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Подарунок до Дня матері
Олександр Попов побував у гостях у київської родини, яка стала рідною 
для 10 прийомних дітей, та презентував їм новенький мікроавтобус

На гостини Олександра Павловича запросили самі діти,

написавши голові КМДА листа. Таким чином вони хотіли

привітати неньку зі святом Дня матері. Адже для всіх дітей,

які наразі виховуються у родині Юсанів, це свято — не

просто привід ще раз зібратися за сімейним столом, а спо(

сіб висловити вдячність тій жінці, яка знайшла у собі муж(

ність, силу та безмежну любов подарувати щастя десятьом

прийомним малюкам.

Наразі у цьому будинку сімейного типу виховується 11

дітей. Найстарший біологічний син подружжя уже дорос(

лий і мешкає окремо, а молодший навчається у вищому

комерційному училищі Київського НТУ. Дев’ятеро при(

йомних дітей навчаються у Київській інженерній гімназії,

а найменша Алінка, якій зараз лише 5 років, відвідує дитя(

чий садочок.

Як розповідає мама Олена, до родини всі діти потрапи(

ли через важкі обставини в їх маленькому житті. Щоб от(

римати право прийняти до сім’ї деяких з них, подружжю

довелося вести справжню боротьбу. Однак до сімейного

стану всі адаптувалися досить швидко. Наразі подружжя

Юсанів шкодує лише про те, що не може взяти на вихо(

вання ще декількох сиріт, та вже мріє про ще більшу роди(

ну та майбутніх онуків. “Звісно, часом дуже важко, буває

емоційне виснаження, коли просто опускаються руки і ти

починаєш думати, що ця ноша тобі просто не під силу. Але

потім, коли я бачу підтримку чоловіка, усмішки своїх ді(

тей, то сили повертаються. Адже якщо Господь благосло(

вив нас на такий шлях, то дасть сили його пройти”, —

розповіла "Хрещатику" пані Олена.

Тепло та турботу своїх батьків цінують і діти та вже хо(

чуть брати приклад з дорослих. Так, десятирічна Влада

розповідає, що коли виросте, то обов’язково візьме на ви(

ховання діток, у яких немає батьків, щоб вони могли мати

ту ласку та увагу, яку вона отримує від мами Олени. Адже

дівчинка не за чутками знає, що відбувається в інтерна(

тних закладах, та зі сльозами на очах згадує про ті часи.

Всі діти родини дуже талановиті. Окрім навчання, за(

хоплюються музикою, малюванням, танцями, спортом.

До Дня матері рідній неньці підготували сюрприз — разом

виконали пісню “Мамин рушник” та станцювали танок у

стилі хіп(хоп. Похвалив маленьких артистів і очільник

міськадміністрації. Він подякував дітям за їх дружнє став(

лення один до одного та взаємопідтримку. Малеча з задо(

воленням продемонструвала Олександру Павловичу влас(

не помешкання, а також малюнки та фотографії. Одну з

ілюстрацій, на яких зображені символи Євро(2012 Славек

та Славко, десятирічний Петро вручив на згадку голові

КМДА.

Поділилася з Олександром Поповим малеча і власними

планами на майбутнє. Так, тринадцятирічний Олексій

мріє стати президентом України, щоб видати закон, який

заборонить всім матерям вживати горілку та наркотики,

палити і кидати своїх дітей. До своєї мрії хлопчик іде напо(

легливо та наразі з завзяттям студіює математику, історію

та англійську мову.

Не з порожніми руками завітав на свято і Олександр

Павлович. Він подарував родині новенький мікроавтобус

Ford, тож відтепер вони зможуть виїжджати на відпочинок

всією сім’єю. “Це третій будинок сімейного типу, до якого

ми привозимо подарунки. Однак сьогодні особливий

день, адже ми відзначаємо Міжнародний день сім’ї. Тож я

хотів би привітати всіх з цим святом. Я надзвичайно схви(

льований від зустрічі з цими дітьми, вони дуже талановиті

та дружні. Вся їхня родина — справжні молодці, і вони є

прикладом для багатьох інших київських родин”, — зазна(

чив Олександр Попов.

Зазначимо, дитячий будинок сімейного типу родини

Юсан є зразковим. У 2011 році родина отримала перемогу

в конкурсі “Сім’я року(2011” та була внесена до Книги по(

шани КМДА “Сім’я — золотий фонд м. Києва”
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У столичному метро почали тестувати

нову систему оповіщення пасажирів

англійською мовою. “Перші потяги з

системою двомовного інформування па(

сажирів вийшли на Святошинсько(Бро(

варську лінію в понеділок, 14 травня. Ще

по п’ять таких потягів вчора курсували

на Сирецько(Печерській і Куренівсько(

Червоноармійській лініях”, — розповіла

“Хрещатику” начальник прес(служби

столичного метрополітену Надія Шумак.

Запис англійською мовою звучить

відразу після українського варіанту, тро(

хи голосніше, аби пасажири(іноземці

могли краще почути інформацію. Іно(

земною дублюються не лише назви

станцій, але й попереджуючі об’яви, на

кшталт, “Обережно, двері зачиняють(

ся!”.

Щодня на лінії метрополітену виходи(

тиме все більше потягів з двомовною

системою інформування пасажирів, й,

як запевняють в комунальному підпри(

ємстві, до 1 червня весь рухомий склад

підземки стане двомовним. Зауважимо,

на станціях уже з’явилися інформаційні

табло та схеми англійською мовою.

Цікаво, що здійснення перекладу та

озвучування матеріалу довірили справж(

ньому професіоналу. Людина, яка прой(

шла відбір, відповідала усім поставленим

вимогам — має правильну вимову, чітку

артикуляцію та гарно поставлений голос.

