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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до пункту 2 
рішення Київської міської ради 

від 23.06.2011 № 239/5626
Рішення Київської міської ради № 20/6236 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адмініс�
трації”, “Про стимулювання розвитку регіонів”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 № 1001
“Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року”, постанови Кабі�
нету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та ре�
алізації державної політики”, Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвит�
ку, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29.07.2002
№ 224 та з метою ширшого залучення громадськості міста до всебічного обговорення проекту Стратегії
розвитку міста Києва до 2025 року Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 2 рішення Київської міської ра�
ди від 23.06.2011 № 239/5626 “Про прийняття за основу про�
екту рішення Київської міської ради “Про затвердження Стра�
тегії розвитку міста Києва до 2025 року”, а саме: слова “про�
тягом двох місяців” замінити словом і цифрами “до
01.12.2011”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та
соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про погодження встановлення надбавок 
посадовим особам органів 

самоорганізації 
населення міста Києва

Рішення Київської міської ради № 21/6237 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про органи самоорганізації на�
селення”, постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.06 № 268 “Про упорядкування структури та умов
оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”,
рішень Київської міської ради від 02.02.06 № 99/3190 “Про рекомендації щодо умов оплати праці поса�
дових осіб органів самоорганізації населення у м. Києві”, від 28.12.06 № 602/659 “Про затвердження “Про�
грами сприяння місцевому самоврядуванню, підтримки діяльності органів самоорганізації населення та
місцевих ініціатив у м. Києві на 2007�2011 роки”, від 30.12.10 № 573/5385 “Про бюджет міста Києва на
2011 рік” (зі змінами та доповненнями) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити встановлення з 01.07.11 надбавки за висо�
кі досягнення у праці або за виконання особливо важливої
роботи посадовим особам органів самоорганізації населен�
ня міста Києва у розмірі 30% до посадового окладу в межах
асигнувань, затверджених головному розпоряднику кош�
тів — Головному управлінню з питань внутрішньої політики
та зв’язків з громадськістю виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) на
реалізацію “Програми сприяння місцевому самоврядуван�
ню, підтримки діяльності органів самоорганізації населен�
ня та місцевих ініціатив у м. Києві на 2007�2011 роки” на
2011 рік.

2. Головному управлінню з питань внутрішньої політики
та зв’язків з громадськістю виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) за�
безпечити виконання цього рішення.

3. Це рішення Київради оприлюднити в газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядуван�
ня, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної по�
літики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про погодження 
публічному акціонерному товариству 

“Домобудівний комбінат № 4” 
надання надр у користування з метою 

геологічного вивчення, в тому числі 
дослідно+промислової розробки родовищ 

корисних копалин загальнодержавного 
значення (підземних вод), 

за допомогою трьох 
артезіанських свердловин, 

розташованих на території підприємства 
на вул. Луговій, 13 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 23/6239 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до пункту 3 статті 9 Кодексу України “Про надра”, статті 93 Водного кодексу України, статті
113 Земельного кодексу України, пункту 3 Правового режиму зон санітарної охорони водних об’єктів, за�
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.98 № 2024, та враховуючи звернення пуб�
лічного акціонерного товариства “Домобудівний комбінат № 4” від 11.10.10 № 21/621, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити публічному акціонерному товариству “Домобу�
дівний комбінат № 4” надання надр у користування з метою
геологічного вивчення, в тому числі дослідно�промислової роз�
робки родовищ корисних копалин загальнодержавного зна�
чення (підземних вод), за допомогою трьох артезіанських
свердловин, розташованих на території підприємства на вул.
Луговій, 13 в Оболонському районі м. Києва.

2. Взяти до відома, що спеціальний дозвіл на користуван�
ня надрами надається в установленому законом порядку.

