
Ліки для киян
Столиця отримала 4 мільйони гривень на лікарські засоби 
від японської компанії

Другий дім для малят
24 дитячих садки реконструюють та відновлять у столиці наступного року

Учора директор Департаменту освіти і

науки, молоді та спорту КМДА Оксана

Добровольська проінспектувала низку

садочків, у яких було відновлено роботу

непрацюючих груп і виконано ремонти.

Один із них — ДНЗ № 7 Дарницького

району.

"У першу чергу ми реконструювали ті

садочки, де у цьому була найбільша потре'

ба і найбільше навантаження, — розповіла

Оксана Добровольська. — ДНЗ № 7 саме

такий — довкола щільна житлова забудо'

ва. У садку було відновлено 4 групи: дві

групи для ясел і дві для молодшого віку".

Директор Департаменту оглянула світ'

лі просторі кімнати у відновлених групах

із новими дитячими меблями та іграшка'

ми. Більшість діток, які потрапили у ці

групи, цього року вперше пішли у садо'

чок, і, як запевняють вихователі, ошатні

групи позитивно вплинули на процес

адаптації малюків до незнайомого сере'

довища та стали для них другою домів'

кою.

Як розповіла "Хрещатику" в. о завідува'

ча ДНЗ № 7 Ніна Кривенко, у ДНЗ відре'

монтували дах, утеплили фасад, віднови'

ли ігрові дитячі комплекси на майданчи'

ках. "Зарахування у нас відбувалося за

електронною системою, і можу сказати,

що всі, хто хотів, до нас потрапили. На

сьогодні нас відвідує майже 280 малюків".

Загалом, відповідно до завдань Прези'

дента України щодо розширення мережі

дошкільних закладів освіти у столиці,

збереження і удосконалення мережі ДНЗ

визначено одним із пріоритетних напря'

мів роботи для міської влади.

"Відновлення непрацюючих груп від'

бувається за рахунок районних бюджетів,

коштів інвесторів. Цього року таким чи'

ном відновлено 80 груп для 1 600 дітей. І

хоча в таких районах, як Голосіївський,

Дарницький, Печерський, Подільський

їх резерв практично вичерпаний, проте у

нас є ще групи і садки, приміщення яких

досі залишаються в оренді",— зауважила

Оксана Добровольська.

Так, за словами директора Департа'

менту, у мережі дитячих садочків міста є

61 комунальний дошкільний навчальний

заклад, який у 90'х роках був переданий

в оренду різним державним організаціям

та приватним структурам без вилучення з

обліку номерів дошкільних навчальних

закладів. Тож у наступні роки буде над

чим працювати.

"За попередніми даними, таких груп у

місті понад 800. Одночасне їх введення

надало б місту до 16 000 місць. Значна

кількість таких груп є, наприклад, в Дес'

нянському, Дніпровському, Оболонсько'

му районах",— додала Оксана Добро'

вольська.

Нагадаємо, що, відповідно до розпоря'

дження Київської міської державної адмі'

ністрації, у кожному районі столиці була

обрана певна кількість закладів, які потре'

бують відновлення — загалом 27 ДНЗ. На

сьогодні 15 дитсадків уже введені у дію, ще

чотири — відкриються до кінця вересня

(№ 285 у Голосіївському районі, № 208 в

Оболонському, № 373 у Солом'янському

районі, № 567 у Святошинському). Усі ін'

ші мають бути відновлені до кінця 2013

року: Дарницький район — 4 ДНЗ ( № 189,

№ 240, "Зодіак", "Світозар"), Деснянський

район — 2 (Центр розвитку дитини,

№ 795), Печерський район — 1 (№ 143),

Подільський — 1 (№ 268).

"У місті є чимало дитсадків, особливо

зведених у повоєнні роки, а також "довго'

будів", які треба капітально ремонтувати,

а деякі взагалі знести і збудувати нові при'

міщення. Такі об'єкти є практично в кож'

ному районі. Навіть якщо їх відновлювати

без збільшення потужності, то це дозво'

лить отримати ще півтори тисячі місць",—

зазначила Оксана Добровольська.

Аби якомога швидше забезпечити всіх

юних киян місцями в дитсадках, Депар'

тамент освіти також проводить поступо'

ву реорганізацію неефективних шкіл'ди'

тячих садочків. Як пояснюють у Депар'

таменті, цей процес триватиме 2'3 роки,

оскільки діти, які прийшли у цей заклад,

мають закінчити початкову школу. Реор'

ганізація вже розпочата у 12'ти закладах.

Після завершення в них можна буде роз'

містити до 1 000 дітей.

Загалом, за словами Оксани Добро'

вольської, разом усі задіяні проекти да'

ють місту 4 500 місць уже цього року.

"У 2014'му ми продовжимо активно

збільшувати мережу дошкільних на'

вчальних закладів, зокрема відновити 24

садки і забезпечити ще 2 470 місць",—

наголосила Оксана Добровольська

Дире тор Департамент освіти і на и, молоді та спорт КМДА О сана Добровольсь а проінспе т вала низ дитячих садоч ів, я их б ло відновлено робот непрацюючих р п
і ви онано ремонтні роботи

Київ наближається 
до опалювального сезону 
З 5 жовтня до тепла почн ть під лючати об`є ти
соціальної інфрастр т ри
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ДВРЗ чекає оновлення 
Місто обіцяє вирішити на альні питання
найвіддаленішо о мі рорайон столиці
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Кияни оберуть кращу кінострічку 
У столиці пройде Манхеттенсь ий фестиваль
орот ометражних фільмів
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У номері

Новини
В метро замінять 11 ескалаторів 
і 125 вагонів
На станціях столичної підзем и триває поетапна

ре онстр ція ес алаторів. До інця ро влада обі-
цяє оновити одинадцять підйомни ів і почати ремонт
ще двох, я і б д ть повторно введені в е спл атацію
наст пно о ро . Про це в прямом ефірі анал "Ки-
їв" повідомив олова КМДА Оле сандр Попов.
"Ре онстр ція та апітальний ремонт ес алато-

рів — це д же серйозна проблема, том що дея і
підйомни и працюють ще з то о час , оли здали
найперші станції метрополітен . На цей рі за про-
рамою соціально-е ономічно о розвит метропо-
літен ми ви онаємо в повном обсязі ремонт 11-ти
ес алаторів і ще почнемо ре онстр цію двох під-
йомни ів з тим, щоб ввести їх в е спл атацію на-
ст пно о ро . Але на цьом ми з пинятися не б де-
мо, і наст пно о ро , я впевнений, підприємства
"Київсь ий метрополітен" б д ть можливості більш
широ омасштабно зайнятися своїм р хомим с ла-
дом, шляхами, станціями і т. д. ",— розповів він.
Оле сандр Попов зазначив, що на додато до

цьо о в найближчі місяці в Київсь ом метрополітені
б де проведена заміна 125-ти ва онів.
"Та о о масштабно о оновлення р хомо о с лад

в Києві вза алі давно не б ло. Я на адаю, що ці ро-
боти б д ть ви он ватися за ошти, отримані в рам-
ах Кіотсь о о прото ол , це приблизно 1 мільярд
ривень. Через місяць ми з японцями по ажемо
перший с лад метрополітені, абсолютно новий і
найс часніший. Плюс нас ще працює про рама з
ЄБРР, за я ою ми та ож отримаємо іль а еле тро-
поїздів",— додав Оле сандр Попов

В Голосієві відбудеться День 
молодіжного самоврядування
27 вересня з 8.30 до 16.45 в приміщенні Голосіїв-

сь ої РДА відб деться День молодіжно о самовря-
д вання.
Мета заход : зал чення молодих ромадян до дер-

жавної сл жби та безпосередньої часті реалізації
основних напрямів державної молодіжної політи и, на-
ла одження а тивно о діало і співпраці між ор анами
ви онавчої влади та молоддю Голосіївсь о о район .
На адаємо, що в рам ах відзначення Європей-

сь о о тижня місцевої демо ратії, я ий проходитиме
в У раїні з 14 по 20 жовтня, в Голосіївсь ій РДА за
частю ст дентсь ої молоді вищих навчальних за-
ладів, отрі розташовані на території Голосієва,
відб деться День молодіжно о самовряд вання.
Визначений прое т ініційований Ст дентсь ою ра-

дою при Голосіївсь ій райдержадміністрації та під-
триманий оловою район Юрієм К рінним.
З метою реалізації молодіжних ініціатив Ст дент-

сь ою радою визначено з числа ст дентсь ої моло-
ді андидатів, я і а тивно проявили себе ромад-
сь ій діяльності та ст дентсь ом самовряд ванні,
для заміщення та ви онання ф н цій ерівних посад
державних сл жбовців Голосіївсь ої РДА.
Найа тивніші представни и ст дентсь ої молоді

б д ть відзначені дипломами та в лючені до адро-
во о резерв адміністрації на відповідні посади дер-
жавних сл жбовців

"Київзеленбуд" закликає водіїв 
утриматись від паркування автівок
під деревами
У зв'яз з о олошенням Гідрометеоцентр щодо

штормово о попередження Києві, КО "Київзелен-
б д" просить водіїв триматись від пар вання авті-
во під деревами. "Пориви вітр до 20 м\с мож ть
спрово вати пош одження стовб ра дерева навіть
здорово о насадження. Том ми звертаємось до

водіїв з проханням не пар вати автів и під дерева-
ми, особливо біля приб дин ових територій. Це до-
зволить запобі ти пош одженню приватно о транс-
порт , я е, я правило, відновлюється за ошти
власни ів",— зазначив ендире тор КО "Київзелен-
б д" Михайло Царен о.
За важимо, що ожном районі столиці для опе-

ративно о реа вання та лі відації нештатних сит -
ацій призначені оперативні чер ові

Близько 4 млн грн японська компанія "Такеда" пере'

дала столиці на медпрепарати для лікування ішемічних

хвороб, захворювань шлунково'кишкового тракту та на

протизастудні засоби.

Як зазначив директор Департаменту охорони здоров'я

Віталій Мохорєв, цих препаратів дуже потребують хворі,

які страждають на судинні захворювання та мають гос'

трі судинні патології. Відзначимо, у Києві на диспан'

серному обліку з гіпертонією перебувають понад 500

тис. киян. Щорічно фіксується близько 2,5 тис. інфарк'

тів (15 % закінчуються летально) та близько 5'6 тис. ін'

сультів (30 % закінчуються смертю).

На частину цих коштів придбають рентгенконтрастні

діагностичні препарати, адже вони досить дороговартіс'

ні, бо на кошти, передбачені з бюджету, місто не може

цілком забезпечити 100 % потребу медустанов. Тож ліки

будуть спрямовані в стаціонарні лікувальні заклади, які

надають невідкладну допомогу — лікарні швидкої ме'

дичної допомоги, ті стаціонари, де є комп'ютерні та маг'

нітнорезонансні томографи.

Керівник з комерційної діяльності та член ради дирек'

торів компанії "Такеда" Франк Моріх відзначив, що гума'

нітарна допомога, якою уже не один рік вони займаються,

надана місту на ліки з метою покращення здоров'я киян.

"Ця гуманітарна допомога на суму 4 млн грн дозво'

лить сьогодні нашим ветеранам, афганцям, чорнобиль'

цям та іншим соціально незахищеним верствам киян

отримати препарати, котрі не завжди були доступни'

ми,— відзначив заступник голови КМДА Віктор

Корж.— Компанія також запропонувала нам підтримку

в реалізації регіональних медичних програм. Тож ми до'

мовилися про співпрацю заради здоров'я киян, щоб

якість медичних послуг була вищою. Подібні перегово'

ри ведуться ще з кількома міжнародними компаніями,

які попередньо дали згоду на співпрацю".

Голова КМДА Олександр Попов подякував японській

стороні за дуже необхідну місту допомогу й висловив

сподівання на подальшу співпрацю
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Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Київ зал чає до співпраці все більше провідних міжнародних фармацевтичних омпа-
ній. Однією із а тивних часни ів раїнсь о о рин є японсь а омпанія "Та еда".
Вона же близь о 20-ти ро ів плідно співпрацює з У раїною. Нині ж співробітництво
з цією відомою фармацевтичною омпанією нала одж є Київ. Першими рез льтатами
стали ошти, надані міст на лі арсь і засоби. Відповідний сертифі ат чора отримав
олова КМДА Оле сандр Попов.