Перевагу, до речі, надали чоловічому го(

лосу, адже його природне звучання в па(

сажирському транспорті є більш прий(

нятним та звичним для іноземців й ви(

кликає довіру. Поки що двомовне інфор(

мування громадян у метро діятиме під

час футбольного чемпіонату Євро(2012, і

чи залишиться воно й надалі — наразі

невідомо. У столичній підземці кажуть,

що вивчатимуть відгуки пасажирів. Як(

що буде необхідність — залишать.

До слова, у столичному метрополітені

запевняють, що докладають чимало зу(

силь для забезпечення комфортних умов

та зручного орієнтування пасажирів(іно(

земців у інфраструктурі підземної транс(

портної мережі столиці

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У рам ах під отов и до Євро-2012 в Київсь ом метрополітені
назви станцій та інформація о олош ється двома мовами —
раїнсь ою та ан лійсь ою. Перші п’ять потя ів, де інформація

зв чить іноземною, вийшли на Святошинсь о-Броварсь лінію
ще в понеділо . З ожним днем їх іль ість збільш ється, й до
1 червня весь р хомий с лад підзем и стане двомовним.

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

На сьо одні Києві наліч ється 2463 ді-
тей-сиріт. Та ож столиці діє 11 б дин-
ів сімейно о тип , де вихов ють 83 ди-
тини. Фахівці запевняють, що саме та а
форма виховання сиріт є найбільш спри-
ятливою та допома ає дитині вирости
повноцінною особистістю і вільно адап-
т ватися подальшом житті. Про бла о-
пол ччя та проблеми та их сімей т рб є-
ться і олова КМДА Оле сандр Попов.
Протя ом останніх місяців він вже відві-
дав 2 б дин и сімейно о тип , вчора ж
завітав і до родини Юсанів на свят овий
снідано .

Відтепер ба атодітна родина Олени Юсан зможе виїздити на відпочино мі роавтоб сі, подарованом столичною владою

Новини

Відбулася конференція Асоціації
автокооперативів Києва
За частю олови КМДА Оле сандра Попова в

КМДА відб лася онференція Асоціації авто о-
оперативів Києва. На заході б ли прис тні понад
170 представни ів автомобільних та аражно-б -
дівельних ооперативів міста. Учасни и з’їзд од-
но олосно підтримали ініціатив створення ГО
“Асоціація авто ооперативів Києва” та хвалили її
стат т. Та ож б ло створено оординаційн рад
з питань авто ооперативів при КМДА. Очолив її
особисто Оле сандр Попов.
“20 ро ів правовий стат с авто ооперативів Ки-

єва не б в ре льований. У роботі понад 1200 о-
оперативів міста, до я их входить майже 900 тисяч
власни ів, за цей час на опичилося чимало проб-
лем: я земельних, та і щодо взаємодії з ор ана-
ми влади. Без системної роботи місь ої влади і ав-
то ооперативів вирішити питання збері ання та
пар вання автомобілів, а та ож транспортні проб-
леми столиці неможливо. Київсь а влада приділяє
значн ва вирішенню питань авто ооперативів,
але я бач , що нам потрібно посилити цей напря-
мо . Т т необхідна системна взаємодія з ромад-
сь ими ор анізаціями”,— на олосив Оле сандр По-
пов. Для онстр тивно о і оперативно о вирішен-
ня проблем ооперативів до новоствореної оор-
динаційної ради б д ть деле овані представни и
від ожно о район столиці, та ож до її с лад вій-
д ть фахівці від ромадсь ості та представни и
КМДА. “Ми не зможемо вирішити за один день сі
проблеми, але ми створимо систем , я а б де зай-
матися питаннями авто ооперативів ожно о дня. І
ми б демо щораз робити ро и наз стріч, он-
ретні справи для авто ооперативів Києва. Ми від-
риємо ромадсь ості двері до абінетів влади”, —
на олосив Оле сандр Попов

Столиця одягнеться у квіткове
вбрання
6,4 млн вітів висадять фахівці КО “Київзеленб д”

до Дня Києва. У свій 1530-річний ювілей столиця по-
топатиме пет ніях, чорнобривцях, бе оніях, сальві-
ях, а ерат мах. Крім то о, до свята б д ть влаштова-
ні тематичні вітни и, а та ож зеленб дівці здійснять
озеленення та віт ове оформлення 28 об’є тів місь-
о о зелено о осподарства. Зо рема потопатиме
вітах і проспе т Бажана. На площі близь о 1 а влаш-
т ють вітни и та висадять 1 млн віт ової розсади.
Крім то о, визначено сім основних напрям ів до

НСК “Олімпійсь ий” з бо Черні ова, Борисполя,
Дніпропетровсь а, Одеси, Житомира, Гостомеля та
Овр ча. На цих об’є тах тривають роботи із влашт -
вання площинних та об’ємно-просторових вітни ів з
верти альним оформленням. На території лісових
масивів вздовж в’їздів місто лісопар ові осподар-
ства встановлять де оративні панно з символі ою Єв-
ро-2012

Відбудеться відкритий молодіжний
конкурс “Я бачу місто”
У рам ах відзначення Дня Києва 16 травня Ки-

ївсь ом а адемічном театрі ляльо відб деться
від ритий молодіжний он рс ідей с часної
с льпт ри, інсталяції та дизайн місь о о середо-
вища “Я бач місто”. З ініціативи першо о раїн-
сь о о пар с часної с льпт ри та інсталяції Kiev
Fashion Park спільно з Національною спіл ою архі-
те торів У раїни та за підтрим и КМДА мистець ий
прое т старт вав березні цьо о ро . Та , на он-
рс б ло подано близь о 100 авторсь их та оле -

