря, відповідні за-
яви написали 2 тис. 195 иян. Про це в ефірі теле анал "Київ" повідо-
мив дире тор Департамент охорони здоров'я КМДА Віталій Мохорєв.
Він та ож за важив, що можливістю обрати терапевта, педіатра чи

сімейно о лі аря мож ть с ористатися сі охочі ияни до 30 вересня.
Щоб реаліз вати своє право, необхідно зверн тися до реєстрат ри
медично о за лад поряд з місцем проживання та заповнити реєстра-
ційн форм .
За важимо, що пацієнт може обрати лі аря, я ий працює не за міс-

цем проживання, але в та ом випад лі ар не матиме змо и опера-
тивно реа вати на ви ли и додом . Я що ромадянин задоволений
обсл ов ванням сво о лі аря та не бажає йо о змінювати на іншо о,
писати заяв не потрібно.
"Починаючи з мин ло о ро , з'явилася абсолютно нова можливість:

пацієнт, я ий обсл ов ється в он ретном медичном за ладі, в он-
ретній полі лініці, може обрати б дь-я о о лі аря, я ий працює в цьо-
м лі вальном за ладі. Для цьо о створені всі необхідні мови. При
цьом ма симально за одним лі арем може за ріплюватися до 2,5 ти-
сячі пацієнтів. Та ож встановлена ранична іль ість пацієнтів. Зо ре-
ма для дільничних терапевтів — 1 800 пацієнтів, для сімейних лі арів —
1 500 пацієнтів",— зазначив Віталій Мохорєв

У столиці пройде Європейський 
тиждень мобільності
З 16 до 22 вересня в столиці У раїни за підтрим и КМДА відб деть-

ся низ а заходів рам ах відзначення Європейсь о о тижня мобільно-
сті. Ця а ція по ли ана зверн ти ва ромадсь ості й влади до проб-
лем засилля міст автомобілями, необхідності зменш вати ви ористан-
ня приватних авто, натомість збільш вати ви ористання ромадсь о о
транспорт , велосипедів і пішохідних зон.
Та , 17 вересня ияни розпочн ть свій день із ран ової велойо и, що

відб деться о 9.00 на Пейзажній алеї. А вже о 19.00 всі охочі змож ть
дол читися до дво одинної без оштовної велое с рсії вечірнім міс-
том, темою я ої є "Київсь і ре орди".
18 вересня об 11.00 приміщенні КМДА відб деться від рита пре-

зентація Концепції розвит велосипедної інфрастр т ри для пілотно-
о прое т "Старт" в Дарниць ом районі.
20 вересня столиці вперше відзначать День ПАРК вання, перетво-

ривши з 9.00 до 11.00 пар ов на Контра товій площі в місце для пі -
ні ів.
Вихідними, 21—22 вересня, Київ відзначатиме Міжнародний день

без авто, рам ах я о о в лиця Б. Хмельниць о о (на відріз від в л.
Хрещати до П ш інсь ої) перетвориться вільний від машин п бліч-
ний простір.
У неділю, 22 вересня, сі охочі змож ть взяти часть Велопараді в

піжамах. Тож иян піжамах, халатах, "сімей ах", омбінаціях і бі дях
че ають о 12.00 біля станції метро "Арсенальна". За інчиться велопа-
рад на Пішохідній в лиці Хмельниць о о.
Завершиться Європейсь ий тиждень мобільності на ородженням
омпаній, я і взяли часть он рсі "Велопрацедавець-2013". На а-
даємо, що одним із номінантів цьо оріч є Департамент містоб д ван-
ня та архіте т ри КМДА

Цифра дня

668 200 
тонн вантажів було перевезено у столиці водним транспортом у
січні–липні 2013 року 
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Киянам повернуто 4 земельні ділянки вартістю
11 млн грн
За позовами про рат ри Оболонсь о о район Києва столичній
ромаді з неза онно о орист вання поверн то 4 земельні ділян и.
Я повідомили "Хрещати " в прес-сл жбі Оболонсь ої про рат ри,
2004 році на підставі рішень Київради столична б дівельна омпанія

отримала в оренд 4 земельні ділян и за альною площею майже 2 а
на Оболонсь ом проспе ті, в л. Прирічній та в л. Північній для зве-
дення житлових б дин ів.
Про рорсь ою перевір ою встановлено, що орендована земля,

вартість я ої с ладає близь о 11 млн ривень, не б ла ви ористана за
цільовим призначенням. Водночас по за інченню стро ів дії до оворів
оренди заб довни продовж вав трим вати ділян и, не сплач ючи
при цьом ошти за їх орист вання.
У зв'яз з виявленими пор шеннями про рат рою район до Гос-

подарсь о о с д б ло заявлено позови з вимо ою поверн ти в азані
землі з неза онно о орист вання.
Рішеннями Господарсь о о с д м. Києва позовні вимо и про рат -

ри задоволені в повном обсязі. Наразі рішення с д ви онані — спір-
ні ділян и поверн ті розпорядження територіальній ромаді

"Київводоканал" здійснює санітарне 
промивання резервуарів чистої води
Щоро для забезпечення столичних меш анців питною водою на-

лежної я ості "Київводо анал" проводить санітарно-профіла тичні за-
ходи на насосних водопровідних станціях Департамент е спл атації
водопровідно о осподарства. Наразі роботи ви онані на 94 %.
Чист а, мий а та дезінфе ція більш ніж 30 резерв арів чистої води

(РЧВ) та приле лих мереж проводиться відповідно до план - рафі
ви онання санітарно-технічних заходів на водопровідних спор дах та
мережах. Під час профіла ти и з РЧВ с идають вод та відбирають
проби осад , очищ ють і заповнюють се цію резерв ар хлорованою
водою. Через дея ий час цю вод с идають, наповнюють РЧВ питною
водою та ерметиз ють спор д .
Усі роботи фахівці "Київводо анал " план ють завершити до інця

листопада

У Держфінінспекції проведуть пряму лінію
18 вересня 2013 ро з 11.00 до 12.00 відб деться пряма лінія

Держфінінспе ції в м. Києві. За телефоном 272-60-29 ромадяни мо-
ж ть зверн тися із запитаннями, пов'язаними з діяльністю зазначеної
станови, в частині здійснення державно о фінансово о онтролю за
ви ористанням бюджетних оштів, державно о і ом нально о майна
підприємствами, становами та ор анізаціями а ропромислово о ом-
пле с , територіально розміщеними столиці. Про це "Хрещати " по-
відомили в прес-сл жбі Держфінінспе ції в місті Києві.
На прямом зв'яз з ромадянами цьо о дня б де заст пни началь-

ни а Держфінінспе ції в м. Києві — Сер ій Ми олайович Єфімен о

Соціальні програми — в спорт
Міська влада ініціювала запровадження соціальних проектів 
у приватних спорткомплексах
Олена ДМИТРІЄВА
"Хрещатик"

Нещодавно на житловом
масиві Троєщина, за адре-
сою: пр. Володимира Мая-
овсь о о, 46, від рився
26-й спорт омпле с р пи
омпаній "Sport Life". На-
зв власни и мережі фіт-
нес-центрів новій спор ді
дали відповідн — Палац
спорт . Те, що це справж-
ній Палац спорт , одраз
помічаєш, оли дивишся
на величезн триповерхов
спор д за альною пло-
щею 7 500 в. м, де мо-
ж ть одночасно займатися
любленим видом спорт
іль а тисяч иян.

Спорткомплекс обладнаний трьо�

ма басейнами, величезними пано�

рамними тренажерними залами, за�

лами для футболу, баскетболу, во�

лейболу, йоги, танців і аеробіки. Са�

ме такого клубу останніми роками

бракувало мешканцям майже пів�

мільйонного "спального" масиву

столиці. Із його зведенням спортив�

на інфраструктура Троєщини значно

покращиться.

Однак не кожен мешканець маси�

ву може дозволити собі відвідувати

цей суперсучасний спорткомплекс.

Ціни "кусаються", особливо для со�

ціально вразливих верств населення.

Тому в цьому питанні останнім на�

даватиме допомогу міська влада, за�

цікавлена у якомога більшому залу�

ченні молоді до занять фізкульту�

рою.

Свій нещодавній робочий візит

голова КМДА Олександр Попов

здійснив саме до спортивної ново�

будови Троєщини, де зустрівся із

представниками спортивного ком�

плексу, мешканцями житлового ма�

сиву. Він обговорив ініціативу влади

столиці щодо співпраці із соціально

відповідальними спорткомплекса�

ми, яка допоможе залучити більше

киян до фізичної культури та здоро�

вого способу життя.

"Як ви пам'ятаєте, однією з основ�

них вимог ще до початку будівниц�

тва комплексу була наявність соці�

альної складової. І ми досягли поро�

зуміння з власниками цього об'єкта.

Наразі вже напрацьовані відповідні

проекти програм, які спрямовані на

надання послуг соціально вразли�

вим категоріям населення. Працю�

ючи над розбудовою спортивної ін�

фраструктури міста, ми вітаємо при�

ватні ініціативи та успішно співпра�

цюємо з власниками таких споруд.

Крім того, активно працюємо над

виконанням завдань Президента

України щодо всебічного розвитку

кожної дитини",— зазначив Олек�

сандр Попов.

Також у рамках візиту керівництво

міста та мережі спорт�клубів "Sport

Life" обговорили можливості тісної

співпраці. У рамках майбутнього со�

ціального проекту на базі зазначе�

них спорткомплексів безкоштовно

зможуть займатися окремі категорії

киян. Передусім йдеться про мож�

ливості для юнаків — учнів ДЮСШ

столиці, дітей�інвалідів та сиріт, ви�

хованців дитячих будинків сімейно�

го типу. Також у форматі державно�

приватного партнерства реалізову�

ватимуть і програму з навчання пла�

ванню. У перспективі планують за�

провадити спеціальні програми для

дорослих киян — соціально вразли�

вих категорій.

Голова КМДА відзначив, що у

новозбудованому Палаці спорту

одночасно можуть займатися 4 000

спортсменів. Зараз тут представле�

но багато тренажерів та найсучас�

ніше обладнання: басейни, май�

данчики для ігрових видів спорту,

які можуть прийняти як дітей, так і

дорослих. "Люди, які сюди прихо�

дять на тренування, ратують за здо�

ровий спосіб життя, а ми це віта�

ємо! Наразі до кінця року в Києві

відкриється ще три величезних Па�

лаци спорту: на Теремках, Подолі і

Позняках",— зазначив очільник

столиці.

Соціальна відповідальність є од�

ним з найбільш важливих принци�

пів роботи мережі фітнес�клубів

"Sport Life" протягом багатьох років.

В умовах ринкової економіки і

складної економічної ситуації мере�

жа надає матеріальну підтримку

спортивним командам різного рів�

ня — від дворових до національних

збірних, а також проводить та під�

тримує величезну кількість заходів,

спрямованих на розвиток різних ви�

дів спорту серед всіх категорій

спортсменів і любителів

В Українському домі 
представили Київ спортивний

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

З на оди свят вання Дня
фізичної льт ри та спор-
т столиці вперше відб -
лась вистав а-фор м
"Спорт та спортивна інд с-
трія У раїни". У Національ-
ном центрі ділово о та
льт рно о співробітниц-

тва "У раїнсь ий дім" для
широ о о за ал предста-
вили види спорт та за ла-
ди, де ними оволодівають.
Тож протя ом двох днів
(13—14 вересня) відвід ва-
чі мали змо ознайомити-
ся з роботою федерацій з
олімпійсь их та з неолім-
пійсь их видів спорт , л -
бів та спортивних ш іл,
мережі фітнес-центрів, ма-
азинів спортивно о споря-
дження та харч вання.

Під одним дахом представлені усі

існуючі види спорту — облаштували

тут навіть хокейний і баскетбольний

майданчики, фехтувальну доріжку

тощо. Міністр молоді та спорту Ра�

віль Сафіуллін зазначив, що від�

відувачі мали змогу ознайомитись з

38�ма олімпійськими видами спорту

та близько 50�ма неолімпійськими.

Також були представлені види спорту

й Національного комітету інвалідів

України та цілий ряд навчальних за�

кладів. "Ми планували цей захід з од�

нією метою — ознайомити мешкан�

ців Києва, зокрема дітей, з різними

видами спорту та школами, де їх

можна освоїти, аби зацікавити юних

українців й вибрати для себе вид

спорту, яким би вони хотіли займати�

ся. Ми сподіваємося, що відвідувачі

отримали тут необхідну інформацію

та у майбутньому скористаються

нею",— сказав Равіль Сафіуллін.

Учасники виставки активно роз�

повідають про представлені види

спорту й заохочують малюків долу�

читися до їх лав, аби бути здоровими

та красивими. Серед різноманіття

спортивного світу й ДЮСШ "Рега�

та". Тут дітей навчають греблі на

байдарках та каное, академічному

плаванню та веслуванню. "Сонце,

вітер і вода загартовують та зміцню�

ють дитячий організм. Ті, хто зай�

маються веслуванням, розвивають

силу, витривалість, швидкість, на�

працьовують волю та сміливість,—

розповіла "Хрещатику" тренер шко�

ли Наталя Яроменко.— Впродовж

літа наші вихованці тренуються у

спортивному таборі, а взимку йде

фізична підготовка — різні види ігор

для загального розвитку".

Чи не кожен стенд на виставці

представляли зіркові гості — олім�

пійські чемпіони, призери різних

поколінь тощо. Заслужений майстер

спорту, олімпійський чемпіон, бок�

сер Олександр Усик каже: спорт для

нього — це життя. Олімпійський

чемпіон радить батькам ще змалечку

залучати дітей до спортивних секцій

і всіляко заохочувати до здорового

способу життя.

Ознайомившись з експозицією, за�

ступник голови КМДА Віктор Корж

відзначив, що концентрація та розма�

їття видів спорту і рівня досягнень

дійсно вражають. "Я переконаний,

що, завітавши на цей захід, мешканці

та гості міста зможуть познайомитися

не лише зі славетною історією спор�

тивного Києва, а й дізнатися про ак�

туальні можливості та сьогодення га�

лузі",— сказав Віктор Корж.