Наталка МИКОЛАЄНКО
"Хрещатик"

Цьо о навчально о ро до садоч ів Києва пішло на 6 % дітей
більше, ніж торі . Здавалося б, що там іль а відсот ів, про-
те — це шість тисяч, а за алом дош ільні за лади відвід ють
106 тисяч малят! І, я обіцяють демо рафи, столиці і надалі
збільш ватиметься іль ість діто , тож перед місь ою владою
стоїть серйозне завдання забезпечити їх місцями садоч ах.
Цьо оріч місті тривала масштабна ре онстр ція і ремонт
приміщень сад ів та від ривалися нові р пи, цю робот про-
довжать і в 2014-м .
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Новини

Понад 2 тисячі киян вирішили змінити 
сімейного лікаря
Понад 550 тисяч иян вже с ористалися правом самостійно вибра-

ти собі лі аря первинної лан и. Примітно, що більше двох тисяч жите-
лів столиці висловили бажання змінити лі арів, обраних торі , і вже
написали відповідні заяви. Про це прямом ефірі анал “Київ” пові-
домив олова КМДА Оле сандр Попов. “Сьо одні ми маємо 550 тисяч
чолові , я і підтвердили, що за ріплений за ними лі ар їх влаштов є. І
десь трохи більше двох тисяч иян висловили бажання змінити лі аря.
Я вважаю, що це д же раціональний підхід, том що ми ні о о не зм -
ш ємо це робити. Кон ренція між сімейними лі арями б де мати міс-
це і далі, і вона б де тіль и розвиватися”,— під реслив він. На ада-
ємо, що всі охочі ияни мож ть с ористатися можливістю вибрати те-
рапевта, педіатра чи сімейно о лі аря до інця місяця

За знищення зелених насаджень підприємці
сплатили 50 тис. грн
С д задовольнив позов про рат ри Святошинсь о о район столиці та

стя н в з приватно о товариства 50 тис. ривень за несплат відновної
вартості зелених насаджень, видалених на орендованій ділянці. Я пові-
домили “Хрещати ” в прес-сл жбі Святошинсь ої про рат ри, перевір-
ою встановлено, що посадові особи підприємства, я і оренд ють зе-
мельн ділян на Кільцевій дорозі, 12 Києві, самовільно зрізали на ній
13 дерев й 12 щів, не сплативши при цьом бюджет відновн вартість
зелених насаджень, я це передбачено мовами охоронно о до овор . У
зв’яз з виявленими пор шеннями районна про рат ра зверн лася до
с д з позовом, я ом вима ала зобов’язати пор шни а відш од вати
20 тис. ривень відновної вартості зелених насаджень та сплатити штраф
за їх самовільне знесення розмірі 30 тис. ривень. Наразі рішення с д
ви онано, ошти перераховано до місцево о бюджет

Транспортні засоби “Київводоканалу” готові 
до експлуатації взимку на 90 %
У ПАТ “АК “Київводо анал” повідомили про те, що о ляд сіх транс-

портних засобів та механізмів товариства, я ий проходив рам ах під-
отов и до осінньо-зимово о період , за інчено. Перевір а тривала
впродовж місяця. За цей період б ло о лян то 435 одиниць транспорт ,
серед я их: аварійно-відновлювальні машини (РВМ, АВМ, ОВМ), е с а-
ватори, самос иди, бари, авто рани, водовоз и, ва мні машини, ід-
ромашини, автопідйомни и, ле ові автомобілі, автоб си, тра тори та ін-
ші. Крім техні и, омісія проінспе т вала особовий с лад правління
транспорт технічно о департамент “Київводо анал ”: водіїв, тра то-
ристів, машиністів е с аваторів та інженерно-технічних працівни ів, за-
алом майже 500 осіб. За рез льтатами о ляд , 90 % транспортних за-
собів та механізмів під отовлено до осінньо-зимово о період . Виявлені
недолі и інших автомобілів б д ть с нені найближчим часом після де-
тально о аналіз ожно о з них

Цифра дня

1 980 300 000 
доларів США становив обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами у
столиці в січні–червні 2013 року. У порівнянні з січнем–червнем 2012
року обсяги експорту збільшились на 17,2 % 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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За ухилення від сплати податків киянин 
заплатив 62 тис. грн
Планова перевір а, проведена фахівцями столично о правління

Міндоходів одно о із иївсь их підприємців, я ий здійснював роздріб-
н тор івлю прод тами харч вання, напоями та тютюновими вироба-
ми, виявила та е: тривалий час підприємець виплач вав найманом
працівни “ онвертн ” зарплат , щоб хилятися від оподат вання.
За пор шення за онодавства та позбавлення працівни а елементар-
ної соціальної захищеності махінатор донарах вали 2,5 тис. рн по-
дат з доходів фізичних осіб — найманих працівни ів та штрафних
сан цій ще на 1 тис. рн. Крім то о, підприємець, працюючи на за аль-
ній системі оподат вання, в пор шення норм ПК не зареєстр вався
платни ом ПДВ, за що перевір ою йом б ло донараховано подат о-
ве зобов’язання з ПДВ с мі майже 47 тис. рн та застосовано
штрафних сан цій в 11 тис. рн. Я повідомили “Хрещати ” прес-
сл жбі ГУ Міндоходів м. Києві, недбале ставлення до за онодавства
“ ошт вало” бізнесмен більше 62-х тис. рн, я ими він поповнив бю-
джет. Майже щодня працівни и Міндоходів зіштовх ються з нес інчен-
ними та ні чемними спробами обійти за он і нажитися на цьом . Але
пра ти а свідчить про те, що все ж та и рано чи пізно все таємне стає
очевидним

У місті завершився конкурс 
на краще подвір’я
М ніципальна азета “Вечірній Київ” відзначила шість най ращих

оаз, а подвір’я-переможець невдовзі при расить ще й с льпт ра, ви-
онана знаним столичним митцем Костянтином С рит ць им. Меш-
анці в лиці Терещен івсь ої, 7 вітни висадили навесні пра тично на
асфальті, аби їм автів и під ві нами не ставили. А вже вліт б яння
вітів й свіжої зелені серед спе отно о середмістя оцінювало й ж рі
он рс . Старання місцевих осподарів зайняло третє місце. Серед
більш я сотні претендентів он рсі три подвір’я посіли третє міс-
це, два — др е, і одне — перше. Головним ритерієм оцін и подвір’я
б ли реативність та особиста ініціатива иян. “Це д же ласно, що
Оле сандр Попов підтрим є та і реативні ідеї та та их реативних
людей, я і нашом місті не перевелися, слава Бо ”, — пере онаний
член ж рі он рс на раще подвір’я Федір Баландін. Ш од ють чле-
ни ж рі, що не мо ли обрати ще одно о першо о місця. Том др е от-
римали меш анці 12- о під’їзд б дин 27 на в лиці Прирічній. За-
тишн оаз зі ставоч ом, в я ом жив ть золоті риб и й черепаха,
с льпт ри тварин та аз ових персонажів, лавоч и для відпочин та
мости ви отовили власнор ч Єв ен Щерба з др жиною. Увечері под-
вір’я підсвіч є ольорова ілюмінація. Про переможців он рс деталь-
ніше роз аж ть ор анізатори а ції на сторін ах видання і вже сьо одні
за ли ають иян от ватися до зма ань наст пно о ро

Сьогодні в столиці ярмаркуватимуть
Я повідомили “Хрещати ” в правлінні вн трішньої тор івлі та по-

б т , 25 вересня в столиці відб д ться традиційні сільсь о осподар-
сь і ярмар и. Зо рема в серед тор ватим ть в Голосіївсь ом райо-
ні на Страте ічном шосе, 6-8; в Дніпровсь ом — на просп. Возз’єд-
нання, 2-10; в Подільсь ом — на просп. Правди, 31-35; в Святошин-
сь ом — на в л. Підлісній, 8, на розі просп. Перемо и та б льв. А а-
демі а Вернадсь о о, на розі в л. Т л зи та б льв. Р. Роллана; в Шев-
чен івсь ом — на в л. Тр довій, 7-а

Київ наближається 
до опалювального сезону
З 5 жовтня до тепла почнуть підключати об’єкти соціальної 
інфраструктури
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Київ стрім о наближається
до почат ново о опалю-
вально о сезон . Аби хо-
лодна пора ро пройшла
без неприємних сюрпри-
зів, для иян протя ом ро-

місті б ла проведена
значна робота з заміни та
ре онстр ції інженерних
мереж. Наразі ПАТ “Київ-
енер о” заверш є всі ре-
монтні роботи, тож з 5-7
жовтня до систем опален-
ня розпочн ть під лючати
об’є ти соціальної інфра-
стр т ри, а з 15 жовт-
ня — житлові б дин и.

Столиця України до нового опалю�

вального сезону готова на 95 %. Так,

паспорти готовності вже отримали

більше 99 % житлових будинків міста,

а акти готовності — 90 % столичних

котелень. За словами заступника ди�

ректора Департаменту житлово�ко�

мунальної інфраструктури  КМДА

Володимира Баженова, прийняти

теплоносій готові всі об’єкти соціаль�

ної інфраструктури, окрім тих, що

знаходяться на ділянках теплотрас,

на яких досі тривають роботи. Наразі

таких ділянок у місті 49. Це близько

350�ти житлових будинків.

Серед них і ділянка від централь�

ного теплового пункту, що розташо�

ваний по вул. Приозерній, 2�б, що в

Оболонському районі міста. Тут

проводиться реконструкція розпо�

дільчих тепломереж центрального

опалення та гарячого водопостачан�

ня. Тривають роботи із реконструк�

ції магістральної теплової мережі по

вул. Попова. ПАТ “Київенерго” по�

відомляє, що ці мережі експлуату�

ються з 80�х років минулого сторіч�

чя та давно відпрацювали свій нор�

мативний ресурс. Так, за останні

п’ять років фахівці підприємства

ліквідували тут понад 50 пошко�

джень. Тепломережі постачають

тепло та гарячу воду мешканцям 35�

ти багатоповерхових будинків, од�

ному дитячому садочку та п’ятьом

відомчим установам, які розташова�

ні по вулицях Івашкевича, Попова,

Мукачівській, Приозерній.

За словами генерального директо�

ра ПАТ “Київенерго” Олександра

Фоменка, на цих ділянках сьогодні

виконано 80 % робіт.

“Ми завершуємо реконструкцію

тепломереж та інші роботи з підго�

товки до нового опалювального се�

зону в Києві. Підвищена увага при�

діляється якісному теплозабезпе�

ченню житлових масивів столиці, де

розташовані багатоповерхові будин�

ки, школи, дитячі садочки”,— за�

значив пан Фоменко.

Нагадаємо, що у нинішньому році

“Київенерго” в теплове господар�

ство столиці спрямує понад 270 млн

грн. Зокрема у тепломережі Оболон�

ського району компанія інвестує 13

млн грн.

Олександр Фоменко ще раз під�

твердив, що всі роботи з рекон�

струкції та заміни мереж в столиці

будуть завершені до 1 жовтня, а роз�

риття ліквідовані до 1 листопада.

Вчора виїзну нараду на об’єкти

реконструкції здійснив і віце�

прем’єр�міністр України Олександр

Вілкул. “Люди мають бути забезпе�

чені стабільним теплом під час но�

вого опалювального сезону. Урядом

поставлене завдання місцевим орга�

нам влади та підприємствам вжити

необхідних заходів щодо модерніза�

ції розподільчих теплових мереж

центрального опалення та гарячого

водопостачання для зменшення ава�

рійності та втрат тепла”,— наголо�

сив пан Вілкул.

Він повідомив, що до 1 жовтня всі

роботи будуть завершені, а 5�7 жовт�

ня до тепла почнуть підключати

об’єкти соціальної інфраструктури.

А от вже 15 жовтня потепліє і в жит�

лових приміщеннях.

Зазначимо, як повідомлялося ра�

ніше, якщо середньодобова темпе�

ратура протягом трьох днів знаходи�

тиметься на позначці +8°С, тепло до

будинків киян розпочнуть подавати

раніше встановлених термінів.

До слова, до опалювального сезону

в столиці здійснено капітальний ре�

монт енергоблоків ТЕЦ�5 та ТЕЦ�6,

відремонтовано майже 600 водогрій�

них і парових котлів, а також більше

двох тисяч теплових пунктів та 16 на�

сосних станцій. Вже проведено гід�

равлічні випробування тепломереж,

зокрема 51 магістралі і мереж від 159�

ти районних і квартальних коте�

лень

ДВРЗ чекає оновлення
Місто обіцяє вирішити нагальні питання найвіддаленішого 
мікрорайону міста
Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

У рам ах план вання бюджетної про-
рами на 2014 рі продовж ються
з стрічі очільни а КМДА Оле сандра
Попова з меш анцями мі рорайонів
столиці. Днями він поспіл вався з
жителями одно о із найвіддаленіших
та найпроблемніших мі рорайонів
Києва — ДВРЗ.

Як зазначив голова КМДА у ході зустрічі з меш�

канцями, сьогодні перед міською владою стоїть

дуже важливе завдання, поставлене Президентом

України щодо створення якісних умов життя на�

селення незалежно від місця їхнього проживання.

“Аби його виконати, нам потрібно знати про нега�

разди мешканців усіх житлових масивів. Пробле�

ми мікрорайону ДВРЗ масштабні, тож ми не змо�

жемо усіх їх вирішити найближчим часом. Однак

разом ми маємо розробити поетапний план роз�

витку району. Першочергові і найпріоритетніші

кроки мають бути визначені з урахуванням думки

мешканців району. Зараз ми на етапі формування

бюджету Києва на наступний рік, тож момент, на�

справді, вдалий для того, щоб закласти у кошто�

рис міста фінансування таких першочергових

кроків”,— наголосив Олександр Попов.

Однією з головних проблем для мешканців

ДВРЗ залишається питання інфраструктури райо�

ну, яке міська влада обіцяє вирішити. Наприклад,

буде розглядатися можливість введення нового

автобусного рейсу для мікрорайону. Голова КМДА

також нагадав, що за останні півтора роки до сто�

лиці було поставлено 320 нових одиниць техніки,

зокрема трамваїв. “Стосовно трамвая, то необхід�

но буде подумати, як це зробити. Думаю, що трам�

вай “Каштан�2” якраз підійде, бо він великогаба�

ритний, сучасний та вміщує багато людей”,— за�

значив очільник міськдержадміністрації.