тивних робіт від часни ів двох ві ових ате орі-
ях: 12 — 16 та 17 — 20 ро ів.
Переможців визначать трьох призових місцях з
ожної ві ової ате орії он рсантів. За рішенням ж -
рі робота-переможець б де розміщена Києві
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Хрещатик 16 травня 2012 року

Новини

Міська влада знижує орендну плату 
для творчих майстерень 
та спортивних закладів
КМДА під от вала прое т рішення Київради, я е зниж є орендн пла-

т за орист вання м ніципальними приміщеннями для спортивних за-
ладів та членів національних творчих спіло . Зараз до мент знахо-
диться на роз ляді деп татів та проходить процед р з оджень для
винесення на найближч сесію Київради. “Створення сприятливих мов
для розвит спорт та х дожньої творчості — є одним із пріоритетів ді-
яльності иївсь ої влади,— зазначив заст пни олови КМДА Оле -
сандр П занов.— Том за дор ченням Оле сандра Попова б ло роз-
роблено зміни до Положення про оренд майна територіальної рома-
ди Києва. Ці зміни в межах омпетенції місь ої влади дозволяють ство-
рити належні е ономічні мови для розвит спорт та мистецтва сто-
лиці”. З ідно із прое том рішення орендна плата за 1 в. м площі для
м ніципальних приміщень менше 50 в. м, що їх ви ористов ють для
розміщення творчих майстерень х дожни ів, с льпторів, народних
майстрів, інших членів національних творчих спіло , становитиме лише
1 рн. Я що площа майстерні перевищ є 50 в. м, орендна плата с ла-
датиме 4% від орендної став и ( оефіцієнт , що зазначений Поло-
женні про оренд майна територіальної ромади міста Києва). Оренд-
н плат за орист вання нер хомістю, я а ви ористов ється для роз-
міщення фіз льт рно-спортивних за ладів, б де зафі совано на рівні
3% від орендної став и

З аеропорту “Київ” до центру міста 
спрямують додаткову кількість 
нових тролейбусів
У травні відб деться від риття ново о с часно о термінал Міжна-

родно о аеропорт “Київ” (Ж ляни). Введення йо о в е спл атацію
збільшить проп с н спроможність на 320 пасажирів на один . “З від-
риттям ново о термінал аеропорт “Київ” зможе що одини приймати
500 пасажирів. Врахов ючи це, ми передбачили збільшення р хомо о
с лад ромадсь о о транспорт , я ий рс є від аеропорт місто —
і навпа и. Зо рема збільшимо іль ість тролейб сів діючо о маршр -
т . А я що б де потреба — введемо новий автоб сний маршр т. За-
знач , що новий р хомий с лад б де вип щено з числа тих тролейб -
сів та автоб сів, я і ми за пили за редит ЄБРР та нещодавно пре-
зент вали иянам”,— зазначив заст пни олови КМДА Анатолій Го-
л бчен о. Він додав, що аеропорт “Київ” прийматиме переважно ро-
дин УЄФА ( оманди, тренерсь ий с лад, представни ів УЄФА).
“Аеропорт “Бориспіль” прийматиме звичайні рейси, том числі і чар-
тери з болівальни ами. Під ці потреби б де повністю задіяно термі-
нал “D”. Для перевезення фанів ми передбачили 50 автоб сів-шаттлів,
я і р шатим ть з аеропорт до станції метро “Бориспільсь а” та зво-
ротном напрям ожн хвилин . За один автоб си перевозитим ть
4 тис. 100 пасажирів”,— додав Анатолій Гол бчен о

Цифра дня

14 825 700 000 
гривень, на таку суму в січні�лютому 2012 року надано послуг киянам
столичними підприємствами сфери послуг, що більше за рівень
відповідного періоду минулого року у порівнянних цінах на 23,6% 
За інформацією ГУ статистики в м.Києві 
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У свій 1530>й день народження столиця 
"заспіває" ще трьома фонтанами
До Дня Києва місь а влада подар є меш анцям столиці ще три світ-

лом зичні динамічні фонтани та фонтан із підсвіт ою. Та , 25 травня від-
б деться рочисте від риття світлом зично о водо раю в пар “Пере-
мо а”, що Дніпровсь ом районі. У цей же день помил ватися світло-
м зичним фонтаном можна б де і с вері “Зань овець ої” Печерсь о-
м районі. Крім то о, рад ватиме иян на День столиці і світлом зичний
динамічний на майдані Незалежності, а та ож з підсвіт ою та с льпт р-
ною омпозицією пар “Позня и” (Дарниць ий район)

“Музей однієї вулиці” платитиме орендну 
плату у розмірі 1 грн на рік
За пропозицією КМДА, для ГО “М зей однієї в лиці” б де встанов-

лено орендн став розмірі 1 рн на рі за ви ористання нежитло-
вих приміщень на Андріївсь ом звозі, 2-Б, за альною площею 326
в. м. Відповідне питання б ло винесено на роз ляд постійної омісії
Київради з питань власності 15 травня. “Нашою метою є збереження
автентичності та самоб тності Андріївсь о о звоз . “М зей однієї в -
лиці” — це серце звоз , йо о діяльність необхідно підтримати”,— вва-
жає заст пни олови КМДА Оле сандр П занов. Він розповів, що е-
рівництво м зею зверн лося до олови КМДА Оле сандра Попова з
листом і попросило зменшити орендн плат . Зараз через незр чно-
сті, що пов’язані з ремонтом звоз , за лад відч ває бра відвід вачів
та, відповідно, фінансових надходжень. “За дор ченням Оле сандра
Попова б ли внесені зміни до до овор оренди, я і майже повністю
звільняють ГО “М зей однієї в лиці” від орендної плати. Це поле шить
мови йо о роботи і надасть можливість иянам та т ристам і надалі
бачити, я им б в наш Київ раніше”,— пояснив Оле сандр П занов.
Відповідні зміни до орендно о до овор ГО “М зей однієї в лиці” б -
д ть діяти до йо о за інчення — до жовтня 2012 ро . Потім, за з о-
дою постійної омісії Київради з питань власності, до овір може б ти
подовжений на та их же піль ових мовах

