
Олександр Попов влаштував чиновникам
“чистий четвер”
Голова КМДА виявив у Святошинському районі одразу три 
стихійні сміттєзвалища
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Кияни їздитимуть 
у нових трамваях
На лінії випустили 9 потягів, два з яких столичного виробництва

За словами Олександра Попова, саме такі трамваї є

прикладом вдалого поєднання ціни та якості. “Сьогодні

ми виводимо на маршрути 9 одиниць нового рухомого

складу, які поповнять парк трамвайних вагонів. Окрім

цього, ми ставимо за мету до кінця року запустити ще 20

одиниць нової техніки. Адже на сьогодні 80 % трамвай#

ного парку столиці потребує заміни. У цьому році до 100

мільйонів гривень ми освоїмо на оновлення рухомого

складу. Наше завдання максимально виробляти вагони

в Україні, і перш за все в Києві, щоб залучити потенціал

наших підприємств, нашу робочу силу та одночасно ви#

рішити проблему безаварійного, комфортного проїзду в

громадському транспорті в столиці”, — підкреслив

Олександр Попов.

Перші київські трамваї були виготовлені потужностя#

ми КП “Київпастранс”. Знаково, що і кузов машини, і

більшість комплектуючих — близько 80 % — виготовле#

ні саме в Україні. Ці вагони відповідають всім сучасним

вимогам, зокрема салони зручні та покращеного дизай#

ну, в них змонтовано систему кондиціонування повітря

для пасажирів і водія. Також трамваї пристосовані для

пересування людей з обмеженими фізичними можли#

востями — двері обладнанні відкидною рампою для за#

їзду візків, а сучасне електронне інформаційне забезпе#

чення дозволяє краще орієнтуватися людям з слабким

зором. Окрім київських вагонів, на лінію швидкісного

трамвая вийшли ще 7 трамваїв вітчизняного виробниц#

тва: 5 трамвайних потягів та 2 трамвайні вагони, поєд#

нані в потяг виробництва ЗАТ “Київський завод елек#

тротранспорту” та ТОВ “Татра Юг”.

Як зазначив голова КМДА, у планах міської влади і

надалі розвивати трамвайний парк міста та одночасно

будувати нові маршрути. “У столиці триває активне

будівництво трамвайної лінії, яка за нашим задумом

дозволить перевозити значну кількість пасажирів в час

пік з Троєщини до міської електрички. Окрім того,

нам потрібно розпочати реконструкцію та заміну існу#

ючих застарілих колій на нові. Наразі ми визначаємо

джерела фінансування для проведення таких робіт.

Тож вже в цьому році будуть перші проекти щодо ре#

конструкції саме трамвайних колій”, — зазначив

Олександр Попов.

Загалом, як наголосив очільник міськадміністрації,

місто і надалі розвиватиме столичний електротранс#

порт, оскільки він є дешевим та екологічно чистим. А

щоб київський трамвай асоціювався з містом, наразі

триває обговорення його назви. До цієї справи заклика#

ють долучатися всіх киян. За словами начальника ГУ

транспорту та зв’язку Євгенія Водовозова, відповідно до

опитування call#центру поки в процентному співвідно#

шенні лідирує назва “Каштан”. Хоча є й інші варіанти,

наприклад, “Либідь” чи “Київ”

Олександр ПОПОВ:
"Роботи на проспекті Бажана 
будуть виконані вчасно та якісно" 
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У столиці розпочнуться гідравлічні
випробування 
З 14 до 28 травня фахівці ПАТ "Київенер о"
провед ть випроб вання тепломереж частинах
Солом'янсь о о та Шевчен івсь о о районів.
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У святкуванні 9 Травня взяло
участь понад 700 тисяч киян 

Понад 700 тисяч иян та остей міста- ероя Києва
дол чилося до за альнодержавних та
за альномісь их заходів, присвячених 67-й річниці
перемо и Вели ій Вітчизняні війні.
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Під час об’їзду голова КМДА виявив

три стихійні сміттєзвалища на межі Ки#

єва та селища Коцюбинське. Одне із

них — на вулиці Робітничій — вражає

своїм масштабом. У яру поблизу місцево#

го кладовища накопичилося кілька тонн

непотребу. Не краща ситуація і на терито#

рії самого цвинтаря — через відсутність

контейнерів для сміття, усе зайве тут

складують на купи вздовж паркану.

Олександр Попов вказав на вкрай не#

задовільний стан роботи комунальних

служб району і на відсутність контролю з

боку голови Святошинської РДА. Олек#

сандр Павлович розпорядився негайно

ліквідувати усі недоліки благоустрою да#

ної території. “Я вимагаю максимально

відповідального ставлення до благоуст#

рою міста. Неприпустимо, що в столиці й

досі залишаються вкрай захаращені тери#

торії, і тим паче стихійні звалища. Стан

прибирання міста перевірятиму особис#

то, тож такі “чисті четверги” будуть у

кожному з районів. Нехай це буде попе#

редженням усім чиновникам, які ще досі

сподіваються уникнути покарання за

бездіяльність”,— наголосив Олександр

Попов.

Він зазначив, що прислухатиметься не

до звітів чиновників, а до думки киян, і

це стосується не лише питань благоуст#

рою міста. “Я більше довіряю думці меш#

канців Києва, аніж звітам чиновників.

Тому про якість виконання ремонтних

робіт, про стан благоустрою території,

зокрема прибирання, асфальтування

прибудинкових територій, про надання

тих чи інших послуг, про інші питання

життєдіяльності міста я питатиму саме у

киян”,— сказав Олександр Попов.

Після об’їзду району голова КМДА

зустрівся з мешканцями будинку на ву#

лиці Академіка Корольова, 11/1. Нага#

даємо, звернення від них надійшло під

час останнього ефіру програми “Столи#

ця” на телеканалі “Київ” 7#го травня.

Річ у тім, що через постійні прориви

труб каналізаційні відходи накопичую#

ться у підвалі будинку. Тут постійно

розповсюджується неприємний запах, а

надмірна вологість створила умови для

розростання грибка у під’їздах та квар#

тирах.

Олександр Попов особисто оглянув

підвал та під’їзди будинку, вислухав усі

зауваження від громадян і дав доручен#

ня новопризначеному начальнику ЖЕ#

Ку негайно розпочати ремонт каналіза#

ції у будинку. Зазначимо, що поперед#

нього керівника ЖЕКу нещодавно було

звільнено за халатність та бездіяль#

ність. Як тільки проблему з підвалом

буде вирішено, комунальники розпоч#

нуть ремонти під’їздів та покрівлі. Вод#

ночас у дворі будинку повністю замі#

нять асфальтне покриття

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Голова КМДА Оле сандр Попов здійснив робочий об’їзд Свято-
шинсь о о район столиці. Очільни місь адміністрації особис-
то перевірив стан прибирання район , зо рема робот з лі ві-
дації стихійних звалищ, своєчасно о вивезення сміття та бла-
о строю приб дин ових територій. Оле сандр Попов на оло-
сив, що більше довіряє не звітам ерівництва районів, а и-
янам, том їхня д м а щодо проблемати и міста б де врахова-
на.