Серед наболілих тем — і проблема облаштуван�

ня зупинок маршрутних таксі та нестача пішохід�

них доріжок. Також мешканці ДВРЗ наголосили

на тому, що для мікрорайону потрібно розробити

варіанти будівництва об’їзної дороги для розван�

таження місцевого напрямку в середині району.

До того ж, у зв’язку з тим, що мікрорайон стрім�

ко розвивається, дуже багато молодих сімей з діть�

ми заселяється у нові забудови, і тут катастрофіч�

но бракує місць в дитсадках. Олександр Попов за�

певнив, що це питання наразі поступово вирішує�

ться. “Так, наприклад, за останні три роки, а та�

кож до кінця нинішнього року у нас буде показ�

ник плюс 10 тисяч додаткових місць в садочках.

Також окремим питанням стоїть фінансування

дитсадків та шкіл”,— наголосив голова КМДА.

Мешканців ДВРЗ турбує і питання соціального

житла. Як нагадав Олександр Попов, на сьогодні

існує низка програм, які місто та уряд сумісно ре�

алізують. “Перша програма, яка вже діє тривалий

час — 70х30. Ця програма складається з того, що

30 % вартості квартири вносить держава або міс�

то, а інші 70 % сплачує громадянин, який стоїть у

черзі на квартиру, іншими словами, інвестор”,—

пояснив присутнім пан Попов. Також реалізуєть�

ся програма доступного житла на виконання со�

ціальних ініціатив Президента України Віктора

Януковича: “Тобто коли людина йде до банку,

щоб взяти кредит на купівлю квартири, та отри�

мує його на 15 років. Таким чином вона сплачує 

3 % в рік, решту суми сплачує державний бю�

джет”. Також Олександр Попов розповів меш�

канцям про нову програму, яка нині на розгляді в

уряді. “Наша ідея — збудувати житло, яке б ми

могли здавати в оренду працівникам бюджетної

сфери за значно нижчими цінами, ніж ринкові. А

в перспективі можливе й постійне проживання з

виплатою протягом 15�20 років”,— зауважив він.

Після зустрічі голова КМДА разом із мешкан�

цями ДВРЗ оглянув місцеву школу № 103, яка

терміново потребує реконструкції, проінспекту�

вав територію приватної забудови, де гостро сто�

їть питання пониження рівня ґрунтових вод та

будівництва каналізаційної системи. Усі звернен�

ня Олександр Попов взяв під особистий контроль

та доручив очільнику Дніпровської РДА Сергію

Кравченку уважно вивчити висловлені мешкан�

цями проблеми та вжити всіх необхідних заходів

для їхнього вирішення.

Зазначимо, що голова КМДА продовжить тра�

дицію зустрічей з мешканцями, адже лише безпо�

середнє спілкування дозволяє виявити найбільш

проблемні питання, вирішення яких передбачено

ініціативами Президента України щодо створен�

ня якісних умов життя громадян

Виїзн нарад на столичні об`є ти ре онстр ції здійснив і віце-прем`єр-міністр У раїни Оле сандр Віл л

Під час з стрічі з оловою КМДА Оле сандром Поповим меш анці ДВРЗ оворили про найбільш наболілі
проблеми сво о мі рорайон
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Ділові новини
Бюрократи проти 
дерегуляції бізнесу
Прем'єр-міністр Ми ола Азаров

вважає бюро ратію оловною
проблемою при дере ляції бізне-
с . Про це він с азав на онферен-
ції "Ялтинс ая європейсь а страте-
ія", інформ ють "У раїнсь і нови-
ни". На д м прем'єра, ряд же
д же ба ато зробив для дере ля-
ції бізнес . "Ось я задаю собі пи-
тання: а чом 3/4 революційних а -
тів, що ре люють різні адміністра-
тивні норми, с н то, зважаючи на
осподарсь діяльність підприєм-
ців, одна я ихось істотних поліп-
шень не відч вається? Я відповім
на це питання д же просто: том
що на рівні за он приймається
я ийсь дере лювальний а т, що
потім вихолощ ється за рах но
різно о род підза онних норма-
тивних до ментів", — с азав пан
Азаров. Він певнений, що необ-
хідно провести д же ретельн ро-
бот з с нення бюро ратичних
проблем для то о, щоб дійти до то-
о рівня дере ляції, що є в Європі.
"Я, до речі, не ідеаліз ю діючий ре-
лятивний режим планах Євро-

пейсь о о Союз ", — додав Аза-
ров. Прем'єр на олосив, що йом
за сл жбовим обов'яз ом іноді до-
водиться сти атися з олосальною
бюро ратією і повільністю прий-
нятті рішень з бо ЄС. Проте, на
йо о д м , бюро ратичний апарат
в У раїні за останні ро и отримав
імп льс і нама ається пристос ва-
тися до ново о стан справ

Стартує видобуток 
сланцевого газу

Royal Dutch Shell проб рила
перш свердловин для видо-
б т сланцево о аз в У раїні,

заявив прем'єр-міністр Ми ола
Азаров під час X Міжнародної
онференції YES в Ялті. "Ми про-
б рили же перш свердловин
на родовищі сланцево о аз . Це
перша ластів а",— зазначив Ми-
ола Азаров. Водночас лава
ряд на адав, що мин ло о
тижня під час робочо о візит
Нідерланди і з стрічі з ерівниц-
твом Royal Dutch Shell омпанія
запропон вала У раїні свої с -
часні техноло ії, я і дозволяють
відновити видоб то в леводнів
на виснажених родовищах. "Ці
родовища виснажені з точ и зо-
р техноло ій 60-х ро ів мин ло-
о сторіччя, але зовсім не висна-
жені з точ и зор сьо однішніх
техноло ічних можливостей. То-
м ми розрахов ємо, що наші
за онсервовані родовища Хар-
івсь ій і С мсь ій областях, я і
олись давали У раїні 70 млрд
бометрів природно о аз ,

рез льтаті застос вання с час-
них техноло ій дозволять нам
видоб вати значні обся и а-
з ",— зазначив пан Азаров.
Та ож в інтерв'ю одном з ро-

сійсь их теле аналів прем'єр за-
явив, що через висо цін на ро-
сійсь ий аз У раїна б де зм ше-
на пра тично відмовитися від йо-
о за півель. "Ми с ороч ємо
за півлі російсь о о аз — ми
зм шені займатися диверсифі а-
цією, за пов вати на інших рин-
ах цей аз, ми зм шені с ороч -
вати споживання аз , десь о-
тельні переводити з аз на в іл-
ля. В рез льтаті, я що та справа
піде, ми вже майже в два рази
с оротили за півлі аз , ми
пра тично відмовимося від росій-
сь о о аз ",— під реслив Ми о-
ла Азаров

Утилізаційний збір: форма
оплати
20 вересня Кабмін прийняв по-

станов "Про затвердження фор-
ми довід и про сплат е оло іч-
но о подат за тилізацію знятих
з е спл атації транспортних за-
собів та форми довід и про звіль-
нення від сплати е оло ічно о по-
дат за тилізацію знятих з е с-
пл атації транспортних засобів".
Затверджена форма довід и про
сплат е оло ічно о подат за
тилізацію знятих з е спл атації
транспортних засобів, а та ож
форма довід и про звільнення від
сплати е оло ічно о подат за
тилізацію знятих з е спл атації
транспортних засобів. Ор ани
доходів і зборів під час ввезення
транспортних засобів на митн
територію У раїни та виробни и
під час реалізації транспортних
засобів б д ть видавати довід и
за зраз ами, затвердженими
цією постановою, до запрова-
дження видачі та их довідо , я
блан ів с ворої звітності. Впрова-
дження в дію норм постанови за-
безпечить реалізацію права влас-
ни ів транспортних засобів, я і
сплатили е оло ічний подато
або звільнені від йо о сплати від-
повідно до за онодавства, на от-
римання без оштовної посл и з
тилізації знятих з е спл атації
транспортних засобів. За наявно-
сті зазначених довідо ор ани
вн трішніх справ змож ть реєс-
тр вати ввезений або ви отовле-
ний на території У раїни після 1
вересня 2013 ро транспортний
засіб.
Зазначимо, що аналіз роботи

митниць Міндоходів свідчить, що
обся и ввезення авто протя ом
літа зростали постійно, дося н в-

ши ма симально о значення
серпні, оли б ло імпортовано
майже 47 тис. автомобілів за-
альною вартістю близь о пів-
мільярда доларів, що вдвічі пере-
вищ є то орічні по азни и (26,6
тис. авто). Переважн іль ість
завезених серпні транспортних
засобів с лали нові ле ові авто-
мобілі — понад 24,2 тис. На др -
ом місці опинились вантажів и,
я і вже б ли вжит . Та их ма-
шин завезли майже 19 тис., що
вдвічі перевищ є імпорт серпні
2012 ро (трохи більше 9,5 тис.).
Усьо о в літній період імпортова-
но понад 100 тис. автомобілів за-
альною вартістю більше $ 1,2
млрд

Покупки в "дьюті фрі" — 
під контроль

К пити товари "дьюті фрі"
відтепер можна б де лише за на-
явності посад ово о талона на
літа чи поїзд. Для то о, щоб
правила тор івлі в ма азинах
"дьюті фрі" відповідали вимо ам
Митно о Коде с , Міндоходів
розроблено прое т постанови
Кабмін "Про внесення змін до
Правил продаж товарів безмит-
ної тор івлі". Та , прое том пе-
редбачено обов'яз ове внесення
до асово о або товарно о че
відомостей про особ по пця, а
та ож, при необхідності, подання
пасажирами додат ових до -
ментів при півлі товарів: посад-
ово о талона для повітряно о
транспорт , проїзно о чи поса-
дочно о талона при переміщенні
залізницями. У та ий спосіб за-
пропоновані зміни дозволять од-
нозначно ідентифі вати особ
по пця, я ий здійснив по п в

та ом ма азині, та про онтро-
лювати фа т вивоз придбано о
товар з території У раїни. З ін-
шо о бо , це забезпечить он-
троль за дотриманням ма азина-
ми безмитної тор івлі правил
продаж . За даними аналіти ів
Міндоходів, останнім часом все
частіше товари, придбані в ма а-
зинах безмитної тор івлі, та зва-
них "дьюті фрі", залишаються на
території У раїни з подальшим
споживанням або реалізацією,
що є пор шенням митно о за о-
нодавства нашої раїни та завдає
ш оди державном бюджет .
Обов'яз ове внесення до асово-
о або товарно о че відомо-
стей про особ по пця ма а-
зинах "дьюті фрі" є звичайною
пра ти ою, я а діє в переважній
більшості раїн світ

Як не потрапити 
у шахрайську пастку

У ЗМІ поширюється інформація
про те, що Києві аферисти "від-
рили масове полювання на са-
мотніх пенсіонерів з метою заво-
лодіння їхнім житлом". Займають-
ся шахрайством начебто онто-
ри, фірми, отрі пропон ють по-
сл и довічної опі и над літніми
людьми. Відповідно, по смерті
пенсіонерів вартири переходять
власність шахрайсь их синди-

атів. Я зазначають в ГУМВС
У раїни в м. Києві, подібних ма-
сових звернень не зафі совано,
та іноді до ор анів вн трішніх
справ звертаються люди із заява-
ми про те, що, підписавши до о-
вір з подібними фірмами або з
фізособами про до ляд і опі ,
вони ненаро ом дізнаються, що
їхнє житло тепер знаходиться

власності цих осіб. Кожна та а
заява ретельно роз лядається
правоохоронцями, одна , я пра-
вило, шахрайство, я що воно і
дійсно має місце і за я е можна
по арати з ідно з чинним за оно-
давством, довести неможливо.
Справа в тім, що пенсіонери,
ставлячи підпис на запропонова-
ном до менті, попередньо йо о
не читають або читають не важ-
но. А в подібній оді п н т про
передач житла разі смерті осо-
би, за я ою взялися до лядати,
прописаний д же чіт о. Я що
пенсіонера в подальшом вини-
ають претензії до своїх опі нів
(а та е б ває доволі часто), вони
мож ть розрішити свої с мніви
лише через с дов інстанцію, то-
м що дане питання знаходиться
площині цивільно-правових від-

носин. Міліція та их випад ах не
має повноважень на роз ляд по-
дібних справ.
МВС звертається до осіб, я і

сил життєвих обставин залиши-
лися самотніми і потреб ють сто-
ронньої опі и і пі л вання, з про-
ханням при ладанні б дь-я их
од я з фірмами, та і з фізосо-

бами, отрі пропон ють свої по-
сл и по довічном триманню,
важно ознайомитися з те стами
до ментів, я і потрібно підпис -
вати. Ос іль и людям літньо о ві-

важ о розібратися специфіч-
них паперах, вони повинні пере-
страх ватися: не поспішати ста-
вити свій підпис, а спочат звер-
н тися за онс льтацією до осо-
би, я а орієнт ється юридичних
тон ощах. Це може б ти пред-
ставни соціальної сл жби, адмі-
ністрація ЖКГ, дільничний інспе -
тор, я ий обсл ов є дан адмі-
ністративн зон

3

ЕКОНОМІКА
Хрещатик 25 вересня 2013 року

Гаманець відходить у минуле
Практика безготівкових розрахунків, прийнята у цивілізованому світі, потроху приживається 
й в Україні
Марта КОХАН
"Хрещатик"

З почат ом цієї осені Національний бан
запровадив обмеження отів ових опера-
цій в У раїні на с м понад 150 тисяч
рн. Тепер проводити операції півлі-
продаж , напри лад, вартири чи автомо-
біля, можна лише за допомо ою бан ів-
сь их рах н ів. І це тіль и почато . Бан і-
ри вист пають за те, аби після перехід-
но о період діюч план в 150 тисяч
ривень знизити хоча б до 50-ти тисяч.
Е сперти визнають, що ці процеси б д ть
продовж ватись, адже без отів ові розра-
х н и нас стають все поп лярніші — я і
всьом світі.