3. Публічному акціонерному товариству “Домобудівний ком�
бінат № 4” забезпечити встановлення меж зон санітарної охо�
рони трьох водозабірних свердловин відповідно до законодав�
ства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань екологічної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про припинення діяльності 
госпрозрахункової стоматологічної 

поліклініки № 1 Дніпровського району м. Києва
Рішення Київської міської ради № 29/6245 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до частин першої, другої та четвертої статті 105, статей 106, 107, 108 Цивільного кодексу
України, статей 59, 78, 136 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Припинити діяльність госпрозрахункової стомато�
логічної поліклініки № 1 Дніпровського району м. Києва
шляхом перетворення її в комунальне підприємство “Сто�
матологія Дніпровського району м. Києва”.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київ�
ській міській державній адміністрації):

2.1. Здійснити в установленому порядку організацій�
но�правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішен�
ня.

2.2. Затвердити Статут комунального підприємства
“Стоматологія Святошинського району м. Києва”.

2.3. Закріпити на праві господарського відання за ко�
мунальним підприємством “Стоматологія Дніпровського
району м. Києва” майно реорганізованої госпрозрахунко�
вої стоматологічної поліклініки № 1 Дніпровського райо�
ну м. Києва.

2.4. Привести у відповідність до цього рішення свої
розпорядження.

2.5. Створити комісію з припинення діяльності госп�
розрахункової стоматологічної поліклініки № 1 Дніпров�
ського району м. Києва.

3. Комісії з припинення діяльності госпрозрахункової
стоматологічної поліклініки № 1 Дніпровського району 
м. Києва скласти передавальний акт та подати його на
затвердження виконавчому органу Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та
соціального захисту і постійну комісію Київради з питань
власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про припинення діяльності 
госпрозрахункової стоматологічної 

поліклініки Святошинського району м. Києва
Рішення Київської міської ради № 30/6246 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до частин першої, другої та четвертої статті 105, статей 106, 107, 108 Цивільного кодексу
України, статей 59, 78, 136 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Припинити діяльність госпрозрахункової стомато�
логічної поліклініки Святошинського району м. Києва шля�
хом перетворення її в комунальне підприємство “Стома�
тологія Святошинського району м. Києва”.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київ�
ській міській державній адміністрації):

2.1. Здійснити в установленому порядку організацій�
но�правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішен�
ня.

2.2. Затвердити Статут комунального підприємства
“Стоматологія Святошинського району м. Києва”.

2.3. Закріпити на праві господарського відання за ко�
мунальним підприємством “Стоматологія Святошинсько�
го району м. Києва” майно реорганізованої госпрозра�
хункової стоматологічної поліклініки Святошинського
району м. Києва.

2.4. Привести у відповідність до цього рішення свої
розпорядження.

2.5. Створити комісію з припинення діяльності госп�
розрахункової стоматологічної поліклініки Святошинсько�
го району м. Києва.

3. Комісії з припинення діяльності госпрозрахункової
стоматологічної поліклініки Святошинського району м. Ки�
єва скласти передавальний акт та подати його на затвер�
дження виконавчому органу Київської міської ради (Київ�
ській міській державній адміністрації).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та
соціального захисту і постійну комісію Київради з питань
власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про питання діяльності 
Київської міської клінічної 

лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва
Рішення Київської міської ради № 31/6247 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місце�
ве самоврядування в Україні” та з метою спрямування, координації, контролю за діяльністю закладів охо�
рони здоров’я, що надають медичну допомогу мешканцям Дніпровського району м. Києва, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати до сфери управління Дніпровської районної
в місті Києві державної адміністрації Київську міську клініч�
ну лікарню № 11 Дніпровського району м. Києва.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації):

2.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо вико�
нання пункту 1 цього рішення.

2.2. Привести у відповідність до цього рішення свої роз�

порядження щодо діяльності Київської міської клінічної лі�
карні № 11 Дніпровського району м. Києва.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та соці�
ального захисту та на постійну комісію Київради з питань
власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про безоплатне прийняття 
до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
нежитлових приміщень

Рішення Київської міської ради № 52/6268 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до статей 6, 319, 327 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, час�
тин другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи лист ак�
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ціонерного товариства холдингової компанії “Київміськбуд” від 28.04.11 № 3235/0/2�11 та враховуючи
звернення Пенсійного фонду України від 08.04.11 № 7101/06�01 та від 12.05.11 № 9400/06�02, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва нежитлові приміщення за�
гальною площею 320 кв. м у будинку на Кловському узво�
зі, 14�а у Печерському районі міста Києва.