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Київ продовж є оновлювати р хомий
с лад ромадсь о о транспорт . Днями
б ло зап щено на лінії 9 нових трамвай-
них потя ів, два з я их иївсь о о вироб-
ництва. У надійності та омфортності
перших иївсь их трамваїв пере онався і
олова КМДА Оле сандр Попов, я ий
спільно з ж рналістами одним з перших
проїхався новій машині.
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За словам олови КМДА Оле сандра Попова, саме та і трамваї є при ладом вдало о поєднання ціни та я ості

Новини

Міська влада 
розпочала 
масову видачу 
“Карток киянина”
Учасни и пілотно о прое т “Карт а иянина” —

Ком нально о підприємства “Головний інформа-
ційно-обчислювальний центр”, ТОВ “УНІТ”, ПАТ
“КБ “Хрещати ”, КП “Київсь ий метрополітен” та
КП “Фармація” — підтвердили свою отовність до
почат реєстрації меш анців Києва цьом про-
е ті. Про це повідомив заст пни олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації Р слан
Крамарен о. За йо о словами, наразі інформа-
ційно-теле ом ні аційна система “Карт а ияни-
на” пройшла необхідне тест вання, в лючаючи
бан івсь ий та транспортний додато , проведено
навчання відповідних спеціалістів, я і здійснюють
оформлення та видач пласти ових арто , ла-
дено та підписано до овори між сіма часни а-
ми прое т . Процед р реєстрації першої ате о-
рії ромадян, а саме: ба атодітні сім’ї, я і вихов -
ють трьох і більше неповнолітніх дітей, розпочато
вчора.
“До інця травня арт и отримають дві ате о-

рії — бать и ба атодітних родин та соціальні пра-
цівни и. Оформлення та видача арто здійсню-
ватиметься Головним правлінням праці та соці-
ально о захист населення та районними відділа-
ми праці та соціально о захист населення без-
оштовно. Соціальні працівни и запрош вати-
м ть ожно о иянина з визначеної ате орій
прийти для оформлення та отримання “Карт и
иянина” особисто, зо рема, телефоном. Для
оформлення арт и необхідно мати при собі ли-
ше паспорт та посвідчення, що дає право на піль-
”, — зазначив Р слан Крамарен о

75 тисяч киян 
отримали 
матеріальну допомогу 
до Дня Перемоги
Одноразов адресн матеріальн допомо до

Дня Перемо и вже виплатили 75 тисячам осіб, а
це 93 % від за альної іль ості отрим вачів, пові-
домляють Головном правлінні праці та соці-
ально о захист КМДА. У Київсь ом місь ом
центрі з нарах вання та здійснення соціальних
виплат запевняють, що до інця тижня сі зазна-
чені ате орії отримають одноразов адресн ма-
теріальн допомо повном обсязі. На адаємо,
що відповідно до розпорядження Київсь ої
місь ої державної адміністрації, я е підписав
Оле сандр Попов, з на оди відзначення 67-ї річ-
ниці перемо и Вели ій Вітчизняній війні ветера-
ни війни, жертви нацистсь их переслід вань от-
римають одноразов адресн матеріальн допо-
мо розмірі від 200 до 1500 ривень

Оновлено сайт 
міськдержадміністрації
Тепер він від ривається за новою адресою:

http://kievcity.gov.ua/ і має зовсім інший дизайн і
стр т р . Зо рема сторін а “Київрада” міститься
розділі “Про Київ”. Від рити її можна та ож за

старою адресою (http://kmr.gov.ua/). Вона по и
не оновлювалась. Інтернет-портал КМДА на о-
ловній сторінці, рім розділ “Про Київ”, та ож
має розділи: “Адміністрація” (стр т ра і діяль-
ність місь адміністрації), “Е-Місто” (дані про жит-
лові б дин и столиці, про Дозвільний центр, ад-
мінпосл и), “Інвесторам” (Державна реєстрація
іноземних інвестицій), “Прес-сл жба” та “Київ-
2012” (від риває сторін Приймаючо о міста
Києва)
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У святкуванні 9 Травня взяли участь 
понад 700 тисяч киян
Понад 700 тисяч иян та остей міста- ероя Києва дол чилися до за-
альнодержавних та за альномісь их заходів, присвячених 67-й річни-
ці Перемо и ВВВ. Мітин и-ре вієми, церемонії по ладання вітів,
онцерти та народні ляння відб лися всіх районах міста. У тради-
ційних заходах пар Вічної Слави та на Майдані Незалежності взяв
часть Президент У раїни Ві тор Ян ович, представни и ряд і Вер-
ховної Ради, олова КМДА Оле сандр Попов, ветерани та всі охочі.
Очільни столичної адміністрації о 8-й ран 9 травня взяв часть в
рочистій ході та церемонії по ладання вітів та він ів до р ан "Без-
смертя", що пар "Перемо а". У цей же час свят ові заходи розпо-
чалися в сіх районах столиці

У Києві тривають гідравлічні випробування
З 14 до 28 травня фахівці ПАТ "Київенер о" провед ть випроб вання

тепломереж частинах Солом’янсь о о та Шевчен івсь о о районів. У
зв’яз з цим 13 травня з 14.00 постачання арячої води тимчасово б -
де приз пинено на ж/м Батиєва ора, Першотравневий, Чо олів а, Ка-
раваєві дачі, Л ’янів а (част ово). Випроб вання тепломереж здійсню-
ватим ть межах: в л. Толсто о, Приво зальної пл., в л. Во зальної,
Полз нова, Л ашевича, Повітрофлотсь о о просп., в л. Стадіонної, То-
полевої, Ф чи а, Умансь ої, Ушинсь о о, Фастівсь ої, Волинсь ої, Він-
ниць ої, Медової, Народно о ополчення, Ернста, Зелено ірсь ої, Черво-
нозоряно о просп. (част ово), в л. Радчен а, Гаріна, Голов а, Солом'ян-
сь ої, Амосова, Клінічної, Заломова, Городньої, До чаєвсь ої, Неходи,
Краси ова, К дряшова (частина Солом’янсь о о); в л. Гетьмана, Польо-
вої, Галана, Гарматної, Борща івсь ої, Т пи ова, Машиноб дівної, Ви-
борзь ої, просп. Перемо и, в л. Ян еля, Дашавсь ої, Польової (частина
Солом’янсь о о); в л. Жилянсь ої, Борща івсь ої, Політехнічної, просп.
Перемо и, в л. Зооло ічної, Де тярівсь ої, Телі и, Доро ожиць ої, П а-
чова, Ба ов тівсь ої, М раш а, Ман їльсь о о, Лермонтовсь ої, Герце-
на, Мельни ова, Ст дентсь ої, Пимонен а, Бехтеревсь о о пров., в л.
Січових стрільців, Полтавсь ої, Дмитрівсь ої, Павлівсь ої, Злато стів-
сь ої, Пестеля, Комінтерн (частина Шевчен івсь о о район ).
"Київенер о" просить иян при виявленні провалин, появи води або

пари на поверхні за жодних обставин не наближатися до них. Компанія
просить повідомляти про та і випад и за тел.: Солом’янсь ом райо-
ні — 272-23-73, 497-60-72, 249-47-29, 287-67-23; Шевчен івсь ом —
272-23-73, 287-67-23. Додат ов інформацію щодо проведення випро-
б вань тепломереж можна отримати за телефонами інформаційно-до-
від ової сл жби ПАТ "Київенер о" 15-88 або на сайті омпанії
www.kyivenergo.com

З нагоди завершення навчального року 
на Контрактовій площі відбудеться концерт
12 травня о 13.00 на Контра товій площі відб деться свято е стре-

мально о спорт , м зи и та мобільних техноло ій. Відповідне розпоря-
дження підписав олова КМДА Оле сандр Попов.
У онцерті, присвяченом завершенню навчально о ро , візьм ть
часть с часні раїнсь і рти "О. Torvald", "Нерви" з хедлайнерами
"Mad Heads XL". У день вип с них балів столиці на Контра товій пло-
щі відб деться не лише традиційний онцерт за частю с часних ра-
їнсь их ви онавців, а й спортивні зма ання. У шо -про рамі — ні аль-
ні трю и на лижах і сно бордах, на ма нтбай ах (МТБ) і велосипедах
(ВМХ). На Контра товій площі б де встановлено трамплін зі спеціаль-
ним по риттям, я ий дозволить е стремалам продемонстр вати свої
міння повном обсязі. Реєстрація часни ів о 13.00, старт ватим ть
зма ання о 15.00. Для проведення свята місь а влада забезпеч вати-
ме охорон ромадсь о о поряд та медичний с провід. А з 11.00 до
21.00 на Контра товій площі б де пере рито р х транспорт

У п'ятницю і суботу в місті пройдуть ярмарки
Я повідомили "Хрещати " в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о