Україна у світовому тренді
У розвинутих країнах вже традиційно у магазинах ви�

користовують платіжну картку як засіб платежу. Та й у су�

сідній Росії 60 %, наприклад, на ринку купівлі�продажу

товарів здійснюють через платіжну картку, зазначає фі�

нансовий аналітик Олександр Охріменко. У Незалежній

асоціації банків України (НАБУ), зі свого боку, наводять

красномовні дані — в Європі давно існують обмеження на

розмір готівкового чеку — в середньому 3 тис. євро (від 

1 тис. євро в Італії до 5 тис. євро в Бельгії). У нас таких об�

межень поки немає, проте все більше людей віддають пе�

ревагу безготівковим розрахункам — останніми роками

вони щороку зростають у півтора разу. На сьогодні на

кожну дорослу людину припадає 2�3 пластикові картки,

дедалі більшої популярності набувають електронні гроші,

розповсюджуються системи дистанційного управління

рахунками (Інтернет і телебанкінг). "При цьому комісій

при оплаті товарів чи послуг за допомогою пластикової

картки для людей немає. Комісію сплачують торговці, які

зацікавлені у збільшенні товарообігу, наданні сучасного

сервісу, поліпшенні іміджу і репутації компанії. Що сто�

сується первинного ринку автомобілів і нерухомості, то

він уже давно повністю безготівковий. Автосалони і забу�

довники самі не приймають готівкові кошти, вони роб�

лять це тільки або через касу банку з подальшим зараху�

ванням на рахунок продавця, або через перерахування з

рахунку на рахунок. І люди до цього вже звикли. При цьо�

му в першому випадку комісію сплачує сам торговець",—

пояснює координатор комітету НАБУ з питань банків�

ської інфраструктури та платіжних систем Володимир

Єременко. Тож нововведення щодо безготівкових розра�

хунків, що запрацювало з вересня, виглядає логічним.

Можливі варіанти

Якщо покупець з якихось ідеологічних міркувань ка�

тегорично не хоче відкривати рахунок, існує такий інст�

румент, як внесення готівки на рахунок продавця, нага�

дують в НАБУ. Звичайна банківська комісія при такій

операції в середньому становить 0,5 % від суми.

Другий варіант — перерахування з рахунку покупця на

рахунок продавця, в тому числі з використанням систем

дистанційного управління рахунком. А при здійсненні

платежу в рамках одного відділення у присутності нота�

ріуса продавець миттєво отримує підтвердження про за�

рахування коштів на його рахунок.

Якщо ж потрібна гарантія здійснення платежу, її може

надати сам нотаріус. Це може бути зроблено через вико�

ристання так званого депозиту нотаріуса. Тобто поку�

пець заздалегідь переказує кошти на спеціальний раху�

нок, який банк відкриває на ім'я нотаріуса. Після підпи�

сання угоди нотаріус, у свою чергу, переказує ці кошти

продавцю.

Гарантію платежу може надати і банк. Для цього тре�

ба використовувати акредитив між фізособами або де�

позит на ім'я третьої особи з особливими умовами.

"Суть цих інструментів полягає в тому, що гроші покуп�

ця депонуються в банку на спеціальних рахунках, а банк

віддає їх продавцю тільки після пред'явлення докумен�

тів, що посвідчують виконання угоди, наприклад, нота�

ріально посвідченого договору купівлі�продажу. Таким

чином банк гарантує виконання угоди. За нашими да�

ними, в деяких банках ця операція тарифікується таким

чином: випуск акредитиву (з відкриттям рахунку) — 

1 тис. грн, прийом документів і переказ коштів проти

документів — 100 грн",— розповів Володимир Єремен�

ко.

Банкам не дадуть "розгулятись"

Фінустанови самостійно встановлюють процентні

ставки та комісійну винагороду за надані послуги, тож

виникали побоювання, що вони цим скористаються,

аби підвищити їх. Аби убезпечитись від цього, НБУ на�

правив листа Незалежній асоціації банків України з про�

позицією спільно з вітчизняними банками "опрацювати

можливість оптимізації структури доходів та недопу�

щення додаткового фінансового навантаження на фі�

зичних осіб в частині сплати сум комісійної винагороди

банку за переказ коштів". "Витрати в частині сплати ко�

місійних за операціями з переказу коштів через банк не

повинні обходитись покупцям дорожче, ніж витрати

щодо проведення операцій з готівкою, так як здійснен�

ня таких операцій є абсолютно стандартними і відно�

ситься до звичайних банківських операцій",— зазнача�

ють в НБУ.

До того ж, закони конкуренції також ніхто не відмі�

няв. Адже якщо фінустанова підвищить ціни на свої по�

слуги, клієнт спокійно піде в інший банк, яких сьогодні

в Україні нараховується більше 170�ти. За даними НАБУ,

деякі банки нині встановлюють незначні комісії за від�

криття рахунку і нульові комісії за перерахування кош�

тів. Таким чином вони хочуть стимулювати клієнтів за�

лишати кошти на своїх рахунках і тим самим заробити

на збільшенні своєї ресурсної бази. Розмір комісії за пе�

рерахування коштів сьогодні становить 0�0,5 % від суми

платежу. Деякі банки встановлюють верхню і нижню

границі суми, наприклад: комісія 0,4 %, але не менше 10

грн і не більше 500 грн.

Контроль та санкції

Як завжди, на практиці почалося вишукування спо�

собів "обходу" нововведень, наприклад, розстрочка

платежу, його розбивка на частини декільком контр�

агентам, покупки у лізинг та ін. Та експерти зазнача�

ють — подібні випадки не стануть у нас масовими,

адже не кожен готовий морочити голову над якими�

небудь схемами. Особливо з міркувань безпеки —

адже сучасні Остапи Бендери завжди напоготові ви�

пробувати на вас "порівняно чесні способи відбиран�

ня грошей". Вам можуть не заплатити за покупку чи

заплатити фальшивими купюрами. До того ж, контро�

люючі органи також не дрімають. "В роз'ясненнях

НБУ говориться, що перевірятимуть суму угоди, а не

окремі транші, тобто, якщо ця сума — 150 тис. грн і

більше, то платіть, будь ласка, хоч по одній гривні, але

в безготівковій формі",— підкреслює Володимир Єре�

менко.

Тим же, хто все ж наважується на створення різнома�

нітних схем, в тому числі "напівзаконних", можуть за�

грожувати різноманітні санкції. Сьогодні контроль за

додержанням порядку проведення готівкових розрахун�

ків за товари (послуги) здійснюють органи державної

податкової служби. А відповідно до статті 163�15 Кодек�

су України про адміністративні правопорушення пору�

шення порядку проведення готівкових розрахунків за

товари (послуги), у тому числі перевищення граничних

сум розрахунків готівкою, тягне за собою накладення

штрафу на фізичну особу підприємця, посадових осіб

юридичної особи. Експерти вказують, що конкретні

санкції визначатимуться за результатами відповідних

перевірок.

Доларам — бій
Експерти зазначають, що подібні новації мають сенс й

загалом для економіки України. "Це, мабуть, на всьому

пострадянському просторі тільки в Україні така долари�

зація нерухомості. Тому треба теж піти від цього долара.

Будуть, звичайно, на певних етапах деякі труднощі. Ні

для кого не секрет, що основна сума, якою розраховую�

ться за нерухомість, зберігається у "всеукраїнському

банку трилітровому", який розташований десь поряд із

ліжком, і також у доларах",— визнає віце�президент Асо�

ціації професійних управляючих нерухомістю Анатолій

Топал.

До того ж, у рамках заходів, які спрямовані на дедола�

ризацію економіки України, регулятор нещодавно змі�

нив правила обігу іноземної валюти на поточних рахун�

ках фізосіб. Тепер при переказі валютних коштів між

фізособами в Україні на поточний рахунок отримувача

зараховуватимуть кошти у гривневому еквіваленті. Від�

повідна постанова правління НБУ № 365 від 16 вересня

2013 року набула чинності 21 вересня. При цьому режим

зарахування на поточні рахунки інвалюти, що надходить

з�за кордону, наразі не змінився

Порушення порядку проведення
готівкових розрахунків за товари

(послуги), у тому числі перевищення
граничних сум розрахунків готівкою,
тягне за собою накладення штрафу

Я що с ма до овор півлі-продаж , що ладається між фізособами в У раїні, перевищ є 150 тис. рн,
то нотарі с з 1 вересня 2013 ро має здійснювати посвідчення та ої оди лише після то о, я пере о-
нається, що сторони дотримали вимо про проведення розрах н ів без отів овій формі. У без отів о-
вій формі здійснюються всі розрах н и на за альн с м до овор незалежно від розмір ожно о плате-
ж .
Я що оплат б ло здійснено шляхом пере аз оштів з поточно о рах н фізичної особи-по пця на по-

точний рах но фізичної особи-продавця, то підтвердними до ментами про проведення розрах н ів
без отів овій формі є дор чення або до мент за операціями з платіжною арт ою, сформований відпо-
відно до правил платіжної системи. При цьом дор чення має б ти засвідчене підписом відповідально о
ви онавця та відбит ом штампа бан , зазначають в НБУ.
Я що розрах но проводиться шляхом від риття фізичною особою-по пцем в ладно о (депозитно о)

рах н на ім'я фізичної особи-продавця, то підтвердженням операції є роздр ований відповідний асо-
вий до мент ( витанція/че бан омата, сліп/інший до мент бан , що є підтвердженням внесення отів-
и відповідній платіжній системі). Здійснення платеж та ож можна підтвердити платіжним дор ченням
або до ментом за операцією з платіжною арт ою. Оформлений при цьом до овір бан івсь о о в лад
має містити мови вст п володіння оштами фізичною особою-продавцем — наявність посвідчено о но-
тарі сом до овор півлі-продаж тощо, а та ож визначати мови від ли ання оштів фізичною особою-
по пцем.
Крім то о, оплата може б ти здійснена:
— шляхом внесення оштів на депозит на о ремий поточний рах но нотарі са;
— із застос ванням а редитивної форми розрах н ів;
— шляхом внесення отів и на поточний рах но фізичної особи-продавця.
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Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Спеціалізована ш ола
№ 44 для своїх вихован-
ців — я рідна домів а.
Адже т т настіль и др ж-
ний та висо о валіфі ова-
ний педа о ічний оле -
тив, що діти поч ваються
я дома й завжди мають
підтрим старших на-
ставни ів. Вели ва в
навчальном за ладі при-
діляють вивченню інозем-
них мов та творчом роз-
вит дитини. Основна
відмінність за лад — сі
прое ти ш ола реаліз є
тісній співпраці з бать а-
ми та близь ими своїх
чнів.

Виховують дітей тут 
в кращих родинних 
традиціях

Першокласників у школі

зустрічали з почестями. Мелодій�

ним звуком шкільного дзвоника

завітав у кожну домівку вересень.

День знань — це свято, яке нікого

не залишає байдужим, а особливо

тих, хто вперше переступає поріг

школи. Ось і в спеціалізованій

школі I�III ступенів з поглибле�

ним вивченням англійської мови

№ 44 (Голосіївський район) свято

першого дзвоника було радісним і

водночас хвилюючим не лише для

першокласників, а й для їхніх

батьків. Адже під оплески всіх

присутніх вони урочисто завели

своїх дітей на шкільну лінійку і з

теплих, турботливих рук передали

їх у надійні руки першої вчитель�

ки — батьки благословили своїх

дітей хлібом�сіллю. У школу пер�

шачки заходили під українськими

вишитими рушниками, які на

щастя, на долю подарували їм

найрідніші для них люди.

У процесі навчання педагогіч�

ний колектив тісно співпрацює з

рідними їх вихованців. “Школа —

це частина життя, а не підготовка

до нього, тому важливо, щоб ак�

тивними учасниками шкільного

життя дитини були найдорожчі

для неї люди — батьки, дідусі, ба�

бусі,— зазначила директор школи

Наталія Бриковець.— У нашій

школі ми намагаємося підтриму�

вати ці стосунки, адже завдяки

тісній співпраці навчального за�

кладу з батьками та членами їхніх

родин навколо дітей створюється

атмосфера довіри, взаєморозумін�

ня, підтримки. Ми цінуємо ідеї

батьків й прислухаємося до їхніх

порад. Тільки завдяки високій

культурі спілкування педагогів і

батьків, доброзичливості, неупе�

редженості у розв’язанні різних

проблем можна досягти ефектив�

ної взаємодії навчального закладу

і сім’ї, що для нас та дітей дуже

важливо”.

Кваліфіковані педагоги —
високі досягнення учнів

Навчають дітей у школі високо�

кваліфіковані педагоги. Тут пра�

цює 14 спеціалістів вищої катего�

рії, чотири учителі�методисти,

троє старших учителів, два вчите�

лі нагороджені знаком “Відмін�

ник освіти України”. Всі вони ра�

зом забезпечують високий рівень

викладання шкільних предметів.