19 травня до Києва завітає чемпіон Формули>1
У с бот , 19 травня, з 14.00 до 19.00 на б льварі Лесі У раїн и від-

б деться по азовий вист п болід Форм ли-1 — оманди “Red Bull
Racing”. Відповідн ініціатив ТОВ “ЮСП” підтримав олова КМДА
Оле сандр Попов, підписавши відповідне розпорядження. Усі охочі
змож ть побачити неймовірн швид ість, маневреність та феноме-
нальні хара теристи и прис орення болід від 0 до 100 м/ од за 2,5
се нди. Крім то о, до ва и лядачів та ож по азові заїзди с пер ара
амери ансь ої оночної серії NASCAR і вист п триразово о чемпіона
У раїни з дрифтин Оле сандра Гринч а. Найшвидшим болідом е-
р ватиме один з найбільш обдарованих молодих онщи ів ново о по-
оління, основний пілот Scuderia Toro Rosso — Даніель Рі ардо.
За важимо, що для під отов и місця проведення заход з 22.00

16 травня б де обмежено транспортний р х на б льварі Лесі У раїн и
(від пров. Щорса до в л. І. К дрі). Крім то о, 19 травня з 00.00 до
21.00 на том ж відріз доро и, а та ож від в л. К т зова (б льв. Ле-
сі У раїн и до в л. Старонаводниць ої) пере риють р х транспорт .
Крім то о, місь а влада забезпеч ватиме охорон ромадсь о о по-
ряд , заходи безпе и та медичний с провід

У столиці пройде грандіозний
велопарад
До Дня Києва центральні вулиці міста перетворяться на велодоріжки
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Для столиці стало же
традиційним щоро до
Дня міста проводити вело-
сипедні зма ання. Та і
цьо о ро 26-27 травня
центральні в лиці міста
перетворяться на велодо-
ріж и. Т т пройде ранді-
озний велопарад та відб -
деться фінал чемпіонат
У раїни з велоспорт . Крім
то о, ияни та ості міста
стан ть свід ами Міжна-
родних зма ань RACE
HORIZON PARK 2012, я і
цьо о ро війшли до а-
лендаря Міжнародно о со-
юз велосипедистів.

Як зазначив головний спеціаліст

відділу спорту вищих досягнень ГУ з

фізичної культури та спорту Денис

Шолудько, щороку протягом двох

днів, традиційно до Дня міста вело"

сипедне свято RACE HORIZON

PARK збирає в столиці понад 150

тис. глядачів й тисячі учасників

більш ніж з 10 країн світу. “Цей захід

підвищує цікавість молоді до вело"

спорту, робить нашу державу більш

відомою на міжнародній арені й

стимулює інші українські міста роз"

вивати велорух”,— розповів пан

Шолудько.

26 травня кияни та гості столиці

зможуть відвідати масовий велопа"

рад для професіоналів та любителів.

До речі, стати учасником заходу

зможе кожен охочий, для цього по"

трібно лише мати бажання та “дво"

колісного друга”. Після завершення

параду у цей же день професійні

гонщики поборються за першість у

фіналі чемпіонату України з вело"

спорту (шосейна гонка “Критері"

ум”).

А 27 травня любителі велоспорту

насолоджуватимуться боротьбою

спортсменів"професіоналів в Між"

народних змаганнях RACE HORI"

ZON PARK 2012. Зауважимо, тут,

окрім українських команд, брати"

муть участь гонщики з Росії, Молдо"

ви, Білорусі, Словаччини, Казахста"

ну, Італії. В якості гостя велогонку

відвідає Олександр Винокуров (ка"

захський професійний велогонщик,

срібний призер Олімпійських ігор,

переможець “Париж"Ніцца”, “Тур

де Франс” та інших).

“Вперше наша українська вело"

гонка визнана міжнародними екс"

пертами й з цього року прописана в

календарі Міжнародного союзу ве"

лосипедистів. Це крок уперед нашої

держави в рамках світового спор"

ту”,— зазначив “Хрещатику” спів"

організатор RACE HORIZON PARK

2012 Олександр Башенко.

За словами голови Федерації ве"

лосипедного спорту України Бориса

Іванова, статус змагань вимагає,

щоб усе відповідало міжнародним

стандартам. “Ми врахували усі за"

уваження: працюємо над покра"

щенням дороги, збільшили марш"

рут руху гонщиків до 10 кілометрів.

Ще одна обов’язкова вимога — ціл"

ковите перекриття дороги на час ру"

ху, супровід ДАІ, швидка, забезпе"

чення правопорядку”,— розповів

“Хрещатику” Борис Вікторович. До

слова, призовий фонд змагань ста"

новить 80 тис. грн для перших 20

учасників

Вчених привітали 
з професійним святом
Найкращим науковцям вручено відзнаки КМДА
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Вчора в рам ах р ло о
стол “На а і промисло-
вість — партнери чи с сі-
ди?” иївсь их вчених при-
вітали з професійним
днем, я ий У раїна відзна-
чає цієї с боти. Під час
заход б ли о реслені ос-
новні проблеми ал зі та
можливі шляхи виход на
новий рівень вітчизняної
на и. У Києві вже почали
реалізов ватися інновацій-
ні прое ти, до я их б д ть
зал чені на овці міста.

Напередодні Дня науки началь"

ник Головного управління промис"

лової, науково"технічної та іннова"

ційної політики КМДА Людмила

Денисюк відвідала Український ін"

ститут науково"технічної й еконо"

мічної інформації. Вона привітала

“світлі уми” Києва з професійним

святом.