обсл ов вання населення КМДА, 11 та 12 травня столиці відб д ть-
ся традиційні сільсь о осподарсь і ярмар и. Зо рема, 11 травня яр-
мар и відб д ться Голосіївсь ом районі на просп. 40-річчя Жовтня,
116; Дніпровсь ом — на в л. Гродненсь ій, 1—9; Подільсь ом —
на просп. Правди, 5—11; Святошинсь ом — на в л. Зодчих, 62—64;
Солом’янсь ом — на в л. Освіти, 8—20; Шевчен івсь ом — на

в л. Воровсь о о, 2—4, в л. Ризь ій, 1, в л. Я іра, 19, в л. В. Пі а, 18,
розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої.
12 травня ярмар и пройд ть Голосіївсь ом районі на в л. Пань ів-

сь ій, 18—20; Дарниць ом — на в л. Л. Рев ць о о; Деснянсь о-
м — на в л. О. Саб рова (в межах в л. Бальза а та просп. Мая ов-
сь о о); Дніпровсь ом — на в л. А. Б чми, 1—9; Оболонсь ом —
на просп. Оболонсь ом , 23—43; Печерсь ом — на пров. Лабора-
торном , 22—24; Подільсь ом — на в л. Г. Світлиць о о, 25; Свя-
тошинсь ом — на в л. М. Б л а ова, 2-А; Солом’янсь ом — на в л.
Стадіонній (в межах в л. Уриць о о та Бо данівсь ої); Шевчен івсь о-
м — на в л. Б. Хмельниць о о, 2—6

Заступники голови Печерської РДА 
оприлюднили декларації про доходи
Та , перший заст пни олови Печерсь ої РДА Юрій Рижен о отри-

мав торі за альн с м с пно о доход в розмірі 168 576 рн. Юрій
Ми олайович та йо о родина володіють автомобілями Mitsubishi Pajero
(2002), Audi (2007), Peugeot (2008), Mercedes Benz (2011) та варти-
рою 149,2 в. м. Оле сандр Федорен о, заст пни олови Печерсь ої
РДА, отримав за альн с м с пно о доход в с мі 167 204 рн.
Оле сандр Анатолійович та йо о родина мають володінні авто Subaru
Forester (2007), Mitsubishi Lancer (2008) та вартир 46 в. м. Тамара
П ач, заст пни олови Печерсь ої РДА, отримала за мин лий рі за-
альн с м с пно о доход розмірі 190 277 рн. Тамара Василівна
та її рідні володіють авто Mitsubishi Lancer (2008) та трьома вартира-
ми площою 54,2; 47,4; 23,3 в. м. Наталія Кондрашова, заст пн оло-
ви Печерсь ої РДА, отримала за мин лий рі 237 167 рн с пно о до-
ход . Наталія Михайлівна та її рідні не мають авто, натомість заде ла-
р вали вартир площею 50 в. м та садовий б дино площею 235,4
в. м. Валерій Сандраць ий, заст пни олови Печерсь ої РДА, отри-
мав за мин лий рі с пний дохід розмірі 139 358 рн. У володінні
Валерія Гри оровича та йо о родини — автомобіль Suzuki New Grand
Vitara (2006) та дві вартири за альною площою 59,7 та 84,5 в. м

Цифра дня

9 708 000 000 
гривень спрямували у січні — квітні 2012 року столичні податківці 
до зведеного бюджету 
Про це повідомила голова Державної податкової служби 
у м. Києві Ірина Носачова
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Громадського транспорту 
побільшало
На маршрути вийшло ще 50 нових автобусів та тролейбусів
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

У Києві продовж ють онов-
лювати р хомий с лад ро-
мадсь о о транспорт . Та ,
два попередні місяці на

лінії вийшло 160 одиниць
нових автоб сів (МАЗ) та
тролейб сів ("Бо дан"),
придбаних Києвом за ош-
ти ЄБРР. Днями з майдан-
чи а тролейб сно о депо
№ 2 вир шили місто ще
50 машин. Особисто ви-
п стив на в лиці міста но-
вий р хомий с лад олова
КМДА Оле сандр Попов.

Олександр Павлович зазначив,

що наразі містом уже курсує поло�

вина нового транспорту від заплано�

ваного. "На сьогодні вже поставлено

210 одиниць, які функціонують на

лініях. У планах запустити ще 190

машин, частину з яких ми отрима�

ємо до Дня міста, а максимум до

липня завершимо оновлення тро�

лейбусного парку. Однак хочу під�

креслити, що ми на цьому зупиня�

тися не будемо, і у нас є напрацю�

вання по інших програмах, які до�

зволять нам оновлювати й надалі

громадський транспорт. Я вважаю,

що це стратегічно важливе питання,

і ми будемо його продовжувати за�

для того, щоб кияни і гості міста їз�

дили комфортно, безпечно і за до�

ступною ціною", — підкреслив

Олександр Попов.

За словами Миколи Ламбуцького,

генерального директора КП "Київ�

пастранс", випущені на лінії у два

попередні місяці 160 одиниць транс�

порту дозволили значно покращити

ситуацію з перевезенням пасажирів

на проблемних ділянках. Так, на

маршрутах, де курсують нові тро�

лейбуси та автобуси, значно скоро�

тився інтервал руху. Майже повні�

стю було вирішене питання щодо

забезпечення достойним транспорт�

ним сполученням 1,5�км зони нав�

коло НСК "Олімпійський", а також

деяких віддалених районів столиці,

таких як Оболонський, Мінський та

Харківський масиви, Троєщина і

Борщагівка. Нові 14 тролейбусів та

36 автобусів також вирішуватимуть

проблеми сполучення всіх районів

столиці між собою та центром міста

зокрема. Окрім того, на прохання

киян відновлять тролейбусний

маршрут № 21, який курсуватиме за

маршрутом "Кадетський гай — вул.

Дегтярівська".

Зазначимо, що новий громад�

ський транспорт значно покращить

якість обслуговування пасажирів,

адже всі машини обладнані поліп�

шеною системою вентиляції салонів

та двигунами Euro�3, що дозволяє

мінімізувати викиди шкідливих ре�

човин у навколишнє середовище.

Крім того, всі автобуси та тролейбу�

си пристосовані для перевезення

людей з обмеженими фізичними

можливостями.

Задоволені новенькими машина�

ми і самі транспортники, адже, як

зазначив директор депо Василь На�

зарчук, водії відзначають, що "пра�

цювати на нових тролейбусах чи ав�

тобусах — це як пересісти з "Жигулі"

на "Мерседес"

Водограй біля дому
У Дарницькому районі запрацював перший прибудинковий фонтан

Цікаво, що з минулого ро�

ку в Дарницькому районі за�

працював вже третій фон�

тан. Перші два функціону�

ють у парку Партизанської

слави та на вул. Ялтинська,

11. Як зазначив "Хрещатику"

Сергій Вітковський, район�

на влада активно впрова�

джує у життя програму від�

родження фонтанів у місті,

розпочату у минулому році

головою КМДА Олексан�

дром Поповим.

Нововідкритий фонтан

має чотири яруси та кольо�

рову підсвітку. На облашто�

ваній за місяць ділянці

з'явились: водограй, нові

квітники, лавки, освітлен�

ня, оновлений дитячий май�

данчик. Обійшовся проект

району у 50 тисяч гривень.

"Реалізували цю ідею за ра�

хунок обігових коштів кому�

нального підприємства з ут�

римання житлового фонду

району. Сума вийшла від�

носно невелика, оскільки

працювали без посередни�

ків, лише спільними зусил�

лями працівників підприєм�

ства",— розповів "Хрещати�

ку" Сергій Вітковський.

На відкриття фонтану зі�

бралася не одна сотня міс�

цевих мешканців. До речі,

люди позитивно сприйма�

ють подібні ініціативи. "Нам

дуже приємно, що з боку

влади приділяється увага

благоустрою не лише парків

району, а й територіям по�

близу житлових будинків,

які віддалені від зелених

зон",— зауважила "Хреща�

тику" мешканка сусіднього

будинку Оксана Ліванська.

Традицію відкриття при�

будинкових фонтанів Сергій

Вітковський планує продов�

жити. "Це дозволить уник�

нути небажаних забудов. То�

му ми плануємо усі вільні те�

риторії поблизу житлових

будинків облагородити —

збудувати фонтан, встанови�

ти лавки, ліхтарі, облаштува�

ти дитячі майданчики", —

зазначив пан Вітковський.