Також у рамках виставки НОК

представив унікальні проекти: "Олім�

пійська книга" та "Олімпійський ку�

точок". Акція стартувала у 2011�му з

метою ознайомити дітей з олімпій�

ським рухом, і сьогодні її підтримали

близько 19 тис. шкіл по всій країні.

Тож книги та енциклопедії про видат�

них українських чемпіонів та призе�

рів ігор щороку передають школам,

бібліотекам та вишам усієї країни.

Найактивніші учасники виставки�

форуму, провідні спортивні школи та

секції за підтримку та проведення за�

ходу отримали подяки від голови

КМДА Олександра Попова. "Ми всі

добре знаємо, що сьогодні завдяки

патріотизму, професіоналізму, фана�

тизму по відношенню до своєї спра�

ви наші прекрасні тренери, вихову�

ючи молоде покоління, готують нову

зміну олімпійців, чемпіонів світу та

Європи,— відзначив очільник міськ�

держадміністрації.— Цей зал зібрав

представників різних федерацій,

щоб показати, що наша Україна на�

справді спортивна країна, а Київ —

столиця українського спорту. Тож

хочу подякувати усіх, хто виховує

молоде покоління, хто досяг великих

результатів й взагалі всіх, хто сього�

дні займається спортом й популяри�

зує здоровий спосіб життя".

Нагадаємо, на виконання соціаль�

ної ініціативи Президента України

"Діти — майбутнє України" місто ак�

тивно працює у напрямі популяри�

зації масової фізичної культури та

залучення дітей до спорту. У форма�

ті державно�приватного партнер�

ства тут оновлюють та створюють

необхідну спортивну інфраструкту�

ру, аби усі кияни мали можливість

займатися спортом, обравши для се�

бе здоровий спосіб життя

Спортивний потенціал столиці презентували під час 
дводенної виставки�форуму

З на оди свят вання Дня фізичної льт ри та спорт столиці вперше
відб лась вистав а-фор м "Спорт та спортивна інд стрія У раїни"

Під час візит до ново о Палац спорт олова КМДА Оле сандр Попов об оворив ініціатив столичної влади щодо
співпраці із соціально відповідальними спорт омпле сами, я а допоможе зал чити більше иян до фізичної льт ри
та здорово о способ життя
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Ділові новини

Київ — лідер соціального
рейтингу
У Мінсоцполіти и відзначили

лідерів соціальних рейтин ів ре-
іонів за станом на рин праці та
забор ованості із зарплат. Про
це повідомила міністр соціальної
політи и Наталія Королевсь а під
час селе торної наради з питань
по ашення забор ованості із за-
робітної плати, внес ів до Пенсій-
но о фонд та ле алізації зайня-
тості.
“Ми всі роз міємо, що для

вдос оналення нашої роботи по-
трібно мати наочні ритерії для
аналіз та оцінювання. Це стало
можливим завдя и запроваджен-
ню Соціальної арти ре іон , на
основі я ої вже і форм ється рей-
тин ожної області за низ ою
ритеріїв соціальної сфери. Це
абсолютно новий підхід, я ий вже
дозволяє оцінювати ожен ре іон
за різними по азни ами соціаль-
ної сфери, врах вавши при цьом
потреби найбільш незахищених
верств населення. Сьо одні ми
можемо відзначити лідерів соці-
альних рейтин ів ре іонів та тих,
де сит ація доволі с ладна”,—
с азала міністр.
Рейтин и соціально о розвит

ре іонів дозволяють оцінювати
ожн область за різними по аз-
ни ами соціальної сфери. З пер-
шо о оцінювання ре іонів мин ло
вже майже два місяці.
З ідно з рез льтатами, питан-

ні по ашення забор ованості із
заробітної плати най ращі по аз-
ни и Чернівець ої, Волинсь ої,
Дніпропетровсь ої, Хмельниць ої
та Полтавсь ої областей. Мин -
ло о ж раз в лідерах б ли Рів-

ненсь а, Волинсь а, Дніпропет-
ровсь а, Хмельниць а та Полтав-
сь а області. С р тна сит ація
Донець ій, Одесь ій, Запорізь ій,
Ми олаївсь ій та Київсь ій облас-
тях.
Щодо сит ації на рин праці,

то станом на сьо одні сит ація
най раща Києві, Севастополі,
АР Крим, Дніпропетровсь ій та
Запорізь ій областях. Ці ре іони
б ли ращими і попередньом
рейтин . Тр днощі спостері аю-
ться в Івано-Фран івсь ій, Рів-
ненсь ій, За арпатсь ій, Вінниць-
ій та Тернопільсь ій областях

“Полювання” на рейдерів

Перший віце-прем’єр-міністр
Сер ій Арб зов дав дор чення
відновити робот ре іональних
Міжвідомчих омісій з питань бо-
ротьби з рейдерством с ладі
місцевих ор анів ви онавчої вла-
ди. Та в азів він дав ерівни-
ам всіх відповідних міністерств,
а та ож оловам інших централь-
них і місцевих ор анів ви онавчої
влади за підс м ами засідання
Міжвідомчої омісії з питань за-
хист прав інвесторів, протидії
неза онном по линанню та за-
хопленню підприємств.
Перший віце-прем’єр-міністр

та ож дор чив їм під от вати свої
пропозиції щодо розроб и дер-
жавної антирейдерсь ої про ра-
ми. О ремо Сер ій Арб зов дав
дор чення міністр вн трішніх
справ Віталію Захарчен взяти
під особистий онтроль хід роз-
слід вання відповідних римі-
нальних справ з питань, я і роз-
лядаються на засіданнях Комісії.

Та ож він дор чив МВС спільно з
Міністерством юстиції та за час-
тю Генеральної про рат ри про-
вести об оворення змін до за о-
нодавства щодо протидії рейдер-
ств .
Сер ій Арб зов та ож зазначив,

що за останні ро и в У раїні від-
б лися тисячі орпоративних он-
флі тів з ви ористанням рейдер-
сь их схем. “Отримання онтро-
лю над бізнес-а тивами здійсню-
ється за допомо ою та их схем,
я -от: проведення додат ових
емісій, отримання неправомірно
прийнятих с дових рішень, ор а-
нізація с мнівних а ціонерних
зборів тощо”,— зазначив він.
Сьо одні рейдери все більше ви-
ористов ють ор пційні зв’яз и.
За час своєї роботи Антирейдер-
сь а омісія вже опрацювала
близь о 70-ти заяв, розмір збит-
ів я их від дій рейдерів в ціло-
м оцінюється на с м до 1 млрд
рн. Ос іль и спіх президент-
сь их реформ залежить від інвес-
тиційно о лімат в У раїні, ряд
зобов’язаний арант вати інвес-
торам захист їх прав, недото-
р аність бізнес-а тивів, сприят-
ливі мови для розвит бізнес ,
зазначив Сер ій Арб зов. “І ці а-
рантії вима ають від ожно о з
нас принципової позиції бо-
ротьбі з е ономічними злочина-
ми”,— додав він

Нелегали у столичних 
ресторанах

Нещодавно фахівці столично о
правління Міндоходів здійснили
позапланов перевір одно о з
ресторанів столиці, в я ом , за

даними звітних до ментів, налі-
ч валося не більше 20-ти праців-
ни ів, я і отрим вали заробітн
плат на мінімальном рівні. Про-
те фа тична перевір а виявила,
що афе вівся о ремий, тіньо-
вий б х алтерсь ий облі , роз-
мах я о о просто вражав. З’яс -
валось, що, незважаючи на р бе
пор шення норм тр дово о за о-
нодавства, підприємство ви о-
ристов вало найман працю
більш 90-та осіб, без оформлен-
ня з останніми тр дових відно-
син. Разом з тим при фа тичній
перевірці виявлено, що не тіль и
в цьом б ли пор шення діяльно-
сті підприємства. З ідно з дани-
ми тіньово о облі , працівни и
елітно о ресторан отрим вали
заробітн плат на рівні від 5-ти
до 15-ти тисяч ривень на мі-
сяць, той час я , за даними по-
дат ової звітності, ті працівни и,
я им все ж та и пощастило
оформити тр дові відносини з
оре-роботодавцем, офіційно от-
рим вали заробітн плат роз-
мірах від 3-х до 5-ти тисяч ри-
вень за вартал.
За алом б ло встановлено, що

підприємство виплатило своїм
працівни ам заробітн плат в
“ онвертах” с мі більш ніж 5
млн рн, в том числі і фізичним
особам, я і працювали без
оформлення тр дових відносин.
В рез льтаті та о о злісно о хи-
лення від оподат вання та р -
бо о пор шення норм тр дово о
за онодавства бюджет недоотри-
мав більш ніж 1 млн 200 тис. рн
подат на доходи фізичних осіб.
О рім вищев азаної с ми по-

дат , підприємство має сплати-

ти до бюджет більше, ніж 230
тис. рн штрафних сан цій. За
цією справою від рито римі-
нальне провадження

“Бодяга”: відшкодування
збитків

Для можливості відш од вання
збит ів від ви ористання нея іс-
но о палива, що залишається
проблемним питанням в У раїні,
треба знати де іль а нес ладних
правил. “По-перше, при півлі
пально о обов’яз ово збері ати
асовий че . По-др е, випад-
ах несправностей авто від ви о-
ристання нея існих нафтопрод -
тів звертатися до офіційних сер-
вісних центрів, я і мож ть дати
омпетентний висново щодо
причин їх вини нення. По-третє,
до ментально фі с вати сі ви-
трати на ремонт автомобіля”,—
розповів заст пни начальни а
Управління Державної інспе ції
У раїни з питань захист прав
споживачів Ми ола Дмитрієв.
У свою чер , олова Держспо-

живінспе ції Сер ій Орєхов, вра-
хов ючи нарі ання споживачів на
я ість палива на АЗС, дав дор -
чення територіальним ор анам
посилити онтроль за дотриман-
ням вимо при реалізації нафто-
прод тів. З почат цьо о ро
б ло перевірено близь о 400
АЗС, пор шення встановлені в
50 % з них. З перевірених 13 млн
літрів нафтопрод тів забра ова-
но та знято з реалізації понад 600
тис. літрів.
У І півріччі 2013 ро проведено

перевір и нафтопрод тів, реалі-
зованих та ими підприємствами:

ТОВ “ТРАНС-НК-ПЛЮС”, ВАТ
“У рнафта”, ТОВ “ВІК Трейд”, ДК
“У р азвидоб вання”, ТОВ “Схід”
та інші. Всьо о перевірено більше
900 тонн прод ції. В ході прове-
дення перевіро б ло винесено
рішення про застос вання обме-
ж вальних ( оре вальних) захо-
дів, а саме: про тимчасов забо-
рон реалізації прод ції; про за-
борон надання прод ції на рин-
; вил чення прод ції з обі .
Держспоживінспе ція прово-

дить перевір и спільно з МВС,
що дозволяє за б дь-я их обста-
вин потрапляти на заправ , ди
раніше інспе торів, я і проводили
перевір и самостійно, іноді не
доп с али. Крім то о, перевір и з
МВС дають можливість від рива-
ти римінальні справи, що має
значний ефе т. Я що мин ло о
ро б ло лише 23 перевір и за
частю МВС, то цьо о ро ми
здійснили вже більше 70-ти та их
рейдів, що дозволило змінити си-
т ацію на рин і поліпшити я ість
палива. Я пояснив заст пни на-
чальни а департамент держав-
ної сл жби боротьби з е ономіч-
ною злочинністю МВС Іван Дьо-
мін, рез льтаті перевіро за 8
місяців б ло від рито 230 римі-
нальних справ сфері онтролю
я ості нафтопрод тів, що вдвічі
більше, ніж торі . Усьо о в рам ах
римінальних виробництв вил -
чено майже 850 т недоброя існо-
о палива, домішо і омпонентів.
Найбільш поширеними пор шен-
нями є виробництво палива, я е
не відповідає технічним мовам і
держстандартам, а та ож ор ані-
зація підпільних виробничих це-
хів
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Краще гривні — тільки фунт
Кияни не ганялися за доларами та євро, але віддали належне грошовій одиниці Великої Британії
Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

Мин лий тиждень довів,
що звичні для нас символи
заможності не та і вже й
незаперечні цінності. По-
точно о тижня можливі по-
трясіння, пов’язані з дола-
ром США, том доцільно
притримати ривні, а та-
ож не розл чатися з єв-
ровалютою, отра має не-
по ані шанси подорожчати.
К п вати ф нти стерлін ів
можна на орот ий термін,
ос іль и валюта ще не
ся н ла ма сим мів.

США знову сплутали 
всі карти

Загалом протягом минулого тиж�

ня ринок готівкової валюти Києва

вибірково реагував на події та тен�

денції світового валютного ринку.

Так, в основній парі EUR/USD єв�

ровалюта, хоча й “пробила” психо�

логічний рівень у $1,33 за одиницю,

не змогла утриматися й відкотилася

у п’ятницю, 13 вересня, до $1,3275.

Це, звичайно, вище за ціни поне�

ділка 9 вересня ($1,3213), але менше

за очікування. Власне, від євро че�

кали вищих цін тому, що після засі�

дання Європейського центробанку

президент ЄЦБ Маріо Драгі мав ви�

ступити з промовою й окреслити ві�

рогідні зміни у політиці центробан�

ку. Однак він заявив, що процентні

ставки ЄЦБ залишаються на поточ�

ному рівні, але ризики для економі�

ки єврозони — на високому. Опти�

містичний виступ, та з песимістич�

ними натяками. Дещо зняти вра�

ження від заяв пана Драгі спробува�

ли в Єврокомісії, де заявили, що

економіка єврозони вийшла з реце�

сії. Інвестори, втім, не вельми й по�

вірили, адже макроекономічна ста�

тистика ЄС досі “строката”, з по�

ступовим зростанням у промисло�

вому секторі, але із загостренням

проблем на ринку праці. Максимум

минулого тижня у парі EUR/USD

для євровалюти становив $1,3291.