Батьки ж, у свою чергу, всіляко за�

охочують дітей до навчання. Так

співпраця вчителів та батьків дає

позитивні результати. “Лише в

2012�2013 навчальному році

дев’ять наших учнів стали призе�

рами II та III етапів Всеукраїн�

ських учнівських олімпіад. Ми

маємо чотири переможці II та два

переможці III етапу конкурсу за�

хисту науково�дослідницьких ро�

біт Малої академії наук. Ще од�

ним досягненням нашої школи є

перемога учениці 4�го класу Ма�

річки Гавриш. Дівчинка виборола

I місце на районному та II місце

на міському етапі конкурсу знав�

ців української мови ім. П. Яци�

ка”,— розповіла “Хрещатику” па�

ні Наталія Бриковець.

Випускники цієї школи виявля�

ють ґрунтовні знання з англій�

ської та української мови, історії

на зовнішньому незалежному оці�

нюванні.

Велика увага до вивчення
іноземних мов

Школа спеціалізується на по�

глибленому вивченні англійської

мови. З 2009 року навчальний за�

клад № 44 є активним учасником

міжнародного освітньо�культур�

ного проекту “Україна�Італія:

культурні діалоги без кордонів”,

керівником якого є директор Цен�

тру географічних та культурних

досліджень Італії КНУ імені Тара�

са Шевченка Олена Мотузенко.

Як результат цієї співпраці вчите�

лі школи разом з фахівцями уні�

верситету розробили програму з

італійської мови як другої інозем�

ної для 5�11 класів (затверджена

Міністерством освіти та науки

України). У школі введено викла�

дання італійської мови та розпо�

чато роботу з міжнародних куль�

турних обмінів школярів. “І знову

у своїй роботі нас підтримали

батьки, які розуміють, що у сучас�

ному суспільстві знання інозем�

них мов вкрай необхідне, а спіл�

кування з носіями мови сприяє

формуванню комунікативних на�

вичок. Тож ми щиро вдячні за

участь у роботі проекту та гостин�

ність родинам Мальвіни Лукови�

ни, Сергія Растєгаєва, Максима

Нікітіна, Ярослава Годованця,

Надії Вушкаленко”,— каже ди�

ректорка.

Розвиток, творчість, спорт 
та позакласна робота

Не кожна дитина приходить у

світ, щоб стати художником, але

певний потенціал художнього роз�

витку має кожен школяр. Творче

спілкування з родиною — це голов�

не, що допомагає керівнику гуртка

“Прикладне мистецтво” Тетяні Ко�

заченко успішно впливати на роз�

виток особистості кожного учня,

формує ціннісне ставлення до сім’ї.

Ця жінка своєю ідеєю захоплює не

лише учнів, а й батьків. Спільна ро�

динна діяльність дає свої результа�

ти. Так, наприклад, колективна ро�

бота вихованців гуртка посіла І міс�

це на фестивалі — у конкурсі “Ве�

ликодня писанка”.

Формування національної свідо�

мості учнів відбувається не лише

під час занять, а й в позаурочний

час. Шанувати славне героїчне ми�

нуле українського народу, берегти і

примножувати традиції дідів, пра�

дідів учні вчаться під час проведен�

ня таких традиційних заходів, як

“Роде наш красний”, “Україн�

ський ярмарок” тощо. І, мабуть, ці

заходи не знаходили б такого відгу�

ку в дитячій душі, якби не мамина

вишита сорочка, бабусині варени�

ки й запальний гопак у виконанні

татусів. Тож педагогічний колектив

з вдячністю відзначає всіх батьків,

які беруть активну участь у прове�

денні шкільних свят.

Творчо працює в спеціалізованій

школі № 44 театральна студія бать�

ків вихованців школи, яку організу�

вала вчитель початкових класів На�

талія Куцоконь. Костюми, виготов�

лені власноруч, ініціатива та твор�

чість захоплюють глядачів. Залучен�

ня батьків та інших членів сім’ї до

освітньо�виховного процесу є необ�

хідним передусім для дітей. І не тіль�

ки тому, що діти більше дізнаються

про своїх батьків. Важливою є та лю�

бов та вдячність дітей до своїх рід�

них і близьких, які, виявляється, так

багато знають, вміють та можуть.

Велика увага в школі й приді�

ляється фізичному розвитку учнів

та їх зайнятості в позаурочний час.

Для цього в навчальному закладі

діє мережа гуртків. А 10 вересня

2013 року за ініціативи голови гро�

мадської організації “Школа бо�

ротьби” Віталія Даниленка та за

сприяння Київської міської дер�

жавної адміністрації на базі школи

відкрито Дитячо�юнацьку спор�

тивну школу “Школа боротьби”.

Директор школи Наталія Бри�

ковець відзначає, що, віддаючи

дитину до школи, перед батьками

стає головне питання — вибір на�

вчального закладу. Тож, якщо ви

хочете, щоб ваша дитина зростала

в теплій родинній атмосфері, де

вчитель — друг і порадник, а поряд

батьки, приходьте до середньої

школи № 44.

З захопленням про свою альма�

матер відгукуються учні та батьки.

“Школа, в якій я вчуся, найкра�

ща — уроки дуже цікаві і пізна�

вальні. Ми часто ходимо на екс�

курсії і проводимо веселі свята,

беремо участь у різноманітних

конкурсах. А ще я в школі вивчаю

італійську мову і займаюся танця�

ми”,— каже учениця 4 класу Ма�

річка Гавриш. А ось учневі 4 класу

Віктору Васильєву найбільше по�

добається в школі те, що тут не ду�

же багато людей. “Ми всі, як одна

дружня родина. У нас старші не

ображають молодших, а в їдальні

немає черги”,— ділиться школяр.

“Ми звернули увагу на те, що

школа невелика. Учні знаходяться

під постійним наглядом вчителів.

Наша перша вчителька Куцоконь

Наталія Олександрівна проводить

навчання не лише в межах шкіль�

ної програми, а й розширює кру�

гозір учнів, розвиває їх творчі здіб�

ності, прищеплює любов до рідно�

го слова, українських традицій.

Дитина йде до школи із задово�

ленням, і ми, батьки, впевнилися,

що навчання може бути цікавим і

різноманітним”,— ділиться своїми

враженнями Людмила Хуторна,

мати учня школи

Воздвиження 
Чесного 
і Животворящого
Хреста Господнього
Воздвиження Хреста Господньо о, що належить до дв -
надесятих свят, відмічаємо 27 вересня (14 за ст. сти-
лем). Цей день є спомином про знаходження рівноапос-
тольною царицею Єленою справжньо о Хреста, на я о-
м б в розіп’ятий Іс с Христос, тож по лоняємося в цей
день не предмет , але спомин про страсні події і
жертв Спасителя. День вшан вання і по лоніння Хрест
Господньом є, перед сім, возвеличенням Христа, я ий
помер в м ах задля спасіння людства.
У свят ових піснеспівах знов переживаємо події страс-
ної п’ятниці, дня, оли найбільші м и разом із Сином
переживала Йо о Свята Мати.

Тож символічно, що саме жін�

ка — цариця Єлена, мати імпера�

тора Костянтина Великого — у

325 р. відправилася в Єрусалим з

метою відшукати хрест, на якому

був розіп’ятий Господь, і місце

Його поховання. Возвеличуючи

Христа, цариця Єлена заснувала

понад 80 храмів у Віфлеємі — міс�

ці Його народження, на горі Еле�

онській, звідки вознісся на небо, в

Гефсиманії, де Спаситель молив�

ся у передчутті страждань і де була

похована Божа Матір. Цариця

Єлена у 324 році почала подорож у

Палестину, відвідала Єрусалим і

там знайшла Господній Животво�

рящий Хрест. Єрусалимський

патріарх Макарій, зійшовши на

підвищення, показував народу знайдений Хрест, високо воздвигаючи його над

собою.

Після знаходження Хреста Господнього (326 рік) у різних місцях стали бу�

дувати на честь нього храми. Зі святом Воздвиження Хреста в 335 році було

поєднано відновлення храму Воскресіння, побудованого Костянтином Ве�

ликим у 335 році на місці знаходження Хреста, і Єрусалимська Церква від�

значала ці свята з великою урочистістю.

Особливо широке поширення й урочистість свято Воздвиження отрима�

ло після другого знаходження Хреста Господнього в результаті укладання

миру у 628 році між Візантією і Персією. І знову при звеличенні Хреста, по�

вернутого з Персії, його було піднято високо вгору і почергово звернено до

всіх сторін світу.

Хрест Господній трактується як символ спасіння та визволення роду люд�

ського від гріха, прокляття і смерті.

Тож невипадково свято Воздвиження вже від початку свого утвердження

сприймалося, як особливо близьке святу Воскресіння.

У Церкві під час всенощної служби святий Хрест урочисто виноситься із

вівтаря і воздвигається перед народом на всі чотири сторони. Так, з Хрестом

символічно пов’язується ідея його вселенськості, що навіки утвердив пере�

могу над смертю і став знаменням спасіння людства

Інформацію надано Синодальним відділом 
Української православної церкви

У Святошині відбудеться 
святковий концерт 
до Дня усиновлення
25 вересня о 14.00 меш анців Святошинсь о о

район запрош ють до зали Київсь ої дитячої
ш оли мистецтв № 8 (в л. Ф. П шиної, 6) на свят-
овий захід, присвячений Дню синовлення. Кон-
церт ор анізов є Сл жба справах дітей спільно

з районним правлінням льт ри, т ризм та охорони льт рної
спадщини.
М зичні вітання для опі нів, пі л вальни ів, прийомних сімей, бать-
ів-вихователів під от вала Київсь а дитяча ш ола мистецтв № 8
правління льт ри, т ризм та охорони льт рної спадщини. У он-
церті вист патим ть: хорео рафічний ансамбль “Криничень а” (х дож-
ній ерівни Наталія Лозови ), ансамбль хор молодших ласів “Рад -
а” (х дожній ерівни Тетяна Ма симовсь а), ансамбль народних інст-
р ментів “Веселі нот и” (х дожній ерівни Світлана Сав ова), д ет
с рипалів (ви ладач Наталія Коптєн ова), д ет банд ристів (ви ладач
Ірина Родіонова).
Та ож до ва и лядачів б д ть представлені раїнсь і народні піс-

ні, пісні с часно о раїнсь о о омпозитора Лесі Горової та хорео ра-
фічні омпозиції на раїнсь народн темати

Приватний сектор “Караваєві 
дачі” підключать 
до централізованої каналізації
Днями олова Солом’янсь ої РДА Ма сим

Л ць ий рам ах реалізації соціальних ініціатив
Президента У раїни по забезпеченню я існих
мов життя населення з стрівся та об оворив з

меш анцями приватно о се тор “Караваєві дачі” їх проблеми.
Тож меш анців нині найбільше т рб є проблема аналізації. Люди

зазначають: аби зробити приватні се тори Києва більш привабливими
для життя, необхідно, щоб вони б ли обладнані сіма с часними зр ч-
ностями, й почати треба хоча б з основних, та их, я аналізація.
На це Ма сим Л ць ий відзначив, що незабаром більшість із житло-

вих б дин ів т т та и б де під лючена до централізованої аналізації.
А щоб меш анцям приватно о се тор б ло зроз мілим питання, де і
оли б де про ладено аналізацію, Ма сим Л ць ий пообіцяв під от -
вати інформаційний листо для ожно о дом . “Я д маю, що незаба-
ром ми під от ємо спеціальний інформаційний листо , де б де в дета-
лях по азано, на я их в лицях і оли б де про ладено аналізацію, і по-
тім ви вже, володіючи цією інформацією, зможете під от ватися, отри-
мати всі до менти й під лючитися до аналізації”,— с азав Ма сим
Л ць ий.
Та ож люди попросили олов район про онтролювати дії безвідпо-

відальних меш анців приватно о се тор , я і без рамотно та самовіль-
но під лючають свої б дин и до аналізаційної системи. Меш анці спо-
діваються, що олова район зможе вирішити й цю проблем .
О рім цьо о, меш анців приватно о се тор вини ли питання що-

до відновлення дорожньо о по риття.
“В цьом році б де відновлено дорожнє по риття після розриття, а в

наст пном , я що б д ть фінанси, відновлять асфальт по сій ширині
в лиці. Д маю, ви роз мієте, що відновити асфальт по траншеї — зав-
дання номер один, адже від цьо о залежить технічний стан роботи, що
ви он ється сьо одні. Ми ж не хочемо проблем з новень ою, лишень
про ладеною аналізацією”,— пояснив людям сит ацію Ма сим Л ць-
ий

Новини районів

Благовіст

Школа — родина!
В спеціалізованій школі № 44 навчають дітей 
в кращих сімейних традиціях

Нещодавно за ініціативи олови ГО "Ш ола боротьби" Віталія Данилен а та за сприяння олови КМДА Оле сандра Попова
на базі ш оли від рито ДЮСШ "Ш ола боротьби"

Ш ола спеціаліз ється на по либленом вивченні ан лійсь ої мови. О рім цьо о, вчителі разом з фахівцями КНУ імені
Шевчен а розробили про рам з італійсь ої мови я др ої іноземної для 5-11-х ласів

У ш ол першач и заходили під раїнсь ими вишитими р шни ами, я і на
щастя, на долю подар вали їм найрідніші для них люди



Всі грані творчості 
Германа Гольда
До 80�річчя художника триває ретроспектива його робіт

Експозиція приурочена до 80�річчя Германа Гольда. Заслужений ху�

дожник України з 1980 року живе і працює в Києві. “За роботами Герма�

на Гольда стоїть майстерність професіонала і реаліста,— наголосив ди�

ректор музею російського мистецтва Юрій Вакуленко.— Він малює ре�

алістичні полотна. Це складно, адже правдивість зображення на полотні

може оцінити кожен. Якось Герман Гольд запропонував намалювати мій

портрет, працював хвилин 40. А за тиждень показав готову роботу, фан�

тастичну і гармонійну”.