2. Передати до сфери управління (на баланс, без зміни
форми власності) Пенсійному фонду України нежитлові при�
міщення, зазначені в пункті 1 цього рішення, для розміщен�
ня управління Пенсійного фонду України в Печерському
районі м. Києва.

3. Встановити, що управління Пенсійного фонду України
в Печерському районі м. Києва має право здійснювати усі
дії щодо ефективного використання приміщень, зазначених

у пункті 1 цього рішення, крім відчуження та передачі у ко�
ристування третім особам.

4. Доручити Головному управлінню комунальної власно�
сті м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) здійснити в установленому поряд�
ку приймання�передачу приміщень згідно з пунктами 1, 2
цього рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження Методики 
розрахунку розмірів плати за договорами 

особистого земельного сервітуту 
при встановленні (розміщенні) тимчасових споруд 

на території міста Києва
Рішення Київської міської ради № 39/6255 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до Земельного кодексу України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
“Про землеустрій”, “Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих посадовими особами міс�
цевого самоврядування”, з метою забезпечення вирішення питань зі встановлення сервітуту (права на об�
межене користування земельними ділянками) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Методику розрахунку розмірів плати за
договорами особистого земельного сервітуту при встанов�
ленні (розміщенні) ТС на території міста Києва згідно з до�
датком.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

3. Встановити, що це рішення набирає чинності з
01.11.2011.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київської міської ради 
від 22 вересня 2011 року № 39/6255

Методика розрахунку розмірів плати за договорами 
особистого земельного сервітуту при встановленні (розміщенні) ТС 

на території міста Києва
1. Розрахунок розміру плати за договорами особистого земельного сервітуту при встановленні (розміщенні) ТС здійсню�

ється Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) за таким алгоритмом:

а) визначення економіко�планувальної зони, до якої належить земельна ділянка, на якій встановлено (розміщено) тим�
часову споруду (малу архітектурну форму), відповідно до рішення Київської міської ради від 26.07.2007 № 43/1877 “Про за�
твердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва та Порядку її визначення”;

б) визначення зонального коефіцієнта відповідно до додатка № 1 до цієї методики;
в) визначення стимулюючого коефіцієнта, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки�

ївської міської державної адміністрації), який залежить від територіального встановлення (розміщення) ТС з деталізацією
не нижче вулиць, площ, перехресть;

г) визначення функціонального призначення ТС;
д) визначення коефіцієнта функціонального використання відповідно до додатка № 2 до цієї методики. У разі змішано�

го функціонального використання ТС — наявності кількох коефіцієнтів функціонального використання, для розрахунку роз�
міру плати за договорами особистого земельного сервітуту використовується більший з коефіцієнтів;

е) розрахунок розміру плати за договорами особистого сервітуту при встановленні (розміщенні) ТС.
2. Розмір плати за один календарний місяць згідно з договором особистого земельного сервітуту при встановленні (роз�

міщенні) ТС розраховується за такою формулою:
Вс = П * Сбв * Кз * Кф * Кст/ 12,
де,
Вс — розмір плати за договором особистого земельного сервітуту при встановленні (розміщенні) ТС;
П — загальна площа земельної ділянки, щодо якої встановлюється сервітут (право на обмежене користування) для вста�

новлення (розміщення) ТС (м2);
Сбв — середня базова вартість одного квадратного метра земельної ділянки, встановлена рішенням Київської міської ра�

ди від 26.07.2007 № 43/1877 “Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва
та Порядку її визначення” (грн./м2);

Кз — зональний коефіцієнт, визначений згідно з додатком № 1;
Кф — коефіцієнт функціонального використання, визначений згідно з додатком № 2;
Кст — стимулюючий коефіцієнт, визначений згідно з розпорядженням виконавчого комітету Київської міської ради (Ки�

ївської міської державної адміністрації), стимулюючий коефіцієнт дорівнює одиниці.
Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради Г. Гере а

6 141, 454, 455, 458, 459, 514, 515, 516, 557, 607, 648, 673, 677, 678, 679, 680, 681,
682, 683, 684, 685, 686, 687, 688