Можливо, ефект від засідання ЄЦБ

і був би помітнішим, коли б не пе�

ремовини у Женеві з приводу ситу�

ації у Сирії та не чутки про ротацію

керівництва ФРС США. Тим часом

зі Сполучених Штатів Америки над�

ходили дані про скорочення кілько�

сті робочих місць, що послаблювало

позиції долара США, а інформація

про суттєву корекцію рівня безро�

біття у розрізі штатів (оскільки рані�

ше подавалися завищені дані) поси�

лила сумніви в тому, що ФРС США

припинить програму підтримки

економіки QE3 до завершення пер�

шого місяця осені�2013. Відтак до�

лар США слабшав, але і євро не

зростав.

Ціни на євро та долар у Києві

На готівковому ринку Києва, про

всяк випадок, підняли ціни на долар

США та євро. Так, готівкова єврова�

люта зросла з 10,6960�10,8130 гри�

вень до 10,8590�10,9090 гривень за

одиницю. Стрімке подорожчання

можна пояснити тільки тим, що

оператори ринку намагалися швид�

ше зняти прибуток з євро, котрий

дорожчає. Отже, злет євровалюти

може будь�якої миті припинитися.

Про це свідчить і динаміка цін на

українському міжбанку, де єврова�

люта протягом тижня подорожчала з

10,7180�10,7330 гривень до 10,8720�

10,8790 гривень за одиницю.

Поточного тижня євровалюта мо�

же вийти на рівень цін в 11 гривень за

одиницю у Києві. Такий прогноз в

ексклюзивному коментарі “Хреща�

тику” дала експерт інформаційно�

аналітичного центру FOREX CLUB в

Україні Марія Сальнікова. За її сло�

вами, позиції євровалюти визначати�

муться макроекономічними даними

з єврозони та США, хоча в епіцентрі

уваги інвесторів буде рішення по

ставці ФРС США та коментарі регу�

лятора. Очікується, що США таки

розпочнуть скорочувати програму

підтримки економіки, але важливи�

ми будуть обсяги такого скорочення.

Як зазначила експерт, у разі переви�

щення обсягів скорочення програми

понад $75 млрд євровалюта потра�

пить під тиск. Утім, індекс настроїв у

ділових колах Німеччини за вересень

здатен підтримати євро. Отже, Марія

Сальнікова прогнозує — у Києві ціни

продажу готівкового євро коливати�

муться у діапазоні 10,64�11,00 гри�

вень за одиницю.

Долар США у Києві минулого

тижня, попри зниження на світово�

му ринку, дорожчав, що можна по�

яснити хіба що девальваційними на�

строями в Україні загалом, котрі по�

силювалися розмовами про “торгові

війни”. Так, на готівковому ринку

Києва долар США зріс у цінах з

8,1450�8,1790 гривень до 8,1750�

8,1880 гривень за одиницю. Для по�

рівняння, на міжбанку України до�

лар США подорожчав з 8,1680�

8,1740 гривень до 8,1720�8,1750 гри�

вень за одиницю. Цими днями го�

тівковий долар США може подо�

рожчати до 8,176�8,189 гривень за

одиницю, вважає експерт Марія

Сальнікова. Причинами подорож�

чання долара США стануть поси�

лення девальваційних настроїв та

скорочення програми підтримки

економіки США QE3.

Суттєво подорожчав у столиці і

російський рубль. Готівкова грошо�

ва одиниця РФ у Києві зросла у ці�

нах з 0,2409�0,2456 гривень до

0,2493�0,2515 гривень за одиницю.

Рубль “штовхали” нагору як непев�

ність по доларах США та євро, так і

сирійська криза. Також чинником

подорожчання російської валютної

одиниці стала стабілізація цін на

нафту на світовому ринку. Та цього

тижня рубль на готівковому ринку

столиці може піднятися у цінах про�

дажу до нового максимуму у 0,2453�

0,2600 гривень за одиницю, припус�

кає Марія Сальнікова. Ціни на

рубль будуть формуватися під впли�

вом динаміки цін на нафту, а також

залежно від рішення по QE3. Якщо з

єврозони надійдуть позитивні дані,

це підтримає російську грошову

одиницю.

Золото, срібло та фунт

Золото та срібло на світовому

ринку дешевшали, причому доволі

помітно. Так, світові ціни на золо�

то впали з $1390 за тройську унцію

до $1318 за тройську унцію. Марія

Сальнікова прогнозує, що протя�

гом поточного тижня світові ціни

на золото коливатимуться у межах

$1274�1363 за тройську унцію. Але

у Києві золото протягом минулого

тижня подешевшало з 362�427 гри�

вень до 359�416 гривень за 1 грам.

Це може бути ознакою поступово�

го просідання цін на золото у Ки�

єві і поточного тижня. Подешев�

шало і срібло, котре обвалилося у

цінах на світовому ринку. У Києві 5

грамів срібла подешевшали у ку�

півлі з 6,77 гривень до 6,52 гривень

за одиницю, а у продажі срібло по�

дорожчало з 16,80 гривень до 17,00

гривень. Як прогнозує пані Саль�

нікова, світові ціни на срібло ко�

ливатимуться в межах $20,61�22,40

за тройську унцію.

А лідером подорожчання у Києві

можна вважати (після нестабільно�

го євро) британський фунт, котрий

зріс у цінах з 12,6190�12,8250 гри�

вень до 12,8660�12,9890 гривень за

одиницю. Психологічного рівня у

13 гривень за одиницю майже до�

сягнуто. І якщо, як і минулого

тижня, протягом нинішнього наді�

йдуть позитивні дані про економі�

ку Великої Британії, фунт стерлін�

гів у столиці може легко подолати

ціновий рівень у 13 гривень за оди�

ницю

Лідером подорожчання 
у Києві можна вважати

(після нестабільного євро)
британський фунт, котрий

зріс у цінах з 12,6190+
12,8250 гривень до

12,8660+12,9890 гривень
за одиницю.

Психологічного рівня у 
13 гривень за одиницю

майже досягнуто
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З ідно з даними Нацбан У раїни, в січні-серпні 2013 ро співвітчизни и пили іноземної валюти на
$262,3 млн більше, ніж продали. Обся и півлі валюти населенням впали в 17,1 разів порівняно з анало-
ічним періодом 2012 ро ($4,483 млрд).
За інформацією НБУ, та ож від почат ро збільшилися обся и проданої валюти.
За вісім місяців населення продало отів ової валюти на $10,805 млрд, а пило на $11,068 млрд, що

відповідно на 5,7 % більше і на 24,7 % менше торішніх по азни ів. Востаннє та а сит ація спостері алася
в березні, оли раїнці пили на $ 2,7 млн більше, ніж продали.
Я онстат є НБУ, в липні приріст реально о ефе тивно о обмінно о рс (РЕОК) ривні порівняно з

червнем становив 0,9 %. Номінальний ефе тивний обмінний рс ривні посилився на 1,5 % зв’яз зі
зміцненням на міжнародних рин ах долара США відносно основних світових валют. Водночас інфляційний
диференціал зменшився на 0,6 %, ос іль и інфляція в У раїні б ла нижчою, ніж її середньозважений рівень
в раїнах — основних тор овельних партнерах У раїни, що призвело до помірнішо о зміцнення РЕОК рив-
ні. Порівняно з р днем 2012 ро РЕОК ривні знизився на 1,3 %. Внесо рсової с ладової змін РЕОК
ривні становив 4,4 %, а цінової — мін с 3,1 %.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

У НБУ все під контролем
Фінансовий е сперт Ері Найман вважає, що монетарна а тивність

НБУ продовж є залишатися висо ою — за підс м ами серпня річний
приріст М3 (широ а рошова маса — ред.) дося 18,1 %, дворічно о
ма сим м . Більше та ож стало отів ових ривень, на 12,2 % до
серпня мин ло о ро . Ця а тивність дозволяє збивати процентні
став и за депозитами. Інфляція ж не зростає, та я півельна спро-
можність раїнців залишається низь ою — товарна маса зростає
швидше, ніж рошова. Разом з цифрами по валютним резервам НБУ,
я і с оротилися до $ 21,65 млрд, співвідношення монетарної бази до
валютних резервів зросло до 13,1 рн/дол. проти 8,3 рн/дол ро ом
раніше. Це б ло б небезпечним, я би емісійна ривня йшла на опла-
т імпорт . Але цьо о не відб вається. Тор овий баланс хоча і зали-
шається по аним, але не по ірш ється і баланс ється надходженням
рошей від заробітчан, прямих і портфельних іноземних інвестицій. І
лише необхідність по ашення зовнішньо о бор МВФ пост пово
сп стош є валютні резерви. На цю дію піде ще півтора ро , я і вар-
то протриматися, я що сит ація в світовій е ономіці і на тор ових ор-
донах з Росією дозволить. Що стос ється вн трішньої сит ації, то т т
Нацбан все під жорст им онтролем.

ДО СЛОВА
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Вадим ПОНЬКА
спеціально для “Хрещатика”

У дворі б дин по в лиці
Гон адзе 20-ж місцеві
меш анці досить ори і-
нально облашт вали при-
б дин ов територію. Там
можна побачити ба ато
різних вітів, малень і б -
диноч и зроблені самими
меш анцями, тин, 150-річ-
ний в ли зі стріхою, де-
оративні цер ви, храми
та ще ба ато іншо о. Щоб
подивитися на це, люди
приїжджають з сьо о міс-
та. Найбільше “паломниц-
тво” вихідні дні.

Нині естетичний зовнішній ви�

гляд прибудинкової ділянки є не�

від’ємною частиною затишку та,

врешті�решт, повноцінного життя

мешканців. Для одних доглядан�

ня — це хобі, а для інших — спосіб

життя. Так, по вулиці Гонгадзе 20�ж

однодумці самоорганізувалися і

створили по�справжньому казкове

місце, куди щодня приходять від�

відувачі, щоб помилуватися деко�

ром, квітами і предметами ручної

роботи.

Один із експонатів є справжньою

архітектурною пам’яткою. Це ста�

ровинний вулик із солом’яною по�

крівлею, якому близько 150�ти ро�

ків, стверджують ентузіасти. Купле�

ний він був у селі на Чернігівщині.

Але й це не головне, що більше

всього привертає увагу. Найбільше

вражають усіх декоративні храми та

церкви. Хоч і зроблені вони з під�

ручних матеріалів, та виглядають

по�справжньому. Навіть заглянув�

ши всередину, можна побачити не

тільки інтер’єр чи ікони, а й під�

свічники. При цьому деякі з храмів

освячені.

“Ми були у Моринцях, на бать�

ківщині Шевченка, і там жив чоло�

вік, котрий робив схожі макети,

дворянські подвір’я та всяку всячи�

ну. Така краса нас неймовірно вра�

зила і надихнула через деякий час

почати творити й самим” — розпо�

віла киянка Надія Третяк. Перше,

що було зроблено,— це невеличка

хатинка та млин, потім церква з

дзвіницею, от так поступово й ви�

росло справжнє українське село.

Справа пішла вгору. Основну архі�

тектурну роботу виконав чоловік

Надії. Свої експонати він не робить

схожими на вже існуючі, а вико�

ристовує власну уяву та проектує

сам. Основним робочим матері�

алом став пінопласт і пластикові

пляшки, з останніх виходять

справжні церковні куполи. При

цьому майстер не має спеціальної

освіти. За словами Олександра Тре�

тяка, все, що потрібно, це бажання

та робочі руки. Його перших виро�

бів вже немає тут, бо на них знай�

шлися покупці. Один замовила

столична школа гімназія, а інший

придбали приїжджі батьки на день

народження своєму десятирічному

сину.

Раніше замість квітника тут був

смітник. Поступово за сприяння

небайдужої пані Надії ділянка стала

перетворюватись на клумбу, потім

на квітник і врешті�решт на

справжній музей.

Охочі до роботи мешканці також

беруть участь у творчому процесі,

продовжуючи прикрашати под�

вір’я. Розповсюджують квіти, деякі

з них за власний рахунок купують

саджанці та насіння, діляться зі

знайомими сусідніх будинків. Хто з

чим прийде — тому і раді. Вже на�

збиралася ціла колекція зелених

насаджень, серед яких є однорічні

та багаторічні представники. Це і

гортензія, декілька видів розарій,

айстри, кліматис, лілії, форзиція

тощо. Місцеві мешканці зносять

різні речі, навіть автомобільні по�

кришки стали в нагоді — умільці

виготовили з них білих та чорних

лебедів. Тин поступово обріс куку�

рудзою, калиною, глечиками та ін�

шими побутовими предметами. Не�

подалік були зрізані дві берези і

мешканцям вдалося добути новий

матеріал для ще однієї композиції:

сім’ї лісовиків, які розмістилися бі�

ля однієї із клумб. Для них дістали

бриль, окуляри, перуку та чоботи.

Людей тут завжди багато. У буд�

ні дні найбільше мам з дітьми, це

для них як забавка, мовляв, “бу�

деш мало їсти або спати — до под�

вір’я не підемо!”. І малеча відразу

слухається.

“Першого вересня тут було не

пройти, бо поряд знаходиться вели�

ка школа і всі масово приходили

сюди фотографуватися, навіть чер�

га утворилась. Особливо місцина

припала до вподоби першачкам, їм

виділили найпочесніше місце для

фотосесії серед будиночків”,— роз�

повіла пані Надія.

У планах на майбутнє новатори

неоднозначні. Діляться, що на зиму

хочуть прибрати певні предмети,

аби вони не зіпсувались та зберег�

лися до наступного року. Натомість

побудувати різнокольорові годів�

нички цікавих форм. Деякі з них

будуть сплетені з лози, іншим зроб�

лять ніжки, а якісь підвісять. Ялин�

ки, що стоять тут, прикрасять на

Новий рік.

Генеральный директор КО “Ки�

ївзеленбуд” Михайло Царенко вва�

жає, що якщо ми будемо прикра�

шати наш спільний дім, у якому

живемо разом, то і почуття згурто�

ваності і небайдужості у кожного з

нас підвищиться. “Слід зазначити,

що кияни дуже щиро відгукнулись

на проведення конкурсу на впо�

рядкування територій. До послуг

мешканців на фейсбуці працює

сторінка порад ландшафтного ди�

зайнера, де можна задати будь�яке

запитання і познайомитись з нови�

ми ідеями з благоустрою. Також на

електронну адресу ми чекаємо фо�

тографії киян з облаштування своїх

територій. Ми вдячні киянам, які

долучаються до санітарного приби�

рання міста, і тим мешканцям, які

облаштовують казковий оазис на

своїх прибудинкових територіях.