За словами Сергія Івано�

вича, схожий фонтан до Дня

міста з'явиться на вул. Ре�

вуцького, 27. Паралельно го�

тується ще один грандіозний

проект — світломузичний

динамічний фонтан у парку

Позняки під назвою "Фон�

тан закоханих". "Ідея проек�

ту належить двом випускни�

цям гімназії "Діалог": Ользі

Литвиненко та Оксані Кор�

шуновій. Обладнання фон�

танів закуплене в Туреччині.

І якщо на митниці не буде

затримки, то до Дня Києва

цей фонтан запрацює", —

пообіцяв голова району.

На цьому відкриття водо�

граїв у Дарниці не закін�

чується. Наразі триває об�

лаштування шести світлових

плаваючих водограїв на озе�

рі Позняки

Кияни зустрінуть літо 
з чистими пляжами
Столичні зони відпочинку на 80% готові до купального сезону
Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

До почат пально о се-
зон , я ий цьо о ро
старт є 15 травня, КП
"Плесо" план є від рити 29
зон відпочин біля води, з
них 11 місь их централізо-
ваних пляжів. Я повідом-
ляє столична СЕС, радіоло-
ічні по азни и на сіх зо-
нах переб вають нормі.
Перевір и за іншими пара-
метрами ще тривають.

З квітня столична санепідемслуж�

ба проводить профілактичні заходи

на пляжах і водоймах міста. Праців�

ники СЕС відбирають та досліджу�

ють проби води, піску, ґрунту за усі�

ма показниками. "Проби води від�

критих водойм відбираються два ра�

зи до початку сезону та щодекадно

протягом сезону. За результатами

радіологічного контролю, отримані

нами показники не перевищують

граничнодопустимих. Інші обсте�

ження і дослідження тривають", —

розповіла "Хрещатику" в. о. голов�

ного лікаря столичної СЕС Ольга

Рудницька.

При належній підготовці пляжів

до сезону санепідемслужба міста на�

дасть їм санітарні паспорти. Так, у

минулому році їх отримали лише чо�

тири: "Дитячий", "Тельбін", "Чорто�

рий", "Райдуга". Як пояснила "Хре�

щатику" Ольга Рудницька, причина

невидачі паспортів криється у неви�

конанні санітарно�гігієнічних вимог

з утримання цих об’єктів.

Проте цього року ситуація значно

поліпшилася — запевняють у про�

фільному управлінні. "У 2012 році

КП "Плесо" усунуло майже усі недо�

ліки. Тому у планах є збільшення

кількості пляжів, що мають отрима�

ти санпаспорти. Планується від�

криття та функціонування 29 зон

відпочинку, включаючи 11 міських

централізованих пляжів, на яких

проводиться весь комплекс робіт з

підготовки до сезону, — розповів

"Хрещатику" начальник ГУ контро�

лю за благоустроєм Сергій Садовой.

— Можна говорити про 80% готов�

ності пляжів та зон відпочинку до

початку сезону".

Цього року на столичних пляжах

проведено три етапи дератизаційних

заходів з винищення гризунів на

площі 220 гектарів. Крім того, ава�

рійно�рятувальна водолазна служба

розпочала обстеження та очистку

підводної частини акваторії пляжів.

На водоймах встановлять попере�

джувальні та інформаційні щити —

українською та англійською мова�

ми. "До початку літнього періоду всі

пости (23 одиниці) невідкладної до�

помоги будуть забезпечені медика�

ментами,— запевнив пан Садо�

вой.— Окрім того, на водних об’єк�

тах організовано роботу 3 рятуваль�

но�водолазних, 5 рятувальних стан�

цій та 19 постів. Додатково пла�

нується прийняти на роботу 30 мат�

росів�рятувальників"

Нові 14 тролейб сів та 36 автоб сів вийшли на місь і маршр ти

Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

В Дарниць ом районі столиці започат овано ці авий прое т з об-
лашт вання приб дин ових територій. За ініціативою олови Дар-
ниць ої РДА Сер ія Віт овсь о о на в лиці Рев ць о о, 7 пор ч з
житловим б дин ом з’явився невелич ий с вер з фонтаном, я ий
на днях б ло рочисто від рито ерівництвом район разом з вете-
ранами ВВВ. Та им чином влада нама ається подолати проблем
відс тності житлових масивах достатньої іль ості с верів та зе-
лених зон, що для Позня ів є д же а т альним питанням. А до Дня
Києва план ється від рити ще один та ий водо рай біля житлово о
б дин по в л. Рев ць о о, 27.

На в лиці Рев ць о о, 7 пор ч з житловим б дин ом з’явився
невелич ий с вер з фонтаном
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Новини районів

Про організацію літнього оздоровлення 
та відпочинку дітей і студентів міста Києва 

у 2012 році
Розпорядження № 759 від 10 травня 2012 року

Відповідно до статті 7 Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”,
статті 8 Закону України “Про позашкільну освіту”, статті 5 Закону України “Про охо&
рону дитинства”, рішення Київської міської ради від 15.07.2010 № 1272/4710 “Про за&
твердження міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва на 2010&
2013 роки”, рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 “Про бюджет
міста Києва на 2012 рік” та з метою створення умов для повноцінного оздоровлення та
відпочинку дітей і студентів міста Києва, в межах повноважень органу місцевого са&
моврядування:

1. 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 (Київської міської державної адміністрації), Службі у справах дітей ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київському
міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), Об’єднанню профспілок, організацій профспілок у
місті Києві “Київська міська рада профспілок”, Об’єднанню первинних профспілкових організацій
Київської міської державної адміністрації, Київській міській організації Профспілки працівників ос�
віти і науки України, районним в місті Києві державним адміністраціям:

1.1. Організувати оздоровлення та відпочинок дітей і студентів міста Києва шляхом проведення
процедур державних закупівель (конкурсних торгів) відповідно до законодавства України.

1.2. Забезпечити у першочерговому порядку організоване оздоровлення і відпочинок дітей�си�
ріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, які опинились в складних життєвих об�
ставинах; дітей з девіантною поведінкою та з сімей, які знаходяться під соціальним супроводом; ді�
тей�інвалідів; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; ді�
тей з багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на
виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей, які перебувають на диспансерно�
му обліку; талановитих та обдарованих дітей — переможців міжнародних, всеукраїнських, облас�
них, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання,
лідерів дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів, вихованців дитячо�юнацьких
спортивних шкіл, а також студентів денної форми навчання І�ІV рівнів акредитації.

1.3. Забезпечити охоплення заходами з оздоровлення та відпочинку вихованців шкіл�інтернатів
відповідно до поданих заявок районними в місті Києві державними адміністраціями

1.4. Не допускати скорочення тривалості оздоровчих змін для дітей менше ніж 21 день та від�
починкових змін для дітей менше ніж 14 днів, а для студентів вищих навчальних закладів І�ІV рів�
нів акредитації менше ніж 7 днів.

1.5. Сприяти створенню безпечних умов для оздоровлення та відпочинку дітей з покладанням
персональної відповідальності на керівників та працівників дитячих закладів оздоровлення та від�
починку за охорону життя і здоров’я дітей, дотримання санітарних, протипожежних правил, правил
порядку проведення екскурсій, походів і купання у водоймах.

1.6. Взяти до уваги, що за рахунок коштів бюджету міста Києва діти мають право на оздоров�
лення протягом 2012 року тільки один раз, крім тих, які побували в дитячих таборах відпочинку з
денним перебуванням на базі навчальних закладів міста.

1.7. Забезпечити фінансування заходів з оздоровлення та відпочинку дітей і студентів в межах
загального обсягу бюджетних призначень головних розпорядників за загальним фондом бюджету
міста Києва на 2012 рік та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

2. Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) провести з 2 до 11 вересня 2012 року X Міжнародний навчально�
оздоровчий збір лідерів учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів міста
Києва на базі Міжнародного дитячого центру “Артек” за участю представників учнівського самовря�
дування країн близького та дальнього зарубіжжя.

3. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
3.1. Забезпечити організацію мережі дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням на ба�

зі навчальних закладів міста.
3.2. Збільшити в літній оздоровчий період витрати на харчування дітей у дошкільних навчальних

закладах на 10 відсотків для придбання свіжих овочів і фруктів.
3.3. Забезпечити оздоровлення дітей�сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які

знаходяться на повному державному утриманні в школі�інтернаті № 21 та дитячому будинку “Ма�
лятко”, у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

3.4. Організувати за участю державної служби зайнятості оплачувані громадські роботи учнів�
ської та студентської молоді, яка виявила бажання працювати у вільний від навчання час.

4. Координацію діяльності усіх структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) та організацій, що здійснюють оздоровлення, район�
них в місті Києві державних адміністрацій щодо оздоровлення дітей і студентів міста Києва у 2012
році покласти на Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) та організаціям, що здійснюють оздоровлення за результатами проведених
процедур державних закупівель (конкурсних торгів) надати повну інформацію про місця оздоров�
лення та планову кількість оздоровлених дітей до Головного управління у справах сім’ї, молоді та
спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

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

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови К и ї в с ь к о ї
міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Ветерани ВВВ Дарницького 
району висадили 
“Алею ветеранської слави”
З на оди Дня Перемо и на території Київ-

сь ої місь ої лінічної лі арні № 1, що Дар-
ниць ом районі, б ло висаджено “Алею вете-
рансь ої слави”. Для її облашт вання знадо-
билося 67 т й, я і символіз ють 67-м річни-
цю з Дня Перемо и. О рім то о, б ло поса-

джено 200 щів троянд. До оле тивної праці на ділянці дол чилися
ветерани Вели ої Вітчизняної війни, олова район та працівни и ме-
дза лад .
“Та с лалося історично, що під час визволення Києва Дарниця б -

ла центром бойових дій. На нашій території знаходяться основні похо-
вання воїнів. У Дарниць ом районі 11 меморіальних омпле сів, я і
на ад ють про ті страшні ро и. “Алея ветерансь ої слави” по прав
стане пам’яттю та шаною до людей, я і ціною сво о життя вибороли
нам перемо ”,— зазначив олова Дарниць о о район Сер ій Віт ов-
сь ий. По завершенню заход ветеранів при ощали традиційними
фронтовими сто рамамами і солдатсь ою ашею

Під час Балу випускників 
в Деснянському районі 
зафіксовано рекорд України
Під час Бал вип с ни ів 2012 ро зафі со-

вано ре орд У раїни — найбільший торт ва ою
1 тонн 100 іло рамів та довжиною в 15

метрів. Саме та ий сюрприз отримали вип с -
ни и від олови Деснянсь ої РДА Ві тора Же-
ребню а.
За словами Ві тора Ми олайовича, влада

район хотіла, аби свято стало ці авим і запам’яталося на все життя.
Солодощами лас вали не лише ш олярі та ості свята, а й малень і та
дорослі меш анці район , я і відзначили неймовірний ви ляд, сма і
аромат торт . Кондитери, а це дві бри ади по 30 чолові , працювали
над створенням лінарно о шедевр 3 дні. За словами очевидців, со-
лод им сюрпризом залишилися задоволені всі.
До слова, торт став др им ре ордом, я ий Деснянсь ом районі

зафі совано протя ом одно о тижня. Першою достоїлася честі потра-
пити до ни и ре ордів У раїни найдовша алея са р пар Кіото —
її довжина 987,45 метра
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Олександр ПОПОВ:

"Роботи на проспекті
Бажана будуть виконані
вчасно та якісно"
Традиційно прямом ефі-
рі теле анал “Київ”
про рамі “Столиця” олова
КМДА Оле сандр Попов
поспіл вався з иянами.
Оле сандр Павлович роз-
повів про я ість оновлення
столичних дорі , перспе -
тиви розвит метрополі-
тен та міжнародн спів-
працю, пов’язан з пош -
ом інвестицій.

Дороги з гарантією 
на 30 років

— У місті триває реконструкція ву�
лиці Горького, проспекту Бажана, не�
забаром буде введена в експлуатацію
сучасна розв’язка біля мосту Патона.
Олександре Павловичу, вас особисто
задовольняє якість цих робіт?

— Місто завершує декілька мас�

штабних реконструкцій, і роботи ви�

конуються на дуже високому рівні. В

цьому кияни зможуть переконатися

особисто після введення цих об’єк�

тів у експлуатацію. Та нам потрібно

переходити на технологію ком�

плексного ремонту доріг, коли ми

знімаємо асфальт, кладемо новий, і

відходити від звичного латання ву�

лиць та проспектів. Це застаріла

практика попередніх років, але, на

жаль, одразу відмовитись від неї на

сьогодні поки що неможливо. Адже

робити такі комплексні ремонти як

на вулиці Горького чи проспекті Ба�

жана дуже непросто. Тож, гадаю, що

процес переходу до таких комплекс�

них рішень дорожніх проблем буде

тривати декілька років. Але зазначу,

те, що сьогодні ми реконструюємо

або будуємо, робиться з гарантією

мінімум на 30 років. Дорожні служби

використовують новітні технології:

кладеться перший шар асфальту, по�

тім сітка, далі другий і вже аж потім

чистовий. Тому якість виконаних

робіт я киянам гарантую разом з ти�

ми, хто це робить.

Наприклад, зараз триває рекон�

струкція проспекту Григоренка,

мешканці цього району отримають

якісний, широкий проїзд, а голов�

не — прямий вихід на Дарницький

міст. Завдяки цьому, транспортні

потоки зі спальних районів ми спря�

муємо не на Південний міст, а на

розширений проспект Григоренка і

потім на Дарницький міст. Це знач�

но зменшить транспортні затори,

які щоденно виникали на Південно�

му мостовому переході. Тобто ми ви�

рішуємо дорожні проблеми ком�

плексно.

— Олександре Павловичу, звертаю
вашу увагу на неякісну роботу по
влаштуванню нових тротуарів та ве�
лодоріжок вздовж проспекту Бажа�
на.(Запитання з Фейсбук)

— Ці роботи ще не завершені.

Безумовно, що ми не будемо прий�

мати в експлуатацію об’єкти, які є

неякісними. Але проблема велодо�

ріжок та тротуарів на проспекті Ба�

жана в тому, що, на жаль, у зв’язку з

реконструкцією проспекту ми були

змушені зменшити там потік авто�

транспорту. І мені комунальні служ�

би, особливо з питань озеленення,

уже не перший раз сигналізують, що

якщо виникає затор, то наші водії

їдуть не по проспекту, а по зеленим

зонам і по недобудованим пішохід�

ним та велодоріжкам, знищуючи їх.

Тож запевняю вас, що роботи на

проспекті Бажана будуть виконані

вчасно та якісно, і у нас не буде та�

ких прикрих випадків. Велодоріжки

гарної якості ми до кінця травня

здамо в експлуатацію. Я думаю, що

вони сподобаються тим, хто корис�

тується цим видом транспорту.

На Осокорках з’явиться 
нова школа

— Шановний Олександре Павло�
вичу, звертаюсь до вас від імені меш�
канців мікрорайону Осокорки Північ�
ні�6. Минулої осені у нас активно роз�
почали будувати єдину на мікрорайон
школу, але в квітні припинилось фі�
нансування. Ми стурбовані, що пер�
шого вересня наші діти не зможуть пі�
ти у цю школу, а до найближчої до�
сить далеко діставатися та й класи
там переповнені. Тож сподіваємось на
вашу допомогу та підтримку.

— Я знаю про цю проблему, адже

був ініціатором того, щоб цього року

згадану школу ввели в експлуата�

цію. Ми дійсно досить потужно роз�

почали це будівництво і, до речі, во�

но продовжується. Там сьогодні ве�

дуться роботи по перекриттю остан�

нього поверху школи, далі розпоч�

нуться оздоблювальні роботи та

прокладання інженерних мереж. За

два тижні ми маємо остаточно вирі�

шити питання повного фінансуван�

ня будівництва цього об’єкта, тож

запевняю вас, що школу ми добуду�

ємо до першого вересня. Відверто

вам скажу, що подібні проекти не

дешеві — це майже 100 мільйонів

гривень, які нам необхідно віднай�

ти. Тож запевняю вас, що ми це зро�

бимо — і ваші діти підуть першого

вересня у нову школу. Вона буду ду�

же красива, сучасна з басейнами.