На виставці показують пейзажі, портрети і графіку художника. Особли�

ве місце займають картини на тему єврейського життя. “Найменші прояви

єврейської свідомості в Радянському Союзі каралися жорсткими переслі�

дуваннями,— згадує Герман Гольд.— З кінця 1960�х років я почав створю�

вати єврейський цикл робіт. У кожній картині намагаюся передати якусь

емоцію”. Та й як можна писати байдуже, якщо в житті самого митця стало�

ся багато особистих болісних історій. Коли почалася війна, його сім’ю ева�

куювали. 32 дні вони їхали у товарному поїзді, у мами пропало молоко, по�

мерла маленька сестричка. Проте художник не відступив від звичаїв свого

народу — у 1971�му році він одружується під хупою, на що в ті роки нава�

жувалися одиниці — занадто великий був ризик поплатитися всім.

Ім’я Германа Гольда вперше стало відоме в кінці 1960�х років, коли на

всесоюзній виставці у Москві з’явився портрет командира легендарного

авіаполку “Нормандія�Неман” Жана Луї Тюляна. Написав його Герман

Гольд, маючи за плечима лише службу в армії і неповний курс навчання в

художньому училищі. Проте вже тоді талант помітили, і директор Тре�

тьяковської галереї запропонував придбати роботу. Художник був виключ�

но затребуваний як класичний портретист. У чергу до майстра вишикувала�

ся еліта СРСР — від письменників до генералів, від акторів до вчених. Не�

дарма всі портрети президентів Російської академії наук вийшли “з�під

пензля” Гольда.

Улюблена техніка майстра — олійний живопис, але й аквареллю він во�

лодіє блискуче. Гольд тяжіє до драматизації зображень (особливо сюжет�

них і портретних), що додає їм надзвичайної переконливості. Різнобіч�

ність обдарування Гольда�живописця проявляється не тільки в портре�

тах, але і в тематичних композиціях (присвячених зниклому патріархаль�

ному світу єврейської провінції), ліричних пейзажах. Як підкреслює док�

тор мистецтвознавства Валентина Рубан, творчість Германа Гольда з яс�

краво вираженими національними мотивами, з характерним виразно ди�

намічним письмом стала органічною частиною сучасного мистецтва

України

Х дожни завжди б в затреб ваний я ласичний портретист і має в своєм дороб чимало ч дових робіт

Кияни оберуть
кращу 
кінострічку
У столиці пройде 
Манхеттенський фестиваль 
короткометражних фільмів
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Головною особливістю фестивалю є йо о інтера тив-
ність. Глядачі з сьо о світ олос ють за ращ арти-
н , я а і отримає оловний приз. У про рамі фестивалю
представлені роботи з Австралії, Ан лії, Франції, Фін-
ляндії та Ірландії.

Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів щорічно збирає заяв�

ки від режисерів з усього світу. У 2013 році з�понад 600 заявок з 48�ми країн бу�

ли відібрані 10 фіналістів. Переможців визначає численна міжнародна аудито�

рія протягом одного тижня. Цього року українці вже всьоме зможуть приєдна�

тися до вибору кращої короткометражки.

Перший Манхеттенський фестиваль був показаний на екрані, змонтованому

на кузові вантажівки на Маллберістріт в Нью�Йорку в 1998�му році. Наступно�

го року він переїхав в Юніон Сквер, а оцінювати фільми�учасники зібралися

Сюзан Серендон, Тім Роббінс, Ерік Штольц і Лора Лінні. Фестиваль коротко�

метражного кіно різних країн проходив в середині вересня.

У 2001 році він відбувся в Юніон Сквер в неділю, 23 вересня, всього за кіль�

ка днів після трагедії 11 вересня. У той рік покази не відмінили, щоб допомог�

ти людям відійти від болісних спогадів. Про фестиваль написали в усьому світі,

кількість заявок зросла, і виникла ідея розширити аудиторію заходу.

У 2007 році Манхеттенський фестиваль пройшов за один тиждень в 7�ми міс�

тах семи штатів, а право обирати переможця було надано глядачам. До 2011 ро�

ку кінофорум виріс до 750�ти показів в більш ніж 300 кінотеатрах. Від вантажів�

ки до шести континентів — так Манхеттенський фестиваль короткометражних

фільмів став всесвітнім.

Цього року у фестивальній конкурсній програмі австралійська картина

“№ 30” про талановиту молоду актрису, яка пробується на роль Гамлета,

французька робота “Без коментарів”, де дівчина заводить два несподіваних

знайомства з чоловіками в Люксембурзькому саду в Парижі, історія одного

хаотичного ранку фінської сім’ї, чия мама прагне все контролювати (“Чи по�

винна я подбати про все?”). Трохи музики. Американська стрічка “Блек�ме�

тал” розповідає, як вокаліст блек�метал групи стикається з наслідками впливу

своїх повних насилля текстів, а в англійській “Забігалівка Кісмет” офіціантка

в кафе за допомогою пісні знаходить ключ до серця нудьгуючого відвідувача.

Документальний мультфільм “Народні ірландські меблі” присвячений ста�

ровинним меблям, “Обличчя світу” показує краєвиди Москви, Пакистану та

Квебека очима мандрівного ілюстратора зі смаком до пригод. Американський

фільм “Смуга осілості” заснований на реальних подіях із сімейної історії режи�

сера. Це розповідь про десятирічного єврейського хлопчика, який намагається

уникнути примусового призову в російську армію в період Кримської війни. У

картині “П’ятниця” молодий чоловік готується помститися за смерть своєї ма�

тері, яка загинула рік тому під час теракту в Лондоні, а в короткометражці “Я —

великий клубок смутку” під час шикарної вечірки на даху в Нью�Йорку троє

гостей виходять за рамки звичайної світської бесіди. Дивимося і голосуємо

Пере лян вши 10 фіналістів – орот ометражних стрічо з різних раїн світ –
лядачі мають змо про олос вати за найці авіш

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У столичном м зеї російсь о о мистецтва від рилася
вистав а єврейсь о о х дожни а Германа Гольда. Від-
від вачі мають змо побачити 80 творів х дожни а, я і
відображають різноманіття йо о творчої діяльності. Це
портретні серії, пейзажі, натюрморти, артини з ци л
на тем єврейсь о о життя.

У столицю приїхав
лондонський театр
У чудернацькому перформансі покажуть бунт 
неслухняних дітей
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

26 та 27 вересня на сцені Київ-
сь о о а адемічно о Молодо о
театр відб деться по аз чорної
омедії-мюзи л “Звірі та діти
захопили в лиці” (The Animals
and Children Took to the Streets)
лондонсь ої театральної омпанії
1927. Її особливістю є взаємодія
а торів з відеорядом на вели их
е ранах.

Лондонська театральна компанія 1927, яку в

Київ привозить Британська Рада в Україні, іс�

нує з 2005 року. До її складу входять чотири

творчі особистості — письменниця і режисер

С’юзан Андрейд, аніматор Пол Беррітт, актор�

ка і дизайнер костюмів Есме Епплтон, а також

акторка, композитор і музикант Ліліан Хенлі.

Разом їм вдалося створити оригінальні робо�

ти. Зокрема вистави “Поміж дияволом та гли�

боким синім морем” і “Звірі та діти захопили

вулиці” були відзначені театральними нагоро�

дами у Великобританії та за кордоном.

Столичний глядач має змогу оцінити чор�

ну комедію “Звірі та діти захопили вулиці”.

Це історія кварталу Байю, що знаходиться в

нетрях умовного європейського міста. У

ньому животіють відкинуті суспільством і

панує атмосфера ненависті. До Байю переїз�

дить молода леді Агнес із маленькою донь�

кою Іві, яка, до речі, є анімаційним персона�

жем. Агнес береться за перевиховання міс�

цевих дітлахів�розбишак, залучаючи їх до

художньої творчості. Однак діти влаштову�

ють заколот, нападаючи на мешканців чис�

тих районів й крадучи улюбленого кота мера

міста.

Музична вистава насичена елементами

анімації, чорного гумору та сюрреалістичних

сцен. Суміш чарівної живої музики, химер�

них казок і документального відео створює

чудернацький театральний перформанс,

стиль якого критики порівнюють з творчістю

Девіда Лінча та Тіма Бартона. Спеціально

для вистави на сцені Молодого театру вста�

новлять три великих екрани, на яких показу�

ватимуть відео. З екранами взаємодіють троє

акторів, які є і авторами�постановниками

півторагодинного перформансу.

Прем’єра вистави “Звірі та діти захопили

вулиці” відбулася два роки тому на фестива�

лі “Фріндж” (Fringe) в Единбурзі. Згодом бу�

ла прем’єра у Сіднеї, успішний сезон у Лон�

доні, світові гастролі, участь в Авіньйонско�

му фестивалі, запрошення від Міжнародного

театрального фестивалю ім. Чехова... 

У Києві 1927 влаштують два вечірніх по�

кази 26 та 27 вересня о 19.00, а також один

денний — 27 вересня о 15.00, опісля якого

можна долучитися до Q&A сесії з авторами�

постановниками вистави

Вистав а творів Германа Гольда (живопис-ретроспе тива)
Коли: до 29 вересня, рафі роботи: вт., пт. з 11.00 до 19.00,

ср., сб., нд. з 10.00 до 18.00, пн., чт.— вихідні
Де: Київсь ий національний м зей російсь о о мистецтва, в л. Те-

рещен івсь а, 9
Вартість вит а: 30 рн для дорослих, 10 рн для ст дентів, 5 рн

для дітей, ш олярів, пенсіонерів.

Манхеттенсь ий фестиваль орот ометражних фільмів
Коли: з 26 вересня по 1 жовтня
Де: інотеатри “Київ”, “Жовтень”
Вартість вит ів: за цінами інотеатрів

Мюзи л “Звірі та діти захопили
в лиці”
Демонстр ється ан лійсь ою мовою із
раїнсь ими с бтитрами.
Ре омендовано для дорослих та

дітей від 12-ти ро ів.
Коли: 26 вересня о 19.00, 27 вересня

о 15.00 і о 19.00
Де: Київсь ий а адемічний Молодий

театр, в л. Прорізна, 17
Вартість вит ів: 100-250 рн на ве-

чірні по ази, 80-200 рн на денний по-
аз.
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У м зичній виставі ба ато елементів анімації, чорно о мор та сюрреалістичних сцен
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №100 (1228)

СЕРЕДА,
25 вересня
2013 року

Про будівництво інженерних мереж до житлового будинку з вбудованими
об’єктами соціально�культурного призначення та підземним паркінгом 

на вул. Радунській, 28—32 у Деснянському районі
Розпорядження № 1503 від 30 серпня 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про до�
рожній рух”, зважаючи на звернення Публічного акціонерного товариства “Холдингова компанія “Київміськбуд” від 15 липня 2013
року № 04099/0/2�13, з метою забезпечення сталого і надійного функціонування інженерних систем житлового будинку з вбудо�
ваними об’єктами соціально�культурного призначення та підземним паркінгом на вул. Радунській, 28—32 у Деснянському районі,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічному акціонерному товариству “Холдингова компанія “Київ�
міськбуд” у термін з 2 вересня 2013 року до 30 травня 2014 року здійс�
нити згідно з розробленою та затвердженою в установленому порядку
проектно�кошторисною документацією за умови виконання вимог пункту
2 цього розпорядження роботи з будівництва інженерних мереж до жит�
лового будинку з вбудованими об’єктами соціально�культурного призна�
чення та підземним паркінгом на вул. Радунській, 28�32, а саме:

будівництво водопроводу через вулицю Радунську відкритим спосо�
бом з тимчасовим частковим розриттям проїзної частини, тротуарів та
обмеженням руху транспорту і пішоходів на вул. Радунській, 28�32;

будівництво дощової каналізації та її підключення на вул. Радунській
відкритим способом з тимчасовим частковим розриттям проїзної части�
ни, тротуарів та обмеженням руху транспорту і пішоходів на вул. Радун�
ській, 28�32.

2. Публічному акціонерному товариству "Холдингова компанія “Київ�
міськбуд”:

2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по�
рядку виконання будівельних робіт.

2.2. Під час виконання робіт дотримуватись Правил благоустрою міс�
та Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня
2008 року № 1051/1051.

2.3. Розробити та погодити в управлінні державної автомобільної ін�
спекції ГУ МВС України в м. Києві схему тимчасової організації дорожньо�
го руху на період виконання робіт.

2.4. До початку виконання робіт встановити відповідні дорожні знаки,
огорожу, освітлення, сигнальні ліхтарі, необхідну кількість пішохідних
містків та забезпечити безпечний прохід пішоходів і проїзд транспортних
засобів у місцях виконання робіт.