Адже лише спільними зусиллями

ми здатні створити барвисте і за�

тишне місто”,— зазначив Михайло

Царенко

Інвестиції для міста

Загальна площа нового ресторану

становить більше 1700 м2, включно

із літнім майданчиком. KFC Drive

ресторану обладнано двома смугами

роздачі, він може обслужити 200 ма�

шин на годину, дозволяючи водіям

здійснювати замовлення, не вихо�

дячи з автомобіля.

Заступник голови Київської місь�

кої державної адміністрації Руслан

Крамаренко зазначив, що це один з

перших повністю реалізованих ін�

вестпроектів, що були проведені

Києвом.

“Рік тому на цьому місці була не�

законна торгівля, а тепер великий

ресторан, який дав робочі місця,

офіційну заробітну плату та зручний

сервіс для киян. У 2012 році ми от�

римали переможця конкурсу, а сьо�

годні вже маємо найбільший в Укра�

їні KFC з найбільшим KFC Drive у

світі. Такий приклад дасть позитив�

ний сигнал для інших інвесто�

рів: Київ – надійний партнер, з на�

ми можна працювати”,— зазначив

Руслан Крамаренко.

Посадовець додав, що інвестиції у

проект склали 14,5 млн грн, а бю�

джет міста отримав на створення

соціальної та інженерно�транспорт�

ної інфраструктури Києва 1,1 млн

грн.

До слова, ресторан на Південно�

му вокзалі став третім рестораном

KFC у Києві. Таким чином, за

останні два тижні було відкрито два

ресторани KFC й створено понад

300 нових робочих місць.

У компанії YUM! Brands Russia

and CIS, яка володіє брендом KFC,

зазначають, що новий ресторан по�

винен стати флагманом KFC в

Україні.

“Новий ресторан дуже знаковий

для нас у світовому масштабі, тому

що тут представлено найбільший

KFC Drive. Окрім цього, його пло�

ща й місце розташування говорять

про те, що він стане і вже став флаг�

маном в Україні”,— коментує Петро

Розанські, директор із маркетингу

компанії власника закладу харчу�

вання.

Він додав, що незабаром нові рес�

торани з’являться й в інших містах

України. У першочергових планах

відкриття закладів у Дніпропетров�

ську, Донецьку, Харкові, Одесі,

Львові, Запоріжжі.

До слова, перший ресторан KFC в

Україні було відкрито у грудні 2012

року в ТЦ Ocean Plaza, що знахо�

диться на ст. м. “Либідська”, а два

тижні тому (наприкінці серпня) —

на ст. м. “Чернігівська” відкрився

другий ресторан.

Нагадаємо, що KFC (англ.—

Kentucky Fried Chicken) — всесвіт�

ньо відома мережа ресторанів

швидкого обслуговування, що спе�

ціалізується на стравах з курячого

м’яса. Історія успіху компанії роз�

почалася понад 80 років тому. Нара�

зі щодня більше 15 млн відвідувачів

в 120�ти країнах відвідують 18 тисяч

ресторанів KFC

У Києві відкрився найбільший KFC Drive у світі

На Осокорках відкрили
спорткомплекс для підлітків
У День фізичної льт ри та спорт на

в л. Анни Ахматової, 43, що Дарниць ом
районі столиці, від рили спортивний ом-
пле с для підліт ів.
Нове с часне обладнання спортивно о

майданчи а дозволить ор аніз вати орис-
не дозвілля дітей та молоді, я а поп ляри-
з ватиме здоровий спосіб життя серед
підліт ів, я і передбачає соціальна ініці-

атива Президента У раїни “Діти — майб тнє У раїни”.
Зб д вали майданчи рам ах реалізації прое т “Облашт вання

спортивно о омпле с для підліт ів на в л. Анни Ахматової, 43”, я ий
здоб в перемо в місь ом он рсі прое тів та про рам розвит
місцево о самовряд вання 2013 ро . Відзначимо, ідею втілено в жит-
тя за ініціативи ор ан самоор анізації населення “Б дин овий омітет
“В лиця Анни Ахматової, 41, 43”

У Голосієві триває ремонт
Центральної дитячої 
поліклініки
Вихідними перший заст пни олови Го-

лосіївсь ої РДА Вадим Іванчен о проінс-
пе т вав хід проведення апітально о ре-
монт фасад Центральної районної дитя-
чої полі ліні и (в л. Голосіївсь а, 53).
Я розповіла під час візит начальни
правління охорони здоров’я Голосіївсь о-

о район Олена Дов ань, станом на 13 вересня профінансовано 326,1
тис. рн, роботи проводяться відповідно до затверджено о план й ни-
ні в полі лініці а тивно замінюють ві на.
На адаємо, що бюджетом спеціально о фонд міста Києва на 2013

рі ал зі “Охорона здоров’я” затверджені видат и на проведення а-
пітально о ремонт фасад Центральної районної дитячої полі ліні и
Голосіївсь о о район на за альн с м 999 тис. рн.
Під час візит Вадим Іванчен о та ож о лян в приміщення басейн ,

я ий план ють апітально відремонт вати наст пном році.
“В рам ах реалізації соціальних ініціатив Президента У раїни “Діти —

майб тнє У раїни” ми роз лян ли можливість проведення апітально о
ремонт басейн Центральної районної дитячої полі ліні и. Цей прое т
є інвестиційним і наразі знаходиться на роз ляді Київсь ій місь ій
державній адміністрації,— зазначив Вадим Іванчен о.— За альна пло-
ща басейн — 381 в. м, тож відновивши йо о, ми зможемо проводи-
ти омпле с відновлювально о лі вання дитячо о населення район ,
реабілітацію дітей з обмеженими можливостями, а та ож проводити
заняття з немовлятами та ва ітними жін ами в оздоровчій р пі”

У Солом’янському районі
відзначили кращих 
спортсменів
Солом’янсь а райдержадміністрація, з

на оди відзначення професійно о свята —
Дня фізичної льт ри і спорт У раїни,
привітала прославлених спортсменів, тре-
нерів і всіх, хто веде здоровий спосіб жит-
тя.
На свято завітали близь о 400 остей,

серед я их б ли і чемпіони Олімпійсь их і ор, світ і Європи з різних
видів спорт та молоді спортсмени — майб тнє нашої держави. При-
вітав спортивн еліт район заст пни олови Солом’янсь ої РДА Ан-
дріян Рев’ю та відзначив, що район по прав вважається спортивним,
ос іль и йо о навчально-спортивних за ладах б ло виховано ба ато
переможців і призерів найпрестижніших зма ань.
“Поп ляризація здорово о способ життя, зал чення дітей до за-

нять фізичною льт рою та спортом з метою всебічно о розвит
ожної дитини є пріоритетним завданням соціальних ініціатив Прези-
дента У раїни “Діти — майб тнє У раїни”. Я сподіваюсь, що Соло-
м’янсь ий район стане при ладом для сьо о Києва за іль істю
спортивних ш іл та се цій, здорових та щасливих людей”,— зазначив
Андріян Рев’ю .
Під час свят ово о онцерт най ращі спортсмени район отримали

за ва омий особистий внесо розвито фізичної льт ри та спорт
подя и, рамоти, дипломи та цінні подар н и від олови Солом’янсь ої
РДА Ма сима Л ць о о

Деснянці розпочали 
підготовку до 70*ї річниці
визволення Києва
Днями олова Деснянсь ої РДА Стані-

слав Про опен о провів нарад із ерівни-
ами стр т рних підрозділів район щодо
під отов и та проведення території заходів
з відзначення 70-ї річниці визволення Ки-
єва від фашистсь их за арбни ів.
В ході наради об оворювалися питання

ор анізації поїзд и ветеранів Вели ої Вітчизняної війни, часни ів виз-
волення Києва до Національно о м зею-заповідни а “Битва за Київ
1943 році” селищі Лютіж, де план ється провести рочистий мітин
та Рит ал Пам’яті біля пам’ятни а визволителям Києва на Лютіжсь о-
м плацдармі.
Крім то о, передбачено проведення рочистої церемонії по ладання
вітів до пам’ятни ів за иблим воїнам селищі Троєщина та Обеліс
“Слави” пар “Деснянсь ий” за частю ерівництва район та а ти-
в ветерансь их ор анізацій, рочисті збори і свят овий онцерт.
“Ми неоплатном бор перед ветеранами Вели ої Вітчизняної,

я і визволяли Київ від фашистсь их за арбни ів, том наш обо-
в’язо — ідно вшан вати величний подви визволителів, збері ши
традиції старших по олінь”,— зазначив під час наради Станіслав
Про опен о

Біля метро “Лісова” 
демонтували незаконні 
МАФи
Протя ом 11-13 вересня спільними з силлями працівни ів КП “Київ-

бла о стрій”, відділ онтролю за бла о строєм Деснянсь ої райдерж-
адміністрації та Деснянсь о о РУ ГУ МВС У раїни в місті Києві демон-
товано тимчасові спор ди з продаж ал о ольних напоїв на розлив,
розміщених без дозвільної до ментації біля станції метрополітен “Лі-
сова”.
Рішення про демонтаж іос ів б ло прийняте на ви онання відповід-

но о прото ольно о рішення Комісії з питань впоряд вання розміщен-
ня та демонтаж тимчасових спор д на території міста Києва під оло-
в ванням заст пни а дире тора Департамент — начальни а правлін-
ня тор івлі та поб т Департамент промисловості та розвит підпри-
ємництва Станіслава Гол бова.
З бо власни ів та орендарів зазначених тимчасових спор д б ли

ор анізовані а ції переш оджання за онним діям влади по проведен-
ню демонтажних робіт шляхом бло вання техні и “живим” щитом
часни ами спротив . Проте завдя и зла одженим діям міліції та о-
м нальни ів неза онні тимчасові спор ди б ли демонтовані, а терито-
рію впоряд овано та приведено до належно о санітарно-технічно о
стан

Новий за лад харч вання розташований на Південном залізничном во залі і може вміщати 280 осіб всередині та понад
400 відвід вачів – на літньом майданчи

НовиниКазкове подвір’я
Мешканці будинку по вулиці Гонгадзе 20�ж перетворили свою 
прибудинкову територію на незвичну оазу

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Новий за лад розташований на Південном залізнично-
м во залі і може вміщати 280 осіб всередині та понад
400 відвід вачів — на літньом майданчи . Столичні
посадовці запевняють — та і інвестиції в місто дозволя-
ють не лише створити зр чний сервіс для иян, а й т-
ворити нові робочі місця. Тож Київ і надалі всіля о
сприятиме та ій співпраці.
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Подивитися на Каз ове подвір`я приїжджають охочі з сьо о міста, найбільше ж "паломництво" вихідні дні
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У новий сезон — з цікавими
прем'єрами
Оперета готує "Кармен" та "Мадемуазель Нетуш"

Шанувальникам оперети, які за лі�

то скучили за виставами улюбленого

театру, підготували святковий гала�

концерт. У концертній програмі, що

пройшла в неділю, показали всю па�

літру стилів та жанрів, у яких працює

сучасний музичний театр європей�

ського зразка: перевірені часом рет�

ро�номери та прем'єри�сюрпризи.

У новому сезоні Національна опе�

рета тішитиме публіку улюбленими

виставами, до яких вже увійшла

остання прем'єра — бродвейський

мюзикл американського компози�

тора Коула Портера "Цілуй мене,

Кет!". Вистава якнайкраще презен�

тує театр зсередини, відкриває перед

публікою закулісне життя та тримає

увагу з перших секунд і до фінально�

го акорду. Крім цього, у скарбничці

театру — вистави для дітей, святкові

концерти, творчі вечори, сучасні

шоу�програми, вже другий міжна�

родний фестиваль "О�ФЕСТ 2014".

Цьогоріч він відбудеться наприкінці

травня — на початку червня і скла�

датиметься з двох частин: класичні

оперети та мюзикли, а також музика

країн�учасників. Вже відомо, що до

нас приїдуть артисти з Грузії.

"Оперета має реагувати на злобо�

денність та сучасні проблеми, тому в

ній багато експериментів",— вважає

художній керівник і директор опере�

ти Богдан Струтинський. У 79�му

сезоні планується ціла низка прем'�

єр. Це яскравий мюзикл "У джазі

тільки дівчата" з оригінальним ре�

жисерським баченням сюжету і не�

ординарною грою акторів. У музич�

ній комедії, за словами художнього

керівника театру Богдана Струтин�

ського, обов'язково звучатимуть хіти

30�х років, ті ж, що й у славнозвісно�

му улюбленому кінофільмі. На сцені

втілиться оперета відомого фран�

цузького композитора Флорімона

Ерве "Мадемуазель Нетуш". В ра�

дянському прокаті інтерпретація

цього твору виходила під назвою

"Небесная ласточка". Сюжет виста�

ви дуже динамічний і насичений різ�

ного роду несподіванками і казуса�

ми: тут і подвійне життя, і таємниці,

і забобони, і любовні перипетії, а ще

кураж від успіху, авантюрні пригоди

і непересічний гумор.

Ще одна прем'єра�сюрприз —

пристрасний балет "Кармен". "Це бу�

де моя оригінальна трактовка "Кар�

мен�сюїти", яка матиме іншу на�

зву,— розповів "Хрещатику" балет�

мейстер�постановник Вадим Проко�

пенко.— Використовую три форми

хореографії: неокласику, контемп і

фламенко. Готується цікава сцено�

графія, що трансформується, костю�

ми. Також буде більше музики Бізе

саме з опери "Кармен". У виставі

планую задіяти близько 60�70�ти лю�

дей: не лише артистів балету, а й хо�

ру". А для "Театру в фойє" готують

прем'єру "Дзвіночка" італійського

композитора Гаетано Доніцетті.

