
Власники "Картки киянина" матимуть 
знижки в аптеках
Пільга у 25—30% на півсотні препаратів діятиме в мережі "Фармація"
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Герої, увічнені в бронзі
У Києві відкрили пам’ятник воїнам Великої Вітчизняної війни

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Завтра столиця свят ватимемо 67- річ-
ницю Перемо и Вели ій Вітчизняній
війні, сьо одні ж відзначаємо день, оли
б в підписаний а т про апіт ляцію ні-
мець их війсь . До річниці вели ої Пере-
мо и вчора столиці за часті олови
КМДА Оле сандра Попова від рили
с льпт рн омпозицію, присвячен во-
їнам ВВВ, та встановили меморіальн
дош двічі Герою Радянсь о о Союз
Василю Петров .

Сюжет монументальної композиції, яка відтепер при�

крашає перехрестя Оболонського проспекту та вулиці

маршала Тимошенка, не залишить байдужим нікого. Ком�

позиція пам’ятника складається зі скульптурної групи,

встановленої на штучному пагорбі. В її центрі — багаття,

як символ вічної пам’яті. Над багаттям — казан на трино�

зі, довкола нього розташувалися двоє солдатів. Вони по�

минають свого бойового товариша. За словами голови

Оболонської РДА Василя Антонова, комплекс звели за

кошти меценатів.

Урочисто відкрили монумент голова КМДА Олександр

Попов, керівництво району та представники районних

ветеранських організацій. “Завтра ми з вами будемо свят�

кувати День Перемоги, Перемоги, яка була отримана за�

вдяки звитязі наших воїнів. І я гордий сьогодні тому, що

ми продовжуємо пам’ятати наших дідів, прадідів. Адже

вважаю обов’язком мого покоління і наших нащадків —

увіковічнювати подвиг солдата. Ми повинні пам’ятати

тих, хто загинув у цій війні, вони постійно повинні бути у

наших серцях. Тож переконаний — пройдуть століття, а

на цьому місці завжди будуть квіти, тому що пам’ять про

подвиг простих людей житиме вічно”,— зазначив на від�

критті меморіальної композиції Олександр Попов.

Появі пам’ятника задоволені і самі ветерани, хоча він і

нагадує їм ті важкі часи та навіює біль втрати, у ньому за�

карбований подвиг цілого покоління. “Ми з вдячністю

ставимося до того, що тут постав цей пам’ятник. Адже са�

ме на пам’яті про подвиг солдат має виховуватися сучасне

покоління. 67 років Україна пахне не порохом, а запаш�

ним хлібом — це найбільше досягнення тих, хто не повер�

нувся з війни. І про це потрібно пам’ятати”,— поділився

своїми роздумами з “Хрещатиком” Олег Осипенко, вете�

ран ВВВ.

Після урочистого відкриття меморіальної композиції,

всі ветерани були запрошені до найближчого скверу, де

їх чекала солдатська каша та фронтові “сто грам”. Під

час трапези поспілкувався з захисниками Вітчизни і го�

лова КМДА. Олександру Попову фронтовики розпові�

дали про власні проблеми та звісно згадували свої війсь�

кові історії та тих товаришів, яких уже немає поруч.

До речі, вчора у столиці відкрили меморіальну дошку

двічі Герою Радянського Союзу генерал�полковнику Ва�

силю Петрову, яку встановили на фасаді будинку, де він

проживав, за адресою: вул. Кутузова, 14. “Я перекона�

ний, що сьогодні ми відновили справедливість, встано�

вивши меморіальну дошку і визнавши подвиг Василя

Петрова. Вже сьогодні ветерани ставлять питання про

те, щоб у столиці з’явився і пам’ятник цьому славетному

герою. Таку ініціативу ми готові розглянути, тож подібна

скульптура може з’явитися вже у наступному році”,—

відмітив Олександр Попов.

Голова КМДА пообіцяв, що міська влада буде всіляко

підтримувати подібні ініціативи, а, враховуючи те, що на�

ступного року Київ святкуватиме 70�ту річницю визволен�

ня міста, Олександр Павлович закликав всі ветеранські

організації долучитися до спільної підготовки щодо свят�

кування.

Також очільник міськадміністрації зазначив, що це не

єдиний культурний захід, який буде проведений до річ�

ниці перемоги у ВВВ. Так, через місяць в парку Перемо�

ги буде відкритий меморіальний комплекс�обеліск Ма�

тері�Вдові, також там з’явиться музей військової техні�

ки та буде реконструйований світломузичний фонтан,

який відтворюватиме пісні про війну.

Нагадаємо, що святкування Дня Перемоги 9 травня

відбуватиметься у всіх районах Києва. Основні святкові

заходи пройдуть у центральній частині столиці, де вете�

рани прийматимуть вітання від перших осіб держави та

міста. На захисників Вітчизни чекатиме святковий кон�

церт. Завершиться урочисте дійство о 21.45 салютом Пе�

ремоги

Урочисто від рили мон мент олова КМДА Оле сандр Попов, ерівництво Оболонсь о о район та представни и районних ветерансь их ор анізацій

Керівники торгово)промислових
палат відвідали Київ 
Національні та іноземні е сперти об оворили аспе -
ти страте ії розвит столиці
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Розпочалась розробка концепції
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До створення ділово о район місто зал чило між-
народних онс льтантів
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Їх подвиг не забутий 
"Хрещати " п блі є перелі свят ових заходів ра-
йонах міста
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У номері

Новини

На столичні маршрути 
вийдуть нові трамваї
Сьо одні, за частю олови КМДА Оле сандра

Попова, відб деться презентація нових трамвай-
них ва онів иївсь о о виробництва (станція лінії
швид існо о трамвая “Кільцева доро а”) та їх
вип с на лінію швид існо о трамвая. Це зна ова
подія для столиці, адже нові трамваї майже не за-
пов вались містом останні ро и. Тож після

проведення низ и техноло ічних випроб вань, но-
вий р хомий с лад вийде на лінію, і ияни змож ть
оцінити трамваї власно о виробництва. План єть-
ся, що на лінію швид існо о трамвая вийд ть од-
раз 9 одиниць еле тротранспорт : 2 трамвайні
ва они тип К-1, з’єднані в потя виробництва
“Татра Ю ”; 3 трисе ційні трамвайні потя и тип К-
1М8 виробництва “Татра Ю ”; 2 трисе ційні трам-
вайні потя и тип К3R-N виробництва “КЗЕТ”; 2
трамвайні ва они з част ово низь им рівнем під-
ло и тип Т-3UA-3, ви отовлені на виробничих
площах КП “Київпастранс”. А до Дня Києва на в -
лицях міста з’являться ще 10 нових трамвайних
ва онів иївсь о о виробництва

У 5 житлових будинках міста 
реконструюють системи 
теплопостачання
З метою своєчасно о ви онання робіт із ре он-

стр ції та введення в е спл атацію систем тепло-
постачання житлових б дин ів затверджено пере-
лі об’є тів, де найближчим часом розпочн ть ре-
монт. Відповідне розпорядження підписав олова
КМДА Оле сандр Попов. Та , серед перших
об’є тів ре онстр юють системи теплопостачання
житлових б дин ів за та ими адресами: просп.
На и, 35, орп с 3; Страте ічне шосе, 37; в л.
Толб хіна, 6; в л. Перемо и, 5 та просп. Перемо-
и, 61. Замовни ом прое т вання та ре онстр ції
зазначених робіт визначено КП “Київб дре онс-
тр ція”. Після ре онстр ції та омпле тації не-
обхідним обладнанням, житлові б дин и б д ть
введені в е спл атацію з ідно з запланованим
рафі ом. За важимо, що все майно після завер-
шення робіт б де зараховано до ом нальної
власності територіальної ромади міста Києва з
подальшою передачею володіння та орист ван-
ня ПАТ “Київенер о”

Випробування електропоїздів
Hyundai закінчено
Залізнични и завершили ходові, динамічні ви-

проб вання, а та ож випроб вання по вплив на
олію еле тропоїздів Hyundai, що проводилися
фахівцями Дніпропетровсь о о національно о
ніверситет залізнично о транспорт , Південної
залізниці та завод -виробни а. Зараз триває тес-
т вання та нала одження систем нових еле тро-
поїздів, а та ож об ат а ло омотивними бри ада-
ми майб тніх маршр тних напрям ів. Зо рема
4, 5 і 6 травня під ерівництвом фахівців моторва-
онно о депо “Хар ів” Південної залізниці прово-
дилась об ат а ло омотивними бри адами Пів-
денно-Західної залізниці маршр т Хар ів — Ки-
їв — Хар ів. А чора, 7 травня, дві ло омотивні
бри ади моторва онно о депо “Хар ів” повели
Hyundai з Хар ова до Львова. 7 і 8 травня прово-
дитиметься об ат а машиністами Південно-За-
хідної і Львівсь ої залізниць ділян и Хар ів — Ки-
їв — Львів — Київ — Хар ів. Hyundai р хається з
ма симальною швид істю, встановленою на пе-
ре онах цієї ділян и. У Хар ові є ще п’ять поїздів
Hyundai (останній з них приб в з Одеси позавчо-
ра). В даний момент чотири поїзди виставлені під
онта тний провід для проведення тест вання.
Зо рема представни и завод -виробни а прово-
дять тест вання і за альне облашт вання ва онів
системами ондиціон вання, автоматичними две-
рима тощо
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“Карт а иянина” наб де ф н цій дис-
онт в мережі ом нальних апте “Фар-
мація”. Столична влада прийняла рішен-
ня надати піль овим ате оріям ромадян
право п вати лі и зі с ттєвою зниж-
ою — 25—30 відсот ів. Прое т вже під-
тримали три вітчизняні виробни и мед-
препаратів.

Пільгові категорії громадян, які отримають “Карт�

ку киянина”, цього року зможуть купувати ліки віт�

чизняних виробників значно дешевше. Про це пові�

домив заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

За його словами, наразі бажання співпрацювати з

міською владою виявили три вітчизняні виробники:

ЗАТ “Дарниця”, ВАТ “Фармак” та Борщагівский

ХФЗ.

“Покупець надає власну “Картку киянина” для роз�

рахунків. Для цього клієнт вводить свій пін�код, а про�

давець на екрані монітора бачить фотографію клієнта та

його знижку. Утримувач картки сплачує вартість ліків, а

інформація про покупку направляється до відповідного

підприємства для звітності. Завдяки цьому, ми зможемо

проаналізувати попит на ліки зі знижкою та на основі

цих даних вести перемовини з виробниками про розши�

рення переліку ліків”,— пояснив Руслан Крамаренко.

Загалом у списку лікарських засобів, які відпускати�

муть за нижчою ціною, 52 найменування. Серед них

найбільш затребувані медичні препарати: анальгин,

барбовал, валідол, корвалол, активоване вугілля, амізон

тощо. Знижка в аптечній мережі “Фармація” буде нада�

ватися в розмірі 25—30 %, залежно від умов виробників.

Зазначимо, що у квітні також було підписане розпо�

рядження КМДА щодо впровадження “Картки кияни�

на” у Київському метрополітені — зараз картка працює

як проїзний документ.

Нагадаємо, до кінця цього року пільгову “Картку ки�

янина” отримають 600 тисяч мешканців столиці. На кі�

нець цього місяця такий документ матимуть більше 

4 тисяч осіб. Мета проекту — забезпечити прозоре та

ефективне соціальне обслуговування населення, а та�

кож здійснити точний моніторинг витрачених з бюдже�

ту коштів. “Картка киянина” виконуватиме три функ�

ції — банківської картки, дисконтної та пільгового про�

їзного документа у громадському транспорті
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Привітання

Доро і ветерани!
Шановні ияни!

Щиро вітаю вас із 67-ою річницею Ве-
ли ої Перемо и!
1418 днів чорно о лиха і поневірянь,

мільйони з блених життів та зламаних
доль — ось ціна, отр раїнсь ий на-
род сплатив за своє право жити під віль-
ним мирним небом. О еани материн-
сь их сліз і рі и пролитої рові — ціна,
я сплатило по оління справжніх еро-
їв-визволителів, аби забезпечити своїм
нащад ам майб тнє. Плата, отр важ о
оцінити...

Доро і ветерани! Сьо одні, я і щодня, ми доземно в лоняємося ва-
шом вели ом подви , вашом істинном патріотизм . Для нас ви —
живий при лад величі людсь о о д х , зразо незламної м жності і
всеосяжної волі до життя.
Бажаю ветеранам та сім иянам міцно о здоров’я, добра та зла о-

ди родинах, мир та спо ою домів ах, радості серцях.
Зі святом вас!

З повагою голова Київської міської 
державної адміністрації 

Олександр ПОПОВ

Доро і ветерани!
Щиро вітаю вас з вели им святом —

Днем Перемо и!
На ваш долю випали неймовірні ви-

проб вання. Саме ви здоб ли вели
Перемо в ероїчній битві за визволен-
ня Бать івщини від фашистсь их о -
пантів. Саме ви відновлювали з р їн ра-
їн після Перемо и.
І сьо одні не вистачає слів, я і мож ть

передати наш вдячність вам за ваш
подви в ім’я людства, в ім’я свободи
держави та в ім’я права на майб тнє на-
шо о народ .

Ми оворимо — ДЯКУЄМО за все тим, хто живий!
Ми оворимо — світла пам’ять тим, о о вже немає з нами!
Щиросердно бажаю вам мирно о неба над оловою, міцно о здо-

ров’я, бадьорості д х , радості, щастя, бла опол ччя вам і вашим
близь им.
Мно ії літа вам, доро і ветерани!

Київський міський голова 
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Доро і ияни, співвітчизни и!
Щиро вітаю вас з вели им святом —

Днем Перемо и Вели ій Вітчизняній
війні!
Сьо одні ми дя ємо перш за все на-

шим ветеранам, людям, я і ціною влас-
но о життя захищали свою Бать івщин .
Низ о в лоняємося тим, хто пройшов
страшне випроб вання війною, хто змі
поверн тися до дом і хто по лав оло-
в , рят ючи свій народ. Ми вдячні всім,
хто відб дов вав У раїн в післявоєнні
часи, працюючи заради майб тньо о на-
шої держави, майб тньо о наст пних

по олінь. Всі ці люди — ордість раїнсь о о народ , справжні ерої,
при лад для ба атьох по олінь.
Справа нащад ів — б ти ідними продовж вачами діла попередни-
ів, пам’ятати про їх вели ий подви , бере ти та розвивати держав .
Спільними з силлями наші бать и та діди перемо ли війні, спільни-
ми з силлями ми маємо зробити У раїн вели ою та віт чою держа-
вою. Вірте свою раїн , свій народ, своїх співвітчизни ів. Нехай
свято Перемо и надихає вас на нові звершення на бла о нашої Бать-
івщини!

З повагою
заступник Київського міського голови — секретар Київради 

Галина ГЕРЕГА
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Глобальне озеленення 
столиці триває
Голова КМДА особисто наводив лад у сквері біля озера Вербного
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Мин лої с боти ияни прибирали
місто. До а ції “За чисте дов ілля”,
я а пройшла всіх районах столиці,
дол чилися 115 ор анізацій та ста-
нов державної, ом нальної та при-
ватної форм власності. Близь о 7
тисяч небайд жих меш анців Києва
разом з ом нальни ами збирали
сміття, впоряд ов вали азони, під-
мітали доріж и, а та ож допома али
облаштов вати л мби та висадж -
вали дерева й віти. Традиційно до
роботи дол чився й олова КМДА
Оле сандр Попов. Він висадж вав
дерева с вері поблиз озера
Вербне, що в Оболонсь ом районі.