2.5. Роботи виконувати у тризмінному режимі, забезпечуючи проїзд
для транспорту не менше, ніж 3,5 м.

2.6. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за
типом існуючого на повну ширину проїзної частини по всій довжині роз�
риття, а тротуарів на всю ширину — фігурними елементами мощення та
передати їх за актом комунальному підприємству “Шляхово�експлуата�
ційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та спо�
руд на них Деснянського району” м. Києва.

3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконання робіт по�
класти на віце�президента Публічного акціонерного товариства “Холдин�
гова компанія “Київміськбуд” Шевчука Е. Г.

4. Взяти до відома, що після завершення робіт з будівництва інженер�
них мереж це майно безоплатно передається до комунальної власності
територіальної громади міста Києва.

5. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез�
печити у встановленому порядку списання демонтованого майна та пере�
дачу до комунальної власності територіальної громади міста Києва ново�
збудованих інженерних мереж, зазначених у пункті 1 цього розпоряджен�
ня.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації від 15 листопада 2002 року № 2078

“Про затвердження Положення госпрозрахункової організації 
“Центр містобудування та архітектури”

Розпорядження № 1494 від 30 серпня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�

їні”, Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, з метою підвищення ефективності діяльності містобудівного
комплексу столиці та приведення установчих документів комунальної організації виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) “Інститут Генерального плану м. Києва” у відповідність до вимог законодавства, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження Київської міської державної адмі�
ністрації від 15 листопада 2002 року № 2078 “Про затвердження Поло�
ження госпрозрахункової організації “Центр містобудування та архітекту�
ри”:

1.1. У заголовку та тексті розпорядження слова “госпрозрахункова ор�
ганізація “Центр містобудування та архітектури” у всіх відмінках замінити
словами “комунальна організація виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) “Інститут Генерального
плану м. Києва” у відповідних відмінках.

1.2. У пункті 2 розпорядження слова “Головному управлінню містобу�
дування, архітектури та дизайну міського середовища Київської міської
державної адміністрації” замінити словами “Департаменту містобудуван�
ня та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)”.

1.3. У пункті 3 розпорядження слова “Головному управлінню” містобу�

дування, архітектури та дизайну міського середовища” замінити словами
“Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”.

2. Затвердити зміни до Положення про комунальну організацію вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) “Інститут Генерального плану м. Києва”, затвердженого розпо�
рядженням Київської міської державної адміністрації від 15 листопада
2002 року № 2078 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 люто�
го 2011 року № 137), що додаються.

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адмінстрації)
30.08.2013 № 1494

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОМУНАЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) “ІНСТИТУТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ М. КИЄВА”

(ідентифікаційний код 26314687)
(Цей документ є невід’ємною частиною Положення про

комунальну організацію виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) “Інститут Генерального плану м. Києва")

1. У тексті Положення слова “Головне управління містобудування, ар�
хітектури та дизайну міського середовища” у всіх відмінках замінити сло�
вами “Департамент містобудування та архітектури” у відповідних відмін�
ках.

2. Пункт 7.2 Положення викласти у новій редакції:
“7.2. Начальник Організації призначається на посаду на контрактній

основі та звільняється з посади Київським міським головою за поданням

директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
погодженням із заступником голови Київської міської державної адмініс�
трації згідно з розподілом обов’язків”.

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Про зміни у складі постійно діючої конкурсної комісії 
по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, 

реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, 
незавершеного будівництва, 

інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва
Розпорядження № 1512 від 2 вересня 2013 року

У зв’язку із змінами у персональному складі постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будів�
ництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�
транспортної інфраструктури міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації
тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва, затверджено�
го розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (в редакції
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2012 року № 2398):

Вивести із складу комісії:
Поворозника М. Ю. — заступника директора Департаменту — начальника управління координації регіональної економічної політики Депар�

таменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції)

Довбаня І. М. — начальника Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), заступника голови комісії

Увести до складу комісії:
Поворозника М. Ю. — директора Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�

жавної адміністрації), заступника голови комісії
Даниловича С. М. — директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київ�

ської міської державної адміністрації)
2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�

сової інформації змісту цього розпорядження.

Голова О. Попов

Про прокладання зовнішніх інженерних мереж 
з розширенням проїзної частини та влаштування підпірних стін 

на вул. Студентській у Шевченківському районі
Розпорядження № 1416 від 19 серпня 2013 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про регулювання містобудів�
ної діяльності”, Закону України “Про дорожній рух”, зважаючи на звернення приватного акціонерного товариства “АБС�УКР” від
29 травня 2013 року № 63, з метою забезпечення прокладання зовнішніх інженерних мереж водопостачання, каналізації, дощової
каналізації, розширення проїзної частини та влаштування підпірних стін на вул. Студентській, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. Приватному акціонерному товариству “АБС�УКР (далі ПрАТ “АБС�
УКР”) здійснити за власні кошти відповідно до розробленої у встановле�
ному порядку проектно�кошторисної документації у термін з 19 серпня
2013 року до 20 лютого 2014 року за умови виконання пункту 2 цього роз�
порядження прокладання зовнішніх інженерних мереж водопостачання,
каналізації, дощової каналізації, розширення проїзної частини, влашту�
вання підпірних стін на вул. Студентській з розриттям проїзної частини,
закриттям руху транспорту та пішоходів.

Закриття руху транспорту та пішоходів на вул. Студентській здійснити
в два етапи:

від вул. Глибочицької до житлового будинку № 20 на вул. Миколи
Пимоненка на період з 19 серпня 2013 року до 05 грудня 2013 року (І
етап);

від житлового будинку № 20 на вул. Миколи Пимоненка до перетину з
вулицями Студентською та Миколи Пимоненка на період з 06 грудня 2013
року до 20 лютого 2014 року (II етап).

2.ПрАТ "АБС�УКР" в установленому порядку:
2.1. Розробити та погодити в управлінні державної автомобільної ін�

спекції ГУ МВС України в м. Києві схему організації дорожнього руху на
період виконання робіт.

2.2. До початку виконання робіт встановити огорожу, відповідні дорож�
ні знаки, освітлення, сигнальні ліхтарі та забезпечили безпечний прохід
пішоходів та проїзд спеціального автотранспорту.

2.3. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, за�
твердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051.

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

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин за ти�
пом існуючого на всю ширину та довжину в межах розриття або зайнят�
тя, а тротуарів — на всю ширину та довжину в межах розриття або
зайняття фігурними елементами мощення та передати їх за актом кому�
нальному підприємству “Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту
та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського
району м. Києва”.

3. Взяти до відома, що після завершення робіт з прокладання ме�
реж водопостачання, каналізації, дощової каналізації та влаштування
підпірних стін це майно безоплатно передається до комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва з наступною передачею у во�
лодіння та користування ПАТ “ДК "Київводоканал”, КК “Київавтодор” та
КП “Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт” відпо�
відно.

4. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез�
печити у встановленому порядку прийняття до комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва прокладені мережі водопостачання, ка�
налізації, дощової каналізації та влаштовані підпірні стіни, зазначені у
пункті 1 цього розпорядження.

5. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт по�
класти на керуючого санацією — арбітражного керуючого ПрАТ "АБС�УКР”
Шнипка М. М.

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

Голова О. Попов

Про капітальний ремонт об’єктів міжквартальних проїздів 
та прибудинкових територій міста Києва в 2013 році

Розпорядження № 1492 від 30 серпня 2013 року
Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 19 Закону України “Про автомобільні до�

роги”, з метою відновлення покриття міжквартальних проїздів, прибудинкових територій та поліпшення умов проживання меш�
канців міста Києва, у межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Перелік об’єктів міжквартальних проїздів та прибудин�
кових територій, які потребують виконання робіт з капітального ремонту
(далі — Перелік), що додається.

2. Здійснити виконання робіт з капітального ремонту об’єктів міжквар�
тальних проїздів та прибудинкових територій міста Києва в 2013 році від�
повідно до затвердженого Переліку.

3. Визначити замовником виконання робіт, зазначених у пункті 2 цьо�
го розпорядження, комунальну корпорацію “Київавтодор”.

4. Комунальній корпорації “Київавтодор” у встановленому порядку:
4.1. Визначити проектну та підрядні організації на виконання робіт, за�

значених у пункті 2 цього розпорядження.
4.2. Забезпечити розробку та затвердження проектно�кошторисної до�

кументації.
4.3. Під час укладання договору підряду на виконання будівельних ро�

біт передбачати умови щодо надання підрядною організацією гарантії

якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об’�
єктів.

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

5. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснити
фінансування робіт, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, в межах
бюджетних призначень.

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 заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Костюка М. Д.

Голова О. Попов

Затверджено 
розпорядження виконавчого Київської міської ради 

(Київської міської державної адмінстрації)
30.08.2013 № 1492

Перелік об’єктів міжквартальних проїздів та прибудинкових територій, 
які потребують виконання робіт з капітального ремонту

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

№ Назва об'єкта Орієнтовні обсяги ремонту, тис. кв. м

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН

1 вул. Андрія Бубнова, 3, 7, 9, просп. 40(річчя Жовтня, 92/1 0,70

2 просп. Науки, 35,к.З, к.4 0,22

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН

1 вул. Ілліча, 5 1,83

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН

1 вул. Оноре де Бальзака, 54(А—58 1,10

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН

1 вул. Івана Сергієнка, 13(23 3,25

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН

1 пров. Івана Мар'яненка, 7 1,10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

1 просп. Свободи, 2(В, 4, 4(А, 6, 6(А 1,80

2 просп. Василя Порика, 15, 15(А 1,05

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН

1 вул. Клавдіївська, 23/15, 32/4, 34, 36, вул. Бахмацька, 18, 20 4,10

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

1 вул. Василя Блюхера, 12, 12(В, 12(Б 3,00

РАЗОМ: 18,15

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 серпня 2011 року
№ 1403 “Про реорганізацію державних підприємств, переданих до сфери

управління Київської міської державної адміністрації”
Розпорядження № 1485 від 30 серпня 2013 року

Відповідно до Господарського кодексу України, законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про управління об’єкта�
ми державної власності”, постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1998 року № 583 “Про передачу державних підпри�
ємств до сфери управління Київської міської державної адміністрації”, у зв’язку з кадровими змінами, в межах функцій місцево�
го органу виконавчої влади:

1. Доповнити розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 09 серпня 2011 року
№ 1403 “Про реорганізацію державних підприємств, переданих до сфери
управління Київської міської державної адміністрації” після пункту 5 новим
пунктом 6 такого змісту:

“6. Встановити двомісячний строк для пред’явлення кредиторами сво�
їх вимог з дня опублікування повідомлення про реорганізацію підпри�
ємств, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, шляхом приєднання
до Державного науково�виробничого підприємства “Захід”.

У зв’язку з цим пункти 6�8 уважати відповідно пунктами 7�9.
2. Затвердити до складу комісії по реорганізації Державного науково�

технічного підприємства “Радикал”, Київського державного науково�до�
слідного інституту “Комета”, Державного малого підприємства “Квант�
Оптика”, Державного підприємства Київського спеціалізованого підпри�
ємства обчислювальної техніки та інформатики, Державного підприєм�
ства “Київське виробниче підприємство “Протон”, Державного підприєм�
ства Київське спеціальне конструкторсько�технологічне бюро “Дніпро”,
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 09 серпня 2011 року
№ 1403 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 березня 2013 року
№ 341), такі зміни:
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Спортивні новини

Боротьба. Збірна України — четверта 
на світовій першості
В Б дапешті (У орщина) зма аннями борців ре о-римсь о о сти-

лю завершився чемпіонат світ зі спортивної боротьби. “Класи и”
розі рали сім омпле тів на ород. У раїнці на п’єдестал не підніма-
лися. Най ращий рез льтат раїнсь их борців — сьоме місце Ми-
оли Дара ана ва овій ате орії до 74 . Він дійшов до чвертьфі-
нал , де пост пився Емраха К с з Т реччини — 3:4. У омандном
залі збірна У раїни з ре о-римсь ої боротьби з чотирма оч ами,
заробленими Дара аном, розділила 24-те місце з хорватами і ре-
ами. Перемо ла збірна Росії, я а набрала 43 оч и, др ою стала
оманда борців з Південної Кореї (37), третьою — збірна У орщини
(31). У медальном залі першість здоб ли південно орейці (2-1-
1), др і — іранці (2-0-0), треті — росіяни (1-3-0). Всьо о на чемпіо-
наті світ з вільної, ре о-римсь ої та жіночої боротьби б в розі ра-
ний 21 омпле т на ород. У за ально омандном медальном залі-

збірна У раїни розділила четверте місце з омандою Південної
Кореї, завоювавши дві золоті медалі, одн срібн і одн бронзов .
Більше всіх медалей завоювали іранці (4-1-2), випередивши росіян
(3-4-4) і японців (3-0-1). На адаємо: чемпіонами світ стали борець
вільно о стилю Ібра ім Алдатов (до 84 ), в жіночом т рнірі — Алі-
на Стади -Махиня (до 67 ). Срібло завоював Ален Засєєв (вільна
боротьба, до 120 ), бронза в а тиві Павла Олійни а (вільна бо-
ротьба, до 96 )

Фігурне катання. Олександра Назарова 
та Максим Нікітін — срібні призери юніорської
серії Гран#прі з фігурного катання
У раїнсь ий танцювальний д ет с ладі Оле сандри Назарової та