Також оперета працює над втілен�

ням ідеї фешн�вистави "Театр моди,

або Історія одного Кутюр'є". Для неї

створюються незвичайні дизайнер�

ські костюми з дивовижними аксесу�

арами, а ефектне музичне оформлен�

ня для проекту будується на кращих

творах всесвітньо відомих компози�

торів. "Прем'єру проекту ми відклали

через затримання поставок світлодіо�

дних екранів,— зауважив Борис

Струтинський.— Сьогодні частина

цих екранів вже є, ми використову�

ємо їх на гала�концертах. А фешн�ви�

ставу плануємо презентувати навесні,

у рамках Українського тижня моди".

З 1 жовтня розпочнеться активна

діяльність Мистецько�концертного

центру ім. Івана Козловського На�

ціональної оперети (Хрещатик, 50�

б). Це камерна сцена, розрахована

на 80 глядачів. На поціновувачів

прекрасного чекають численні кон�

церти, вистави, творчі вечори та різ�

номанітні музично�літературні про�

екти, втілення найсміливіших твор�

чих задумів. "Це була вітальня Коз�

ловського, яку приєднали до опере�

ти,— розповів Богдан Струтин�

ський.— Ми зробили там невелич�

кий ремонт. Сезон відкриється му�

зичною виставою "Іван Козлов�

ський — віра, надія, любов". Май�

данчик розвиватиметься як опер�

ний, а також як експериментальний.

Хочемо "освоїти" підвали і зробити

його центром мистецького руху — з

вечорами оперного мистецтва, по�

езії та музики. Кожен має можли�

вість реалізувати тут свій творчий

потенціал. Навесні ж плануємо кон�

курс Івана Козловського"

У новом сезоні таємниці за лісно о життя роз риватим ть в останній прем`єрі Національної оперети — бродвейсь ом мюзи лі Ко ла Портера "Ціл й мене, Кет!"

Про утворення Комісії з встановлення пенсій 
за особливі заслуги перед Україною 

виконавчим органом Київської міської ради 
(Київською міською державною адміністрацією)

Розпорядження № 1390 від 16 серпня 2013 року
Відповідно до статті 6, пункту 9 частини 1 статті 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 2 Закону України

"Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” та з метою забезпечення розгляду питань щодо встановлення пенсій за особливі
заслуги перед Україною:

1. Утворити Комісію з встановлення пенсій за особливі заслуги пе�
ред Україною виконавчим органом Київської міської ради (Київською
міською державною адміністрацією) як консультативно�дорадчий ор�
ган виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації).

2. Затвердити посадовий склад Комісії з встановлення пенсій за
особливі заслуги перед Україною виконавчим органом Київської місь�
кої ради (Київською міською державною адміністрацією), що додаєть�
ся.

3. Призначити головою Комісії з встановлення пенсій за особливі
заслуги перед Україною виконавчим органом Київської міської ради
(Київською міською державною адміністрацією) заступника голови Ки�
ївської міської державної адміністрації Коржа Віктора Петровича.

4. Голові Комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед
Україною виконавчим органом Київської міської ради (Київською місь�
кою державною адміністрацією) затвердити її персональний склад та у
разі потреби вносити до нього зміни.

5. Затвердити Положення про Комісію з встановлення пенсій за
особливі заслуги перед Україною виконавчим органом Київської місь�

кої ради (Київською міською державною адміністрацією), що додаєть�
ся.

6. Організаційне та технічне забезпечення діяльності Комісії з вста�
новлення пенсій за особливі заслуги перед Україною виконавчим орга�
ном Київської міської ради (Київською міською державною адміністра�
цією) покласти на Департамент соціальної політики виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
Головне управління Пенсійного фонду України у м. Києві.

7. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21 лю�

того 2003 року № 275 “Про створення Комісії по розгляду питань вста�
новлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Київській
міській державній адміністрації”;

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 20 вересня 2010 року № 745
“Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної ад�
міністрації від 21.02.2003 № 275”;

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 09 грудня 2011 року № 2352

“Про зміни у складі Комісії по розгляду питань встановлення пенсій за
особливі заслуги перед Україною при Київській міській державній ад�
міністрації””;

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 04 травня 2012 року № 702 “Про змі�
ни у складі Комісії по розгляду питань встановлення пенсій за особливі
заслуги перед Україною при Київській міській державній адміністрації”.

8. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згід�

но з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в за�
собах масової інформації змісту цього розпорядження.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�
ступника голови Київської міської державної адміністрації Коржа Вікто�
ра Петровича.

Виконуючий обов’язки голови А. Голубченко

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
16.08.2013 № 1390

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
Комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною

виконавчим органом Київської міської ради 
(Київською міською державною адміністрацією)

Заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова Комісії;
Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві, заступник голови Комісії (за згодою);
Начальник управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві, секретар Комісії (за згодою);
Начальник юридичного управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
Директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
Начальник відділу фінансів соціального захисту Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�

ністрації);
Головний спеціаліст відділу соціальних гарантій та регіональних допомог управління пільг та державних соціальних допомог Департаменту соціаль�

ної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
Голова Київської міської ради профспілок (за згодою).

Заступник голови – керівник апарату О. Пузанов

Киян запрошують
до "Німецького 
саду"
В столиці стартували тижні 
Німеччини в Україні
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

У найбільших містах
У раїни розпочалися
Тижні німець ої ль-
т ри, я і триватим ть
до 8 жовтня. В Києві
пройд ть вистав и,
театральні вистави,
дис сії, перформанс
та знайомство з ро-
ботою німець их ор-
анізацій.

"Тижні Німеччини в Укра�

їні" влаштовують Посольство

Німеччини у Києві, консуль�

ства в інших містах країни,

Гете�Інститут у Києві, деле�

гація німецької економіки,

Німецький фонд міжнарод�

ної правової співпраці, Ні�

мецька служба академічних

обмінів та низка інших парт�

нерів по всій Україні. Цим

проектом Німеччина прагне

звернути увагу на широкий

діапазон своєї активності в

Україні і показати, якого

значення вона надає культурній, політичній та економічній співпраці у

дружніх відносинах з Україною.

Тижні Німеччини в Києві розпочалися в неділю з концерту у Національ�

ній філармонії України. Струнний квартет Берлінського філармонічного

оркестру виконав твори Бетховена, Гайдна і Брамса.

В рамках проекту — театральні вистави, виставки, фільми, лекції, диску�

сії, інформаційні заходи тощо. Наймасштабніша подія в Києві — "Німець�

кий сад", який відбудеться 21 вересня у Посольстві Німеччині. Усі зацікав�

лені зможуть познайомитися з роботою німецьких організацій, які працю�

ють у царинах культури, економіки та науки. Відвідувачів розважатимуть

конкурсами, вікторинами, продаватимуть німецькі страви та напої.

До 22 вересня на Гогольфесті триватиме експозиція "Це ще не кінець",

присвячена 40�річчю мистецтва екологічного плакату Клауса Штека, а в Ге�

те�Інституті покажуть виставку Федерального фонду вивчення диктатури

"Ми хочемо бути вільними людьми! Народне повстання в НДР 17 червня

1953 року". Серед театральних подій — вистава "Золотий дракон" Роланда

Шіммельпфеннінга про життя у китайсько�в'єтнамсько�тайському рестора�

ні швидкого харчування (театр "Колесо", 19 та 22 вересня), п'єса цього ж ав�

тора "Під тиском 1�3" (Новий театр на Печерську, 21 вересня та 5 жовтня, те�

атр "Колесо", 26 вересня), історія молодої людини, яка шукає політичну

драму, а знаходить сімейну трагедію "Корабель не пройде" Ніс�Момме

Штокманна (Новий театр на Печерську, 20 вересня та 6 жовтня), вистава,

присвячена інтеграційному процесу, "Шалена кров" Єнса Гільє та Нурката

Ерпулата (театр російської драми ім. Лесі Українки, 5 жовтня).

Читання і подіумна дискусія за участі Марка Белорусеца, Драгіца Райчи�

ча, Анатолія Дністрового, а також презентація проекту "Почерк" відбудеть�

ся в Ґете�Інституті 25 вересня. А 30 вересня з нагоди Дня перекладача на Со�

фійській площі о 17.00 влаштують перформанс "Перекладач під час роботи".

Познайомитися з умовами вступу до німецьких університетів можна буде на

"Міжнародному ярмарку освіти" (3 жовтня, готель "Прем'єр Палац").

До Дня німецької єдності 4 жовтня в кінотеатрі "Жовтень" демонструва�

тимуть документальний драматичний фільм "Лейпцизьке чудо". Ці кадри,

зняті у місті восени 1989 року, показують безіменних людей, які своєю муж�

ністю змінювали світ і готували крах НДР. Кульмінацією програми стане

грандіозна постановка у Києві опери Ріхарда Вагнера "Летючий Голландець"

у виконанні Донбас�Опери (27 і 28 вересня, Національна опера України).

Окрім Києва, "Тижні Німеччини в Україні" тривають в Донецьку, Одесі,

Херсоні, Харкові, Львові, Запоріжжі, Сімферополі і Сумах. Докладніша ін�

формація та розклад на сайті посольства www.kiew.diplo.de

Протя ом трьох тижнів меш анців столиці
знайомитим ть з німець ою льт рою
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Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

У неділю свят овим ала- онцертом в Київсь ом націо-
нальном а адемічном театрі оперети від рили 79-й
театральний сезон. Шан вальни ів м зично о мистец-
тва обіцяють порад вати сюрпризами-прем'єрами: за-
пальним мюзи лом "У джазі тіль и дівчата", оперетою
"Мадем азель Нет ш" та балетом "Кармен". А з 1
жовтня на Хрещати а тивно запрацює і Мистець о-
онцертний центр ім. Івана Козловсь о о Національної
оперети.
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 17 вересня 2013 року

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
16.08.2013 № 1390

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОМІСІЮ З ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕНСІЙ

ЗА ОСОБЛИВІ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД УКРАЇНОЮ
ВИКОНАВЧИМ ОРГАНОМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКОЮ МІСЬКОЮ ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ)

1. Комісія з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною ад,
міністрацією) (далі — Комісія) є консультативно,дорадчим органом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра,
ції), що створюється для розгляду питань щодо встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною (далі — пенсії за особливі заслуги).

2. Основними принципами діяльності Комісії є: 
законність;
колегіальність;
повнота розгляду наданих документів та інших підтверджуючих матеріалів;
обґрунтованість прийнятих рішень; 
компетентність членів Комісії.
3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”, іншими законами

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Київської міської ради, роз,
порядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та цим Положенням.

4. Основними завданнями Комісії є:
4.1. Попередній розгляд питань щодо призначення та збільшення раніше встановлених пенсій за особливі заслуги особам, зазначеним у пунктах 2,

6,8 статті Г Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” (далі — Закон), а у разі смерті цих осіб — членам їх сімей;
4.2. Розгляд скарг щодо відмови у встановленні пенсій за особливі заслуги та внесення відповідних пропозицій до виконавчого органу Київської місь,

кої ради (Київської міської державної адміністрації).
5. Комісія має право:
5.1. Одержувати в установленому порядку від районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій та громадян інфор,

мацію та документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
5.2. Залучати спеціалістів районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками до

розгляду питань), що належать до її компетенції;
5.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;
5.4. Видавати рекомендації з питань, що належать до компетенції Комісії.
6. Комісія на засіданні вносить пропозиції щодо встановлення пенсій за особливі заслуги за клопотаннями посадових осіб, визначених у статті 8 За,

кону.
7. Прийом документів громадян для встановлення пенсії за особливі заслуги, з вивчення зазначених клопотань, а також підготовки документів на

розгляд Комісії здійснюється Головним управлінням Пенсійного фонду України у м. Києві.
8. Організаційно,технічне забезпечення діяльності Комісії (оформлення протоколів засідань і витягів із них тощо) здійснюється Департаментом со,

ціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — Департамент соціальної політики).
9. Основною формою роботи Комісії є засідання, які скликаються по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
10. Засідання Комісії веде голова Комісії, а у разі його відсутності — заступник голови Комісії.
11. Комісія правомочна приймати рішення при участі на засіданні не менше, як 2/3 її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього прого,

лосувала більшість її членів, присутніх на засіданні.
Рішення Комісії мають рекомендаційний характер.
12. Рішення Комісії оформляється протоколом. Протокол Комісії підписується головою, секретарем та членами Комісії, а у разі відсутності голови —

його заступником, після чого надсилається Департаменту соціальної політики.

Заступник голови керівник апарату – О. Пузанов

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 

03.09.2013 за № 48/1040

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

від 02 вересня 2011 року № 1582 
“Про затвердження Положення 
про Мистецьку премію “Київ”

Розпорядження № 1413 від 16 серпня 2013 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 15 березня

2012 року № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”:

1. Унести до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 вересня 2011
року № 1582 “Про затвердження Положення про Мистецьку премію
“Київ”, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві
20 вересня 2011 року за № 39/898 (далі — Розпорядження) такі зміни:

1.1. У пункті 2 Розпорядження слова “Головному управлінню” замі,
нити словом “Департаменту”.

1.2. Пункт 5 Розпорядження викласти у такій редакції:
“5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за,

ступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з роз,
поділом обов’язків.”.

2. Унести до Положення про Мистецьку премію “Київ”, затвердже,
ного розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки,

ївської міської державної адміністрації) від 02 вересня 2011 року
№ 1582, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві
20 вересня 2011 року за № 39/898 (далі — Положення) такі зміни:

2.1. У пункті 3 Положення слово “Київради” замінити словами “Ки,
ївської міської ради”.

2.2. У пункті 4 Положення слово “начальник” замінити словом “ди,
ректор”.

2.3. У тексті Положення слова “Головне управління” у всіх відмінках
замінити словом “Департамент” в відповідних відмінках.

3. Розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення.