Водойма та прилегла територія — найулюблені�

ше місце відпочинку мешканців найближчих ву�

лиць. Тут давно не проводилися відновлювальні

роботи, й місцина потребувала озеленення. “Ос�

кільки мешканці полюбляють відпочивати біля

цього озера, ми вирішили привести територію до

ладу, щоб люди могли ще більше насолоджуватися

цією красою”, — розповіла “Хрещатику” голов�

ний агроном КП УЗН Оболонського району Люд�

мила Зелінська.

За словами пані Людмили, тут декоративним

бордюром оформили клумбу, де висаджено чор�

нобривці, різного кольору петунії та інші квіти.

Зауважимо, у сквері біля водойми висадили

близько 1200 квітів, 50 кущів та 30 дерев. До слова,

щоб саджанці краще прижилися, зеленбудівці

вносять до грунту добрива та гідрогель, який

сприяє збереженню вологи в області кореня.

Голова КМДА Олександр Попов разом з кияна�

ми висаджував біля озера декоративні дерева.

Присипаючи землею коріння фігурної акації, він

пригадав своє перше посаджене дерево. “Це була

теж акація, але іншої форми. Я посадив її ще в

другому класі, й приємно, що вона росте й досі”,

— розповів Олександр Павлович.

Крім того, голова міськадміністрації зауважив,

що у місті продовжується двомісячник з благо�

устрою, в рамках якого завершуються роботи

щодо наведення ладу в скверах і парках столиці.

“Такі заходи відбуваються в усіх районах міста.

Це приємні клопоти, тому що ми висаджуємо

дійсно дуже красиві квіти, кущі і дерева. Та й міс�

це обрано невипадкове — озеро Вербне корис�

тується популярністю у киян”, — відзначив

Олександр Попов.

На території, прилеглій до озера, скосили траву,

встановили контейнери для сміття, пофарбували

лавки та урни. Гуляючи з сином, мешканка вул.

Приозерної Вікторія каже, що здивована змінами,

яких зазнав сквер. “Тут стало значно чистіше та

яскравіше. Тепер навіть приємніше гуляти”, — за�

значає жінка.

До речі, за час акції у столиці було впорядкова�

но понад 615 га зелених зон, ліквідовано 19 сміт�

тєзвалищ, вивезено 360 кубометрів сміття, виса�

джено близько 300 дерев, майже тисячу кущів та

кілька десятків тисяч квітів

Керівники торгово�промислових палат
відвідали Київ
Національні та іноземні експерти обговорили аспекти стратегії 
розвитку столиці
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Учора Київ приймав міжнародн де-
ле ацію ерівни ів тор ово-промис-
лових палат, я і представляли
14 раїн та 38 стр т р. Голова
КМДА Оле сандр Попов об оворив з
часни ами фор м можливості
співпраці в рам ах промислово о
розвит столиці, створення сприят-
ливих мов для роботи національно-
о та зар біжно о бізнес .

Серед учасників були присутні гості з багатьох

регіонів України та керівники закордонних тор�

гово�промислових палат – Німеччини, Бельгії,

Хорватії, Білорусі, Угорщини, Сербії, Росії, Кіп�

ру, Казахстану. Вітаючи учасників форуму, голова

КМДА висловив переконання, що Київ має хо�

роші перспективи реалізації спільних взаємови�

гідних проектів з інвесторами держав, які вони

представляють, та відзначив важливу роль торго�

во�промислових палат у цій співпраці.

“Як в Україні, так і в Києві стабілізувалася піс�

ля кризи фінансово�економічна ситуація. З при�

ходом нової влади два роки тому маємо стабільну

політичну ситуацію. Мені приємно вам доповіс�

ти про те, що тільки за минулий рік ми втілили в

життя багато ідей і досягли значних результатів.

Як приклад — це обсяги будівництва у Києві, за

минулий рік було введено в експлуатацію 1 міль�

йон 500 тисяч квадратних метрів житла. Також у

місті активно триває прокладання метро, щороку

ми відкриваємо по дві станції. Цього року на

маршрути міста вийде 400 нових автобусів та тро�

лейбусів, близько половини цієї кількості вже

курсує містом”, — зазначив Олександр Попов.

Голова КМДА також додав, що місто напрацю�

вало багато цікавих інвестиційних проектів, за�

гальна сума яких — 15 млрд доларів. Даний порт�

фель, за словами Олександра Попова, має всі

шанси збільшитися вдвічі. Спрощення умов для

ведення бізнесу, яке зараз відбувається у Києві,

дозволить залучити в економіку столиці іноземні

інвестиції.

Керівник Київської торгово�промислової па�

лати Микола Засульський зазначив, що влада

Києва відкрита до взаєморозуміння та співпра�

ці з представниками промисловості та бізнесу.

Загалом столицю відвідали делегати 14�ти країн

світу, вони представили 38 торгово�промисло�

вих палат. Форум тривав один день і був розді�

лений на три частини: пленарна, наочна та

культурна. За цей час керівники торгово�про�

мислових палат обговорили проблеми та пер�

спективи розвитку міжрегіонального співробіт�

ництва, здійснили екскурсію на НСК “Олім�

пійський” і ознайомилися з культурними та іс�

торичними надбаннями Києва.

За словами організаторів, форум надасть мож�

ливості відкрити нові сфери співпраці, пошири�

ти партнерські та побратимські зв’язки між міс�

тами та палатами, залучити інвестиції для реалі�

зації київських проектів

Метро на Теремки будують за графіком
Від станції “Іподром” розпочали прокладання тунелів 
до Одеської площі

Після ознайомлення з роботами,

які наразі проводяться на ділянці по�

близу столичного іподрому, Олек�

сандр Попов запевнив, що будівниц�

тво метро йде за графіком, тож стан�

ція “Іподром” буде здана вже у жовт�

ні, а до кінця року введуть в експлу�

атацію і станцію “Теремки”.

Як зазначив “Хрещатику” Володи�

мир Петренко, гендиректор ПАТ

“Київметробуд”, наразі на цій ділянці

завершена проходка механізованими

комплексами, і ці установки почали

рухатися у бік Одеської площі. Пра�

цювати метробудівцям доводиться у

дуже важких технологічних умовах,

адже на цій території знаходяться

притоки річки Либідь та великі пли�

вуни. “У 1984 році лінія була заверше�

на на станції “Либідська”, і надалі цей

напрямок вважався непереборним

для будівництва. Тож зараз роботи

вдається проводити лише з викорис�

танням найсучасніших технологій”,

— зазначив Володимир Петренко.

Олександр Попов подякував пра�

цівникам підприємства за їхню на�

пружену та тяжку роботу, завдяки якій

вже до кінця року тисячі мешканців

масиву Теремки та навколишніх міс�

течок зможуть швидше та комфортні�

ше діставатися до місця призначення.

Зазначимо, що станція “Іподром”

знаходиться на глибині 12 м, тунелі

місцями прокладено на глибині до 20

м. Після введення в експлуатацію ці

дві станції метро завершать Куренів�

сько�Червоноармійську лінію, дов�

жина якої складе 25 км. І з півночі на

південь Києва завдяки цій лінії можна

буде проїхати за 35 хвилин.

“Ми вже

в и р і ш и л и ,

куди рухати�

мемося далі

після закін�

чення спо�

р у д ж е н н я

К у р е н і в �

сько�Черво�

н о а р м і й �

ської лінії.

Зокрема до�

будуємо станцію “Львівська брама”,

що дозволить розвантажити пасажи�

ропотік на існуючих станціях у центрі

міста. І одночасно розпочнемо будів�

ництво метро на Троєщину. Крім то�

го, у травні активізуємо будівництво

Подільсько�Воскресенського мосто�

вого переходу. До речі, наприкінці по�

точного місяця роботи відбуватимуть�

ся одразу на трьох ділянках нового

мосту, які у 2013 році об’єднаються у

єдиний проект. І вже наступного року

буде запущено автомобільний рух

цим переходом”, — поділився плана�

ми Олександр Попов.

Він відзначив, що наразі столична

влада шукає шляхи інвестування цих

проектів. Нагадаємо, що один з них

був пре�

з е н т о в а �

ний на

Київсько�

му інвес�

тиційному

форумі та

викликав

значне за�

цікавлен�

ня інозем�

них інвес�

торів. І на думку Олександра Попова,

саме об’єднання зусиль приватних

партнерів та держави дозволить знач�

но пришвидшити темпи будівництва

метро у столиці

Голова КМДА Оле сандр Попов разом з иянами висадж вав біля озера Вербно о де оративні дерева
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Мин ло о ро в Києві ввели в е спл атацію ювілейн
50-т станцію метро “Вистав овий центр”. Зараз трива-
ють роботи зі спор дження двох наст пних — “Іподром”
та “Терем и”, я і після їх від риття завершать К ренів-
сь о-Червоноармійсь лінію та значно по ращать
транспортне спол чення міста. Вчора одраз два т не-
лепрохідниць і щити р шили від майб тньої станції
“Іподром” до житлово о масив Терем и. Метроб дівці
почали про ладати т нелі до останньої з пин и підзем-
и південно о напрям . Хід б дівництва особисто пе-
ревірив олова КМДА Оле сандр Попов.

У травні буде завершено реконструкцію вулиці
Горького
Тривають роботи з ре онстр ції в лиці Горь о о. У КК “Київавтодор”

повідомляють, що повністю ремонт ма істралі завершать травні цьо о
ро . Наразі на об’є ті же ви онано омпле с ремонтних робіт: на ділян-
ці від в л. Са са ансь о о до в л. Димитрова пере ладено інженерні ме-
режі, влаштовано нижній шар асфальтобетонно о по риття проїжджої
частини та трот арів. Крім то о, влаштовано двошарове асфальтобетон-
не по риття проїжджої частини та здійснено ремонт мережі зовнішньо о
освітлення вздовж в л. Фіз льт ри від в л. М. Горь о о до в л. Червоно-
армійсь ої. Зараз продовж ються роботи на ділянці від в л. Димитрова
до Либідсь ої площі. Нині т т працюють над влашт ванням асфальтобе-
тонно о по риття проїжджої частини та трот арів; встановленням раніт-
но о бортово о аменю; оновленням мережі зовнішньо о освітлення. Ре-
онстр ція в лиці дозволить збільшити її проп с н спроможність з 40 до
50 тис. авто на доб

Мерія визначила місця для сезонної торгівлі 
безалкогольними напоями та морозивом у місті
Про це йдеться розпорядженні КМДА№ 696 від 28 вітня. ГУ вн тріш-

ньої тор івлі та поб тово о обсл ов вання населення дор чено разом з
РДА реаліз вати омпле с за альмісь их ор анізаційно-правових заходів
для здійснення сезонної тор івлі безал о ольними напоями, морозивом,
плодовоовочевою прод цією, фр тами, а та ож надання додат ових
посл з ор анізації від ритих майданчи ів біля стаціонарних за ладів
ресторанно о осподарства з 1 травня по 30 жовтня, і в зоні 1,5 м нав-
оло НСК “Олімпійсь ий” період з 8 липня по 30 жовтня. Площа об’є -
тів із продаж та ої прод ції не повинна перевищ вати 10 в. м, об’є ти
із продаж баштанних не повинні за площею перевищ вати 16 в. м. Міс-
то визначило 73 адреси для розміщення об’є тів роздрібної тор івлі без-
ал о ольними напоями та морозивом Голосіївсь ом районі, 49 —
Дарниць ом , 117 — Деснянсь ом , 86 — Дніпровсь ом , 42 — в Обо-
лонсь ом , 32 — Печерсь ом , 30 — Подільсь ом , 35 — Святошин-
сь ом , 37 — Солом’янсь ом , та 132 — Шевчен івсь ом . Та ож міс-
то визначило адреси розміщення об’є тів дрібнороздрібної тор івлі пло-
довоовочевою прод цією та баштанними. У Голосіївсь ом — 76 адрес,
Дарниць ом — 41, Деснянсь ом — 122, Дарниць ом — 88, в Обо-

лонсь ом — 40, Печерсь ом — 20, Подільсь ом — 19, Святошин-
сь ом — 23, Солом’янсь ом — 64, Шевчен івсь ом — 116

Новини

Олександр Попов: "Після закінчення
спорудження Куренівсько�

Червоноармійської лінії добудуємо
станцію "Львівська брама", що

дозволить розвантажити
пасажиропотік на існуючих станціях у
центрі міста. І одночасно розпочнемо

будівництво метро на Троєщину"



Новини компаній

Ділові новини
Найбільше в Україні 
заробляють пілоти
Станом на березень цьо о ро-
найвищі середні зарплати в

У раїні отрим вали працівни и
авіаційно о транспорт (9163
рн на місяць) і фінансисти (6526
рн), повідомили Держстаті.
Офіційна статисти а по аз є, що
найнижчі середні доходи б ли
зафі совані в працівни ів рибної
ал зі (1346 рн) та сільсь о о
осподарства (1770 рн). Серед-
ня заробітна плата в промисло-
вості за березень с лала 3361
рн, що на 142 рн більше, ніж
б ло в січні 2012 ро . Найвищі
зарплати в цій ал зі — праців-
ни ів доб вної промисловості —
4667 рн. Найнижчі зарплати на
підприємствах ле ої промисло-
вості — 1649 рн. В розрізі ре іо-
нів лідером за рівнем оплати

праці є Київ — середня заробіт-
на плата т т в березні с лала
4577 рн. Далі йд ть Донець а
(3381 рн) і Дніпропетровсь а
(3042 рн) області. Найнижчі до-
ходи в березні — меш анців
Тернопільсь ої області — 2079
рн на місяць

Квартири на первинному
ринку дещо подорожчали

З 30 вітня по 7 травня на пер-
винном рин нер хомості Ки-
єва середня ціна на вартири під-
вищилася на 0,92%, або на 15
доларів до $1 649 за 1 в. м. Про
це свідчать дані портал mirkvar-
tir. ua. Ма симальна середня ціна
б ла зафі сована в Печерсь ом
районі, де вона становила $2 576
за 1 в. м, мінімальна — Дес-
нянсь ом районі, де 1 в. м ош-

т є $1 199. Середня ціна на одно-
імнатні вартири збільшилася на
1,18%, або на 19 доларів до
$1 631 за 1 в. м, на дво імнат-
ні — на 1,8%, або на 29 доларів
до $1 643 за 1 в. м, на три ім-
натні — на 2,23%, або на 38 до-
ларів до $1 740 за 1 в. м

Триває нормативна грошова
оцінка земель

У першом варталі цьо о ро
нормативн рошов оцін зе-
мель проведено 456 поселен-
нях У раїни. Про це повідомляє
прес-сл жба Держзема ентства
У раїни. Із 29 тис. 794 населених
п н тів площею 7 млн 480,8 тис.
а нормативн рошов оцін зе-
мель проведено 28 тис. 193 по-
селеннях на площі 7 млн 223,20
тис. а, що становить 94,6% від

за альної іль ості поселень
У раїни та 96,6% від їх за альної
площі. З них Києві, Севастополі
та населених п н тах Волинсь ої,
Донець ої, Запорізь ої, Київсь ої,
Одесь ої, Рівненсь ої та С мсь ої
областей ці роботи ви онано
повністю. У містах обласно о зна-
чення — на 99,4%, містах
районно о значення — на 91,8%,
селищах — на 93,7%, селах —

на 94,7%

Львівський стадіон 
обладнають 
на понад 8 млн грн
ДП "Дире ція з б дівництва

об'є тів до Євро-2012 м. Льво-
ві" витратить 8,6 млн рн на до-
дат ове облашт вання львівсь о-
о стадіон . Про це повідомляє
"Вісни державних за півель".