Парки на ніч поки що 
не закриватимуть

— Ще на початку року у мерії луна�
ли пропозиції огородити сквери і пар�
ки міста та закривати їх на ніч, як це
робиться в європейських столицях. В
першу чергу, це стосувалося тих
об’єктів, які вже реконструйовані або
будуть приведені до ладу найближчим
часом. Коли все це буде реалізовано?
(Запитання з Фейсбук)

— Це актуальне питання. Особли�

во для парків та скверів, де прово�

диться серйозна реконструкція,

встановлюються фонтани, вони ду�

же кошторисні, особливо світлому�

зичні. До речі, їх буде з кожним ро�

ком все більше відкриватись у місті.

Що ж до європейської практики за�

кривати їх на ніч, то це дискусійне

питання. Гадаю, перш ніж це робити

нам потрібно запитати думку меш�

канців, які живуть поруч цих зеле�

них зон, або якщо це парк націо�

нального значення, то й у киян в ці�

лому. Тобто перед тим, як вирішува�

ти остаточно це питання, потрібно

провести опитування і з урахуван�

ням думки киян рухатись далі. Без�

умовно, що це потребує певних

коштів, яких, на жаль, в цьому році

ми точно не знайдемо для реалізації

таких проектів. Але на майбутнє, я

думаю, що таку роботу потрібно

провести разом з ОСН, а саме: ви�

значити перспективність і доціль�

ність реалізації такого плану заходів.

Перспективи розвитку 
метрополітену

— Олександре Павловичу, триває
будівництво Куренівсько�Червоноар�
мійської лінії метрополітену. До кінця
року метробудівці обіцяють ввести в
експлуатацію дві останні станції цієї
лінії —”Іподром” та “Теремки”. Що
далі, які плани та перспективи?

— Перспективи дуже серйозні,

адже ми маємо у Києві потужних і

висококласних фахівців з будівниц�

тва метрополітену, які займаються

цим багато років. Моя мрія, і я ду�

маю, що вона абсолютно реальна, це

будувати в Києві не дві, а чотири

станції метрополітену на рік. Чи

можливо це зробити? Можливо. Що

для цього потрібно? Фінансування.

До цього часу ми будуємо метро ви�

ключно за рахунок державних капі�

тальних вкладень. І те, що ми знахо�

димо порозуміння з урядом, отри�

муємо ресурс, це, безумовно, вели�

чезний плюс, ми їм дякуємо за це,

але все одно це дві станції на рік.

Тож ми розпочали консультації з

серйозними партнерами, які мають

досвід реалізації проектів на основі

державно�приватного партнерства.

І на інвестиційному форумі, який

нещодавно відбувся у Києві, якраз

саме такий проект будівництва мет�

рополітену обговорювався і викли�

кав велику зацікавленість з боку ін�

весторів. Гадаю, ми можемо об’єд�

нати державний ресурс та ресурс,

який залучимо в партнерстві з інши�

ми компаніями, і це буде якраз той

обсяг інвестицій, який дозволить

нам будувати, як мінімум, 4 станції

метро на рік.

— Я так розумію, що державного
ресурсу має бути у відсотках менше,
ніж приватного, чи це бажано, знову
ж таки, щоб так було?

— Це залежить від того, чи є у дер�

жави кошти. Зараз у нас є тенденція

до стабілізації економічної ситуації.

Тож якщо держава та місто наповню�

ють свої бюджети більш ефективно,

то, безумовно, можна будувати метро

без залучення інвесторів. Але, на�

справді, досвід, який є в інших кра�

їнах, свідчить про те, що потрібно

шукати інші механізми. Тому, я ду�

маю, що ми у цьому році визначимо,

коли у нас можуть бути задіяні інші

джерела фінансування будівництва

метро, крім державного бюджету.

Для киян це нічого не змінює, тобто

станції будуються, метро функціо�

нує, воно державне, тобто муніци�

пальне. Немає жодних проблем в

цьому питанні і в тому, як розрахува�

тися за інвестиції. І це вже завдання

місцевої влади і, безумовно, уряду, бо

ми без них не будемо вирішувати це

питання. Тобто такий підхід дасть

нам можливість вирішити проблему

будівництва самого популярного для

столиці виду транспорту, яким є мет�

рополітен. Я вважаю, що кожний ве�

ликий столичний мікрорайон пови�

нен бути поряд з лінією метрополіт�

ену, точніше, метрополітен прийде

до цілого мікрорайону. Реальні ці

плани? Реальні, якщо серйозно та

фахово цим займатись.

Ночами кіоски вже 
не ставлять

— Олександре Павловичу, кілька
місяців тому міська влада оголосила
справжній бій незаконним МАФам. Та
їх власники продовжують ставити
кіоски ночами. Люди запитують: на�
скільки ефективно мерія бореться з
незаконними кіосками?

— Компромісу у цьому питанні

бути не може. І те, що ми вже при�

брали понад 500 незаконних кіо�

сків — це непоганий результат, тако�

го ніколи в Києві не було. Більше

того, я вам скажу, що кіоски ночами

вже більше не встановлюють. До цієї

роботи активно долучилися міліція

та ДАІ, тож якщо МАФ перевозять

уночі по місту, то його обов’язково

вилучать і відвезуть на штраф�май�

данчик, і все, більше підприємець

цього об’єкта не побачить. Так, це

не проста робота — демонтувати,

відвезти — це конфліктні ситуації.

Але коли цим спільно займаються

прокуратура, міліція, ДАІ, місцеві

органи влади, громадськість, то така

робота дає позитивний результат.

Безумовно, я не маю ілюзій віднос�

но того, що ми можемо вже завтра

прибрати всі кіоски, цього і не по�

трібно робити, бо там працюють лю�

ди, їм треба знайти роботу, запропо�

нувати щось взамін. Причому там,

де вони не заважатимуть руху лю�

дей, техніці безпеки і санітарним

нормам. Тому ми звертаємо увагу

якраз на ті кіоски, на які найбільше

є нарікань�звернень киян. Підкрес�

люю, питання наведення порядку у

сфері МАФів, це не рішення Попова

чи Мазурчака, першого заступника,

який опікується цим питанням. Це

рішення громадськості — це демо�

кратичний, прозорий процес.

Медики стажуватимуться 
у Відні

— Вже наступного року київські
медики отримають можливість покра�
щити свою кваліфікацію в столиці
Австрії. Про розробку комплексної
програми стажування українських лі�
карів ви домовилися під час офіційної
зустрічі у Відні з бургомістром столиці
Австрії. Наскільки взагалі ця поїздка
була для вас особисто цікавою? З яки�
ми бізнесовими планами та перспек�
тивами ви повернулись до Києва?

— З перспективами і оптимізмом,

тому що одна справа — говорити

про якісь стосунки, і зовсім інша —

перевести їх в практичне русло. Сьо�

годні всі у світі знають, що найкра�

ща або одна з найкращих систем

охорони здоров’я, яка ефективно

працює, це в Австрії. І чому б нам у

них не повчитись?

Наступне питання — бізнес. Це,

до речі, була головна мета поїздки.

Ми презентувати готовність Києва

до співпраці щодо інвестицій, які

наші партнери з Відня могли б спря�

мувати в київські проекти. Як ре�

зультат — ми отримали абсолютне

порозуміння. Але, знаєте, інвести�

ції — це така тема, якою потрібно

займатись щоденно, щогодини, ви�

рішуючи те чи інше питання, аж по�

ки той чи інший проект не запра�

цює. Але можу вас запевнити, що

вже у цьому році у нас будуть реалі�

зовані цікаві проекти, завдяки яким

у місті з’являться нові робочі місця з

нормальною заробітною платою, з

явними перспективами.