Виконуючий обов’язки голови А. Голубченко

Зареєстровано 
в Головному управління юстиції у місті Києві 

06.09.2013 за № 49/1041

Про визнання таким, що втратило чинність,
розпорядження Київської міської державної адміністрації 

від 17 травня 1999 року № 718 
“Про заходи щодо поліпшення надання правової допомоги 

населенню в м. Києві”
Розпорядження № 1429 від 20 серпня 2013 року

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 “Про затвердження Положення про
державну реєстрацію нормативноOправових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”, з метою приведення нормативO
них актів у відповідність до вимог законодавства України, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 17 травня 1999 року № 718 “Про захо,
ди щодо поліпшення надання правової допомоги населенню в м. Києві”,
зареєстроване в Київському міському управлінні юстиції 20 травня 1999
року за № 31/152.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ,

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

Голова О. Попов

Про проведення Шостого міжнародного фестивалю 
сучасного мистецтва “Гогольфест”
Розпорядження № 1553 від 6 вересня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — містоOгерой Київ” та Порядку організації та проведення в м. Києві неO
державних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурноOпросвітницького, спортивного, видовищного та інO
шого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, в межах функцій органу місO
цевого самоврядування:

1. Підтримати ініціативу ГО “Фестиваль сучасного мистецтва “Гоголь,
фест” щодо проведення Шостого фестивалю сучасного мистецтва “Го,
гольфест” 13–22 вересня 2013 року на вулиці Будіндустрії, 6.

2. Затвердити План заходів в рамках проведення Шостого фестивалю
сучасного мистецтва “Гогольфест”, що додається.

3. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведення
заходу взяла на себе ГО “Фестиваль сучасного мистецтва “Гогольфест”.

4. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити:
4.1. Охорону громадського порядку 13–22 вересня 2013 року на вули,

ці Будіндустрії, 6.
4.2. Обмеження руху транспорту на вулиці Інженерній з 18 год 00 хв 13

вересня 2013 року до 01 год 00 хв 14 вересня 2013 року.
4.3. Супровід колони учасників за маршрутом: площа Контрактова

(Гостиний двір) — вулиця Сагайдачного — узвіз Володимирський — площа
Європейська — вулиця Хрещатик — вулиця Михайлівська — вулиця Деся,
тинна — провулок Десятинний — Пейзажна алея — площа Львівська — ву,
лиця Ярославів Вал — вулиця Лисенка — вулиця Богдана Хмельницького —
вулиця Володимирська — парк Т. Шевченка — вулиця Горького — вулиця
Івана Кудрі — вулиця Кутузова — вулиця Цитадельна — вулиця Лаврська —

вулиця Івана Мазепи — парк Маріїнський — вулиця Михайла Грушевсько,
го — вулиця Московська — вулиця Кутузова — вулиця Старонаводницька —
шосе Наддніпрянське — вулиця Інженерна з 12 год 00 хв 08 вересня 2013
року.

5. Просити Головне управління ДСНС України в м. Києві забезпечити
чергування пожежної машини на вулиці Будіндустрії, 6 під час проведен,
ня заходу.

6. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської місь,
кої ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити чергу,
вання машин швидкої медичної допомоги на вулиці Будіндустрії, 6 під час
проведення заходу.

7. Голосіївській районній в місті Києві державій адміністрації забезпе,
чити прибирання на вулицях Інженерній та Будіндустрії 13–22 вересня
2013 року.

8. Департаменту міського благоустрою та збереження природного се,
редовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) забезпечити постійну готовність комунальної
аварійно,рятувальної служби “Київська служба порятунку” 13–22 вересня
2013 року на вулиці Будіндустрії, 6.

9. ГО “Фестиваль сучасного мистецтва “Гогольфест” забезпечити до,
тримання Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Ки,
ївської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, під час підго,
товки та проведення заходу з 08 вересня 2013 року та відновлення пору,
шеного благоустрою до 22 вересня 2013 року.

10. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно

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

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків заступника голови.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
6.09.2013 № 1553

План 
заходів в рамках проведення 

Шостого фестивалю сучасного мистецтва
“Гогольфест”

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

№ Назва заходу Дата та час проведення Місце проведення Відповідальні 
за підготовку 

та проведення

1. Велопробіг 08.09.2013 12.00 – 15.00 Контрактова площа —
вул. Інженерна

ГО "Фестиваль сучасного
мистецтва "Гогольфест"

2. Мистецька акція
(встановлення художніх
інсталяцій)

08.09.2013 – 22.09.2013 вул. Червоноармійська, 136, 

Контрактова площа,

бульв. Тараса Шевченка, 14, 

просп. Перемоги, 54:56,

вул. Лаврська, 19:20, 

парк КПІ,

просп. Академіка 
Глушкова, 1, 

Львівська площа, 

Пейзажна алея, 

вул. Набережно:
Печерська,10

ГО "Фестиваль сучасного
мистецтва "Гогольфест"

3. Шостий фестиваль сучасного
мистецтва "Гогольфест"

13.09.2013 – 22.09.2013 вул. Будіндустрії, 6 ГО "Фестиваль сучасного
мистецтва "Гогольфест"

Про визначення КП “Плесо” 
замовником робіт

Розпорядження № 1385 від 16 серпня 2013 року
Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою приведення об’єктів водного фонду до

належного естетичного стану, що відповідає міжнародним стандартам, в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядуO
вання:

1. Визначити комунальне підприємство виконавчого органу Київ,
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охо,
роні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва “Пле,
со” (далі — КП “Плесо”) замовником робіт з:

розчистки та благоустрою озера Райдуга; розчистки та ремонту
споруд Русанівського каналу;

реконструкції зливостокової каналізації систем озер Опечень в Обо,
лонському районі; 

реконструкції очисних споруд “Харківські”.
2. КП “Плесо” у встановленому чинним законодавством порядку:
2.1. Визначити проектну організацію з розробки проектно,кошто,

рисної документації та генеральну підрядну організацію для здійснен,
ня робіт по об’єктах, зазначених у пункті 1 розпорядження.

2.2. Забезпечити розробку і затвердження проектно,кошторисної
документації на виконання робіт по об’єктах, зазначених у пункті 1
розпорядження.

2.3. Виконувати роботи при наявності проектно,кошторисної доку,
ментації, затвердженої у встановленому порядку.

2.4. Забезпечити дотримання Правил благоустрою міста Києва, за,
тверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051 при виконанні робіт по об’єктах, зазначених у пункті 1
розпорядження.

2.5. Передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якості
виконаних робіт у договорі підряду/на виконання робіт по об’єктах, за,
значених у пункті 1 розпорядження.

3. Взяти до відома, що фінансування робіт по об’єктах, зазначених
у пункті 1 розпорядження, здійснюватиметься відповідно до Програми
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік.

4. Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) надати в установленому порядку до
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвестиційні
пропозиції щодо будівництва об’єктів, зазначених в пункті 1 цього
розпорядження, до проектів програм економічного і соціального роз,
витку м. Києва на 2014 та наступні роки за рахунок коштів міського
бюджету.

5. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за,
безпечити у встановленому порядку зарахування до комунальної влас,
ності територіальної громади міста Києва майна, визначеного після за,
вершення робіт по об’єктах, зазначених у пункті 1 розпорядження.

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

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за,
ступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Виконуючий обов’язки голови А. Голубченко

Про реставрацію будівлі 
критого ринку 

на Бессарабській площі, 2 
у Шевченківському районі

Розпорядження № 1327 від 2 серпня 2013 року
Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України “Про регулювання містобудівO

ної діяльності”, “Про охорону культурної спадщини”, з метою приведення до належного санітарноOтехнічного стану та забезпеO
чення безаварійної експлуатації будівлі критого ринку на Бессарабській площі, 2 у Шевченківському районі:

1. Здійснити проектування та реставрацію будівлі критого ринку на
Бессарабській площі,2 у Шевченківському районі, закріпленої за кому,
нальним підприємством “Бессарабський ринок” на праві господар,
ського відання.

2. Замовником виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпо,
рядження, визначити комунальне підприємство “Бессарабський ри,
нок”.

3. Комунальному підприємству “Бессарабський ринок”:
3.1. Одержати в установленому порядку вихідні дані на проектуван,

ня.
3.2. Забезпечити розроблення та затвердження в установленому

порядку науково,проектної документації на виконання робіт, зазначе,
них у пункті 1 цього розпорядження.

3.3. Визначити проектну та підрядну організацію для виконання ро,
біт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, відповідно до вимог
законодавства.

3.4. До початку виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпо,
рядження, одержати дозволи центрального органу виконавчої влади,
що реалізовує державну політику у сфері охорони культурної спадщи,
ни — Міністерства культури України, місцевого органу у сфері охорони
культурної спадщини — управління охорони культурної спадщини ви,
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на проведення робіт.

3.5. Під час укладення договору підряду на реставрацію об’єкта
обов’язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії
якості виконаних робіт та визначити гарантійний строк експлуатації
об’єкта.

3.6. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку
виконання будівельних робіт.

3.7. Забезпечити дотримання вимог Правил благоустрою міста Ки,

єва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008
року № 1051/1051.

4. Взяти до відома, що фінансування робіт, зазначених у пункті 1
цього розпорядження, у 2013 році буде здійснюватись в межах показ,
ників, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2013 рік.

5. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва вико,
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад,
міністрації) подати в установленому порядку до Департаменту еконо,
міки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо вклю,
чення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, до проектів
програм економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік та
наступні роки.

6. Взяти до відома, що все майно після завершення робіт, зазначе,
них у пункті 1 цього розпорядження, зараховується до комунальної
власності територіальної громади міста Києва.

7. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого орга,
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити в установленому порядку зарахування до комунальної
власності територіальної громади міста Києва об’єкта після виконання
робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

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

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за,
ступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Голова О. Попов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 17 вересня 2013 року

Про внесення змін у додаток 3 до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 12 червня 2013 року № 925 
“Про тимчасовий розподіл обов’язків між головою 

Київської міської державної адміністрації, 
першим заступником голови 

Київської міської державної адміністрації, 
заступниками голови Київської міської державної адміністрації 

та заступником голови Київської міської державної адміністрації — 
керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)”
Розпорядження № 1430 від 20 серпня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про столицю України — місто'герой Київ” та Регламенту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 29 жовтня 2002 року № 1970 (в редак'
ції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 лютого 2011 року № 185):

1. Внести в додаток 3 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 12 червня 2013 року № 925 “Про тимчасовий розподіл обов’яз�
ків між головою Київської міської державної адміністрації, першим заступником голови Київської
міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та
заступником голови Київської міської державної адміністрації — керівником апарату виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” такі зміни:

1.1. Графу 3 позиції “Голубченко А. К.” після абзацу 38 “Державне комунальне підприємство “Ки�

ївжитлотеплокомуненерго” доповнити новим абзацом 39 такого змісту: “Комунальне підприємство
“Київська спадщина”.

У зв’язку з цим абзаци 39�51 вважати відповідно абзацами 40�52.
1.2. У графі 3 позиції “Корж В. П.” абзац 26 виключити.
У зв’язку з цим абзаци 27�39 вважати відповідно абзацами 26�38.

Голова О. Попов

Відповіді на сканворд 

Т Е Л Е П А Т Д А Х

О Я М А Е Л І К С И Р

Т Е Р П С И Х О Р А Е

Д І М Н У П Л Ю Щ

Ш Р А П І Р А А Н А

Т И Р Е Е К Е Р П А Т

Ю Л І Й Р Н А В И К И

К О К Ш А С Л А К

Про виконання робіт з прокладання
КЛ 10 кВ “ТП 6214 (II с.) — ТП 6275 (І с.)”

у Печерському районі
Розпорядження № 1388 від 16 серпня 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про дорожній рух”, з метою підвищення надійності системи
електропостачання в місті Києві, враховуючи звернення СВП “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” (далі — СВП “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”)
від 13 березня 2013 року № 030/52'2099, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “КИЇВЕНЕРГО” (дапі — ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”) здійс�
нити за власні кошти відповідно до розробленої та затвердженої в установленому порядку проект�
но�кошторисної документації з 19 серпня 2013 року до 30 грудня 2013 року виконання робіт з про�
кладання КЛ 10 кВ з розриттям тротуарів на вул. Шовковичній від вул. Пилипа Орлика до вул. Ін�
ститутської у Печерському районі.

Перехід проїзної частини через пров. Липський здійснити відкритим способом з 24�00 п’ятниці
до 5�30 наступного понеділка.

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт.
2.2. В установленому порядку розробити та погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в м. Києві

схему тимчасової організації дорожнього руху.
2.3. Під час виконання будівельних робіт на тротуарах забезпечити вільний і безпечний прохід пі�

шоходів та проїзд автотранспорту до прилеглих будинків і установ, встановивши відповідну огоро�
жу, а також у разі необхідності пішохідні містки шириною не менше 1,5 м.

2.4. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва, затвердженими рішенням
Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051.

2.5. Виконання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження, у раз необхідності забезпечи�
ти в тризмінному режимі.

2.6. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин (заїзди в двори) за типом існу�
ючого, а тротуарів — на всю ширину та довжину в межах розриття фігурними елементами мощення
та передати їх за актом комунальному підприємству “Шляхово�експлуатаційне управління по ремон�
ту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м. Києва” та комуналь�
ному підприємству “Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних
шляхів та споруд на них Голосіївського району м. Києва”.

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт покласти на заступника дирек�
тора з забезпечення виробництва СВП “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” Голо�
ватенка С. М.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської місь�
кої державної адміністрації Кучука М. І.

Виконуючий обов’язки голови А. Голубченко

Про внесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міськоїради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 24 травня 2013 року № 778 

“Про капітальний ремонт вул. Газопровідної
в Подільському районі”

Розпорядження № 1396 від 16 серпня 2013 року
Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, частини 4 статті 34 Закону України “Про регулюван'

ня містобудівної діяльності”, у зв’язку з збільшенням обсягу робіт, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 24 травня 2013 року № 778 “Про капітальний ремонт вул. Газо�
провідної в Подільському районі”:

1. У пункті 1 слова “просп. “Правди” замінити словами “Великої кільцевої дороги”.

2. У пункті 2 слова “просп. “Правди” замінити словами “Великої кільцевої дороги”.

Виконуючий обов’язки голови А. Голубченко

Про організацію дорожнього руху 
тимчасовим технологічним проїздом 

на Набережному шосе під час реконструкції 
транспортної розв’язки 

на Поштовій площі
Розпорядження № 1332 від 2 серпня 2013 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 26 Закону України “Про дорожній рух”, розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 січня 2005 року № 42 “Про реконструкцію транспортної розв’язки на Поштовій площі у Подільському районі”, з
метою завершення реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі (відповідно до проекту організації будівництва та проекту виконання робіт), в межах функцій ор'
гану місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству “Дирекція будівництва шляхово�транспортних споруд м. Ки�
єва” як замовнику реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі:

1.1. Розробити схему організації дорожнього руху автомобільного транспорту тимчасовим
технологічним проїздом на Набережному шосе і погодити її з Управлінням ДАІ ГУ МВС в м. Ки�
єві та Управлінням державної охорони України.