Гроші виділені на ви онання б ді-
вельно-монтажних робіт зі вста-
новлення стат вання, меблів та
інвентарю для техноло ічно о за-
безпечення приміщень ромад-
сь о о харч вання. Роботи ви о-
нає ТОВ "Євростандарт — Сер-
віс"

DTEK перерахувала 
до держбюджету 
256,1 млн грн за 45 % 
"Крименерго"
Компанія DTEK Holdings Limited

(Кіпр) перерах вала Фонд дер-
жавно о майна 256,1 млн ривень
за придбані 45% а цій енер о-
постачальної омпанії "Крим-
енер о" (Сімферополь). Про це
с азано в повідомленні ФДМУ.
"До Фонд державно о майна в
повном обсязі надійшли ошти

від продаж 45% ПАТ "Крименер-
о",— с азано в повідомленні.
Фонд зазначає, що в 2012 році
від приватизації держмайна до
держбюджет же надійшло
більш я 5 млрд ривень. На ада-
ємо, 4 травня ФДМУ продав
DTEK Holdings 45% а цій "Крим-
енер о" за 256,1 млн ривень, що
дало змо DTEK с онцентр вати
57,5% а цій омпанії

Залишок коштів 
на коррахунках банків 
знизився
Залишо оштів на ореспон-

дентсь их рах н ах бан ів У ра-
їни на 7 травня знизився на 706,8
млн рн і с лав 17 млрд 619,2
млн рн. Про це повідомляє
прес-сл жба Національно о бан-

У раїни

Бізнес мобільних
кав’ярень стане
безпечнішим
Олександр ХАРЬКО
"Хрещатик"

Бізнес перес вних ав’ярень з’явився в містах У раїни
відносно нещодавно, але вже всти приверн ти до себе
ва не тіль и ромадян, а і посадовців різних ві-
домств. За приблизними підрах н ами Віталія Бяль-
сь о о, олови правління ГО "Асоціація мобільних
ав'ярень", наразі тіль и столиці наліч ється біля 300
мобільних за ладів цієї сфери.

Ринок Києва є досить насиченим, але, з огляду на новизну цього виду біз�

несу, в державі відсутня достатня нормативна регламентація його діяльно�

сті. Зокрема у Держтехногенбезпеки немає окремих норм щодо пересувних

кав’ярень, а отже, виникає багато питань щодо легітимності їх діяльності. З

метою пошуку способів легалізації і регламентації цієї сфери власники біз�

несу і чиновники зібралися за круглим столом.

Володимир Бондаренко, начальник ГУ Держтехногенбезпеки в Києві, під�

твердив те, що важливим питанням залишається слабка контрольованість рин�

ку мобільних кав’ярень загалом. "Наразі нам не відома ані точна їх кількість,

ані детальна інформація про всіх власників цього бізнесу. В таких умовах важ�

ко контролювати додержання норм безпеки серед учасників ринку, — пояснює

пан Бондаренко. — Ми пропонуємо ввести систему відомчого контролю щодо

діяльності мобільних кав’ярень у посиленому режимі у період проведення у

столиці матчів чемпіонату Європи з футболу. Також важливо, щоб на кожному

підприємстві цієї сфери була внутрішня служба охорони праці або посадова

особа, яка зі свого боку несла б відповідальність за безпечність цього бізнесу".

За словами Олега Румежака, начальника територіального управління Дер�

жгірпромнагляду по Київській області та м. Києву, значну увагу відомство

приділяє питанню безпеки кав’ярень як для їх клієнтів, так і для оточуючих.

"Кавоварки, які використовуються в мобільних кав’ярнях, можуть працюва�

ти як від електроенергії, так і від зрідженого газу. В основному використо�

вуються 50�літрові балони зі зрідженим блакитним паливом. Проблемою є

те, що ці балони і газ у них не завжди є якісними", — зазначає експерт.

На думку фахівця, для забезпечення виконання норм техніки безпеки необ�

хідно використовувати газобалонні установки з мультиклапаном для унемож�

ливлення переповнення балонів і контролю тиску у них. Для вирішення цих

питань необхідно розробити і узгодити типовий проект щодо контролю якості

джерел енергопостачання мобільних кав’ярень. "Підключення балонів та їх

монтаж має здійснювати спеціалізована організація, яка володіє ліцензією та

відповідними дозволами. Безумовно, це питання потрібно узгоджувати і з ДАІ,

адже при установці газобалонної установки на автомобіль необхідно внести до�

повнення в технічний паспорт автомобіля", — зазначає експерт. Власники біз�

несу запевнили, що якомога швидше підготують проектні документи і пода�

дуть їх на розгляд відповідним органам, щоб встигнути до Євро�2012

Розпочалась 
розробка концепції
"Київ�Сіті"
Іван МАРЕК
"Хрещатик"

КП "Київсистемоменеджмент" та омпанія DTZ підписа-
ли од про проведення робіт з аналіз п’яти земель-
них діляно та визначення їхньо о найефе тивнішо о
ви ористання з розроб ою детальної мар етин ової і
омерційної онцепції ба атоф н ціонально о ділово о
омпле с "Київ-Сіті", б дівництво я о о передбачено
Страте ією розвит Києва до 2025 ро .

"Міська влада обрала для співпраці міжнародну компанію�фахівця з пи�

тань девелопменту, яка має великий досвід розробки та консультаційного

супроводу при реалізації масштабних містобудівних проектів. Компанія та�

кож працює над проектами декількох великих ділових районів загальною

площею понад 5 млн кв. м, зокрема у Парижі, Брюсселі, Саудівській Аравії.

Залучення компанії�консультанта з питань девелопменту дає нам можли�

вість визначити оптимальну концепцію і розташування ділового району

"Київ�Сіті" саме на підставі детального аналізу особливостей розвитку міста,

ділової активності у ньому та з урахуванням завдань Стратегії розвитку Ки�

єва до 2025 року",— зазначив заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

Передбачено, що при розробці концепції нового ділового району буде

протестовано попит компаній�орендарів перспективних офісних примі�

щень. "Рішення про те, яким саме буде новий діловий район та де він буде

побудований, ми прийматимемо лише після консультацій із представника�

ми бізнесу",— сказав Руслан Крамаренко.

Тамаш Полстер, Старший директор DTZ, керівник напрямку консалтин�

гу з питань девелопменту нерухомості в континентальній Європі, на Близь�

кому Сході та в Африці зазначив, що завдяки поєднанню кращої міжнарод�

ної практики з глибоким розумінням вимог і специфіки місцевого ринку

компанія DTZ забезпечить розробку проекту, який створить нові стандарти

якості для ведення бізнесу та проживання в Києві. Угодою визначено, що

компанія DTZ проведе аналіз найкращого та найбільш ефективного вико�

ристання кожного з п’яти запропонованих міською владою майданчиків —

ділянки в районі Дніпровської набережної (140 га), Осокорків�Північних

(150 га), Одеської площі (240 га), Нижньої Телички (160 га), озера Вирлиця

(100 га) та на основі чітких критеріїв оцінки дасть рекомендації щодо опти�

мальної структури та місця розташування майбутнього ділового району

Тенденції 
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Вікторія СМАРОДІНА: 

"Коли ти перший, треба 
дивитися на крок вперед"
"Хрещати " продов-
ж є серію п блі ацій
в р бриці "Зроблено
в Києві", розповіда-
ючи про підприєм-
ства, я і претенд -
ють на отримання
відзна и "Столичний
зна я ості". Сьо о-
дні ми спіл ємося
одраз з двома
представни ами
фармацевтичної ом-
панії "Фарма " — ди-
ре тором з фінансів
Ві торією Смароді-
ною та ерівни ом
подат ово о відділ
Сер ієм Брижиць им.

— За підсумками минулого
року компанія "Фармак" ста�
ла лідером українського рин�
ку. Як вдалося цього досягну�
ти?

ВС: — У 2010 році ВАТ

"Фармак" очолив список лі�

дерів серед усіх фармацев�

тичних компаній, що забез�

печують населення лікар�

ськими засобами та пред�

ставлені на українському

ринку. У 2011 році компанія

закріпила позицію лідера на

ринку. Все наше виробниц�

тво засновано на сучасних

потужностях, ми використо�

вуємо нове обладнання, нові

технології. Це дозволяє

підприємству розширювати

виробничі потужності. Вва�

жаю, що на лідерство також

вплинула наша воля до пе�

ремоги. "Фармак" щоразу

ставить перед собою високі

цілі і прагне втримати вже

зайняті позиції.

Хочу нагадати, що під�

приємство створене на базі

Київського хіміко�фарма�

цевтичного заводу ім. М. В.

Ломоносова у 1925 році.

Протягом сімдесяти років

компанія спеціалізувалася

на виробництві фармаколо�

гічних субстанцій та рентге�

ноконтрастних засобiв на

території колишнього Ра�

дянського Союзу. За роки

незалежності України з хі�

мічного виробництва ком�

панія "Фармак" перетвори�

лася на потужне фармацев�

тичне підприємство по ви�

готовленню готових лікар�

ських форм, що стало почат�

ком нової ери в житті ком�

панії.

СБ: — Важливим напрям�

ком діяльності підприєм�

ства є розвиток партнер�

ських стосунків зі світовими

фармацевтичними компані�

ями. З 1999 року підприєм�

ство "Фармак" співпрацює

зі світовим лідером у роз�

робці та виробництві інсулі�

нів — американською

транснаціональною корпо�

рацією "Елі Ліллі" (США),

підписавши угоду про стра�

тегічне партнерство та ство�

рення в Україні сучасного

унікального виробництва

людських генно�інженер�

них інсулінів з субстанції та

за ліцензійною технологією

"Елі Ліллі".

— Які ринки зараз отриму�
ють українські медикаменти,
наскільки успішний експорт?

СБ: — "Фармак" є одним з

лідерів експорту лікарських

засобів; близько 20% виго�

товленої продукції "Фармак"

експортує в більше ніж 20

країн, серед яких держави

СНД, Балтії та Європи. За�

вдяки інвестиціям в удоско�

налення власного вироб�

ництва продукція компанії

"Фармак" виготовляється в

умовах належної виробничої

практики (GMP).

— Не секрет, що "Фар�
мак" — великий платник по�
датків. Якщо не помиляюся,
компанія кілька місяців по�

спіль отримує автоматичне
відшкодування ПДВ, що ви�
магає бездоганного ведення
бізнесу. Важко було присто�
суватися до податкових кри�
теріїв?

ВС: — Ми розуміли, що є

можливість отримати авто�

матичне відшкодування по�

датку на додану вартість, і

що це вигідно... Але щоб

цим скористатися, підпри�

ємство має бути впевненим

у всьому, у всіх цифрах. Ми

працюємо з півтора тисячею

контрагентів, тому привести

нашу документацію у відпо�

відність з ними усіма було

найскладніше. Але ми само�

організувалися, дисципліна

підвищилася і ми зуміли

усунути певні розбіжності з

контрагентами.

СБ: — Підприємство з са�

мого початку відповідало

всім критеріям для автома�

тичного відшкодування

ПДВ. Ми доопрацювали

певні процеси всередині

компанії, усунули розбіжно�

сті з контрагентами, бо да�

ний податковий сервіс для

нас дуже привабливий.

— Можете назвати суму,
яка вже повернена компанії в
режимі автоматичного від�
шкодування ПДВ?

СБ: — На сьогоднішній

день це майже 4 мільйони

гривень, які поповнили обі�

гові кошти підприємства.

Крім того, ми чітко впоряд�

кували роботу з нашими

контрагентами, і це також

пішло на користь нашій ді�

яльності. Тож тепер ми спіл�

куємося з податковою біль�

ше у телефонному режимі,

маємо менше "паперової"

роботи і перевірок. З авто�

матичним відшкодуванням

ПДВ працюється набагато

зручніше, ми й надалі буде�

мо претендувати на цей по�

датковий сервіс

В Україні зафіксовано 
рекордно низьку інфляцію
За підсумками першого кварталу її показник склав 0,7%

Споживча інфляція в Україні за

перший квартал 2012 р. склала 0,7%.

Вірогідність завершити рік з інфля�

цією меншою за бюджетні прогнози

оцінюється у 90%. Про це повідомив

керівник групи радників голови

Нацбанку України Валерій Лит�

вицький. За його словами, у першо�

му кварталі поточного року інфляція

в Україні досягла історичного міні�

муму. Зазначимо, що за останні 5 ро�

ків інфляційний мінімум склав

1,3%,— даний показник мав місце у

2007 р. "Базовими причинами таких

результатів можна назвати низький

монетарний навіс у минулому році,

різке зменшення дефіциту бюджту у

2010�2011 роках та поміркована та�

рифна політика уряду та регіонів",—

пояснює Валерій Литвицький.

Крім того, за словами експерта, у

річному вимірі інфляція споживчих

цін зафіксована не тільки на безпре�

цедентно низькому рівні за всю істо�

рію гривні, але і на рівні стандартів

розвинених країн. В Україні її по�

казник 1,9%, тоді як в США — 2,1%,

у Європі — 2,6%, а в Росії — 3,7%.

Ще один історичний мінімум для

гривні — споживча інфляція в дер�

жаві у вимірі до попереднього міся�

ця зберігається на позначці менше

1% вже одинадцять місяців поспіль.

У Нацбанку прогнозують, що

Україна може закінчити 2012 рік із

меншою інфляцією, ніж було закла�

дено в держбюджеті. "Вірогідність за�

кінчити рік з інфляцією, меншою за

бюджетну мету, я оцінюю у 90%",—

зазначив пан Литвицький. У 60 %

експерт оцінює шанси завершити рік

з інфляцією, що буде нижчою за ми�

нулорічний показник. Нагадаємо, ін�

фляція 2011 року склала 4,6 %.

Водночас фахівці називають і ри�

зики прискорення інфляційних

процесів. Йдеться зокрема про по�

силення акцизної політики, що при�

зводить до росту цін на тютюнові та

горілчані вироби, тиск зовнішнього

подорожчання пального та мастил, а

також деяке уповільнення в аграр�

ному секторі країни. Для того, щоб

попередити ймовірні ризики, Вале�

рій Литвицький рекомендує при�

скіпливо розглянути ситуацію у тва�

ринництві та АПК в цілому, а також

вжити невідкладних заходів щодо

недопущення надмірної волотиль�

ності ринку палива

Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Інфляція в У раїні за чотири місяці поточно о ро до-
ся ла 0,7%, що є історичним мінім мом за часи неза-
лежності нашої держави. Е сперти називають три при-
чини та о о розвит подій: низь ий монетарний навіс
2011 ро , різ е зменшення дефіцит бюджет за два
мин лих ро и та помір ована тарифна політи а ряд
та ре іонів.
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Оксана ДОБРУЧ,
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Вже завтра столиця відзначати-
ме 67- річницю Перемо и Ве-
ли ій Вітчизняній війні, тож на-
разі місті тривають заходи,
присвячені цій зна овій події.
Столична влада арант є, що не
омине ва ою жодно о ветера-
на, навіть тих, хто не зможе че-
рез хвороб прийти на офіційні
рочистості. З цієї на оди оло-
ва КМДА Оле сандр Попов тра-
диційно привітав ветеранів Ко-
лонній залі мерії та завітав до
захисни ів Вітчизни, я і переб -
вають на лі ванні в Київсь ом
місь ом лінічном шпиталі ін-
валідів Вели ої Вітчизняної вій-
ни, що П щі-Водиці.

Вітаючи ветеранів, Олександр Попов від�

значив, що їхній подвиг є незабутнім для

прийдешніх поколінь, тож виявляти увагу

до людей, яким довелося захищати рідну

землю, обов’язок кожного. “Ми комплекс�

но підійшли до відзначення річниці Пере�

моги у Великій Вітчизняній війні. Адже ко�

жен ветеран, який проживає в Києві, має

отримати, хоч і невеликий, подарунок. Од�

нак хотілося мати більше можливостей і

щороку збільшувати нашу допомогу ветера�

нам, яких, на жаль, стає все менше і мен�

ше”,— зазначив Олександр Попов.