“Дозвольте мені

від імені голови

КМДА Олексан"

дра Попова й від

себе особисто

привітати вас усіх

з Днем науки. Без"

умовно, це ще од"

на нагода засвід"

чити свою повагу

досвідченим вче"

ним, молодим на"

уковцям, акаде"

мічним інституціям, науково"вироб"

ничим підприємствам... Наука, на"

укові розробки — це надійний важіль

для розвитку економіки, це нове дже"

рело для інноваційних змін. Я хочу ві"

рити, що і в нашій державі наука ста"

не пріоритетом номер один. Хочу по"

бажати всім дивитися в майбутнє з

перспективою, ставитися до розв’я"

зання питань наполегливо. Здоров’я

вам, миру, злагоди і ще раз наполегли"

вості”,— звернулася Людмила Дени"

сюк до присутніх.

За словами рад"

ника голови

КМДА Оксани

Мовчан, Стратегія

розвитку Києва до

2025 року, що

прийнята у столи"

ці, дасть серйоз"

ний імпульс до на"

укового поступу

міста. Йдеться,

зокрема, про ін"

новаційний розвиток Києва, який

потребує значного наукового внеску.

“Стратегія ставить доволі амбі"

ційні питання перед містом і, зрозу"

міло, що ці завдання неможливо бу"

де виконати тільки за рахунок влас"

них коштів. За цим документом має

стояти серйозна інвестиційна про"

грама. З цією метою влада міста за"

раз розглядає інвестиційні проекти.

В рамках Стратегії вже розпочато

реалізацію багатьох ідей. Напри"

клад, нині розробляється проект бу"

дівництва інноваційного технопар"

ку BIONIC Hill. Його мета — ство"

рити екосистему, єдину географічну

територію, де будуть знаходитися

замовники, розробники, наукові і

навчальні заклади”,— прокоменту"

вала “Хрещатику” Оксана Мовчан.

Крім згаданого, влада міста наразі

втілює в життя й інші розробки. Мо"

ва йде про впровадження нових під"

ходів та проектів у комунальне гос"

подарство, енергетику, транспорт та

медицину. Мерія, на основі укладе"

них договорів, продовжує співпра"

цю з Національною академією наук

України. Нагадаємо, що сьогодні в

Києві діє 327 наукових організацій,

де працюють 55 тисяч науковців. Це

25 % від наукового потенціалу, який

є в Україні

У Києві стартував проект 
"Сімейний патронат"
Діти, які залишилися без батьківського піклування, отримають
можливість виховуватися у зразкових родинах
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У Міжнародний день сім’ї,
що відзначається 15 трав-
ня, столиці розпочалася
реалізація прое т “Сімей-
ний патронат: запрова-
дження ращих пра ти
альтернативно о до ляд
дітей, я і тимчасово зали-
шилися без бать івсь о о
пі л вання”. Прое т втілює
життя партнерство “Кож-

ній дитині” спільно з
КМДА.

Сімейний патронат — це нова

практика надання термінової та

професійної допомоги дитині, яка

опинилася в складній життєвій си"

туації. Сьогодні для дітей, які потер"

пають від жорсткого ставлення в ро"

дині, в більшості випадків спрацьо"

вує механізм вилучення їх з сім’ї у

притулок та позбавлення батьків

батьківських прав. Сімейний патро"

нат дає можливість протягом доби

потрапити дитині у дбайливу сім’ю

на короткий термін з подальшим

поверненням у свою біологічну ро"

дину. При цьому батьківські права у

біологічної сім’ї зберігаються, біль"

ше того — надаються підтримуючі

послуги, щоб родина знову змогла

виконувати свої батьківські обов’яз"

ки на належному рівні.

“Термін перебування дитини у

патронатній сім’ї визначається

окремо в кожному випадку, але не

перевищує шести місяців. На відмі"

ну від прийомних сімей та дитячих

будинків сімейного типу, послуга сі"

мейного патронату може надаватися

не лише дітям"сиротам та дітям, по"

збавленим батьківського піклуван"

ня, але й дітям, які перебувають у

складних життєвих обставинах, та

їхнім сім’ям”,— розповіла заступ"

ник директора партнерства “Кожній

дитині” Зінаїда Кияниця.

Всеукраїнський експеримент із

запровадження послуг сімейного

патронату розпочнеться з Києва, де

на обліку у центрах соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді міста

перебуває 2800 сімей у складних

життєвих обставинах, в яких вихо"

вується 4,5 тисячі дітей. Стартує

проект у двох районах — Оболон"

ському та Солом’янському. Інші до"

лучаться до проекту поступово.

Відділення сімейного патронату у

столиці працюватиме при Центрі со"

ціально"психологічної реабілітації

(нині Притулок для дітей № 1). Тут

надаватиме свої послуги психолог,

соціальний працівник та юрист. За

проектом передбачається створити в

Києві сім патронатних сімей. Щоб

стати вихователем, сім’ї мають про"

йти попередній відбір та навчання.

“Патронатним вихователем може бу"

ти громадянин України віком від 35

до 60 років — для жінки, та від 35 до

65 років — для чоловіка. Люди мають

перебувати у зареєстрованому шлюбі

та проживати на спільній житловій

площі у Києві. В ідеалі — це має бути

подружжя, у якого є позитивний до"

свід виховання власних уже повно"

літніх дітей, мати педагогічну, психо"

логічну чи медичну освіту, бути не"

байдужими до долі дітей. Патронатні

вихователі офіційно працевлашто"

вуються та отримують зарплатню у

розмірі 4 тисячі гривень. Окрім того,

на утримання дитини виплачується

соціальна допомога у розмірі двох

прожиткових мінімумів”,— зазначив

директор Київського міського цен"

тру соціальних служб для сім’ї, дітей

та молоді Валерій Танцюра.