1.2. Провести випробування новозбудованого шляхопроводу тунельного типу, що входить до
складу тимчасового технологічного проїзду на Набережному шосе.

1.3. Надати Інспекції державного архітектурно�будівельного контролю у місті Києві документацію,
яка підтверджує необхідність організації тимчасового технологічного проїзду на Набережному шосе.

1.4. Разом з корпорацією “Альтіс�Холдинг” вирішити питання сплати комунальному підпри�
ємству “Київавтошляхміст” за роботи з прибирання проїзної частини та тротуарів, які входять
до тимчасового технологічного проїзду.

1.5. Організувати в термін з 02 серпня 2013 року до 01 жовтня 2013 року рух автотранспор�
ту на Набережному шосе тимчасовим технологічним проїздом відповідно до погодженої та
затвердженої у встановленому порядку схеми організації дорожнього руху автотранспорту та
пішоходів.

2. Комунальній корпорації “Київавтодор” за замовленням корпорації “Альтіс�Холдинг” забез�
печити експлуатацію тимчасового технологічного проїзду на Набережному шосе.

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

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

Голова О. Попов

Адміністрація ДП "Наш дім" повідомляє, що в зв'яз з відс тністю тарифів,
затверджених ор аном місцево о самовряд вання, та на ви онання вимо чинно о
за онодавства, тарифи на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових
територій, розраховані з ідно Поряд , затверджено о постановою КМУ від
01.06.2011 р. № 869, надані до Київсь ої місь ої державної адміністрації на
затвердження. Стр т ра, періодичність та стро и надання цих посл відповідають
вимо ам розпорядження BO KMP (КМДА) від 09.03.2011р. № 307. Детальна
інформація розміщена на інформаційних стендах під'їздах б дин ів.

За важення та пропозиції приймаються за адресою: м. Київ, в л. Предсла-
винсь а, 34, 1-й поверх, приміщення ДП "Наш дім" до 30.09.2013 ро .

О олошення орендодавця
Інстит т мі робіоло ії і вір соло ії ім. Д. К. Заболотно о

НАН У раїни про намір передати майно в оренд
Інстит т мі робіоло ії і вір соло ії ім. Д. К. Заболотно о НАН У раїни о олош є

про намір передати в оренд державне майно НАН У раїни, що знаходиться на
балансі Інстит т та розташоване за адресою: м. Київ, в л. А адемі а
Заболотно о, 154.

Ма симально можливий стро оренди: 2 ро и та 11 місяців.

ІНШІ УМОВИ: відш од вання витрат Балансо трим вач , з рах ванням місць
за ально о орист вання (22,7м. в. та 6,7м. в.) а саме: відш од вання
ом нальних посл на тримання орендовано о приміщення; відш од вання
подат на землю; відш од вання витрат на розміщення о олошення;
відш од вання вартості незалежної оцін и майна. У ладення до овор оренди за
типовим зраз ом, затвердженим постановою Бюро Президії НАН У раїни.

Обов'яз ове здійснення страх вання орендовано о майна на ористь
Балансо трим вача на термін дії до овор оренди. При надходженні двох і більше
заяв, б де о олошено он рс на право оренди дано о об'є та.

Кінцевий стро прийняття заяв про оренд : десятий робочий день з дати
виход о олошення.

Місце прийняття заяв про оренд : м. Київ, в л. Заболотно о, 154, ім. № 159.

Конта тна особа: Очимовсь а Галина Ми олаївна тел.: (044) 526-32-98,
т./фа с: (044) 526-90-06, E-mail: bg@imv.kiev.ua

Інша інформація: додат ово інформацію розміщено на сайтах
www.usnan.org.ua, www.imv.kiev.ua

Приміщення
Площа

приміщен-
ня, в. м

Вартість майна
за незалежною

оцін ою

Реєстровий
номер майна

Мета ви-
орис-
тання

Нежитлові приміщення
п'ято о поверх б дівлі
на ово-адміністра-
тивно о призначення:
імнати №506, 507,
508, 509 (75,3 в.м),
підсобні приміщення
(8,0 в.м), оридор
(36,74 в.м)

120,1
Від 30.04.2013 р.
за 1 м в., рн

7922,04

05417087.1
ГФУФФС003

Під офіс

Павільйон П-73А 25,7
Від 03.09.2013 р.
за 1 м в., рн

2241,25

05417087.1
АААДЖЖ456

Під ви-
робництво

РАЗОМ: 145,8

Департаментом б дівництва та житлово о забезпечення ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (КМДА) план ється здійснити за півлю за ошти
державно о бюджет одно-, дво- та три імнатних вартир для забезпечення
житлом сімей воїнів-інтернаціоналістів, відповідно до вимо постанови Кабінет
Міністрів У раїни від 09.03.2011 № 223 (зі змінами).

Прош інформ вати Департамент щодо можливості реалізації місь ій державній
адміністрації одно-, дво- та три імнатних вартир, відповідно до вимо постанови
Кабінет Міністрів У раїни від 09.03.2011 № 223 (зі змінами), б дин ах
завершених б дівництвом станом на 01.09.2013 ро та б дівництво я их
заплановано завершити 2013 році, при цьом в азати вартість 1 в.м. за альної
площі вартири.

Інформацію просимо надати на еле тронн адрес togukb@i.ua або фа сом на
тел. 235-61-02.

Телефон для довідо : 234-01-24.

Беришвілі Бадрі Г рамович, Налисни Оль а Оле сандрівна, Беришвілі Аза Г рамівна,
Беришвілі Іра лі Бадрійович, Малю Ма сим Володимирович, зареєстровані
(проживають) за адресою: м. Київ, в л. Переяславсь а, б. 7-А, ви ли аються в я ості
відповідачів Дарниць им районним с дом м. Києва в с дове засідання, я е
відб деться 30 вересня 2013 ро о 12.00 по цивільній справі за позовом ПАТ "ТЕРРА
БАНК" до Беришвілі Бадрі Г рамовича, Налисни Оль и Оле сандрівни, Беришвілі Ази
Г рамівни, Беришвілі Іра лі Бадрійовича, Малю Ма сима Володимировича,
Дарниць о о районно о відділ Державної мі раційної сл жби У раїни в м. Києві, третя
особа: ВДВС Дарниць о о РУЮ в м. Києві, про стя нення забор ованості, виселення та
зобов'язання зняти з реєстраційно о облі .

С дове засідання відб деться під олов ванням с дді Леонтю Л.К. в приміщенні
Дарниць о о районно о с д м. Києва за адресою: 02099, м. Київ, в л. Севастопольсь а,
14, аб. 4, зал. 5.

У разі неяв и відповідачів в с дове засідання справа б де роз лян та їх відс тності
з рах ванням наявних справі до азів відповідно до чинно о за онодавства.

20.09.2013 ро о 09.00 в приміщенні О р жно о адміністративно о с д
міста Києва за адресою: м. Київ, в л. Командарма Каменєва, 8, орп с 1, зал
с дово о засідання №38 відб деться с довий роз ляд справи за адміністративним
позовом Г дзовсь ої Анжели Ві торівни до Київсь ої місь ої ради, Головно о
правління онтролю за бла о строєм м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) про с ас вання рішення Київсь ої
місь ої ради від 24.02.2011 № 56/5443 "Про затвердження Поряд визначення
обся ів пайової часті (внес ) власни ів тимчасових спор д тор овельно о,
поб тово о, соціально- льт рно о чи іншо о призначення для здійснення
підприємниць ої діяльності, засобів перес вної дрібнороздрібної тор овельної
мережі в триманні об'є тів бла о строю м. Києва та внесення змін до дея их
рішень Київсь ої місь ої ради" (із змінами та доповненнями) в повном обсязі.

С ддя Ш леж о В.П.

Чабанен о Раїса Степанівна, зареєстрована за адресою: м. Київ, пров ло
Слав ородсь ий, 12 (п/б), ви ли ається в я ості відповідача Дарниць им
районним с дом м. Києва в с дове засідання, я е відб деться 27 вересня 2013
ро о 12.00 по цивільній справі за позовом ТОВ "ОТП Фа торин У раїна" до
Чабанен о Раїси Степанівни про стя нення забор ованості за редитним до овором.

С дове засідання відб деться під олов ванням с дді Леонтю Л.К. в приміщенні
Дарниць о о районно о с д м. Києва за адресою: 02099, м. Київ, в л.
Севастопольсь а, 14, аб. 4, зал. 5.

У разі неяв и відповідача в с дове засідання справа б де роз лян та йо о
відс тності з рах ванням наявних справі до азів відповідно до чинно о
за онодавства.

Орендодавець — Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація

О олош ється он рс на заміщення ва антної посади оловно о спеціаліста
відділ онтролю сфері бла о строю правління онтролю за бла о строєм
Департамент місь о о бла о строю та збереження природно о середови-
ща ВО КМР (КМДА). Вся інформація щодо мов он рс розміщена на
офіційном веб-сайті www.gukbm.kiev.ua. Тел. для довідо 489-38-71.

Київсь им місь им територіальним відділенням Антимонопольно о омітет У раїни
(далі — Відділення) розпочато роз ляд справи № 114-04/08.13 за озна ами вчинення ТОВ
"УЮТНИЙ ДІМ" (ідентифі аційний од 38213004) пор шення, передбачено о п н том 13 статті
50 За он У раїни "Про захист е ономічної он ренції", ви ляді неподання інформації
Відділенню встановлений оловою Відділення стро .

Адміністративною оле ією Київсь о о місь о о територіально о відділення
Антимонопольно о омітет У раїни прийнято рішення справі № 36-03/06.11 про
пор шення ТОВ "У раїна-Ві на" ( од ЄДРПОУ 35978784) передбачено о п н том 13 статті 50
За он У раїни "Про захист е ономічної он ренції" та на ладено на ТОВ "У раїна-Ві на" штраф
розмірі 3000 ривень.

Втрачений диплом Київсь о о політехнічно о інстит т в м. Києві серія № ЛЗ
№ 003668 (реєстраційний № 6268) виданий 30.06.1994р. на ім'я Тян Ед арда
Борисовича вважати недійсним.

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

№
п/п

Адреса б дин

Оплата посл
не пізніше 20 числа місяця,
що настає за розрах н овим

Оплата посл після
20 числа місяця, що

настає за розрах н овим

Тариф,
рн/ в.м
в місяць

Тариф, рн/ в.м
в місяць для

першо о поверх

Тариф,
рн/ в.м
в місяць

Тариф,
рн/ в.м в мі-
сяць для пер-
шо о поверх

1 в л. Страте ічне шосе, 22 0,42 0,42 0,46 0,46

2 в л. Страте ічне шосе, 22А 0,45 0,45 0,49 0,49

3 в л. Страте ічне шосе, 24 0,45 0,45 0,49 0,49

4 в л. Павла Грабовсь о о, 12 0,42 0,42 0,46 0,46

5 в л. Павла Грабовсь о о, 14 0,40 0,40 0,44 0,44

6 в л. Павла Грабовсь о о, 14А 0,45 0,45 0,49 0,49

7 в л. Павла Грабовсь о о, 16 0,45 0,45 0,49 0,49

8 в л. Павла Грабовсь о о, 16/20 0,32 0,32 0,35 0,35

9 в л. Павла Грабовсь о о, 18 0,45 0,45 0,49 0,49

10 в л. Страте ічне шосе, 35 2,31 2,31 2,54 2,54

11 в л. Страте ічне шосе, 35-А 2,85 2,85 3,13 3,13

12 в л. Страте ічне шосе, 37 3,09 3,09 3,40 3,40

13 в л. Страте ічне шосе, 37-А 2,70 2,70 2,97 2,97

14 в л. Страте ічне шосе, 39 3,94 3,94 4,33 4,33

15 в л. Страте ічне шосе, 39-А 2,36 2,36 2,60 2,60

16 в л. Страте ічне шосе, 41 3,93 3,93 4,32 4,32

17
в л. Набережно-Корч ватсь а,
56/66 А

3,23 3,23 3,55 3,55

18
в л. Набережно-Корч ватсь а,
56/66 Б

3,32 3,22 3,54 3,54

19 в л. Новопиро івсь а, 33 3,16 2,82 3,48 3,10

20 просп. Червонозоряний, 128 3,34 2,88 3,67 3,17

21 просп. Червонозоряний, 130 3,15 2,71 3,47 2,98

22 в л. Анрі Барбюса, 13 1,63 1,63 1,79 1,79

23 в л. Ми оли Раєвсь о о, 11 2,74 2,72 3,01 2,99

24 в л. Предславинсь а, 34 3,31 2,99 3,64 3,29

№
п/п

Балансо трим вач
(адреса, телефон)

Хара те-
ристи а Місцезнаходження За альна площа, я а нада-

ватиметься в оренд , в.м
Цільове ви ористан-

ня приміщення
Стро
оренди

Вартість 1 в.м
рн без ПДВ

Орендна плата за 1 один рн
(без ПДВ) за перший місяць оренди

1
Управління освіти Печерсь ої районної в місті
Києві державної адміністрації, м. Київ, в л. Інс-

тит тсь а, 24/7, т. 253-00-86, 253-54-46

зал
хорео рафії

м. Київ, в л. Ш. Р с-
тавелі, 47 (за ально-
освітня ш ола № 78)

112,10
Розміщення за лад

для проведення занять
зі спортивних танців

2 (два)
ро и 17110,88 10,41

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

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

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

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

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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Хрещатик 17 вересня 2013 року

Спортивні новини

Спортивне життя. Пьотр Лисек — переможець
турніру стрибунів з жердиною “Стрибки на
майдані”
Вже вшосте Київ приймає зма ання зіро жердини “Стриб и на май-