Також голова КМДА запевнив, що вже

протягом цього місяця буде вирішене пи�

тання щодо медикаментозного забезпечен�

ня ветеранів не лише у лікарнях, а й пільго�

во в аптеках міста. Знаково, що до такої

програми будуть залучені саме столичні

підприємства — виробники ліків.

За словами Івана Красильникова, голови

Київської ради ветеранів ВВВ, саме їхньому

поколінню випала непроста та сурова доля

захищати рідну землю зі зброєю в руках. “У

цей день я хочу привітати всіх з тим, що ось

уже майже 70 років на землях України не

рвуться бомби та снаряди. Це найбільше

наше досягнення”,— розповів “Хрещати�

ку” Іван Красильников.

Традиційно Олександр Попов завітав і до

ветеранів, які перебувають на лікуванні в Ки�

ївському міському клінічному шпиталі інва�

лідів ВВВ, що у Пущі�Водиці. Вітаючи захис�

ників Вітчизни, він відзначив, що кожного

разу їде сюди, як до рідних батьків. Журналіс�

там Олександр Павлович повідомив, що на

цій жахливій війні у нього загинули двоє ді�

дів. Один, до речі, при форсуванні Дніпра,

тож до кожного ветерана він ставиться з

великою пошаною. “Це дійсно дуже відпові�

дальна місія, бо ви не тільки відстояли неза�

лежність нашої держави, ви здійснили ней�

мовірний подвиг, відбудувавши Київ після

війни. І ми ще й досі рівняємося на ваші до�

сягнення, захоплюємося вашою мужніс�

тю”,— сказав Олександр Попов.

Зустрічі з ветеранами у Київському місько�

му шпиталі проходять кілька разів на рік. Тут

для колишніх воїнів є всі найсучасніші меди�

каменти як вітчизняного, так і зарубіжного

виробництва та найкраще медичне обладнан�

ня. А головне, що у шпиталі склалися дуже

теплі стосунки між пацієнтами та медичним

персоналом. Адже чуйне серце, щира увага і

піклування іноді допомагають краще, ніж

будь�які ліки. Заклад розрахований на 500 лі�

жок, має 11 стаціонарних відділень, щорічно

у шпиталі лікується 9 тисяч ветеранів. Їх об�

слуговує 61 лікар, старший та молодший мед�

персонал.

Ветеран війни Алла Сотник підліковується

у шпиталі з самого початку його створення й

каже, що і догляд, і ставлення в медичному

закладі дуже хороші. “Приємно, що про нас

не забувають, постійно приходять, віта�

ють”,— каже ветеран. До слова, Алла Георгіїв�

на операційною сестрою пройшла всю війну.

Потрапила на фронт у 18 років, тричі ледь не

загинула та, дякувати Богу, цього року від�

святкувала своє 90�річчя. Зрозуміло, що після

таких випробувань здоров’я підводить, та зав�

жди за допомогою жінка може звернутися до

шпиталю.

Крім подарунків та традиційних фронто�

вих ста грамів, ветеранів порадували ще й

святковим концертом. “У мене батьки пе�

режили цю війну. Я дуже поважаю тих лю�

дей, які не шкодували сил та здоров’я і бо�

ронили нашу землю. Тому приїжджаю сюди

час від часу і співаю для колишніх солда�

тів”,— розповів “Хрещатику” народний ар�

тист України Олександр Василенко.

Турбота про ветеранів — одне із основних

зобов’язань столичної влади. “До Дня Пере�

моги майже 92 тисячі захисників Вітчизни от�

римають матеріальну допомогу на суму понад

31,6 млн грн. 31 ветеранській громадській ор�

ганізації цього року нададуть з бюджету міста

фінансову підтримку на суму 2 млн 400 тис.

грн. На харчування у міському шпиталі вете�

ранів війни виділяється 35 грн на добу, а на лі�

кування — 40 грн. Це найвищі показники в

Україні”,— наголосив Олександр Попов

Змагалися юні туристи
Під Києвом відбувся традиційний зліт краєзнавців
Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Нещодавно завершився
47-й т ристсь ий та ІV
раєзнавчий зліт юних т -
ристів- раєзнавців Києва.
У зма аннях, що вже ста-
ли традиційними, взяли
часть більш ніж 800 ш о-
лярів з 9-ти районів сто-
лиці. Захід ор аніз вали і
провели фахівці Міжна-
родно о центр дитячо-
юнаць о о т ризм
(МЦДЮТ) за підтрим и Го-
ловно о правління освіти
і на и КМДА.

У чарівному весняному лісі під

Плютами відбувся 47�й туристський

та ІV краєзнавчий зліт юних турис�

тів�краєзнавців Києва. 

З привітанням та побажанням пе�

ремог до юних учасників заходу

звернулась начальник Головного

управління освіти і науки КМДА Ві�

ра Горюнова. Підготували та прове�

ли збори співробітники Міжнарод�

ного центру дитячо�юнацького ту�

ризму (МЦДЮТ) Головного управ�

ляння освіти і науки Києва. У зма�

ганнях, що вже стали традиційними,

взяли участь більш ніж 800 школярів

з 9�ти районів столиці.

Як розповіла “Хрещатику” дирек�

тор Міжнародного центру дитячо�

юнацького туризму міста Києва

Ольга Муковніна, у рамках цього за�

ходу проводились два зльоти: 47�й

туристсько�спортивний та ІV крає�

знавчий. Зокрема за програмою ту�

ристсько�спортивного зльоту відбу�

лись змагання з “Туристсько�спор�

тивного крос�походу”, “Смуги пе�

решкод”, “Супер�спринту”, “Спор�

тивного орієнтування”, повідомила

пані Муковніна. Під час краєзнав�

чого зльоту юні туристи змагались

на дистанціях “Краєзнавчого крос�

походу”, “Смузі перешкод”,

“Фольклорно�етнографічного обря�

дового дійства”. За її словами, учас�

ники обох зльотів мали змогу взяти

участь у конкурсній програмі, до

якої входили: конкурс “В’язання

вузлів”, фотоконкурс “З туризмом у

серці”, конкурс “Туристської худож�

ньої самодіяльності”, “Конкурс на

краще оформлення клумби та квіт�

кового оформлення території до

Дня Києва та ЄВРО�2012”, “Кон�

курс капітанів”, “Конкурс на краще

оформлення туристського бівуаку”.

Як повідомили організатори захо�

ду, подібні зльоти є своєрідним під�

сумком всієї роботи, що проводи�

лась з юними туристами�краєзнав�

цями протягом навчального року.

Традиційно було визначено пере�

можців та призерів 47�го туристсько�

го та ІV краєзнавчого зборів. Серед

них загальноосвітні навчальні закла�

ди столиці № 40, 49,62, 80, 102, 103,

124, 128, 130, 147, 160, 175, 197, 231,

235, 256, 298; гімназія № 267; ліцеї

№ 51, 116, 117, 208, 241, Русанів�

ський; БДЮТ Голосіївського райо�

ну; юнацькі клуби: МТК Святошин�

ського району, “АРТ” Печерського

району, ЮКА Дарницького району.

Як запевнили “Хрещатик” в Міжна�

родному центрі дитячо�юнацького

туризму Києва, подібні заходи відбу�

ватимуться щороку

Їх подвиг не забутий
Столична влада вшановує захисників Вітчизни

Оле сандр Попов: "Кожен ветеран, я ий проживає в Києві, має отримати, хоч і невели ий, подар но "
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З привітанням та побажанням перемо до часни ів т ристично о зльот
зверн лась начальни Головно о правління освіти і на и КМДА Віра Горюнова

Усі часни и зма ань мали швид о і без помило подолати досить с ладний
етап зма ань — «См переш од»

З на оди свят вання 67-ї
річниці Перемо и Вели ій
Вітчизняній війні в сіх
районах столиці відб деть-
ся низ а заходів, я их
візьм ть часть ветерани
ВВВ, ерівни и районів,
ш олярі та ст денти. Зо -
рема заплановано:

Шевченківський район
9.05. Проведення “Ритуалу пам’я�

ті” за участю керівництва району,

ветеранів Великої Вітчизняної вій�

ни, представників трудових колек�

тивів, громадськості, військово�

службовців, школярів з покладан�

ням корзин з квітами до пам’ятника

Героям�танкістам визволителям 

м. Києва та Стели Перемоги. Також

урочисті спортивно�масові заходи

відбудуться на стадіоні “Піонер”

(вул. Туполєва,22�д). Учасників

святкувань пригощатимуть солдат�

ською кашею та фронтовими “сто

грамами”.

Голосіївський район
8—9.05. Мітинг пам’яті та покла�

дання квітів до Народного Меморі�

алу пам’яті загиблим воїнам під час

оборони та визволення Києва “Че�

рез роки, через віки — пам’ятай�

те” — Лісопаркова зона “Конча�За�

спа”. Святкова хода, урочистий мі�

тинг, військово�історичний фести�

валь “Велика Перемога. Травень

45�го”. Масове театралізоване кон�

цертне дійство “Ту славну весну не

забути повік!” — у районних загаль�

ноосвітніх та позашкільних закла�

дах.

Дарницький район
9.05. Покладання квітів до

пам’ятників, присвячених Великій

Вітчизняній війні, розташованих в

Дарницькому районі за участю ве�

теранів ВВВ, волонтерів, представ�

ників громадськості, керівників

підприємств та установ району. На

Привокзальній площі біля “Мону�

менту Мужності” — пам’ятника

громадянам і військовополоненим,

розстріляними фашистами у роки

війни, відбудеться театралізований

мітинг. Після мітингу святкова ко�

лона учасників урочистих заходів

пройде від “Монументу мужності”

(Привокзальна площа) до цен�

трального входу ПКіВ “Партизан�

ська слава”, де відбудеться святко�

вий концерт колективів художньої

самодіяльності та майстрів україн�

ської естради, народне гуляння з

культурно�масовою розважальною

програмою та святковим феєрвер�

ком.

Деснянський район
8 травня об 11.00 — урочистий за�

хід “Славимо героїв, шануємо геро�

їв” в парку “Деснянський”;

8 та 9 травня біля кінотеатру

“Флоренція” буде організовано ви�

ставку військової техніки часів Ве�

ликої Вітчизняної війни.

Дніпровський район
9.05. Відбудеться урочиста хода

колони ветеранів війни та праці за

участю молоді, громадськості райо�

ну від вул. Червоноткацької до ПКВ

“Перемога”, де з 10.00 до 18.00 три�

ватиме народне гуляння та святкове

музичне вітання “Салютує весна

Перемозі Великій”. Також, 9 травня,

на майдані біля Центру культури та

мистецтв Дніпровського району від�

будеться концертна програма “Свя�

то, опалене війною”. А на Русанів�

ській набережній з 17.00 до 20.00

відбудеться концертна програма

“Пісня у військовій шинелі” за учас�

тю духових оркестрів.

Оболонський район
9.05. Відбудеться зустріч голови

Оболонської РДА з активом вете�

ранських організацій району та ор�

ганізація святкового концерту.

Печерський район
9.05. Святковий концерт на естра�

ді Міського саду Центрального пар�

ку культури і відпочинку, а на Співо�

чому полі Печерського ландшафтно�

го парку відбудеться виступ народ�

ного хору ветеранів війни та праці

“Фронтовичка”, народного ансамб�

лю української пісні “Журавка” та

солістів вокальної студії Центру ху�

дожньої та технічної творчості “Пе�

черськ” у святковому концерті майс�

трів мистецтв та аматорів столиці.

Подільський район
9.05. Відбудеться Мітінг�реквієм

біля пам’ятника Монітору “Желєз�

няков”, на Куренівському цвинтарі,

а також урочисте покладання квітів

до пам’ятника Героям Дніпровської

флотилії. Концертна програма з на�

родними гуляннями відбудеться з

12.00 до 15.00 у Парку культури та

відпочинку “Куренівський”.

Святошинський район
9.05. О 12.00, після участі у загаль�

номіських заходах, у районі (вул.

Кричевського,21) відбудеться благо�

дійний обід та концерт за участю са�

модіяльних ветеранських хорових

колективів.

Солом’янський район
9.05. З 13.30 відбудеться реквієм

біля Солом’янського меморіалу, а

також концертна програма “Це свя�

то — День Перемоги!” у парку ім. М.

Островського (ріг вул. Солом’ян�

ської та Повітрофлотського просп.),

де киян пригощатимуть солдат�

ською кашею. Також концертна

програма відбудеться у Будинку

культури “Жуляни”

Свято Перемоги у столичних районах
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Додаток 13
В редакції, затвердженій рішенням  Київської міської ради

від 26.04.2012 № 465/7802

ПЕРЕЛІК
підприємств і організацій, яким надаються пільги по сплаті земельного податку на 2012 рік

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

1 2 3 4 5

8 Комунальне підприємство "Київпастранc" та його
структурні підрозділи: 
тролейбусне ремонтно�експлуатаційне депо №1,
тролейбусне ремонтно�експлуатаційне депо №2, 
тролейбусне ремонтно�експлуатаційне депо №3, 
Куренівське тролейбусне ремонтно�експлуатаційне депо, 
Подільське трамвайне ремонтно�експлуатаційне депо, 
Трамвайне ремонтно�експлуатаційне депо           ім. Т. Г.
Шевченка, 
Дарницьке трамвайне ремонтно�експлуатаційне депо, 
автобусний парк №1, 
автобусний парк №2, 
автобусний парк №3, 
автобусний парк №4, 
автобусний парк №5, 
автобусний парк №6, 
автобусний парк №7, 
автобусний парк №8; 
відокремлені структурні підрозділи: 
фунікулер, 
автостанція "Видубичі", 
служба утримання рухомого складу та транспортної
інфраструктури, 
служба колії, 
служба енергетичного забезпечення, 
служба організації руху, 
служба організації збору та обліку виручки, служба
автоматики та зв'язку, 
служба утримання об'єктів допоміжної інфраструктури, 
дирекція по будівництву об'єктів наземного
пасажирського транспорту, 
навчально�курсовий комбінат

99 з 1 січня по 31 грудня На здешевлення тарифів з
пасажирських перевезень

9 Відкрите акціонерне товариство "Спеціалізоване
управління протизсувних підземних робіт"

99 з 1 січня з по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

10 Управління ритуальних послуг виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації): 
комунальне підприємство по переробці нерудних
будівельних матеріалів, 
Київське комунальне автотранспортне підприємство
№2737, 
комунальне підприємство підрядне спеціалізоване
ремонтно�будівельне управління, 
Ритуальна служба 
спеціалізоване комунальне підприємство
"Спеціалізований комбінат підприємств комунально �
побутового обслуговування"

99 1 січня по 31 грудня На здешевлення послуг для
населення

11 Публічне акціонерне товариство "Київспецтранс" (ділянки
за адресами: вул. Наддніпрянське шосе, 2 (виробничі
споруди зливної станції); вул.Червонопрапорна, 94�97 
(карти складування будівельних відходів); 
вул. Маміна�Сибіряка, (виробничі споруди зливної
станції)

99 1 січня по 31 грудня На здешевлення тарифів з
надання послуг з санітарної
очистки

12 Київське комунальне виробниче підприємство
"Міськпаливо"  (ділянка за адресою: Саперно�
Слобідський проїзд, 4)