Ма сима Ні ітіна став срібним призером юніорсь ої серії Гран-прі з
фі рно о атання, я е відб лося в Гдансь (Польща). Перемо на
т рнірі свят вала амери ансь а пара Кейтлін Хавае і Жан-Лю
Бей ер. Третє місце посіли російсь і спортсмени Алла Лобода та
Павло Дрозд

Спортивне життя. У Києві продовжуються 
Олімпійські уроки
Днями столичній імназії № 267 відб вся олімпійсь ий ро . А

провела йо о славлена раїнсь а спортсмен а, призер а Олімпій-
сь их і ор з а адемічно о весл вання Тетяна Устюжаніна. На році
імназисти дізналися про перші І ри, про створення першо о Олім-
пійсь о о омітет , про те, я відродж валися Олімпійсь і і ри, про
те, я важ о і ба ато треба працювати, аби дістатися до сходино
п’єдестал і ще ба ато іншої орисної інформації. Від Київсь о о
місь о о відділення Національно о олімпійсь о о омітет У раїни
дітлахи отримали подар н и та с веніри. Та ож Олімпійсь ий ро
завітав і до Оболонсь о о район столиці. Там ш олі № 232 йо о
провела призер а Олімпійсь их і ор з а адемічно о весл вання
Світлана Мазій і 14-разовий ре ордсмен У раїни з овзанярсь о о
спорт Андрій Фомін. На році б ли прис тні найменші чні ш о-
ли — першо ласни и. Світлана Мазій, Андрій Фомін та член ви о-
навчо о омітет Київсь о о місь о о відділення НОК Сер ій Тимо-
фєєв на власном при ладі демонстр вали, я треба проходити ес-
тафети, бер чи найа тивніш часть них

Температура +9°С

Атм. тиск 738 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 88 %

Температура +12°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 58 %

Температура +9°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 71 %

Прогноз погоди на 25 вересня 2013 року

ОВНИ, не сидіть на місці, р х та зміна обстанов и — це ч -
довий тоні , можливість наситити д ш незаб тніми вражен-
нями. Тіль и неодмінно б дьте в парі, одна ластів а весни не
робить. Тим паче, що між вами роз орається пол м’я при-
страсті.
ТЕЛЬЦІ, сфера сервіс , сл жбовий терен — саме т т ви

зможете дося ти спіх я відмінний ви онавець дор чених
обов’яз ів та заре оменд вати себе з най ращо о бо пе-
ред роботодавцями. Ш айте додат ов робот , на підробіт-
и поталанить.
БЛИЗНЯТА, я що від домашніх та професійних проблем

олова паморочиться, не пані йте, п рхайте з ле істю ме-
тели а і с різь всти айте, ви по ли ані створити відч ття свя-
та, піднесення, а енер озапаси для ви онання цієї місії вас
є.
РАКАМ не завадило б підвищити свій інтеле т, робіть це,

заховавшись в “м шлю”, подалі від велелюдних місць. Ліпше
в рідних стінах, т т знаходиться ваш а м лятор життєдайних
рес рсів. І не заб дьте про охання, на романтичній арені
вам відведена роль детонатора.
ЛЕВИ, добре працювати ви вже зви ли, оловне, аби це не

переходило в порожні теревені та не йшло врозріз з бла о-
родними намірами заради бла а людства під тис ом Е о. Ве-
діть пере овори, ладайте ділові оди і майте поряд дові-
рених впливових осіб, з я ими можна вести таємні серйозні
справи.
ДІВИ, не мозольте очі ерівництв , а розберіться з собою,

відсійте зерна від олю та наведіть лад в бажаннях. Тіль и
завдя и об’є тивній самооцінці зможете вижити шаленій
атмосфері ділової он ренції, я а останнім часом тримає
вас в сейсмічних лабетах. Я що потрапили в ріховний полон
любовних інтри , б дьте отові, що ваші ш ри-м ри підда-
д ться п блічном роз олос .
ТЕРЕЗИ, б дьте пильними: пліт арі, се соти, шпіони мо-

ж ть принести на “хвості” недостовірн інформацію, спрово-
вавши вас до р йнівних дій. Тіль и власна совість (сл хай-

те її олос!) береже від необачностей та заплям вання висо-
о о нинішньо о авторитет в соці мі. Пильн йте, аби роші
не стали ябл ом розбрат між вами, др зями, бла овірними.
СКОРПІОНИ, я що ваша д ховна світлиця потопає в не-

роз аяних ріхах, не зволі айте, саме час її причеп рити щи-
рим свідомленням своїх помило — терміново переплавте
на опичений не атив позитив. Це день (і завтра теж) спо-
ти. Парадні дефілювання, до я их зви ли, с асов ються.
СТРІЛЬЦІ, людина без др зів, що дерево без оріння, за-

тямте це! Тоді ар’єрні амбіції, що є аменем споти ання
стос н ах, розвіються я дим, а ви зможете насолодитися
д хом братерсь ої взаємопідтрим и і допомо и, втіливши в
життя заповітні зад ми. Пра ніть всьом б ти дос оналими,
все таємне вже почало спливати на поверхню, ош анці та
брех ни по аж ть себе всій расі, т ман ілюзій, самонаві-
ювань розвіється, що позитивно вплине на ваш долю.
КОЗЕРОГИ, ар’єрний злет розпалі, мерщій зап с айте

моз овий енератор в режимі ма симальних обертів, тоді
зможете одночасно впоратися з ба атьма завданнями, сьо-
одні ви майстер на всі р и! З бла овірними живіть д ша в
д ш , вони вас охають, а союз переживає цілющ трансфор-
мацію.
ВОДОЛІЇ, прям йте т ди, де весело та амірно, л нає сміх

та жарти, витає д х романти и, саме там розрадите серце й
д ш , з стрінете д ховних по ровителів. На ар’єрном
фронті с цільні перемо и, опанов йте професійні вершини,
начальство від вас захваті.
РИБИ, рідна домів а — ось ваш прит ло і арена для д -

ховної трансформації. Отже, я що не терпиться щось пере-
обладнати, позбавитися від старих речей, помиритися, про-
бачивши давні образи домочадцям, близь им — зробіть це
не айно, тоді стан прострації я р ою зніме. Миріться з о-
ле ами, щасливі шанси вас че ають в робочом офісі

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог
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ранок день вечір

Київ зібрав 
найсильніших
В столиці відбувся фінал Кубка України серед стронгменів
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

В столиці на Оболонсь ій набереж-
ній відб лися зма ання серед най-
сильніших людей раїни. Участь
заході взяли 8 атлетів з У раїни, Ро-
сії та Молдови. У підс м трій
призерів с лали вітчизняні спортс-
мени — звання чемпіона здоб в
Оле сандр Лашин, др е місце заво-
ював Володимир Ре ша, а “бронза”
дісталася Віталію Міхеєв .

Попри сильний дощ, змагання серед найсиль�

ніших людей України зібрало чималу глядацьку

аудиторію. І хоча програму заходу довелося дещо

скоротити, ці зміни аж ніяк не вплинули на саму

атмосферу турніру. Склад стронгменів дійсно вра�

жав: чотириразовий володар титулу Олександр

Лашин із Маріуполя, Віталій Міхеєв (Вишневе,

Київська область), Павло Костенюк (Чернівці),

Володимир Рекша (Львів), Сергій Пономарьов

(Київ), Дмитро Нагорний (Ростовська область,

Росія), Сергій Мірзенко (Кишинів, Молдова),

Орест Пилип’як (Львів).

У першій вправі — “Арм овер арм”, де атлетам

належало протягти на 20 метрів два інкасатор�

ських автомобілі, тон задав молдаванин Сергій

Мірзенко: на все про все йому знадобилося 20,03

секунд.

Другим за рахунком випробуванням для атле�

тів стала “Естафета” — коромисло (Йок) вагою

400 кг слід було пронести 15 метрів, а потім про�

кантувати 360�кілограмову покришку три рази.

Тут несподівано перевершив усіх львів’янин Во�

лодимир Рекша, який впорався із завданням за

29,4 сек. Далі у програму змагань втрутилася не�

бесна канцелярія. Невеличкий дощ, який йшов

з самого ранку, поволі перетворився на зливу.

Таким чином, ручки лог�ліфту (колода, яку ат�

лети повинні були піднімати вгору) вислизали з

рук, але ж вага була неабиякою. Стартували си�

лачі з ваги 130 кг, а максимальну вагу — 170 кг —

вдалося зафіксувати тільки одному. Найсильні�

шим у цій вправі став Олександр Лашин, який,

до речі, входив до трійки кращих на ЧС з лог�

ліфту.

Далі за планом була “Прогулянка фермера” і

“Дед�ліфт” (тяга платформи з автомобілем). Зно�

ву�таки свої корективи внесла злива, і арбітри

ухвалили рішення не проводити останню із заяв�

лених вправ — “Камені Атласу”, де спортсменам

потрібно було підняти три величезні камені і по�

класти їх на спеціальний стенд. Тож, за результа�

тами п’яти вправ, з 35�ма балами в активі перемо�

гу здобув Олександр Лашин. 28 балів вистачило

Володимиру Рекші, щоб стати віце�чемпіоном

України. Всього на два бали від львівського атле�

та відстав Віталій Міхеєв, який посів 3�тє місце.

Після змагань спортсмени радо провели фото� та

автограф�сесію й поспілкувалися з журналістами.

Один із навідоміших стронгменів України Василь

Вірастюк, який цього дня виступав у ролі голов�

ного рефері, зауважив: “Усі атлети молодці, сьо�

годні їм довелося боротися не лише зі змагальни�

ми снарядами, а й з погодними умовами. Втім, як

бачимо, це не зіпсувало свята для глядачів, і ми

побачили на власні очі справжню силу та муж�

ність наших богатирів”.

Переможець змагань Олександр Лашин також

поділився своїми враженнями від здобуття вже

п’ятого титулу найсильнішої людини України:

“Дуже радий, що я зміг захистити своє звання.

Варто зазначити, що з кожним роком конкурен�

ція зростає, тому стає все важче і важче завойову�

вати перші місця. Втім, мені дуже хочеться додати

до звання найсильнішої людини України ще й ти�

тул найсильнішого чоловіка світу. Мені є куди

рости, і я буду працювати над тим, щоб невдовзі

моя мрія збулася”
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Цей день в історії 25 вересня

1493 — др а подорож до
Амери и Христофора Кол мба
1513— перший європеєць по-

бачив Тихий о еан — це б в іспа-
нець Вас о Бельбоа
1639 — з’явилася перша др -
ована азета в Америці
1765 — народився Міхал О ін-

сь ий, польсь ий омпозитор і
політичний діяч
1818 — проведена перша в

світі операція з переливання ро-
ві від людини до людини ан лій-
сь им лі арем Джеймсом Блан-
делом
1854 — почато оборони Се-

вастополя за часів Кримсь ої війни
1866 — народився Томас

Мор ан, амери ансь ий енети ,
ла реат Нобелівсь ої премії
1897 — народився амери ан-

сь ий письменни , автор поем,
оповідань і романів, ла реат Но-
белівсь ої премії Уїльям Фол нер
1906 — народився видатний
омпозитор XX століття Дмитро
Шоста ович
1914 — перша битва за он

У раїнсь их Січових Стрільців
1915 — в Європ прони ає

амери ансь ий долар ви ляді
пози и Ан лії і Франції
1920— народився Сер ій Бон-

дарч , інорежисер ("Доля лю-
дини", "Війна та мир: 1812 рі "),
а тор ("Тарас Шевчен о", "Моло-
да вардія")
1932 – народився Анатолій

Солов'янен о, ерой У раїни, -
раїнсь ий оперний співа і ро-
мадсь ий діяч
1944 – народився "і она Голі-

в д ", відомий режисер, а тор і
продюсер, володар Ос арів
Май л Д лас
1969 – народилася Кетрін Зе-

та-Джонс, британсь а іноа три-
са ("Ле енда Зорро")
1992 — від риття важливої єв-

ропейсь ої водної артерії анал
Рейн-Майн-Д най, я ий з'єднав
Чорне та Північне моря
1998 — почато мовлення

розважально о м зично о анал
"MTV Росія"
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

основоположни
війсь . польової

хір р ії

р. ж рнал
сатири
й мор Х

стар. стр н.
м з. інстр мент

б дівельне
аміння

італ. драмат р
"Т -т , Хто
там? Поліція"

Р
запалювальна
або во неметна

с міш
пестощі

жіноче ім’я
(співч ття) Е

зображення
о олено о тіла
в мистецтві

вид місь о о
транспорт

онстр ція для
вітрил (мор.)

жаляча омаха Щ основний олір

морсь ий ра

верблюд

поселення на
Кав азі

салют (заст.)

баранячий
орох

А
літера стар.-

р с.
алфавіт

пляма (розм.)

лісовий
жайвороно

слава
Венеціансь ої
респ блі и (іст.)

Т
дитяча сороч а

(розм.)

стар. фран.
монета

араб.
вірш вання

"Калаш"

И
настил на
болоті

ірсь і пасма в
Швеції

вид ірсь о о
лижно о спорт

схема подій
творі

0,067 а
(Китай)

перелі творів
мистецтва К

італ.
мореплавець
15-16 ст.

с дді
на он рсах

Оле сандр Лашин п'яте здоб в звання найсильнішої людини У раїни