дані”, я і проводяться за ініціативи президента НОК У раїни Сер ія
Б б и та входять до офіційно о алендаря зма ань Міжнародної асо-
ціації ле оатлетичних федерацій (IAAF). Цьо о раз до столиці У ра-
їни приїхали 11 спортсменів з 5-ти раїн світ — Латвії, Німеччини,
Польщі, Росії та У раїни.
Перша висота, з я ої розпочали боротьб за призові місця атлети,

становила 4 м 80 см, і лише Йонас Ефферот з Німеччини не вда-
лося взяти її. Тож інші 10 часни ів продемонстр вали, що налашто-
вані на серйозн боротьб і отові по азати висо і рез льтати. Та им
чином до фінальної стадії зма ань дійшло 3 спортсмени — Міхель
Фра ен з Німеччини, Пьотр Лисе з Польщі та раїнець Владислав
Ревен о.
Саме цим спортсменам під орилась висота 5 м 30 см, хоча ожен з

них шт рм вав і 5 м 40 см. Все вирішила іль ість спроб, я витрача-
ли жердинни и, щоб здолати бажані метри. У підс м чемпіоном став
поля Пьотр Лисе , др е місце — Міхеля Фра ена з Німеччини, а
третє, я і мин ло о ро , нашо о Владислава Ревен а

Багатоборство. Ганна Мельниченко — 
найкраща семиборка світу
Чемпіон а світ з семиборства Ганна Мельничен о перемо ла на за-
лючном т рнірі ба атоборців “Decastar”, що відб вся франц зь о-
м місті Таленсе. За с мою семи дисциплін раїн а набрала 6 308
очо . Др та третю сходин и посіли поль а Кароліна Тимінсь а
(6 288) та анадій а Бріанне Тісен-Ітон (6 252) відповідно. Та ож Ган-
на очолила рейтин IAAF Combined Events Challenge 2013 ро . Дода-
мо, що перемо а на Decastar-2013 стала першою в ар’єрі Ганни
Мельничен о

Футбол. “Динамо” програло “Металісту”
Цими вихідними відб вся 9-й т р чемпіонат У раїни з ф тбол . У

Хар ові столичне “Динамо” не змо ло протидіяти наст пальним діям
місцево о “металіста” і роз ромно пост пилося з рах н ом 0:3. Голи
за срібно о призера першості забили Мар о Девич (43 хв.), Хосе Ер-
несто Соса (90+2 хв.) та Марлос (90+5 хв.). Головний тренер “Дина-
мо” Оле Блохін про омент вав пораз матчі з “Металістом”. “Хоч
привітати “Металіст” з перемо ою. Рах но — не по рі. В інці ми ри-
зи вали, від ривалися, проп стили оли. Команди по азали доброт-
ний ф тбол. У нас не вистачило свіжості, та я ба ато равців вист -
пали в збірних. У “Металіста” та их ф тболістів менше. Але т т нічо о
не вдієш, том що вліт ми пили ба атьох збірни ів. Др им таймом
я повністю задоволений. Усім, за винят ом інців и, оли не дотрим -
валася і рова дисципліна”,— зазначив Оле Блохін.
Після 9- о т р “Динамо”, я і раніше, займає лише шосте місце в

т рнірній таблиці першості. Поперед иян — “Ворс ла” (16 очо ),
“Шахтар” (19 очо ), “Чорноморець” (20 очо ), “Дніпро” (20 очо ) і “Ме-
таліст” (23 оч и)

Температура +14°С

Атм. тиск 739 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 89 %

Температура +20°С

Атм. тиск 738 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 66 %

Температура +17°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 74 %

Прогноз погоди на 17 вересня 2013 року

ОВНИ, ви пра н ли ідеальних взаємин з людьми, оли ожна лі-
тина єства наповнюється ендорфіном щастя? Др зі та соратни и по
д х і є тим тоні ом, вони пор ч, тож дерзайте! Але не начхайте зо-
пал на робот , саме т т ється ваш творчий д х і роші. У любов-
ном альянсі се с альний аспе т взаємин рає провідн роль, не-
задоволений партнер — то міна під ф ндаментом взаємин...
ТЕЛЬЦІ блис че продемонстр ють талант винахідни а про-

фесійній сфері, а за ці ні альні я ості вас похвалять і арно запла-
тять. Робота, що б ла ярмом на шиї, перетвориться на джерело
приб т , втім, оли хочеться весело льн ти, не стрим йте той
наснажливий порив! Але оли ви в парі, ліпіться до сво о чарівно-
о се с ально о с п тни а і не смійте зир ати на всі бо и!
БЛИЗНЯТА, передбачається про ресивний переворот парт-

нерсь их стос н ах. Присл хайтеся з роз мінням та люблячим
серцем до д мо , ідей, пропозицій бла овірних, допома айте їм
всьом , і тоді птах щастя не вислизне з р . Бо посилатиме сили
тим, хто переймається сімейним бла опол ччям, дбає про родин-
не ніздо. Цьо о ро ваш доленосний девіз: хто сл жить людям,
той має влад над ними.
РАКИ, вам доведеться взятися за модернізаційне ермо на

сл жбі, то о вима ає невмолимий на овий про рес. Консерватиз-
м — зась! До ар’єрно о олімп доведеться ро вати лише в ні-
сон з д хом час . Тож менше ерівно о апломб , на сл жбі ролі
бла ородно о піддано о вам поталанить більше, ніж в ролі ди та-
тора. А ось в інтимній сфері палаючі пристрасті доведеться “за-
бло вати”, замас вати їх фри ідністю, втім, це лише розпалить
жа протилежної статі!
ЛЕВИ, ходіть на повід за с дженим і не пр чайтеся, в парі б -

де весело і ці аво. Це не принизить ідність, ви дві сильні особис-
тості, а народна м дрість оворить: я ий ішов, та й здибав. До-
леносне завдання цьо о ро — звити омфортне сімейне ніз-
деч о, а рес рси знайд ться! Проявляйте щедрість, роші вам
ід ть до р , а ними слід ділитися.
ДІВИ, заб дьте про с ромність. Демарш самоствердження со-

ці мі триває, сміливо дивіться майб тнє, оворіть те, що д ма-
єте, і не бійтеся ви лядати дива ватими. Тоді ваші с дини напов-
няться життєдайним стр мом, стресові то сини нейтраліз ються,
здоров’я по ращиться.
ТЕРЕЗИ, саме завдя и інтеле т альном шарм вам під сил

під орити серця та роз м оточення. Сьо одні ви цьом непере-
вершені. Одна оли, де і що азати, маєте відч вати всіма фібра-
ми д ші, а та ож спиратися на пра тичний сенс б дь-я их діях. На
дозвіллі рошей не жалійте, за ч жий ошт розважатися протипо а-
зано. Одночасно реаліз йте ар’єрні плани, т т хазяйн є форт на.
СКОРПІОНИ, дизайнерсь ий хист вас нівро , тож займіться до-

машнім бла о строєм, придбайте нове поб тове еле трообладнан-
ня. Чи влашт йте сімейне торжество — запросіть остей та повесе-
літься. Нині поряд з вами дача, надійні впливові др зі, на я их мож-
на по ластися і ви ідно їх ви ористати — з притаманним вам пра ти-
цизмом для реалізації зад мів. Останнє слово завжди за вами!
СТРІЛЬЦІ асоціюватим ться з ходячою енци лопедією, про що

не запитай — на все є вичерпна відповідь. Тож б дьте певні: ваш ав-
торитет виросте до позахмарних висот. А ос іль и нині ється ар’-
єрне майб тнє (на рі ), ріплення сл жбових позицій пройде з ма -
симальною прод тивністю. І не розхрист йте д ш людям, я их ма-
ло знаєте! Вов и в овечих ш рах по аж ть свій істинний ли (все
таємне стане явним), що ардинально змінить ваш долю на раще.
КОЗЕРОГАМ поталанить піймати золот риб , я а ви онає сі

бажання. Головне, аби вони б ли висо ими та бла очестивими.
Найближчим часом маєте остаточно визначитися, що потрібно для
вн трішньої армонії, я і д ховні цінності сповід вати і перетворити-
ся на самодостатню особистість та реставр вати підірване здоров’я.
ВОДОЛІЇ, всередині палах отить во онь се с альних бажань,

що є бронебійним снарядом, паралельно наведіть марафет та е с-
перимент йте із зовнішністю, одя н вши модний ардероб та зро-
бивши е страва антн зачіс , тоді від по лонни ів не б де відбою.
На роботі ба атьох назріває роман, охм ряйте шефа, адріть під-
опічних, що позитивно відобразиться на ар’єрі.
РИБИ, тримайте впевнено р на п льсі ар’єрних справ, нині

вам дано ниш ом-тиш ом маніп лювати по лядами та діями ерівно-
о персонал і зробити та , я мріяли, п стивши в хід запасні озирі.
День армічний, том при от йтеся до несподівано , я і є відл нням
помил ових дій мин лом , ні о о ні в чом не пере он йте, бо на-
живете воро ів, нехай ожен залишається при власній д мці

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Уроки по�олімпійськи
У Києві відсвяткували День фізкультури і спорту
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

На Хрещати відб -
лася одна з найбіль-
ших спортивних а -
цій раїни, ор анізо-
вана Національним
олімпійсь им оміте-
том спільно з Мініс-
терством молоді та
спорт та Київсь ою
місь ою держадмі-
ністрацією — Все-
раїнсь ий олімпій-

сь ий ро . Тисячі
прихильни ів здоро-
во о способ життя
с бот зма алися
різних видах спорт .

Вже вкотре дощ є неодмін�

ним супутником Всеукраїн�

ського олімпійського уроку.

Однак рясні опади не змогла

завадити спортивному святу

на Хрещатику. Традиційно

захід зібрав величезну ауди�

торію учасників. І це не див�

но, адже розмаїття видів

спорту дійсно вражало. “Вже

стало приємною традицією,

що у вересні разом із стартом

навчального року в День фі�

зичної культури і спорту ми

даємо старт цьому унікаль�

ному проекту, який дев’ятий

рік поспіль охопить усю

Україну і завітає до кожного

її куточка,— сказав прези�

дент НОК Сергій Бубка.—

Минулого року учасниками

Олімпійського уроку стало

понад 2,5 млн людей. А сьо�

годні на головній вулиці кра�

їни представлено понад 40

майданчиків, які презенту�

ють близько 75�ти різних ви�

дів спорту”.

Привітав присутніх й го�

лова КМДА Олександр По�

пов: “Приємно, що спор�

тивний гарт переміг негоду

і, незважаючи на дощ, на

Хрещатику панує святкова

атмосфера. Це не дивно,

адже столиця є флагманом

вітчизняного спорту. Сього�

дні у районах Києва відбу�

вається чимало фізкультур�

но�масових заходів, які пе�

редусім покликані популя�

ризувати здоровий спосіб

життя. При цьому основним

завданням влади є створен�

ня та поліпшення спортив�

ної інфраструктури”.

Перед будівлею КМДА зі�

бралися тисячі шанувальни�

ків здорового способу жит�

тя, які разом з чемпіонами

та призерами Олімпійських

ігор розім’ялися, власне, як

і належить на справжньому

спортивному святі.

Символічним відкриттям

Олімпійського уроку став

дзвінок, подзвонити в який

довірили найкращій спорт�

сменці липня, бронзовій

призерці чемпіонату світу зі

стрибків у воду з вишки

Юлії Прокопчук, а також

двом юним вихованцям

спортшколи.

Усім відомо, що найкра�

щий приклад — це власний,

тому своєрідними учителями

цього дня виступили леген�

дарні вітчизняні спортсме�

ни — олімпійські чемпіони

Олексій Торохтій, Наталія

Добринська, Яна Шемякіна,

Валерій Гончаров, Олена

Костевич, дворазова бронзо�

ва призерка Олімпійських

ігор Анна Безсонова, чемпі�

он світу і Європи Георгій За�

нтарая та багато інших.

Атлети з радістю ділилися

своїми секретами успіху і ні�

кому не відмовляли у авто�

графах та фотосесіях. Важ�

ливість подібних заходів від�

значила дворазова бронзова

призерка Олімпійських ігор

Анна Безсонова: “Все почи�

нається з того, що у дітей

з’являються кумири, при�

клад для наслідування. Я

щиро сподіваюсь, що сього�

дні хоча б у однієї дитини

з’явилася мрія здобути золо�

ту нагороду”.

Варто відзначити, що спо�

дівання нашої спортсменки

цілком і повністю виправ�

дилися. Зокрема 13�річний

Віталій, випробувавши свої

сили на тренажері, схожому

на човен для греблі, впевне�

но заявив: “Це важче, аніж я

думав. Мені стало дуже ці�

каво спробувати свої сили

на справжньому човні. Га�

даю, якщо захочу, то зможу

демонструвати гарні показ�

ники. Однак для мене го�

ловне, що це дуже корисно

для здоров’я. До того ж, такі

навантаження замінять мені

дорогі тренажерні зали. Що

може бути краще, ніж бути

здоровим і красивим?”.

Завершилося масштабне

спортивне дійство благодій�

ним гала�концертом “Жива

планета” під гаслом “Спорт

об’єднує!”. Приємно кон�

статувати, що це дійсно

так
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Цей день в історії 17 вересня

1773— почалося повстання під
олов ванням Омеляна П ачова
1857 — народився основопо-

ложни с часної осмонавти и
Костянтин Ціол овсь ий
1864 — народився раїн-

сь ий письменни Михайло Ко-
цюбинсь ий
1871 — в Альпах (на території

Франції, неподалі італійсь о о
ордон ) від рито 13- ілометро-
вий т нель Мон-Сені
1918 — засновано ФК "Вален-

сія" в Іспанії (в даний час єдиний
он рент "Барселоні" і "Реал " в
боротьбі за чемпіонство)
1944 – Київсь ом держав-

ном ніверситеті ім. Т.Г. Шев-
чен а засновано фа льтет між-
народних відносин
1989 – Чернівцях розпочався

І Респ блі ансь ий фестиваль
раїнсь ої пісні "Червона р та"
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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(Ст. Грец.)

хар (мор.)

сорт вино рад
но и тварини

місто в Малі

пра тичні
знання, міння К

Дворазова чемпіон а Олімпійсь их і ор Анна Безсонова ( центрі) провела майстер- лас для сіх прис тніх