95 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з
утримання

13 Київське будівельно�монтажне експлуатаційне
управління №1 Південно�Західної залізниці в частині
площ, що орендує навчальний заклад освіти "Гімназія
"Європа" (фактична адреса: 02099, м. Київ, вул.
Санаторна, 12/1, юридична адреса: 01021, м. Київ, вул.
Інститутська, 16, кв. 4)

95 з 1 січня по 31 грудня На покращення харчування та
медичне забезпечення учнів,
комп'ютеризацію та
інформатизацію

14 Авіаційний науково�технічний комплекс 
ім. Антонова в частині площ, що орендує навчальний
заклад освіти  "Гімназія "Прем'єр" Київської академії наук
(фактична адреса: 04128,  м. Київ, вул. Туполєва, 3,
юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 16, 
кв. 4)

95 з 1 січня по 31 грудня На покращення харчування та
медичне забезпечення учнів,
комп'ютеризацію та
інформатизацію

15 Управління освіти Оболонського району в частині площ,
що орендують  
Спілка матерів розумово відсталих інвалідів
Оболонського району м. Києва "Сонячний промінь",  
благодійне товариство допомоги інвалідам та особам з
інтелектуальною недостатністю "Джерела",  
творче об'єднання дітей та інвалідів з фізичними
обмеженнями "Студія ДІМФО",  
товариство реабілітації дітей�інвалідів м. Києва
"Дитинство",  
громадська організація "Центр інвалідів � спинальників
"Відродження �АРС"

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з
утримання

16 Комунальне підприємство "Госпкомобслуговування"
(ділянки за адресами: вул. Хрещатик, 10�б; 32�а (літери
"А�2", "В"); вул. Будіндустрії, 9�а в частині площ
земельних ділянок, які припадають на орендарів, які
користуються пільгами по сплаті податку за землю
відповідно до чинного господарства, а також в частині
орендованих площ за адресами: вул. Хрещатик, 36 та
вул. Богдана Хмельницького, 6�а) 

99,9 з 1 січня по 31 грудня На придбання та введення в
експлуатацію обладнання та
устаткування з метою
поліпшення технічного рівня,
підвищення кваліфікації
працівників, на сплату
платежів до бюджету,
комунальних послуг, на
покриття витрат на виконання
робіт та надання послуг
бюджетним організаціям, які
не були включені до
калькуляцій вартості послуг
при їх плануванні

17 Публічне акціонерне товариство "Акціонерна компанія
"Київводоканал" та його структурні підрозділи без права
юридичної особи: Департамент експлуатації
водопровідного господарства, 
Департамент експлуатації каналізаційного господарства, 
Технічний департамент, 
Розрахунковий департамент, 
Управління капітального будівництва

99,9 з 1 січня по 31 грудня На зменшення заборгованості
минулих років з різниці в
тарифах на послуги з
водопостачання та
водовідведення 

18 Комунальне підприємство "Плесо" 99,9 з 1 січня по 31 грудня На покриття витрат
підприємства, пов'язаних з
утриманням в належному
санітарному стані зон
відпочинку біля води та
міських пляжів, утриманням
очисних споруд зливових вод

19 Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт "Київ"
(Жуляни)

95 з 1 січня по 31 грудня На завдання і заходи
Державної програми,
реконструкцію штучної злітно�
посадкової смуги, руліжних
доріжок, місць стоянок
повітряних суден, перону,
зокрема світлосигнального
обладнання, реконструкцію
огорожі по периметру
аеродрому, реконструкцію
існуючого пасажирського
терміналу з привокзальною
площею та паркінгом на 200
автомобілів, реконструкцію
зовнішніх інженерних мереж
під будівництво нового
терміналу та привокзальної
площі

20 Київська міська рада в частині площ, що орендують
комунальне підприємство "Кобза" та комунальне
підприємство "Госпкомобслу�говування" за адресою: вул.
Хрещатик, 36

99,9 з 1 січня по 31 грудня

21 Структурні підрозділи і підприємства, що входять до
складу  Київського комунального об`єднання зеленого
будівництва та експлуатації  зелених насаджень міста
"Київзеленбуд" (крім земельних ділянок, зайнятих
об'єктами зовнішньої реклами, малими архітектурними
формами, паркувальними майданчиками): 
Без створення юридичної особи: 
міська станція захисту зелених насаджень, 
міський декоративний розсадник "Теремки", 
служба експлуатації житлового будинку�гуртожитку; 
Юридичні особи: 
комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове
господарство", 
комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове
господарство", 
комунальне підприємство "Лісопаркове господарство
"Конча�Заспа"

99,9 з 1 січня по 31 грудня На виконання робіт з
озеленення, догляду за
зеленими насадженнями,
благоустрою територій

22 Відкрите акціонерне товариство "Київхімволокно" 99 з 1 січня по 31 грудня На погашення пільгових пенсій

23 Державне територіально�галузеве об'єднання "Південно�
Західна залізниця"

99 з 1 квітня 
по 31 грудня

На погашення заборгованості
КП "Київпастранс" пов'язаної з
забезпеченням
функціонування проекту
"Міська електричка"

№
з/п

Назва підприємства, організації Розмір
пільги, %

Період, на який
надається пільга

Цільове призначення пільги

1 2 3 4 5

1 Національний комплекс "Експоцентр України" 95 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з
утримання

2 Державне підприємство "Національний культурно�
мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"

95 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з
утримання

3 Державне підприємство "Санаторій "Конча�Заспа" 95 з 1 січня по 31 грудня На здешевлення вартості
путівок для пільгових
категорій населення та поточне
утримання

4 Комунальне підприємство "Автотранспортне
підприємство виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)"

99 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з
утримання

5 Комунальне підприємство "Водно�інформаційний центр" 99 з 1 січня по 31 грудня На оновлення виставкової
експозиції, поточний ремонт
споруд, сплату податків до
бюджету

6 Комунальне підприємство "Київський метрополітен",
структурні підрозділи без права юридичної особи:    
електродепо "Дарниця", 
електродепо "Оболонь", 
електродепо "Харківське", 
вагоноремонтний завод, 
ескалаторна служба, 
служба колії, 
тунельних споруд і будівель, 
служба сигналізації, 
служба електропостачання, 
електромеханічна служба, 
служба матеріально�технічного постачання, служба руху, 
комерційна служба, 
дирекція будівництва метрополітену, 
служба соціального забезпечення, 
служба інформаційних технологій та зв'язку

99 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з
утримання

7 Комунальна корпорація "Київавтодор" та підприємства і
структурні підрозділи, що входять до її складу (крім
земельних ділянок, зайнятих об'єктами зовнішньої
реклами, малими архітектурними формами,
паркувальними майданчиками): 
комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних
шляхів та споруд на них Голосіївського району", 
комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних
шляхів та споруд на них Дарницького району", 
комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних
шляхів та споруд на них Деснянського району", 
комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних
шляхів та споруд на них Оболонського району", 
комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних
шляхів та споруд на них Печерського району", 
комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних
шляхів та споруд на них Подільського району", 
комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних
шляхів та споруд на них Солом'янського району", 
комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних
шляхів та споруд на них "Магістраль", 
комунальне підприємство по ремонту та утриманню
мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст", 
комунальне підприємство електромереж зовнішнього
освітлення м. Києва "Київміськсвітло", 
комунальне автотранспортне підприємство        № 273901,
комунальне підприємство "Учбово�курсовий комбінат", 
комунальне підприємство "Підрядне спеціалізоване
шляхове ремонтно�будівельне управління", 
комунальне підприємство "Підрядне спеціалізоване
підприємство будівельно�електромонтажних робіт"

99 з 1 січня по 31 грудня На утримання вулично�
дорожньої мережі м. Києва

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.11
№ 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”

Рішення Київської міської ради № 465/7802 від 26 квітня 2012 року
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�

ди (Київської міської державної адміністрації) від 20.04.12 № 643 “Про схвалення проекту рішення Київської міської ради “Про вне�
сення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.11 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 29.12.11 № 1100/7336
“Про бюджет міста Києва на 2012 рік” такі зміни:

1.1. У пункті 1:
1.1.1. У підпункті 1.1 цифри “16 879 986,08”, “2465240,7”, “33327,0” замі#

нити цифрами “17168315,58”, “2469821,6”, “569947,9” відповідно.
1.1.2. У підпункті 1.1.1 цифри “1409216,3” замінити цифрами

“1413154,1”.
1.1.3. У підпункті 1.1.5 цифри “4068,3” замінити цифрами “4711,4”. 
1.1.4. Доповнити підпункт 1.1 новими підпунктами 1.1.16, 1.1.17, 1.1.18,

1.1.19, 1.1.20:
“1.1.16. Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на

вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів — 200000,0 тис.
гривень.

1.1.17. Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на
покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населен#
ня — 6373,1 тис. гривень.

1.1.18. Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на
оплату праці працівників бюджетних установ — 76398,7 тис. гривень.

1.1.19. Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на
стимулювання місцевих органів влади за перевиконання річних розрахунко#
вих обсягів податку на прибуток підприємств та акцизного податку —
252872,3 тис. гривень.

1.1.20. Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на
підвищення рівня матеріального забезпечення інвалідів І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу — 976,8 тис. гривень.” 

1.1.5. У підпункті 1.2 цифри “14473368,48” замінити цифрами
“14761697,98”.

1.2. У пункті 2 цифри “16991945,42”, “13878497,89”, “2604156,35” заміни#
ти цифрами “18383374,92”, “14165797,39”, “3708286,35” відповідно.

1.3. У пункті 3:
1.3.1. У підпункті 3.1 цифри “617868,78” замінити цифрами “621998,78”.
1.3.2. У підпункті 3.1.1 цифри “106827,6” замінити цифрами “110957,6”.
1.3.3. Підпункт 3.2. викласти у такій редакції:
“3.2. Профіцит спеціального фонду бюджету міста Києва у сумі 2400150,0

тис. грн, джерелом покриття якого визначити:
3.2.1. 150,0 тис. грн придбання цінних паперів.
3.2.2. 2 400 000,0 тис. грн погашення зовнішніх запозичень.
1.3.4. У підпункті 3.3 цифри “22998,19” замінити цифрами “26098,19”.
1.3.5. У підпункті 3.4 цифри “195788,75” замінити цифрами “3699918,75”.
1.3.6. У підпункті 3.4.1 цифри “106827,6” замінити цифрами “110957,6”.
1.3.7. Підпункт 3.4 доповнити підпунктом 3.4.3:
“3.4.3. 3500000,0 тис. грн внутрішні запозичення до бюджету розвитку

(спеціального фонду).”.
1.4. У пункті 4 цифри “17600,0” замінити цифрами “14500,0”.
1.5. У підпункті 5.5 пункту 5 цифри “11000,0” замінити цифрами

“14100,0”.
1.6. Викласти у новій редакції підпункт 5.4 пункту 5:
“5.4. Інші додаткові дотації (з бюджету міста Києва місцевому бюджету

Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області на оздо#
ровлення дітей) у сумі 200,0 тис. гривень.

1.7. Доповнити пункт 8 новим абзацом:
“охорону здоров’я (на період реалізації Закону України “Про порядок про#

ведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропет#
ровській, Донецькій областях та місті Києві”.

1.8. У пункті 10 цифри “6522373,77” замінити цифрами “6732148,37”.
1.9. У підпункті 11.1. цифри “8070000,0” замінити цифрами “9520000,0”.
1.10. Виключити підпункт 15.5 пункту 15.
1.11. Підпункт 21.1 пункту 21 після слів “Міжнародний аеропорт “Київ”

(Жуляни)” доповнити словами “комунального підприємства “Генеральна ди#
рекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв” по
договорах оренди з нерезидентами України”.

1.12. Пункт 22 викласти у такій редакції:
“22. Установити, що комунальне підприємство виконавчого органу Київ#

ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київреклама”
не пізніше наступного робочого дня:

після зарахування коштів від плати за право тимчасового використання
місць (для розташування об’єктів зовнішньої реклами), які перебувають у ко#
мунальній власності територіальної громади міста Києва, та від плати за роз#
міщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної грома#
ди міста Києва перераховує 70 відсотків отриманих коштів (без податку на
додану вартість), з урахуванням видатків на соціальну рекламу, до цільового
фонду спеціального фонду бюджету міста Києва;

після зарахування коштів від плати за розміщення реклами на транспорті
комунальної власності територіальної громади міста Києва перераховує 15
відсотків отриманих коштів (без податку на додану вартість), з урахуванням
видатків на соціальну рекламу, комунальним підприємствам транспорту, на
балансі яких знаходяться транспортні засоби, споруди, будівлі, устаткування
транспорту, що є комунальною власністю міста Києва, у відповідності від роз#
міру отриманої плати за розміщення реклами на об’єктах комунальних під#
приємств транспорту.”

1.13. Виключити підпункт 33.2 пункту 33.
1.14. Доповнити рішення новим пунктом 37, пункти 37–40 вважати відпо#

відно пунктами 38—41:
“37. Використання коштів, передбачених у 2012 році Головному управлін#

ню житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київ#
ської міської державної адміністрації) на виконання робіт із асфальтування та
благоустрою прибудинкових територій та міжквартальних проїздів у місті Ки#
єві, здійснюється за поадресним переліком, що затверджується розпоря#
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав#
ної адміністрації), погодженим з постійною комісією Київської міської ради з
питань бюджету та соціально#економічного розвитку.”.

1.15. У додатку 14 у розділі ІІІ шостий абзац викласти у новій редакції:
“Спрямування коштів за напрямами, визначеними цим додатком, здій#

снюється за розпорядженням Київського міського голови через одержува#
чів — громадські приймальні депутатів Київської міської ради та/або головних
розпорядників коштів бюджету міста Києва за погодженням з постійною ко#
місією Київської міської ради з питань бюджету та соціально#економічного
розвитку.”.

1.16. Виключити додатки 11, 15.
2. Викласти в новій редакції додатки 1, 1.1, 2, 3, 3.1, 4, 6, 7, 8, 13 до рі#

шення Київради від 29.12.11 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012
рік”.

3. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити це
рішення у газеті “Хрещатик” у десятиденний термін з дня прийняття.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київ#
ської міської ради з питань бюджету та соціально#економічного розвитку.

Київський міський голова  Л. Черновецький
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 8 травня 2012 року
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Про встановлення тимчасового огородження та тимчасових покажчиків 

орієнтування між основними об’єктами чемпіонату Європи 2012 року 
з футболу

Розпорядження 563 від 9 квітня 2012 року
Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 19 Закону України “Про автомобільні до�

роги” та з метою забезпечення безпеки та громадського порядку навколо НСК “Олімпійський” у зв’язку з проведенням в м. Києві
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу, в межах функцій органу місцевого самоврядування;

1. Комунальному підприємству “Київдорсервіс”:
1.1. Виконати роботи по встановленню тимчасового огородження та

тимчасових покажчиків орієнтування між основними об’єктами чемпіона#
ту Європи 2012 року з футболу.

1.2. Виступити замовником послуг, необхідних для виконання робіт,
зазначених в підпункті 1.1. пункту 1 цього розпорядження.

1.3. Розробити та погодити в установленому порядку схему встанов#
лення тимчасового огородження на період проведення матчів фіналь#
ної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (починаючи з 30
хв. після початку матчу до 3#х год. після закінчення матчу), схему вста#
новлення тимчасового огородження на період проведення матчів фі#
нальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (починаючи з
6 год. в дні проведення матчів до 30 хв. після початку матчу) та схему
організації дорожнього руху в центральній частині міста на час прове#
дення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в міс#
ті Києві.

1.4. Визначити у встановленому порядку організацію з надання послуг,

необхідних для виконання робіт, зазначених у підпункті 1.1. пункту 1 цьо#
го розпорядження.