Вже сьогодні розпочинається офі"

ційний набір батьків, які мають на"

мір долучитися до “Сімейного пат"

ронату”. Заявку на участь у проекті

можна подавати у Службу в справах

дітей м. Києва та Київський міський

центр соціальних служб для сім’ї, ді"

тей та молоді. “За результатом експе"

рименту в Києві буде відпрацьовано

декілька документів, що згодом ста"

нуть основою нормативних докумен"

тів, які розроблятиме Міністерство

соціальної політики України”,— за"

значив пан Танцюра

26 травня ияни та ості столиці змож ть відвідати масовий велопарад для
професіоналів та любителів
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Сьогодні в Києві діє 
327 наукових

організацій, де
працюють 55 тисяч
науковців. Це 25 % 

від наукового
потенціалу, який є 

в Україні



Ділові новини

Газові перемовини 
з Росією завершаться 
найближчим часом

Президент Ві тор Ян ович
сподівається, що азові пере о-
вори з Росією завершаться най-
ближчим часом. Про це лава
держави заявив, омент ючи свій
планований візит Росію. “Я див-
люся з надією, що ми в найближ-
чий час вирішимо цю проблем .
Ми знайдемо взаємови ідні під-
ходи я для У раїни, та і для Ро-
сії”,— с азав Ян ович. Зі слів
Президента, він з ент зіазмом
дивиться на розвито раїнсь о-
російсь их відносин.

Офісних площ у Києві 
побільшає

Консалтин ова омпанія DTZ
про ноз є ведення в е спл ата-
цію 230 тис. в. м офісних площ
Києві до інця 2012 ро . Про це

с азано в о ляді рин тор овель-
ної нер хомості омпанії. “Ми
прип с аємо, що нова пропозиція
в се менті офісної нер хомості в
2012 році, швидше за все, не пе-
ревищить 230 тис. в. м”,— с а-
зано в о ляді. За даними омпанії,
на інець березня за альний об-
ся офісних приміщень Києві не
змінився порівняно з інцем 2011
ро і становив 1,277 млн в. м.
Це пов’язано з тим, що в 1 вар-
талі в столиці в е спл атацію нові
офісні об’є ти не вводили. Крім
то о, в о ляді зазначено, що в 1
варталі в Києві б ло здано в
оренд 10,5 тис. в. м офісних
приміщень

На фондовому ринку 
переважає електронна 
звітність
Національна омісія з цінних па-

перів і фондово о рин онста-
т є збільшення іль ості профе-

сіональних часни ів фондово о
рин , що подають звітність в
еле тронній формі, в 2,5 раз — з
90 до 227 за період з 1 січня по 14
травня цьо о ро . Комісія зазна-
чає, що станом на 14 травня 227
професіональних часни ів фон-
дово о рин висловили бажання
здійснювати подання звітності в
омісію ви ляді еле тронних до-
ментів, тоді я на почат ро

цей по азни становив 90. Ре -
лятор повідомляє, що се більше
професіональних часни ів фон-
дово о рин віддають перева
еле тронном формат подачі
звітності

Ринок “Столичний” 
продав облігацій 
на 130 млн грн
Оптово-роздрібний рино сіль-

сь о осподарсь ої прод ції
“Столичний” (Київ) продав облі-
ації серії А на 130 млн ривень.

Про це с азано в повідомленні
рин . Усьо о б ло продано 130
тис. одиниць облі ацій. Стро їх
розміщення — з 20 вітня 2011
ро по 19 вітня 2012 ро . По-
ашення паперів заплановано з 1
вітня 2032 ро по 31 березня
2033. Рино "Столичний" зареєс-
трований формі товариства з
обмеженою відповідальністю і
розпочав свою робот 15 липня
2011 ро , повідомляють У раїн-
сь і новини

Вартість квартир 
на первинному ринку 
знизилась
З 7 по 14 травня на первинно-

м рин нер хомості Києва се-
редні ціни на вартири знизилися
на 2,55 %, або на $ 42 до $ 1607
за 1 в. м. Про це свідчать дані
портал mirkvartir.ua. Ма сималь-
на середня ціна б ла зафі сована
в Печерсь ом районі, де вона

становила $ 2548 за 1 в. м, міні-
мальна — Деснянсь ом районі,
де 1 в. м ошт є $1185. Середня
ціна на одно імнатні вартири
зменшилася на 3,19 %, або на $
52 до $ 1579 за 1 в. м, на дво-
імнатні — на 3,1 %, або на $ 51
до $ 1592 за 1 в. м, на три ім-
натні — на 1,55 %, або на $ 27 до
$ 1713 за 1 в. м. На адаємо, з 30
вітня по 7 травня на первинном
рин нер хомості Києва середня
ціна на вартири підвищилася на
0,92 %, або на $ 15 до $ 1649 за
1 в. м, повідомляють У раїнсь і
новини

У швидкісних поїздах 
до кінця травня підключать
Інтернет
Залізнични и за інч ють ор а-

нізацію роботи теле ом ні ацій-
ної мережі бездротово о дост -
п до мережі Інтернет в поїздах,
що рс ватим ть на дільницях

швид існо о р х . “На напрям
швид існо о р х про ладено
1262 м захисної полімерної
тр б и та броньовано о воло-
онно-оптично о абелю. Об-
ладнання введено в е спл ата-
цію в повном обсязі на Донець-
ій та Львівсь ій залізницях, на
Південно-Західній та Південній
залізницях вед ться роботи”,—
с азано в повідомленні Мініс-
терства інфрастр т ри. За да-
ними відомства, станом на 14
травня заверш ється встанов-
лення радіовеж: встановлено
207 радіовеж з 223 на дільниці
Львів — Київ — Донець та 12
радіовеж з 24 на дільниці Полта-
ва — Хар ів. План ється, що ро-
боти б де завершено до 21
травня. За алом введення теле-
ом ні аційної мережі в е спл -
атацію з наданням посл дост -
п до мережі Інтернет пасажи-
рам швид існих поїздів заплано-
вано на 28 травня

Платіжний 
баланс 
перевищив 
прогнози
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Фінансовий рах но платіжно о баланс У раїни
за підс м ами першо о вартал 2012- о ро
виявився ращим від про нозовано о. Ма рое о-
номічні по азни и доводять, що національна ва-
люта природно, а не шт чно стабільна. За оцін-
ами е спертів, зовнішня платіжна позиція У ра-
їни міцнішає.