0,90

7 135, 143, 144, 197, 204, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 253, 261, 262, 263, 341, 342,
343, 344, 345, 347, 460, 461, 574, 595, 596, 597, 602, 603, 604, 605, 626, 628, 650,
651, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 698, 711, 712,713,716,717

1,00

8 114, 145, 151, 153, 154, 218, 230, 231, 241, 242, 243, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 279, 280, 295, 296, 297, 318, 319, 320, 321, 331, 369, 370, 375, 376, 378,
410, 411, 429, 430, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 462, 463, 465, 471, 472, 473, 474,
475, 476, 477, 478, 485, 508, 509, 558, 617, 618

1,00

9 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
191, 192, 193, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 229, 233, 234, 278, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292,
293, 294, 298, 299, 300, 301, 302, 339, 340, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 355,
377, 379, 380, 381, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 504, 505, 506, 579, 580, 581, 582,
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 619, 620, 621, 624, 625,
629, 635, 636, 637, 642, 672, 674, 675, 676, 696, 697, 727

1,00

10 130, 131, 132, 133, 134, 173, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
235, 236, 237, 238, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259,
260, 264, 305, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 332, 333,
334,335, 336, 337, 338, 372, 373, 374, 385, 412, 413, 416, 418, 447, 448, 449, 450,
451, 452, 457, 468, 531, 532, 533, 534, 537, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546,
547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565,
566, 567:, 568, 569, 570, 575, 576, 577, 578, 622, 623, 638, 639, 640, 641, 643, 644,
645, 646, 647, 664, 665, 666, 667, 670, 671

1,00

11 155, 180, 383, 384, 386, 387, 388, 389, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 408, 409,
414, 415, 417, 419, 420, 426, 427, 428, 431, 432, 434, 446, 453, 486, 487, 495, 496,
501, 502, 503, 507, 526, 571, 572, 573, 616, 627, 630, 631, 632, 633, 634, 668, 669,
700, 701, 702, 703, 705, 708, 709,710

1,00

12 1, 2, 5, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 137, 138, 140, 156,157, 244, 245, 397,
398, 479, 480, 481, 482,483, 484, 500, 512,527,528,529,530,699;

1,00

13 3, 4, 6, 23, 26, 35, 40, 41, 43, 44, 139, 142, 239, 240, 382, 393, 424, 425, 492, 493,
494, 522, 523, 524, 525, 704, 706, 707, 714, 715, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724,
725, 726, 728, 729, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 739, 740, 741

1,00

14 24,25, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, ПО, 111, 112, 136, 391, 392, 394, 395, 488,
489, 490, 491, 497, 498, 499, 510, 511, 535,536,538

1,00

15 20, 21,22, 28, 29, ЗО, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129

1,40

16 15,16, 17, 18, 19, 27,390, 396,406, 407 1,40

17 45,46,47,48,91 1,40

18 7, 8, 76, 78, 84, 85, 92, 93 1,40

19 9, 10, 11 12, 13, 14, 69, 70, 71, 79, 90, 94, 95, 96, 97, 98,101, 102 1,70

20 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72,73, 74,
75, 77, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 8.8, 89, 99, 100

1,70

Сит аційний
лас

Номер е ономі о-план вальної зони* Розмір
оефіцієнта

1 232, 610, 611, 612, 613,614,615,730; 0,70

2 228, 608, 609, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663,738 0,70

3 146, 147, 148, 149, 166,211,212,213,357,358,359,360, 361,362,517,518,519,653 0,80

4 327, 329, 330, 356, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 371, 421,422,
423,456,464,466,467,469,470

0,85

5 150, 152, 161, 169, 194, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 265, 266, 267, 268, 277,
303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 353, 513, 520, 521, 598, 599, 600, 601,
606, 649,652,731

0,85

Додаток № 1
до Методики розрахунку розмірів 
плати за договорами особистого

земельного сервітуту при встановленні 
(розміщенні) ТС на території м. Києва

Зональний коефіцієнт (Кз)