1.5. Забезпечити встановлення тимчасового огородження та тимчасових
покажчиків орієнтування між основними об’єктами чемпіонату Європи 2012
року з футболу 11, 15, 19, 24 червня 2012 року та 1 липня 2012 року відпо#
відно до схем, зазначених в підпункті 1.3 пункту 1 цього розпорядження.

2. Взяти до відома, що фінансування видатків на виконання робіт, за#
значених в пункті 1 цього розпорядження, буде здійснюватися за рахунок
та в межах бюджетних призначень, затверджених в бюджеті м. Києва для
КП “Київдорсервіс”.

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

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

Голова О. Попов

Про функціонування фонтанів міста Києва у 2012 році
Розпорядження № 628 від 12 квітня 2012 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою забезпечення належного функціонування
фонтанів міста Києва у 2012 році в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. ПАТ “АК “Київводоканал”, КО “Київзеленбуд” та районним в місті Ки#
єві державним адміністраціям спільно з балансоутримувачами фонтанів
комунальної власності:

1.1. Забезпечити пуск в роботу фонтанів комунальної власності, які не
потребують виконання ремонтних робіт, з 12.04.2012 по 01.05.2012.

1.2. Ввести в експлуатацію фонтани комунальної власності, які знахо#
дяться на стадії виконання будівельних, ремонтних робіт і заміни облад#
нання, в терміни, визначені у додатку до цього розпорядження.

1.3. У тижневий термін з дня прийняття цього розпорядження затвер#
дити та погодити з першим заступником голови Київської міської держав#

ної адміністрації Мазурчаком О. В. графіки роботи фонтанів у 2012 році
(терміни початку та закінчення функціонування, часи роботи у будні, свят#
кові та вихідні дні по кожному фонтану окремо).

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

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

Голова О. Попов

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.04.2012 № 618

Терміни введення в експлуатацію фонтанів комунальної власності, які знаходяться на стадії
виконання будівельних, ремонтних робіт і заміни обладнання, у 2012 році

№ з/п Назва та місцезнаходження фонтану Термін введення фонтану в експлуатацію

1. Овальний фонтан на вул. Хрещатик, 25 12.04.2012

2. Фонтан на вул. Хрещатик, 15 (навпроти Пасажу) 30.04.2012

3. Фонтанні комплекси на Майдані Незалежності (парна та непарна сторони) 01.05.2012

4. Каскадний фонтан на вул.Червоноармійській, 119 09.05.2012

5. Фонтан у сквері на площі І. Франка 09.05.2012

6. Фонтан у парку "Позняки" на перетині просп. Григоренка вул. Драгоманова 22.05.2012

7. Фонтан "Самсон" на Контрактовій площі 26.05.2012

8. Фонтан у парку "Перемоги" 06.05.2012

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про реконструкцію парків і скверів міста Києва
Розпорядження № 613 від 12 квітня 2012 року

Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської місь�
кої ради від 29.12.2011 № 1099/7335 “Про Програму соціально�економічного розвитку м. Києва на 2012 рік” та в межах здійснення
функцій органу місцевого самоврядування:

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

№ Назва об'єкту Адреса

1 Реконструкція скверу на вул. Васильківській, 43�47 у Голосіївському районі Вул. Васильківська, 43�47

2 Реконструкція парку "Кіото" у Деснянському районі Від вул. Братиславська до вул.
Мурманська

3 Реконструкція парку "Молодіжний" у Деснянському районі На розі проспекту Маяковського та вул.
Цвітаєвої

4 Реконструкція  паркової зони  по  проспекту Маяковського і площі Анкари у
Деснянському районі

Проспект Маяковського, площа Анкари

5 Реконструкція парку біля будинку культури та мистецтв мікрорайону ДВРЗ у
Дніпровському районі

Між вул. Алма�Атинська та вул.
Винахідників

6 Реконструкція паркової зони навколо озера "Тельбін" у Дніпровському районі Між вул. Березняківська, вул.
Ю.Шумського та просп. П.Тичини

7 Реконструкція парку відпочинку біля озера "Кирилівське" в Оболонському районі Проспект Оболонський �вул. Богатирська

8 Реконструкція та благоустрій парку "Інтернаціональний" 50�річчя Жовтня, вул. Тулузи

Про створення робочої групи з координації здійснення комплексу заходів 
по підготовці та реалізації у місті Києві Національного проекту “Чисте місто”

Розпорядження № 619 від 17 квітня 2012 року
Відповідно до статті 20 Закону України “Про відходи”, Указу Президента України від 08.09.2010 № 895/2010 “Про заходи щодо

визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально�економічного та культурного розвитку”, Постанови Кабінету
Міністрів України від 08.12.2010 № 1256 “Про затвердження переліку проектів із пріоритетних напрямів соціально�економічного та
культурного розвитку (національні проекти)”, з метою впровадження більш ефективної технології термічної утилізації побутових
відходів:

1. Утворити робочу групу з координації здійснення комплексу заходів
по підготовці та реалізації у місті Києві Національного проекту “Чисте міс#
то” і затвердити її склад, що додається.

2. Прийняття рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації
цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської
державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо#
го заступника голови Київської міської державної адміністрації О. Мазур#
чака.

Голова 
О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від17.04.2012 № 619

Склад
робочої групи з координації здійснення комплексу заходів по підготовці та реалізації 

у місті Києві Національного проекту “Чисте місто”
Мазурчак Олександр Володимирович — перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова робочої групи
Казачук Володимир Олександрович — заступник начальника Головного управління комунального господарства, заступник голови робочої 

групи
Чижевський Віктор Юрійович — помічник голови Київської міської державної адміністрації
Копейкіна Лілія Миколаївна — начальник відділу формування екологічної політики щодо водних ресурсів, атмосферного повітря та по#

водження з відходами Головного управління екології та охорони природних ресурсів
Довбань Ігор Миколайович — начальник Головного управління економіки та інвестицій
Качур Роман Павлович — заступник начальника Головного управління економіки та інвестицій
Балансинович Богдан Олександрович — директор Національного проекту “Чисте місто”
Олексіївець Іван Леонтійович — заступник директора Національного проекту “Чисте місто”
Камишніков Роман Вікторович — радник директора Національного проекту “Чисте місто”
Кек Штефан — директор компанії “BN Umwelt” (Німеччина)
Тарнавська Лариса Андріївна — директор ТОВ “Атлас Ворд Білдінг Системс Україна”
Мельник Сергій Миколайович — директор КП “Київкомунсервіс”
Горбенко Сергій Миколайович — головний спеціаліст відділу санітарної очистки управління комунального господарства Головного управ#

ління комунального господарства, секретар робочої групи

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

1. Визначити замовником виконання проектних і будівельних робіт з
реконструкції парків і скверів згідно з переліком, що додається, Київське
комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених на#
саджень міста “Київзеленбуд” (далі — КО “Київзеленбуд”).

2. КО “Київзеленбуд”:
2.1. Забезпечити виконання робіт з розробки проектно#кошторисної

документації з реконструкції парків та скверів.
2.2. Визначити в установленому порядку проектні та підрядні організа#

ції для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.
2.3. При укладанні замовником договорів підряду на виконання робіт

обов’язково передбачати умови щодо надання підрядником гарантій
якості виконання робіт та встановити гарантійні строки експлуатації вста#
новленого обладнання та виконаних робіт.

3. Головному управлінню екології та охорони природних ресурсів вико#

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі#
ністрації) в установленому порядку подати до Головного управління еко#
номіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення
робіт, зазначених в додатку до цього розпорядження, до Програми соці#
ально#економічного розвитку м. Києва на 2012 та наступні роки.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків забезпечити висвітлення в засобах масової ін#
формації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Додаток до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 12 квітня 2012 року № 613

Перелік
об’єктів для проведення робіт з реконструкції парків та скверів міста Києва

Про відзначення в місті Києві у 2012 році Року спорту 
та здорового способу життя

Розпорядження № 308 від 24 лютого 2012 року
Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 22 Закону України “Про місцеві дер�

жавні адміністрації”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 360�р “Про заходи щодо підготовки та проведен�
ня в Україні у 20 І 2 році Року спорту та здорового способу життя”, Порядку організації та проведення в м. Києві недержавних ма�
сових громадських заходів політичного, релігійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, з метою розвитку фізичної культури і спорту в м. Києві, в
межах функцій органу виконавчої влади:

1. Створити Організаційний комітет з відзначення в місті Києві у 2012
році Року спорту та здорового способу життя та затвердити його склад,
що додається.

2. Надати право голові Організаційного комітету з відзначення в місті
Києві у 2012 році Року спорту та здорового способу життя вносити, у ра#
зі потреби, зміни до його персонального складу в установленому поряд#
ку.

3. Районним в місті Києві державним адміністраціям, Головному
управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному
управлінню освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Ки#
ївської міської державної адміністрації):

3.1. Надати пропозиції щодо відзначення в місті Києві у 2012 році Ро#
ку спорту та здорового способу життя та в місячний термін подати їх до

Організаційного комітету з відзначення в місті Києві у 2012 році Року
спорту та здорового способу життя для складання загальноміського пла#
ну.

3.2. Забезпечити організацію та проведення заходів, пов’язаних з від#
значенням в місті Києві у 2012 році Року спорту та здорового способу
життя, а також сприяти залученню до участі в заходах громадських орга#
нізацій, спонсорів та меценатів.

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ#
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова
О. Попов

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 24.02.2012 № 308

СКЛАД
Організаційного комітету з відзначення в місті Києві у 2012 році Року спорту 

та здорового способу життя

Новохатько Леонід Михайлович — заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова Організаційного комітету
Вовк Володимир Семенович — начальник Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту, заступник голови Організаційного

комітету
Гусєва Людмила Миколаївна — заступник начальника управління організаційно#масової роботи та спортивних споруд — начальник

відділу організаційно#масової роботи Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту, секре#
тар Організаційного комітету

Барський Валерій Євгенович — перший заступник голови Київської міської організації фізкультурно#спортивного товариства “Дина#
мо” (за згодою)

Горюнова Віра Зіновіївна — начальник Головного управління освіти і науки
Даукшас Василій Казимировим — директор Київського міського центру з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”
Збітнєва Оксана Іванівна — начальник управління преси та інформації
Зімін Сергій Георгійович — голова Шевченківської районної

в місті Києві державної адміністрації
Матвієнко Петро Миколайович — голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Панченко Людмила Володимирівна — заступник начальника Головного управління — начальник управління спорту Головного управління у

справах сім’ї, молоді та спорту
Петриченко Віктор Павлович — голова Київського міського фізкультурно#спортивного товариства “Спартак” (за згодою)
Сущенко Сергій Миколайович — голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Хонда Марина Петрівна — начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю

Заступник голови керівник апарату
О. Пузанов

Про утворення міської комісії з питань 
звільнення громадян від плати 

за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)
Розпорядження № 293 від 22 лютого 2012 року

Відповідно до статті 7 Закону України “Про соціальні послуги”, статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
та пункту 7�1 Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціаль�
ного обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417
“Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”, в межах повноважень
органу місцевого самоврядування:

1. Утворити міську комісію з питань звільнення громадян від плати за
соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) та затвердити її
склад, що додається.

2. Київському міському територіальному центру соціального обслуго#
вування здійснювати організаційне забезпечення діяльності міської комі#

сії з питань звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування
(надання соціальних послуг).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ#
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 22.02.2012 № 293

Склад
міської комісії з питань звільнення громадян 

від плати за соціальне обслуговування 
(надання соціальних послуг)

Новохатько Л. М. — заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова комісії
Костюренко Т. М. — начальник Головного управління праці та соціального захисту населення, заступник голови комісії
Вдовенко О. М. — завідувач спеціалізованого відділення соціальної допомоги вдома інвалідам з психічними захворюван#

нями Київського міського територіального центру соціального обслуговування, секретар комісії
Іллюша Л. В. — начальник відділу правового забезпечення Головного управління праці та соціального захисту насе#

лення
Толстіков М. П. — директор Київського міського територіального центру соціального обслуговування
Хоменко Н. О. — перший заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов
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Фестиваль “Мандруючі сни”, що

представляє вистави сучасних

польських театрів, організовує в

двох містах України — Києві та До!

нецьку — Польський інститут.

10 та 11 травня о 19.00 на площі

під аркою Возз’єднання (Володи!

мирський узвіз, 2) кияни побачать

виставу гданського “Театру Снів”,

що вважається одним з найцікаві!

ших польських вуличних театрів. В

Україні трупа представляє спек!

такль режисера Зджіслава Гурсько!

го “Кімната”. “Дивовижна кімната

знаходиться на кордоні марень і ре!

альності. Її мешканець абсолютно

не такий, як ми, він більший за нас,

і світ його теж більший. Він вигля!

дає абсолютно безпорадним і са!

мотнім, але до своїх монотонних

щоденних клопотів ставиться з не!

підробним інтересом, в той же час

пильно спостерігаючи за тим, що

відбувається навколо, але через

призму власних мрій і потреб. Мрі!

ючи про кохання, не помічає ту, яка

турбується про нього, організовує

його життя й часом (можливо, не

тільки уві сні) стає його парою.

Могла б нею бути. Якби він її заува!

жив...”, — таким є основний сюжет

вистави.

12 та 13 травня на тому ж місці о

19.00 виступить познанський театр

“Бюро Подорожей”. Його Carmen

Funebre є володарем Першої відзна!

ки, Нагороди критиків та Нагороди

Гамада в Единбурзі, а також отрима!

ла Гран!прі театрального фестивалю

в Афінах. Натхненням для вистави,

створеної 1994 року режисером Пав!

лом Шкотаком, стало посилення ет!

нічних конфліктів та війна у Боснії.

Працюючи над виставою, колектив

театру зустрічався з біженцями з ко!

лишньої Югославії. Їх розповіді

сприяли створенню універсальних

метафор, що описують долю вигна!

нців. У Carmen Funebre театр “Бюро

Подорожей” використовує музику,

вогонь та світлові ефекти

В середині травня свої спектаклі покажуть театр “Бюро Подорожей” 
та “Театр Снів”

В столиці виступлять 
вуличні польські театри

В Києві з’явилося королівство
Іллі Чічкана
В Mironova Gallery триває нова виставка епатажного художника
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Нещодавно в столичній а-
лереї від рилася персо-
нальна вистав а Іллі Чіч а-
на з новим прое том
“Kingdom”, створеним ав-
тором під час подорожі до
Таїланд . Шан вальни ів
творчості Чіч ана, я зав-
жди, очі ють мавпи, цьо-
о раз ороновані, а та-
ож ро аті лісові німфи.

За задумкою автора, простір

Mironova Gallery перетворився на

казкове королівство, наповнене

символами та алегоріями. У своїх

роботах Ілля Чічкан не піднімає со!

ціальних питань — він запрошує

глядача в особливий світ снів і фан!

тазій, які художник характеризує як

“шизо!арт”. “В гостях у казки —

означає в гостях у найбільш потаєм!

них куточках свідомості, де реальні

образи набувають химерних форм, а

події характеризуються іншим зміс!

том і розвиваються в непередбаче!

ному напрямку. Наша душа — неле!

галізоване казкове королівство, в

якому тільки ми маємо право прави!

ти. І це найкрутіша нерухомість!”,—

вважає Ілля Чічкан.

В галереї відвідувачів чекають

картини з улюбленими персонажа!

ми художника — мавпами. Цього ра!

зу вони є коронованими особами,

які знаходяться в лісі та оточені змі!

ями, совами, летючими мишами. Це

масонські символи, пояснив “Хре!

щатику” Ілля Чічкан. Натхнення

для своїх робіт він знайшов у Таїлан!

ді, де справді мешкають племена ди!

ких мавп. Після написання великих

робіт у автора ще залишилося досить

багато експресії, яку він вилив у не!