За підсумками І кварталу цього року профіцит фінансового ра�

хунку склав 640 млн грн, що в два рази більше від прогнозованих

303�х мільйонів. Водночас меншим від очікуваного є квартальний

дефіцит поточного рахунку. Отже, зведений платіжний баланс має

на $ 2,7 млрд менший дефіцит, ніж було закладено попередньо.

Про це повідомив керівник групи радників голови Нацбанку Укра�

їни Валерій Литвицький.

Експерт додав, що від’ємне сальдо торгівлі товарами і послугами

за перший квартал цього року склало $ 1,75 млрд у порівнянні з $

2,08 млрд за перший квартал минулого року, а в цілому дефіцит по�

точного рахунку скоротився з $ 1,34 млрд до $1,21 млрд і повністю

перекривається прямими іноземними інвестиціями.

Валерій Литвицький наголосив, що зростання експорту товарів

випереджає зростання імпорту: відповідно 5,2 % і 2,5 %, тоді як рік

тому динаміка була протилежною: відповідно 49,2 % і 59,8 %. Як

результат — у березні дефіцит поточного рахунку скоротився вчет�

веро в порівнянні з лютим — $ 0,31 млрд проти $ 1,31 млрд, у тому

числі від’ємне сальдо торгівлі товарами і послугами зменшилося

до $ 0,66 млрд із $ 1,41 млрд. “Другий важливий плюс — значно по�

жвавився приплив прямих іноземних інвестицій: з $ 0,88 млрд у

січні�березні минулого року до $ 1,45 млрд у січні�березні цього

року”,— зазначив пан Литвицький.

У числі важливих плюсів експерт також назвав скорочення від�

току готівкової валюти, а також зменшення заборгованості по се�

редньо� і довгострокових кредитах. За словами пана Литвицького,

для закріплення позитивних тенденцій першого кварталу 2012 ро�

ку Україні важливо домогтися успіху на газових перемовинах з Ро�

сією, надати більшу динаміку економіці, продовжити політику

енергозбереження та активно підтримувати експорт

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

За даними щорічно о звіт орпорації Symantec
щодо безпе и в мережі Інтернет, в У раїні спос-
тері аються тенденції до збільшення іль ості за-
роз інформаційній безпеці. Наша держава впер-
ше війшла до десят и раїн з найбільшою іль-
істю спам-зомбі, фішин та мережевих ата .

У порівнянні з результатами 2011 року Україна здійснила стри�

бок з 31 на 23 місце в світовому рейтингу країн з найбільшою кіль�

кістю інтернет�загроз. Найбільше зростання шкідливої активності

можна спостерігати у вигляді збільшення кількості спам�зомбі в

державі — тут Україна в 2011 році вийшла на 7 місце в світі, хоча ще

у 2010 займала 20 місце.

Збільшення кількості інтернет�загроз також виявляється у зрос�

танні кількості ботів — шкідливих програм, які автоматично вико�

нують дії замість людей, найчастіше без їх згоди. За даним пара�

метром Україна за рік піднялась на 6 позицій в рейтингу і в 2011

році посіла 40 місце.

Звернемо увагу, що українські боти були визнані дуже довговіч�

ними — за тривалістю роботи вони займають 9�е місце в світі, у се�

редньому функціонуючи протягом 10 днів. За словами експертів,

це свідчить про те, що користувачі інтернету в Україні приділяють

незначну увагу інформаційній безпеці, в результаті ураження

шкідливими програмами їхні комп’ютери перетворюються на бо�

тів, що контролюються зловмисниками протягом досить тривало�

го часу.

Серед міст України за кількістю ботів лідирує Київ. За столи�

цею ідуть Львів, Одеса, Макіївка та Донецьк. Якщо розглядати

позиції України за кількістю інтернет�загроз серед країн Європи,

Близького Сходу та Африки, то в 2011 році держава зайняла 12

місце

Безпека в Інтернеті

Тенденції
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Бензин — нові цінові
рекорди
За прогнозами експертів, пальне має подешевшати у травні, 
але все залежить від домовленостей трейдерів з державою
Євген ГУДЗЬ
спеціально для “Хрещатика”

За даними “ВсеАЗС”, остан-
ніх 30 днів ціни на автомо-
більне пальне в Києві підня-
лися в середньом на 3—4
%. Та , вартість бензин
мар и А-92 виросла на 30
оп. (2,9 %) до 10,70 рн за
літр. Ціни на найпоп лярні-
ш мар бензин А-95 під-
нялись на 40 оп. (3,6 %) до
11,29 рн за літр. Дизельне
пальне зросло ціні на 20
оп. (1,98 %) до 10,30 рн
за літр, а аз — на 15 оп.
(2,3 %) до 6,45 рн.

Певно, збуваються невтішні про�

гнози аналітиків про ціну понад 12 грн

за А�95 ще в цьому році. Зрештою,

преміум марки типу А�95+, А�98 уже

давно перетнули цей рубіж і підбираю�

ться до 13 грн. Взагалі із початку 2012

року вартість бензину в Києві збіль�

шилась на 10 %, а із 2009 вона зросла в

2,5 разу. Що ж спричинило такий кар�

коломний злет у ціні стратегічного для

усіх нас продукту?