*економіко�планувальна зона, визначена відповідно до рішення Київської міської ради від 26.07.2007 № 43/1877 “Про
затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва та Порядку її визначення”.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради Г. Гере а

Додаток № 2
до Методики розрахунку розмірів
плати за договорами особистого

земельного сервітуту при встановленні
(розміщенні) ТС на території міста

Києва

Коефіцієнт функціонального використання (Кф)

Ф н ціональне призначення ТС Розмір оефіцієнта*

Тор івля:

Продаж хлібоб лочних виробів 0,60

Продаж тютюнових виробів 2,00

Продаж ал о ольних та слабоал о ольних напоїв 2,00

Продаж пива 1,60

Продаж інших продовольчих товарів 1,30

Продаж зооло ічних товарів 1,30

Ма азини з продаж ш іри та х тра, ювелірних при рас 2,00

Продаж вітів та садово- ородньо о інвентарю 1,60

Продаж і рашо та товарів для дітей 1,40

Продаж ни , полі рафічної прод ції та анцелярії 0,60

Продаж лотерейних білетів 1,20

Соціальні ма азини (ма азини для пенсіонерів, інвалідів, інших соціально незахищених
ате орій ромадян, молочні хні тощо)

0,70

За лади ромадсь о о харч вання:

Від риті майданчи и для харч вання при за ладах ресторанно о осподарства 0,30

Бари, афе, афетерії 1,20

Бари, афе, афетерії (без продаж ал о ольних напоїв) 0,60

За лади швид о о харч вання 1,50

Посл и:

Для надання населенню поб тових посл з ремонт вз ття, одя та одинни ів 0,50

Ломбарди та п н ти обмін валют 1,80

Громадсь і вбиральні 1,00

Для надання населенню автопосл 1,00

Інші посл и 1,00

Інше ф н ціональне призначення 1,50

Заст пни місь о о олови –
се ретар Київради Г. Гере а
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Äçþäî — ãíó÷êèé
øëÿõ ñèëüíîãî äóõó
Ó ñòîëèö³ â³äáóâñÿ òðàäèö³éíèé þíàöüêèé 
òóðí³ð ç ïîïóëÿðíîãî âèäó áîðîòüáè

Íåçâàæàþ÷è íà ñòàòóñ
ì³æíàðîäíîãî, öüîãî
ðîêó îðãàí³çàòîðè òóð-
í³ðó âèð³øèëè ç³áðàòè
ëèøå â³ò÷èçíÿíèõ
ñïîðòñìåí³â, ùî, ÿê âè-
ÿâèëîñÿ çãîäîì, ï³øëî
çìàãàííÿì ò³ëüêè íà êî-
ðèñòü. ßê íàãîëîñèëè
ñàì³ ó÷àñíèêè çìàãàíü
ï³ñëÿ íàãîðîäæåííÿ ïå-
ðåìîæö³â, ñàìå öåé òóð-
í³ð ñòàâ îäíèì ç íàé-
êðàùèõ â ïëàí³ ô³çè÷-
íî¿ ³ òåõí³÷íî¿ ï³äãîòîâ-
êè áîðö³â.

Çàãàëîì öåé òóðí³ð ç³-
áðàâ ïîíàä 300 ó÷àñíè-
ê³â (253 þíàêè ³ 51 ä³â-
÷èíó) â³êîì â³ä 10 äî 13
ðîê³â, à öå ïîíàä 30
ñïîðòèâíèõ êîëåêòèâ³â
ç ð³çíèõ ì³ñò Óêðà¿íè.
Òðàäèö³éíî íàéá³ëüøå
ñïîðòñìåí³â áóëî ç Êè-
ºâà ³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³,
çîêðåìà ñòîëèöþ ïðåä-
ñòàâëÿëè îäðàçó 8 ñïîð-
òèâíèõ êëóá³â, à ñàìå
ÊÄÞÑØ “Àðòåì”,
ñïîðòèâíå òîâàðèñòâî