величкі акварельні малюнки.

На другому поверсі розташовані

картини, написані на шкірі,— це лі!

сові німфи, які супроводжують ко!

ролів!мавп. Їх Ілля Чічкан зобразив

у вигляді симпатичних дівчат з рога!

ми. Доповнюють експозицію опуда!

ла тварин — чорне порося, єдинорог

та олень з минулої експозиції в

PinchukArtCentre. Є у “Королівства”

Чічкана і власний прапор — він на!

гадує британський, лише у жовто!

блакитних кольорах. Потрапити у

“Королівство” Чічкана можна до 20

травня в Mironova Gallery (вул. Оль!

гінська, 6).

Як відомо, Ілля Чічкан вважається

однією з найяскравіших особисто!

стей вітчизняного сучасного мис!

тецтва, представником художнього

напряму 1990!х “Нова хвиля”. Ху!

дожник працює в жанрах живопису,

інсталяції та відео!арту. Його роботи

були представлені на провідних арт!

форумах, таких, як Венеціанська бі!

єнале, бієнале в Сан!Паоло та Євро!

пейська бієнале сучасного мистец!

тва “Маніфеста”

Відпочиваючи в Таїланді, Ілля Чич ан створив на полотнах аз ове мавпяче
оролівство

Відповіді на сканворд 

ж о в а т ю ш а
м а т а а т
а т ш н и
ч р а л
е т ф
н а п і е л е п

е с о н о о е
о т в і т е р

п і х о т а п е
з а р а м
а я р л и о
л а с
п а м’ я т н и р о т а

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

З 10 по 13 травня Києві під ар ою Возз’єднання від-
б д ться в личні вистави відомих польсь их театрів.
Театр “Бюро подорожей”, що вересні привозив на
Софійсь площ спе та ль “Планета Лем”, цьо о раз
див ватиме иян Carmen Funebre з во нем, світловими
ефе тами та вражаючою м зи ою. А "Театр Снів" пред-
ставить “Кімнат ” — про меш анця дивовижної імнати
на рані реальності і марень, я ий мріє про охання.

На чотири дні площа під ар ою
Возз’єднання перетвориться на місце
дійства польсь их театрів

Шановний а ціонере
АТЗТ "Київсоюзшляхпрое т"!

А ціонерне товариство за рито о тип "Київсоюзшляхпрое т",
місцезнаходження за адресою: У раїна, м. Київ, 04053, м. Київ,
в л. К дрявсь а, б д. 3/5, од за ЄДРПОУ 01388437 (надалі
товариство), повідомляє про проведення за альних зборів а ціонерів
товариства (надалі збори). Збори відб д ться 20 червня 2012 pо y
о 10.00 за адресою: У раїна, м. Київ, в л. Івана Мазепи (Січнево о
Повстання), 11-Б, онференц-зал отелю "Салют".

Порядо денний:
1. Обрання лічильної омісії.
2. Обрання олови та се ретаря за альних зборів а ціонерів Товариства.
3. Затвердження ре ламент роботи за альних зборів а ціонерів.
4. Звіт Правління за підс м ами роботи Товариства за 2011 рі .
5. Звіт На лядової ради Товариства за 2011 рі .
6. Звіт Ревізійної омісії Товариства за 2011 рі .
7. Затвердження річно о звіт Товариства за 2011 рі .
8. Розподіл приб т за 2011 рі .
9. Про внесення змін до Стат т Товариства.
10. Про внесення змін до Положень про Правління Товариства, На лядов

рад Товариства, Ревізійн омісію Товариства, За альні Збори
а ціонерів Товариства, Посадових осіб Товариства.

11. Припинення повноважень Голови Правління Товариства.
12. Обрання Голови Правління Товариства.
13. Припинення повноважень Правління Товариства.
14. Обрання Правління Товариства.
15. Припинення повноважень На лядової ради Товариства.
16. Обрання На лядової ради Товариства.
17. Припинення повноважень Ревізійної омісії Товариства.
18. Обрання Ревізійної омісії Товариства.
19. Про обрання особи, я а повноваж ється за альними зборами

а ціонерів на підписання до оворів, що ладатим ться з обраними
посадовими особами Товариства.

Право часті зборах а ціонерів мають особи, я і є власни ами а цій
на день проведення зборів, або їх повноважені особи.

Реєстрація часни ів зборів відб деться 20 червня 2012 р. з 9.00 до
9.50 за місцем проведення зборів.

Для часті зборах а ціонерам товариства необхідно мати паспорт, а
повноваженим особам а ціонерів — паспорт та довіреність, оформлен
з ідно з вимо ами діючо о за онодавства У раїни.

Ознайомитись з матеріалами щодо поряд денно о на підставі
письмово о запит а ціонери мож ть ознайомитись за місцезнаход-
женням товариства.

Телефон для довідо 8(044)272-09-16.

Додато
Голова Комісії з проведення реор анізації СДШ по роботі з ВПП м. Києві ДПС, начальни СДІП по роботі з ВПП м. Києві ДПС Сер ій Степен о оприлюднив

свою де ларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансово о хара тер за 2011 рі .
С ма одержано о С.Г. Степен о 2011 році доход с лала 115 551 ривня. З них 105 560 ривень становила заробітна плата. С.Г. Степен о отримав та ож 8 204 ривень

дивідендів, процентів. Матеріальна допомо а — 300 ривень. Інші види доходів становили 1 487 ривень.
Сер ій Степен о має право орист вання вартирою площею 82,6 вадратних метри.
Власно о авто чи інших транспортних засобів начальни а СДШ немає. Члени родини орист ються автомобілем BMV 325і, вип щеним 2006 році.
На тримання майна де ларанта в 2011 році б ло витрачено 11717 ривень.
У С.Г. Степен о на рах н ах в бан ах збері ається 67 183 ривень.
Розмір внес ів до стат тно о (с ладено о) апітал товариств, підприємств, ор анізацій становить 292 619 ривень. У членів родини — 28 500 ривень.

Перший заст пни Голови Комісії з проведення реор анізації СДШ по роботі з ВПП м. Києві ДПС, перший заст пни начальни а СДШ по роботі з ВПП
м. Києві ДПС Ві тор Левиць ий оприлюднив свою де ларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансово о хара тер за 2011 рі .

С ма одержано о В. С. Левиць ий 2011 році доход с лала 98 488 ривень. З них 93 396 ривень становила заробітна плата. В. С. Левиць ий отримав та ож 5 056 ривень
дивідендів, процентів. Інші доходи — 36 ривень.

Дохід членів родини дорівнював 24 616 ривень.
Ві тор Левиць ий має право орист вання вартирою площею 63 вадратних метри.
Власно о авто чи інших транспортних засобів першо о заст пни а начальни а СДПІ немає.
На тримання майна де ларанта в 2011 році б ло витрачено 1 050 ривень, на по ашення основної с ми пози и ( редит ) — 199 152 ривні, на по ашення с ми процентів

за пози ою ( редитом) 2 040 ривень.
У B.C. Левиць о о на рах н ах в бан ах збері ається 20 000 ривень. У членів родини — 1 762 640 ривень.
Заст пни Голови Комісії з проведення реор анізації СДШ по роботі з ВПП м. Києві ДПС, заст пни начальни а СДПІ пo роботі з ВПП м. Києві ДПС

Марина Дєд шева оприлюднила свою де ларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансово о хара тер за 2011 рі .
С ма одержано о М. В. Дєд шевої 2011 році доход с лала 100 417 ривень. З них 100 137 ривень становила заробітна плата. М. В. Дєд шева отримала та ож 12 ривень

дивідендів, процентів. Матеріальна допомо а — 200 ривень, дар н и, призи, ви раші — 68 ривень.
Дохід членів родини дорівнював 11 557 ривень.
Марина Дєд шева має право орист вання вартирою площею 53 вадратних метри. У членів родини житловий б дино площею 67,2 вадратних метрів.
Власно о авто чи інших транспортних засобів заст пни а начальни а СДШ немає. Члени родини орист ються автомобілем Ford С-Мах, вип щеним 2010 році, з об'ємом

дви на 1600 бічних сантиметрів та Renault Simbol, вип щеним 2005 році, з об'ємом дви на 1400 бічних сантиметрів.

Заст пни Голови Комісії з проведення реор анізації СДШ по роботі з ВПП м. Києві ДПС, заст пни начальни а СДШ по роботі з ВПП м. Києві ДПС І ор
Процай оприлюднив свою де ларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансово о хара тер за 2011 рі .

С ма одержано о І. А. Процаєм 2011 році доход с лала 66 896 ривень. З них 61 896 ривень становила заробітна плата. І. А. Процай отримав та ож 4 800 ривень
дивідендів, процентів. Матеріальна допомо а — 200 ривень.

Дохід членів родини дорівнював 34 568 ривень.
І ор Процай має право орист вання вартирою площею 55,6 вадратних метрів. У членів родини вартира площею 98,9 вадратних метрів, араж — 18,9 вадратних метрів.
Власно о авто чи інших транспортних засобів заст пни а начальни а СДПІ немає. Члени родини орист ються автомобілем Шевроле Авео, вип щеним 2005 році, з

об'ємом дви на 1500 бічних сантиметрів.

Заст пни Голови Комісії з проведення реор анізації СДПІ по роботі з ВПП м. Києві ДПС, заст пни начальни а СДПІ по роботі з ВПП м. Києві ДПС Лариса
Гнат о оприлюднила свою де ларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансово о хара тер за 2011 рі .

С ма одержано о Л. О. Гнат о 2011 році доход с лала 87 595 ривень. З них 87 595 ривень становила заробітна плата.
Дохід членів родини дорівнював 3 600 ривень.
Лариса Гнат о має право орист вання земельною ділян ою площею 2500 вадратних метрів, вартирою площею 58,5 вадратних метрів. А та ож аражем площею 18

вадратних метрів.
Заст пни начальни а СДПІ орист ється автомобілем Toyota Corolla, вип щеним 2008 році, з об'ємом дви на 1600 бічних сантиметрів.
На тримання майна де ларанта в 2011 році б ло витрачено 12 138 ривень.
Л.О. Гнат о володіє цінними паперами номінальною вартістю 200 ривень. Члени родини володіють цінними паперами номінальною вартістю 200 ривень.

ЗАЯВА про наміри та про е оло ічні наслід и діяльності
під час е спл атації прое товано о об'є та

ГУ ом нально о осподарства ви онавчо о ор ан Київради вист пає Замов-
ни ом на розроб прое тно- ошторисної до ментації "Спор дження системи
деодорації аналізаційної насосної станції "Правобережна" Бортниць ої станції
аерації на в л. Промисловій, 7/5 в Голосіївсь ом районі м. Києва", з ідно з зат-
вердженю Про рамою соціально-е ономічно о розвит м. Києва на 2011 рі .

Мета прое тованої діяльності — забезпечення нормально о ф н ціон ван-
ня спор д аналізаційної насосної станції "Правобережна", на я ій передбачено
б дівництво системи деодорації з очищенням забр днено о повітря на біофіль-
трах онтейнерно о тип пот жністю 28 000 м3/ од, 22 000 м3/ од та
7500 м3/ од для деодорації забр днено о повітря рабельно о відділення існ ю-
чої аналізаційної насосної станції "Правобережна", амери пере лючення та
хімзахист онстр цій від азової орозії.

Підс м и іль існої та я існої оцін и впливів з рах ванням можливих аварій-
них сит ацій:

Маса ви идів ш ідливих речовин об'є том — після спор дження системи
деодорації об'є тів аналізаційної насосної станції "Правобережна" на в л. Про-
мисловій, 7/5 в Голосіївсь ом районі м. Києва: очі ється зменшення на 46 %
ви идів аміа а та на 51 % ви идів сір оводню.

Забр днення атмосферно о повітря
Після спор дження системи деодорації аналізаційної насосної станції "Право-

бережна" Бортниць ої станції аерації е оло ічна сит ація на приле лій території
по ращиться в зв'яз із влашт ванням бло ів фільтрів з біоло ічною системою
очист и забр днено о повітря та відновленням приточно-витяжної вентиляції на-
сосної станції з забезпеченням ранично-доп стимих онцентрацій (ГДК) заб-
р днень повітря робочої зони. На межі санітарно-захисної зони (500 м) рівні заб-
р днення по сір оводню зменьшанть на 65 % відповідно з 2,0 ГДК.мр. до
0,70 ГДК.мр. Відповідно по запах рівні зменьшаться на 97,7%
Інформ вання населення здійснюється по аналах місцевих теле- та радіо ом-

паній.
Ви оди ромадсь ості від реалізації планованої діяльності:

підвищення я ості роботи спор д аналізаційної насосної станції "Правобе-
режна" з очищенням забр днено о повітря від запахів на біофільтрах;
створення додат ових робочих місць;

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА:
б дівництво та е спл атація об'є тів прое тованої діяльності відповідності з
нормами і правилами охорони НС і вимо е обезпе и;
дотримання е оло ічних обмежень з ідно з ОВНС;
впровадження захисних заходів з ідно з прое тними рішеннями;
вивіз б дівельно о сміття;
бла о стрій території.
Ознайомлення з матеріалами прое т за адресою: Київ-34, в л. В. Житомир-

сь а, 15-а. Пропозиції, за важення приймаються протя ом місяця з дня оп блі-
вання в ЗМІ.

Замовни Начальни Головно о правління ом нально о осподарства

Генпрое т вальни Дире тор ТОВ "Інжпрое тсервіс"

Головне фінансове правління ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он рс на заміщення ва антної посади оловно о е ономіста
відділ фінансів б дівельно о омпле с та апітальних в ладень
(додат ова інформація щодо основних ф н ціональних обов'яз ів
надається адровою сл жбою).

Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів — ромадянство У раїни,
вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-
валіфі аційним рівнем спеціаліст, ма істр. Дос онале володіння омп'ютером.

Заяви приймаються протя ом 30 алендарних днів від дня оп блі вання
о олошення за адресою: м. Київ-044, в л. Хрещати , 36, Головне фінансове
правління ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації), імн. 819.

Телефон для довідо : 234-62-50.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Малин
Мар арит Сер іївн (в л. Героїв Космос , 19-в, в. 70, м. Київ) по цивільній справі
за позовом П блічно о а ціонерно о товариства "Сведбан " до Малин и М.С. про
звернення стя нення на предмет іпоте и.

С дове засідання відб деться 22.05.2012 ро об 11.45 в приміщенні Дніпровсь-
о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Сер ієн а, 3, аб. № 7.
У разі неяв и в с дове засідання справа з ідно з вимо ами ЦПК У раїни б де

роз лян та за відс тності відповідача.
При п блі ації о олошення про ви ли до с д відповідач вважається повідом-

леним про час і місце роз ляд справи.
С ддя Л.О. Антипова

Жовтневий районний с д м. Дніпропетровсь а повідомляє Приватне а ціо-
нерне товариство "У раїнсь а е оло ічна страхова омпанія", ПРAT "УЕСКА" про те,
що с дом с довом засіданні о 12.30 16 травня 2012 ро б де роз лядатися ци-
вільна справа № 412/3923/2012 за позовною заявою Бірю ова Петра Михайловича
до Приватно о а ціонерно о товариства "У раїнсь а е оло ічна страхова омпанія"
про відш од вання ш оди (с ддя Черновсь ой Г.Б.). Вам необхідно з'явитись заз-
начений час Жовтневий районний с д м. Дніпропетровсь а, в л. Паторжинсь о о,
б д. 18-а, аб. 19, для часті роз ляді цивільної справи особисто, або направити
до с д сво о представни а з належним чином оформленою довіреністю.

С ддя Черновсь ой Г.Б.