— Олександре Павловичу, столична
влада виділила допомогу ветеранам до
Дня Перемоги. Є інформація, що і до
Дня Києва буде така допомога, скільки
і коли отримають ці кошти кияни?

— Я не можу зараз перерахувати

всі категорії отримувачів, бо на це

піде багато часу. Однак зазначу, що

це мінімум 350 — 370 тисяч киян, які

обов’язково отримають до 1530�річ�

чя Києва відповідну фінансову до�

помогу

Підготував Іван МАРЕК, 
“Хрещатик”

"Мінімум 350—370 тисяч
киян обов’язково

отримають до 1530!річчя
Києва відповідну

фінансову допомогу"
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СПОРТ
Хрещатик 11 травня 2012 року

Спортивні новини

Київ спортивний. В столиці відбудеться 
міська спартакіада серед команд державних 
службовців
Сьо одні за адресою: м. Київ, 19- м Житомирсь о о шосе, чбово-

спортивна база олімпійсь ої під отов и “Святошин” б де проведена
Київсь а місь а спарта іада серед оманд державних сл жбовців. В
зма аннях візьм ть часть десять оманд від районних в місті Києві
державних адміністрацій та оманди КМДА, Київсь ої місь ої ради.
Державні сл жбовці зма атим ться з п’яти видів спорт , а саме: во-
лейбол , настільно о теніс , шахів, шашо та ф тзал . Київсь а місь а
спарта іада серед оманд державних сл жбовців є др им етапом
Все раїнсь ої спарта іади серед держсл жбовців. За підс м ами та
най ращими рез льтатами часни ів в азаних вище зма ань б де
сформовано збірн оманд Києва до часті третьом етапі Все ра-
їнсь ої спарта іади серед оманд державних сл жбовців, що пройде
вересні 2012 ро в місті Ал шта

Євро�2012. Кубок УЄФА приїде у Київ 11 травня
К бо Анрі Делоне, я ий завоює переможець УЄФА ЕВРО-2012,

сьо одні приб де в Київ. Після подорожі польсь ими містами, в У ра-
їні, рам ах Трофі-т р “З стрічай бо ”, йо о побачать першими и-
яни та ості міста, повідомляє прес-сл жба ор анізаторів. Урочиста
церемонія приб ття б а розпочнеться п’ятницю о 14.00 примі-
щенні КМДА, після завершення рочисто о заход відб деться парад
Хрещати ом. В 19.00 розпочнеться онцерт, де для охочих подивити-
ся на бо заспівають “СКАЙ”, “Гайтана”, “Крихіт а”, “ТНМК” та “ВВ”.
Протя ом вихідних (12-13 травня) трофей б де виставлений на за-
альний о ляд на майдані Незалежності

Бокс. В Броварах відбудеться бій між Зауром
Байсангуровим та Мішелем Соро
12 травня в Броварах пройде вечір бо с . Головним із них стане пер-

ший захист тит л чемпіона світ в першій середній вазі WBO росій-
сь им бо сером За ром Байсан ровим (26-1, 20 КО) поєдин про-
ти франц за Мішеля Соро (18-0-0, 11 КО), я ий займає п’ятий рядо в
рейтин Всесвітньої бо серсь ої ор анізації. Для 27-річно о Байсан -
рова с ботній бій стане першим після майже річної перерви: в остан-
ній раз За р бився в Одесі напри інці липня 2011- о, перемі ши в пер-
шом ра нді бразильця Май а Міранд . Після то о, я восени раїнець
Сер ій Дзинзир через травм не змі провести обов’яз овий захист
тит л , За р рішенням WBO б в визнаний чемпіоном світ . У березні
Байсан ров повинен б в провести перший обов’яз овий захист в по-
єдин проти чеха Л аша Конечни (48-3, 23 КО), але завадила трав-
ма. В андер арді вечора відб д ться поєдин и раїнців В’ячеслава
Узел ова, Ві тора Плотни ова, Костянтина Рівненсь о о та інших бо -
серів

Шахи. Матч за звання чемпіона світу стартує 
в Москві
Сьо одні в столиці Росії розпочн ться зма ання за світов шахов
орон . За звання найсильнішо о шахіста планети зма атим ться чин-
ний чемпіон Вішванатан Ананд з Індії і претендент Борис Гельфанд з
Ізраїлю. Протя ом трьох тижнів росмейстери зі рають 12 партій. У ра-
зі нічийно о рез льтат 30 травня відб деться тай-брей

Температура +16°С

Атм. тиск 756 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 75 %

Температура +22°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 58 %

Температура +16°С

Атм. тиск 753 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 77 %

Прогноз погоди на 11 травня 2012 року

ОВНИ, прибор айте власниць і інстин ти, свято дотрим йтеся
за он “бер — даю”, залюб и діліться всім, чим ба аті, я серцем,
та і аманцем — не збіднієте. Ба атіє не той, хто бере, а той, хто
дає. На чаші терезів матеріальні і д ховні запити мають переб ва-
ти в рівновазі.
Для презентабельних ТЕЛЬЦІВ особисте щастя не примара, а

реальність. Облаштов йте шлюбне життя на основі взаємної любо-
ві з обранцем, с ріпіть зи сердець либо ою др жбою, взаємною
т рботою, вірністю, пова ою. Нині ви харизматична, владна і поп -
лярна особа, що не здатна апіт лювати перед тр днощами.
БЛИЗНЯТА, тиждень промайне під а орди армічних сит ацій,

де ви с ладатимете іспит долі, звіт ватимете за пройдений шлях
мин ло о ро . Реа ція оточення на ваш поведін є інди атором
правильності дій, том пильн йте на всі сто, аби не заплям вати
свій славний імідж.
РАКИ, шлюбне щастя та др жба з людьми напроч д бла осло-

венні і є сферою реалізації найсо ровенніших бажань. А тивіз йте
приятельсь і зв’яз и, я що вас об’єднають з побратимами не ли-
ше пра матичні, а й д ховні інтереси, все с ладеться ч дово.
ЛЕВИ, при от йтеся до адрових ротацій, змін ерівництва, бо

ар’єрний марафон розпалі: я фахівець ви ся н ли льмінації,
маєте широ і можливості, посадові повноваження, орист єтеся
по ровительством сильних світ цьо о. Дотрим йтеся посадової
с бординації, чар йте шефа, події тижня є визначальними: я що
робота відповідає фаховом по ли анню від природи, значить ви
на своєм місці.
ДІВИ, романтичний феєрвер розпалі, се с альність фонта-

н є, дайте волю серцю, воно обере саме то о ероя, з я им радіс-
но за р жляєте в нісон під мелодію Небесної любові. А ще ліп-
ше — зів’єте домашнє ніздеч о. Створення д ховної а ри в роди-
ні на тлі ар’єрних перипетій є першочер овим завданням.
ТЕРЕЗАМ імпон є діяти приховано, ниш ом. Але, на жаль, все

одно доведеться зіт н тися із сит аціями, я их хотілося б ни н -
ти, з стрітися віч-на-віч з тим, чо о боїтеся. Одна вас “переван-
тажить” лише нав олишній світ, а там — хто платить, той і замов-
ляє м зи . Це тиждень психоло ічно о атарсис , при от йтеся
до жертв та пост по .
СКОРПІОНИ, один в полі не воїн, реалізація бажань та ар’єр-

них стремлінь залежить від ділових союзни ів, подр жжя. Зась
онфронтації! Прибор айте норов і танцюйте під д д вимо та ін-
тересів партнерів.
СТРІЛЬЦІ, реалізація ар’єрних зад мів йде інтенсивним тем-

пом, я фахівець — ви золото адрово о фонд , майстер на всі р -
и, здатний ви он вати все, що дор чає шеф. Авторитет оле -
тиві непор шний. Любіть свою робот — і матимете все, чо о за-
бажаєте!
КОЗОРОГИ, нині ви пест н Всевишньо о, але ця манна Небес-