“Ñïàðòàê”, øêîëà îë³ì-
ï³éñüêîãî ðåçåðâó ç ºäè-
íîáîðñòâ “Ãàðò”,
ÄÞÑØ ¹ 10, â³éñüêî-
âî-ñïîðòèâíèé êëóá
“Þíèé äåñàíòíèê”,
ñïîðòèâíèé êëóá
“Îë³ìï”, ÄÞÑØ
“Þíèé ñïàðòàê³âåöü” òà
ÄÞÑØ ¹ 14. Ðàçîì ç
òèì, íà çìàãàííÿ çàâ³-
òàëè ãîñò³ ç ×åðí³âö³â,
Ìèêîëàºâà, Â³ííèö³,
Æèòîìèðà, ×åðí³ãîâà,
Õìåëüíèöüêîãî ³ íàâ³òü
ç Äîíåöüêà, ùî îñîáëè-
âî ïîò³øèëî îðãàí³çàòî-
ð³â òóðí³ðó, ç îãëÿäó íà
òå, ùî ïàðàëåëüíî â
öüîìó ì³ñö³ ïðîõîäèâ
ùå îäèí ãðàíä³îçíèé
òóðí³ð ç äçþäî ³ìåí³
Þð³ÿ Çóñåðà. Òàêîæ áó-
ëè ïðåäñòàâëåí³ òàê³
ì³ñòà ÿê Í³êîïîëü,
Óêðà¿íêà, Â³ä³îïîëü,
Êîðîñòèøåâ, Í³æèí,
Êîöþáèíñüêå.

Ïåðåä ïî÷àòêîì òóð-
í³ðó, ÿêèé ïðîõîäèâ çà
îë³ìï³éñüêîþ ñõåìîþ,

áóëè âèçíà÷åí³ âàãîâ³
êàòåãîð³¿, â ÿêèõ áîðöÿì
äîâåëîñÿ âèñòóïàòè.
Òàê, þíàêè âèáîðþâàëè
ïåðåìîãó ó 12 âàãîâèõ
êàòåãîð³ÿõ. Ä³â÷àò îáìå-
æèëè ëèøå â³ñüìîìà êà-
òåãîð³ÿìè. Òàêèé ù³ëü-
íèé ðîçïîä³ë ó÷àñíèê³â
äîçâîëèâ îðãàí³çàòîðàì
çáàëàíñóâàòè ô³çè÷í³ ³
àíòðîïîìåòðè÷í³ ïîêàç-
íèêè ó÷àñíèê³â ºäèíî-
áîðñòâ ³, ùî íàéãîëîâ-
í³øå, óíèêíóòè ñåðéîç-
íèõ òðàâì. Õî÷à áåç íèõ
íå îá³éøëîñÿ — òàê, çà
òðè äí³ íàïðóæåíèõ
çìàãàíü áóëî çàô³êñîâà-
íî 2 íåçíà÷í³ òðàâìè.
ßê çàïåâíèëà ìåäè÷íà
ñëóæáà, ÿêà áóëà çàáåç-
ïå÷åíà Ãîëîâíèì óïðàâ-
ë³ííÿì ç ô³çè÷íî¿ êóëü-
òóðè òà ñïîðòó ÊÌÄÀ,
òàêó íèçüêó ê³ëüê³ñòü
ïîøêîäæåíü âîíè ô³ê-
ñóþòü âïåðøå, íàé÷àñ-
ò³øå ïîä³áí³ çìàãàííÿ
ñóïðîâîäæóþòüñÿ äåñÿò-
êàìè òðàâì.

Ï³ñëÿ ï³äáèòòÿ ï³ä-
ñóìê³â òóðí³ðó áóëî âè-
ÿâëåíî, ùî íàéêðàùå
ïîêàçàëè ñåáå âèõîâàí-
ö³ ñòîëè÷íèõ ñïîðòèâ-
íèõ êîëåêòèâ³â, à ñàìå
ÊÄÞÑØ “Àðòåì”,
ÄÞÑØ “Þíèé ñïàðòà-
ê³âåöü” ³ øêîëè îë³ì-

ï³éñüêîãî ðåçåðâó ç ºäè-
íîáîðñòâ “Ãàðò”, òà ã³ä-
íó êîíêóðåíö³þ ¿ì
çìîãëè ñêëàñòè ñïîðòñ-
ìåíè ç³ çá³ðíèõ ×åð-
êàñüêî¿ îáëàñò³ òà Æè-
òîìèðà. Çàãàëîì æîäåí
ó÷àñíèê çìàãàíü íå çà-
ëèøèâñÿ áåç óâàãè ç áî-
êó îðãàí³çàòîð³â, ìàéæå
âñ³ þí³ áîðö³ îòðèìàëè
ïàì’ÿòí³ ïîäàðóíêè ³ ñó-
âåí³ðè â³ä ïàðòíåð³â
öüîãî òóðí³ðó.