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Ратай Володимира
Анатолійовича, останнє відоме місце проживання я о о: в л. Божен а, 119, в. 58, в
с дове засідання 6 червня 2012 ро о 15.00 на роз ляд цивільної справи за позовом
П блічно о а ціонерно о товариства Комерційний бан "Приватбан " до Ратай
Володимира Анатолійовича про стя нення забор ованості за редитним до овором,
я е відб деться в приміщенні с д : м. Київ, в л. П. Потєхіна, 14-а, абінет № 27.

Яв а в с дове засідання є обов'яз овою.
С ддя Н. В. Антонова

Втрачене свідоцтво про право власності на вартир за адресою: м. Київ,
Дніпровсь а Набережна, 5-Б, в. 126 на праві спільної-част ової власності на ім'я
Стецю а Василя Мар овича та Стецю а Василя Васильовича вважати
недійсним.

⌦ Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 3, серія А, № 108805 на ім’я
Ні олайч а Володимира Оле сійовича вважати недійсним.

⌦ Втрачене посвідчення часни а війни серія Д-І № 292895 (видане Управлінням
праці та соціально о захист населення Подільсь ої РДА) на ім'я Чернен а
Ві тора Павловича вважати недійсним.

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

Температура +20°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 74%

Температура +22°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 72 %

Температура +18°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 92 %

Прогноз погоди на 8 травня 2012 року

ОВНИ, день форт нний, не сидіть на місці, р х — це життєвий
детонатор, можливість завоювати симпатії людей, почерпн ти для
себе знань та м дрості, розширити філософсь ий р озір, стати
більш набожними. Я що маєте намір вести справи із зар біжними
партнерами, від рити бізнес за ордоном, слід йте б ві за он і
не тис айте ч жих прав.
ТЕЛЬЦІ, ви яс раві, презентабельні, що сприяє непор шном

авторитет в соці мі. Я що хочете добитися поставленої мети, обі-
нати он рентів, дерзайте, до 20 травня вас на р ах золоті о-
зирі. Сьо одні, опинившись в ритичних сит аціях, не втрачайте
самовладання. Спірні питання виріш йте за онним і чесним шля-
хом, чим би не займалися, б дьте дисциплінованими, бездо анно
ви он йте взяті на себе обов'яз и.
БЛИЗНЯТА, не переходьте ні ом доро , армічна см а три-

ває, що проявляється відч тті зв'язаних р . Робити доводиться
не те, що хочеш, а що зобов'яже доля, навіть з-під палиці. Тема
партнерства (шлюбно о, ділово о) нині постане всій расі, тож
постарайтеся по азати себе з бла ородної сторони, віддавши ер-
мо ідеоло а, наставни а, лідера омпаньйонам, а в шлюбі — бла-
овірним, то ваш транслятор дачі.
РАКИ, рейтин поп лярності соці мі заш алює, постарайтеся

до 13 травня раціонально с ористатися тим даром небес заради
власних інтересів. А цьо о дня шліф йте перлин по ірності в нат-
хненній роботі. Я фахівець ви сама дос оналість, золото адрово-
о фонд , начальство цін є і отове всьом піти наз стріч, озоло-
тити сл жбовими привілеями.
ЛЕВИ, ар'єрний марафон розпалі, зможете спішно в ласти

творчі та професійні рес рси плюс найцінніший апітал — по ро-
вительство висо их впливових персон — і до 13 травня з трі мфом
фініш єте. А ні — значить, ні о о не виніть, самі винні, що протя-
ом мин ло о ро бездарно пробайди вали.
У ДІВ до 20 травня зоряний час пест нів долі, поп лярність в

апо еї, роз р т а імідж йде блис че, енер ія фонтан є, ви м дрі-
шаєте на очах, на ход , від оп ючи зерна істини, сміливо та роз-
ріпачено демонстр єте свої ба ато ранні таланти.
ТЕРЕЗИ, нині ви блис чий взірець інтеле т ала та ер дита, з

я им б де ці аво та весело. Обізнаність всіх сферах фантастич-
на! Тож лави знайомих та д ховних прихильни ів різ о збільшать-
ся, і їм с дилося зі рати доленосн роль з одом. А ділова оманда
б де просто в захваті!
СКОРПІОНИ, переймайтеся висо им, світлим, вічним. Воро ів

не про линайте, а моліться за них, тоді матимете все, що хочеть-
ся. Втім, аби не стати транжирами, е ономно "тр сіть" аманцем,
п ючи тіль и необхідні речі, не перевтомлюйтеся, бережіть енер-
орес рси і дбайте про ділові та шлюбні взаємини.
СТРІЛЬЦІ, від вас вима ається ор анізованість, серйозність,

відповідальність, тоді на сл жбовом фронті, де все ипить (день
рі од є), роботи та повноважень додасться, поразо не б де,
зарплата підвищиться. Наснаж йте людей пол м'яним оптиміз-
мом; я що відч ваєте бра знань, звертайтеся до досвідчених спе-
ціалістів, радьтеся з др зями, однод мцями.
У КОЗОРОГІВ день армічний, ви б дете за ті в айдани мов-

ностей я оюсь незримою р ою, змиріться і не пріться на п блічн
передов , тримайте в таємниці плани, не афіш йте свою діяль-
ність, менше хваліться здоб т ами.
ВОДОЛІЇ, вашом сімейном житті до 20 травня проходять

серйозні зміни, "махови долі" зап щено, тож нічо о не бійтеся,
все, що відб вається — то на бла о. Втім, не заб дьте про др зів.
Братерсь а атмосфера є для вас живильним джерелом, одна в
др жньом олі слід зробити ревізію, підійшовши роз мно, відбір-
ово, толерантно.
РИБАМ, аби не перетворитися на с дно без ерма і вітрил, я е

постійно идає вітром в різні бо и, цьо о дня знадобиться я ийсь
альмівний важіль. Можливо, вас тримає від необачних ро ів
страх перед пораз ою, самотою, професійним провалом, матері-
альними збит ами. Одна , я що добре обмір вали плани і чіт о
являєте чо о хочете — йдіть на ризи ! Не нехт йте підтрим ою
старо о перевірено о др а або досвідченішої людини, тоді ваше
с дно залишиться на плав в б дь-я ій штормовій сит ації

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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Цей день в історії 8 травня

1713 — азом Петра I столи-
цю Російсь ої імперії перенесено
з Мос ви до Сан т-Петерб р а
1847 — ан лійсь ий винахід-

ни Роберт Томсон запатент вав
мов амер для оліс
1876 — народився Ми ола

Б рден о, російсь ий хір р ,
один із творців нейрохір р ії
1886 — до тор Джон Пембер-

тон з Атланти вперше продав
свій лі вальний елі сир через
апте . Через три ро и йо о
се ретн форм л б ло продано
за 2300 доларів — сьо одні йо о
продають під назвою "Coca-
Cola"
1898 — завершилося одиноч-

не нав олосвітнє плавання Джо-
ш а Сло ама на шлюпі "Спрей"
1909 — в Мос ві рочисто від-
рили пам'ятни Ми олі Го олю
роботи с льптора Андрєєва
1926 — відб вся перший авіа-

переліт над північним полюсом
1965 — Брестсь а фортеця,

Вол о рад, Севастополь, Одеса,
Ленін рад і Київ отримали звання
"місто- ерой"

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
Фото 2

частина
он рс

фото 1

територія далі
від лінії форнт

мар а зброї

напад

рочиста м з.
п’єса

бойовий за ли

ліш

бойова
броньована
машина

об’єднання
війсь .-морсь .
сил держави

стар. р чна
зброя - молот

повний спіх
бою

с иф. бо иня
землі

італ. м с атне
вино

фото 5
сам м,
зефір,
бриз

амера для
підводних робіт

"Таємниця
Марі Роже",
"Золотий

ж " — автор

фото 3

оманд вав
40-ю армією
(1943—1945)

одночасний
постріл армат

рід війсь

свідомлена
небезпе а

особливе поле

парапсихоло ії

лобоваата а
(війсь .)

поселення на
півн. Кав азі

рамота хана
Золотої Орди

фото 4

війсь овий
підрозділ

Весняні здобутки українських
танцюристів
Вітчизняні спортсмени  продовжують серію вдалих виступів
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Цьо орічн танцювальн весн мож-
на вважати вдалою для раїнсь их
спортсменів. Та , за останні тижні
відб лася низ а офіційних зма ань
Всесвітньої федерації танцювально о
спорт . При цьом вітчизняні танцю-
вальні пари на престижних міжна-
родних зма аннях по азали непо ані
рез льтати.

Фіналістами чемпіонату Європи (10 танців)

стала ужгородська пара Володимир Лятов та Ве�

роніка Мишко, в боротьбі з представниками 34

європейських країн вони посіли п'яте місце, і ці ж

спортсмени разом з сімферопольською парою

Юрієм Петровим — Яною Кожухар стали півфі�

налістами чемпіонату Європи (європейська про�

грама), що відбувся тижнем пізніше у німецькому

Кобленці. Також півфіналістами чемпіонату Єв�

ропи (європейська програма), але вже у категорії

"молодь", що проходив у Кишиневі, стала сімфе�

ропольска пара Валерій Урсаке — Дарія Гончаро�

ва. Вже згадані вище закарпатські спортсмени

Володимир Лятов — Вероніка Мишко стали пер�

шими в рейтингових змаганнях (європейська

програма), що проходили в Ужгороді. В латино�

американській програмі першими стали кияни

Михайло Білопухов — Анастасія Щипіліна. Зма�

гання в Ужгороді (28—29.04.12) зібрали кращих

спортсменів з 17 країн Європи. Кожну категорію

змагань оцінювали 13 суддів з 13 країн світу.

Слід згадати і досягнення київської пари Олек�

сандр Мазур — Ольга Богданова, що стали фіна�

лістами міжнародних рейтингових змагань в ро�

сійському Волгограді — за підсумками попередніх

змагань вони потрапили до 100 кращих танцю�

вальних пар світу. І зупинятися на цьому не зби�

раються.

Взагалі у переліку сотні найкращих з європей�

ської програми за версією Всесвітньої федерації

танцювального спорту зараз знаходиться 4 укра�

їнські танцювальні пари. Це Юрій Петров — Яна

Кожухар (23 місце, м. Сімферополь), Володимир

Лятов — Вероніка Мишко (31 місце, м. Ужгород),

Валерій Урсаке — Дарія Гончарова (86 місце, 

м. Сімферополь) і Олександр Мазур — Ольга Бог�

данова (96 місце, м. Київ). Президент ВГО "Все�

українська федерація танцювального спорту" Бо�

рис Дейч прокоментував "Хрещатику" вдалі ви�

ступи вітчизняних спортсменів: "Для нас дуже

важливими є результати спортсменів в європей�

ській програмі, адже в найближчі два роки Все�

світня федерація танцювального спорту делегува�

ла Україні право проведення офіційних змагань в

європейській програмі, це і Кубок Європи, що

відбудеться в м. Судак вже 16 червня, і чемпіонат

світу, який прийме Київ в листопаді 2013 року".

Також є чим пишатися і прихильникам латино�

американської програми. Безперечно важливим

досягненням для подальших успіхів став резуль�

тат українських спортсменів в датському місті Ар�

хус на чемпіонаті світу до 21 року (латиноамери�

канська програма). Миколаївська пара Роман

Гєрбей — Вєра Бондарева зупинилася лише за

крок від п’єдесталу. Вони вибороли четверте фі�

нальне місце у боротьбі з 91 парою спортсменів,

що представляли 34 країни світу
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Наступний номер вийде
11 травня з програмою

телепередач

Футбол. Донецький "Шахтар" — володар 
Кубка України
У Києві на НСК "Олімпійсь ий" в фінальном матчі К б а У раїни з -

стрілися "Шахтар" і "Метал р ". У цьом сезоні "Шахтар" розрахов є
на "золотий д бль". Команді залишилося обі рати "Оле сандрію", щоб
забезпечити собі третє поспіль золото чемпіонат У раїни. "Метал р "
же в цьом сезоні зробив став на національний бо , де оманда
д же добре вист пала. Підопічні Володимира П'ятен а в цьо орічном
розі раші т рнір ще жодно о раз не проп стили свої ворота. Зі
старт матч "Шахтар" про нозовано заволодів ініціативою. "Мета-
л р " вирішив онтрата вати, раючи др им номером. Але вже се-
редині першо о тайм "Шахтар" вийшов перед. Але с Тейшейра вій-
шов до штрафно о майданчи а с перни а, "по лав" на замах захис-
ни а і пробив дальній т воріт. Темп ри після цьо о трохи знизив-
ся, але " ірни и", я і раніше, онтролювали хід ри, проте до інця
першої половини з стрічі рах но та і не змінився. Др ий тайм
оманди почали дещо повільніше. "Метал р " нама ався ата вати,
але завершити омбінацію даром по воротах не виходило. "Шахтар"
же трохи зменшив оберти, ата ючи позиційно. Гольових моментів б -
ло вже не та ба ато — надто вже важно стали діяти захисни и. Про-
те на 68 хвилині ф тболістам "Метал р а" вдалося зрівняти рах но .
Ми ола Морозю сильним даром зі штрафно о зм сив апіт лювати
воротаря Андрія Пятова, щоправда "метал р івцю" цьом допомі
незначний ри ошет. Під інець тайм "Шахтар" вели ими силами ата-
вав, а "Метал р " — оборонявся. Мі Адріано принести " ірни ам"

перемо , але йо о дар на останніх хвилинах прийшовся в ол іпера.
Та ра і перейшла в додат овий час. Е стратайм оманди розпочали
досить обережно. "Метал р " нама ався ата вати, але захисни и
" ірни ів" діяли важно. Самі ж донеччани вже не діяли та остро.
Проте в одом з епізодів саме лідер чемпіонат змі відзначитися
вдр е. Ярослав Ра иць ий пробив по воротах з-за меж штрафно о
майданчи а, ол іпер "Метал р а" з мів відбити м’яч, проте зробив
він це точнісінь о на Оле сандра К чера, я ий відправив м'яч воро-
та. Тож підс м овий рах но — 2:1 на ористь "Шахтаря"

Київ спортивний. "Чемпіонський урок киянина.
Спортивна ідея, яка прижилася"
Вчора в приміщенні прес-центр У рінформ підбили підс м и пер-

шо о "Чемпіонсь о о ро иянина", я ий б в започат ований ве-
ресні 2011 ро . За алом заході взяли часть ш оли сіх 10 районів
Києва. В рам ах занять відб валися з стрічі чнів з най ращими вітчиз-
няними спортсменами, я і на власном при ладі по аз вали необхід-
ність занять спортом та дотримання здорово о способ життя. Зо ре-
ма президент МБО "Асоціація чемпіонів У раїни, Європи, світ та олім-
пійсь их і ор", чемпіон світ , Європи та У раїни з фехт вання Юрій Чиж
зазначив: "Метою нашої спільної ініціативи є виховання підростаючо-
о по оління роз міння то о, що б ти здоровим — це, оворячи с час-
ною мовою,— наймодніший тренд. В сій Європі палити, вживати ал-
о оль і нар оти и вважається, м’я о аж чи, "немодним". Провівши
перші ро и в столичних ш олах, ми побачили, що сі діти виявили не-
абия ці авість до нашо о заход . Адже б ти чемпіоном — це не ли-
ше перемо а зма аннях, це, перш за все, перемо а над собою"

Пара Володимир Лятов – Вероні а Миш о
стали п'ятими на чемпіонаті Європи

Сімферопольсь ий д ет Юрій Петров – Яна Кож хар
займає 23 місце перелі сотні най ращих з європейсь ої
про рами за версією Всесвітньої федерації танцювально о
спорт