на за інч ється 11 червня, тож не байди йте, нама айтеся всі
найс ладніші проблеми вирішити, іна ше потім сатиме лі ті, че-
рез змарновані можливості. Творіть, охайтеся, ріплюйте шлюб-
ні взаємини, робіть інших щасливими; заряд насолод, я ий отри-
маєте, стим люватиме ваш життєвий потенціал протя ом наст п-
но о ро . На роботі любіться з М зою, до оджайте шеф , тоді
ар’єрні переш оди б д ть я з с и вода.
ВОДОЛІЇ, вас хвилює я стати самодостатньою особою? Вилі-

тайте з родинно о нізда і створюйте власн сім’ю. Зрештою вас
має б ти зараз особистий с веренний простір, втор атися ди ні-
ом не можна (винято для оханих). У травні ардинально міняє-
ться ваше б ття, форм ється арсенал енер орес рсів, запор а
бла опол ччя на рі . Зробіть е с рс в мин ле, я що серце запа-
лилося трепетними хвилюючими спо адами — це ч дово, пийте з
цьо о життєдайно о джерела, наснаж йтеся пам’яттю мин ло о!
РИБАМ слід під читися, лі від вати хвости фахової не рамотно-

сті, стати інтеле т ально під ованим, розширити оло ділово о спіл-
вання. Що стос ється ділових онта тів, то в інт їції і пра тицизмі

вам рівних не б де. Завжди зав’яжете знайомство саме з потрібною
людиною, я имось потойбічним відч ттям визначивши її ористь
майб тньом . Втім, випад ових з стрічей на вашом шлях не б де.
Всі б д ть внесені до осподарсь о о “реєстр ” необхідних осіб, я і
протя ом ро повинні зробити добр справ , надати я сь посл .

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  1 3 – 1 9  Т Р А В Н Я

ранок день вечір

Мадридський "Атлетіко" став
переможцем Ліги Європи
У фінальній дуелі клуб переграв "Атлетік" з Більбао
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Іспансь а оманда “Атлеті-
о” з Мадрида ви рала
др ий за рівнем престиж-
ності європейсь ий ф т-
больний т рнір, роз ро-
мивши співвітчизни ів з
Більбао, оманд “Атле-
ті ”, з рах н ом 3:0. Пере-
мо мадридсь ій оманді
приніс д бль центрально о
нападаючо о Радамеля
Фаль ао і ол бразиль-
сь о о хавбе а Діє о, за-
битий під завіс з стрічі.

Фаворита в цьому поєдинку на�

звати було вкрай складно. З одного

боку стояли баски, які протягом

всього турніру показували дуже ви�

довищну і стабільну гру. Футболісти

“Атлетік” закохали в себе половину

Європи після несподіваних і яскра�

вих перемог над “Манчестер Юнай�

тед”. На протилежній стороні своє�

рідного рингу перебував столичний

“Атлетіко”, який в плей�офф Ліги

Європи жодного разу не дозволив

собі зіграти навіть унічию. Саме

мадридці і розпочали більш потуж�

ніше звітний матч. Склалося вра�

ження, що “Атлетік” з Більбао біль�

ше нервував, а це дуже вплинуло на

брак при передачах. Хоча баски з ча�

сом справилися з хвилюванням і на�

віть дещо вирівняли гру, проте втра�

чений час на стабілізування ситуації

на полі вилився у значні неприєм�

ності. Отриманий на стартових хви�

линах ігровий простір гравці “Атле�

тіко” використали на всі сто — вже

на 7�й хвилині вони вийшли вперед.

Колумбійський нападник “матрац�

ників” Радомель Фалькао увійшов в

штрафний майданчик суперника і,

звільнившись від опіки двох захис�

ників, точним ударом у дальню дев�

’ятку відкрив рахунок у цьому матчі.

Одразу ж після пропущеного голу

“Атлетік” спробував змінити ситу�

ацію, агресивніше намагався пра�

цювати на всіх ділянках поля, що�

правда мадридці особливо і не опи�

ралися захопленню їхньої території

з боку супротивника і зробили став�

ку на швидкі контратаки. На 34�й

хвилині “Атлетіко” подвоїв свою

перевагу — другий гол у цій зустрічі

забив Радомель Фалькао.

У перерві наставник “Атлетік”

Марсело Бьельса спробував змінити

ситуацію на полі і випустив відразу

двох нових гравців — Переса і Гоме�

са. Складно сказати, чи вплинуло це

на хід зустрічі, адже “матрацники” і

так із задоволенням віддали ініці�

ативу номінальним гостям. Баски

постійно закидали м’яч у зону, але їм

так і не вдалося реалізувати бодай

одну із численних спроб. Натомість

“Атлетіко” відзначився втретє. Бра�

зилець Дієго увірвався в штрафну

суперника, на швидкості обійшов

трьох захисників і пробив точнісінь�

ко у дальній кут — 3:0. Після цього

всім все остаточно стало зрозуміло,

що мадридці вдруге за останні три

роки здобудуть кубок Ліги Європи.

Після матчу наставник команди з

Більбао прокоментував поразку сво�

їх підопічних: “Звичайно, ми не очі�

кували такого результату. Між тим,

чого ми очікували, і тим, що в ре�

зультаті отримали, існує величезна

різниця. Ключовим фактором було

те, що “Атлетіко” грав так, як і пла�

нував, а ми — точнісінько навпаки.

Це і є основна причина поразки. Ми

погано захищалися, були непере�

конливі в атаці, зіграли явно нижче

своїх можливостей. І в цьому винен

виключно я”. А ось герой цього мат�

чу Радомель Фалькао був дуже ра�

дий здобутому трофею: “Не можу

підібрати слів, щоб описати, який я

щасливий. Я в боргу перед коман�

дою, яка мені здорово допомогла.

Мені здається, запорукою успіху по�

служив той факт, що на кожній ді�

лянці поля нам вдалося піддати су�

перника потужному пресингу. Дуже

радий, що ми зробили це. Сьогодні

збулася моя мрія. Я не можу переда�

ти словами свої почуття. За два роки

мені вдалося виграти Лігу Європи з

двома різними клубами до того ж

двічі стати кращим бомбарди�

ром”,— резюмував футболіст
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Цей день в історії 11 травня

868 — Б ддійсь і ченці Китаю
надр вали "Алмазн с тр ",
найдавніший точно датований
др ований до мент
1811— У Сіамі (Таїланд) наро-

дилися зрощені близню и Чанґ і
Енґ Б н ери, завдя и я им вини
термін "сіамсь і близню и"
1907 — В Києві засновано У -

раїнсь е на ове товариство
1916 — Альберт Ейнштейн

привселюдно представив за-
альн теорію відносності
1928 — У Нью-Йор розпоча-

та перша світі ре лярна тран-
сляція телепередач
1949— Нью-Йор проданий

перший фотоапарат "Полароїд".
Кошт вав він тоді 89 доларів 95
центів
2000 — в Індії народилася мі-

льярдна меш ан а цієї держави -
Аста Арора
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

Бореться за
права жіно

народ в Африці Х
ольорові

во няні ефе ти
під час
арнавалів

трен вальний
бій

фехт ванні

ви онання
м зи и всім
с ладом
ор естр

спад овий
тит л ан л.
вищо о

дворянства Р
християнсь е
таїнство –
причастя Е пе ло

и ав а (рос.)

шаблез бий
ти р

іст. раїна в
Бірмі

амери ансь ий
штат

міжнародний
радіоси нал

триво а, валт
(заст.)

онтора

рід а страва

лат нь з 3-10%
цин ,

решта — мідь Щ
брат Іа ова
(Біблія)

шершень

житло тварини

ремонт машин

машина для
перес вання
піхоти на полі

бою А
міф. істота
з пові ами
до землі

підсмажений
шмато

яловичини

япон.
письменни

ХХ ст., "Фені с"
місто Лаосі
на річці У Т

прилад для
ре лювання

стр м

офіційна мова
Ізраїлю И

поняття ит.
філос. "Шлях
природи"

одна з р п
людства, що
с лалась

історично, має
спад ові озна и

вид циб лі
рі а В’єтнамі К

Щойно "Атлеті о" (Мадрид) вдр е за три ро и перемі Лізі Європи
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