Íàîñòàíîê ñâî¿ìè
âðàæåííÿìè ïîä³ëèâñÿ
ãîëîâíèé ñóääÿ çìàãàíü
ªâãåí³é Êóðîïÿòíèê:
“ß âæå íå ïåðøèé ð³ê
îáñëóãîâóþ öåé òóðí³ð ³
ç âïåâíåí³ñòþ ìîæó
ñêàçàòè, ùî öüîãîð³÷-
íèé òóðí³ð îñîáëèâî âè-
ä³ëÿâñÿ íà ôîí³ ïîïå-
ðåäí³õ. Òàêî¿ ï³äãîòîâ-
êè þíàê³â ÿ íå ñïîñòå-
ð³ãàâ óæå áàãàòî ðîê³â,
ùî ìåíå ÿê òðåíåðà ç³
ñòàæåì íå ìîæå íå ðà-
äóâàòè. Öå îçíà÷àº, ùî
ä³òÿì ö³êàâå äçþäî, ö³-
êàâ³ ð³çí³ ºäèíîáîðñòâà,
òà é âçàãàë³ ñàì ñïîðò.
Àäæå ëèøå çàâäÿêè
ñïîðòó ìè çìîæåìî çà-
áðàòè ùå çîâñ³ì íåñâ³-
äîìå ïîêîë³ííÿ ç âó-
ëèöü ³ âèðîñòèòè
ñïðàâæíþ çäîðîâó íà-
ö³þ”

Îëåêñàíäð ÏÈÐËÈÊ
“Õðåùàòèê”

Цими вихідними ш олі № 235 ім. В’яче-
слава Чорновола пройшов вже 22-й за лі-
ом від ритий юнаць ий т рнір з дзюдо,
присвячений пам’яті Володимира Драчен-
а. Ці зма ання ще в дале ом 1989 році
започат вав відомий раїнсь ий борець
Робінзон А опов. Тоді найперші поєдин и
прийняла ЗОШ № 5 своїй спортзалі.
З одом т рнір ставав все поп лярнішим, і
за іль а ро ів інтерес до ньо о виявляли
не лише вітчизняні оманди, а й оле ти-
ви з близь о о й дале о о зар біжжя.
Та , зма ання неодноразово відвід вали
борці з Росії, Гр зії, Вірменії, Молдови.
Після смерті Робінзона А опова ор аніза-
цію т рнір підхопила р па йо о сорат-
ни ів, я і ось же отрий рі нама аються
ре лярно під час осінніх ані л прово-
дити ці зма ання.

У юнаць ом т рнірі з дзюдо, я ий відб вся столиці,
взяли часть понад 300 часни ів ві ом від 10 до 13 ро ів

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

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць — 6 рн. 50 оп.

на 3 місяці — 19 рн. 50 оп.

на 6 місяців — 39 рн. 00 оп.

на 12 місяців — 78 рн. 00 оп.

на місяць — 21 рн. 50 оп.

на 3 місяці — 64 рн. 50 оп.

на 6 місяців — 129 рн. 00 оп.

на 12 місяців — 258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць — 10 рн. 90 оп.

на 3 місяці — 32 рн. 70 оп.

на 6 місяців — 65 рн. 40 оп.

на 12 місяців — 130 рн. 80 оп.

на місяць — 40 рн. 90 оп.

на 3 місяці — 122 рн. 70 оп.

на 6 місяців — 245 рн. 40 оп.

на 12 місяців — 490 рн. 80 оп.

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

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

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

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

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua
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