Винна світова економічна 
криза

Вартість бензину визначається сві�

товою ціною на нафту. Однак нафта —

це не просто стратегічна сировина, це

також і величезний спекулятивний ри�

нок. Після фінансового обвалу в 2008

році економіці США та ЄС завдана

глибока, поки що не загоєна рана, яку

намагаються лікувати грошовою емі�

сією. Усього за кілька років Федераль�

на резервна система США та Європей�

ський центральний банк надрукували

багато трильйонів доларів та євро. Ці

гроші одразу перетекли на спекуля�

тивні ринки і підняли вартість нафти з

$ 60—70 за барель на початку 2009 до $

110—125 сьогодні.

Ще одним фактором зростання ціни

завжди була нестабільність Близького

Сходу — головного експортера нафти.

Війна в Лівії, тероризм в Іраку та кон�

флікт навколо Ірану теж не сприяють

зниженню вартості пального. У випад�

ку війни з Іраном буде перекрита Ор�

музька протока Перської затоки, через

яку провозять 17 % світової нафти. На

думку експертів, у такому випадку ціна

на нафту, а отже, і на бензин, може

зрости ледь не у півтора разу.

Українська націнка

Окрім світових чинників зростання

вартості пального, є ще досить не�

сприятлива українська специфіка.

Так, світові ціни на нафту за останній

місяць відчутно зменшились, що одра�

зу призвело до зниження вартості наф�

топродуктів у Європі. Як видно із гра�

фіків, ціни на пальне в ЄС впали, тро�

хи знизились гуртові ціни і в Україні, а

ось вартість пального на наших за�

правках впевнено зростає.

Поясненням такої ситуації може бу�

ти високий рівень монополізму україн�

ського ринку пального. Вітчизняні бен�

зинові магнати намагаються заробити

на зниженні гуртових цін та збільшенні

роздрібних. Ідея уряду щодо введення

“плаваючого акцизу”, коли за різкого

зростання цін акциз на пальне будуть

зменшувати, українськими експертами

оцінюється досить неоднозначно: одні

вважають, що це дозволить знизити ці�

ни, інші ж переконані, що зменшення

акцизів не дасть суттєвого зниження

вартості на заправках, натомість це ли�

ше збільшить надприбутки нафтотрей�

дерів та зменшить надходження до бю�

джету. Якщо пригадати історію, то усі

спроби українського уряду знизити ці�

ни на бензин закінчувалися лише їх

зростанням, майже усі “війни” з наф�

тотрейдерами були програні.

Директор науково�технічного цен�

тру “Псіхея” Геннадій Рябцев вважає,

що маржа українських трейдерів скла�

дає не більше 5 %. Решта у вартості

нафтопродуктів — ціна на нафту, по�

датки та продажні витрати. Експерт

зазначає, що ефективність введення

плаваючого акцизу на нафтопродукти

буде залежати від формули нарахуван�

ня цього акцизу, яка має бути прийня�

та Верховною Радою. Формула, яка

пропонується на даний час, не дасть

зниження цін на нафтопродукти.

Експерт Інституту енергетичних до�

сліджень Юрій Корольчук вважає, що

однією із причин високих цін на бен�

зин є технічна відсталість наших заво�

дів: “Україна змушена більше імпорту�

вати і не може виробляти якісне паль�

не. Сьогодні в державі практично зу�

пинено всі нафтопереробні заводи. За�

лишився лише Кременчуцький НПЗ,

який контролює група “Приват”. Ли�

сичанський НПЗ практично рік пра�

цював на російський ринок, а зараз

взагалі зупинив роботу, бо власникам

(ТНК�ВР) вигідніше завозити пальне з

Білорусі”. Тому дієвим заходом із оздо�

ровлення українського ринку нафто�

продуктів Юрій Корольчук вважає

якимось чином змусити власників

українських НПЗ модернізувати свої

заводи.

Наслідки зростання цін

За даними Держстату, цієї весни від�

бувається певне зменшення продажу

бензину. І це на фоні того, що зазвичай

навесні кількість автомобілів на доро�

гах, а отже, і попит, зростає. Внаслідок

дорожнечі пального усе більше авто�

власників залишають своїх “залізних

коней” вдома та користуються громад�

ським транспортом. Для багатьох киян

це хороша новина — зменшується

кількість заторів на дорогах та шкідли�

вих викидів у повітря. Однак це, на�

певно, єдиний плюс дорожнечі. Якщо

ціни не знизяться, то уже восени ко�

жен з нас відчує на собі чимало нега�

тивних наслідків. Можуть зрости ціни

на продукти харчування, транспорт,

промислові товари. Адже у кожному

товарі закладається вартість пального.

Прогнози на майбутнє

Українські експерти заспокоюють —

така ситуація ненадовго, і ціни на за�

правках мають дещо зменшитись. Уже

другий місяць поспіль знижуються

світові ціни на нафту та нафтопродук�

ти. Тому очікується зниження їх

вартості і на українських АЗС. Так,

Геннадій Рябцев вважає, що “протя�

гом травня в Україні склалися усі еко�

номічні підстави для здешевлення

нафтопродуктів на 2,5 %”. Оскільки у

вартості бензину на АЗС ціна на нафту

складає 55 %, а вона в квітні знизилась

на 5 %, то в травні українцям слід очі�

кувати зниження цін на бензин при�

близно на 2,5 %, тобто на 25—30 коп.

Якщо цього не відбудеться — це озна�

чає, що або трейдери намагаються під�

вищити свою маржу, або є певні домо�

вленості між ними та державою про

збереження цін на існуючому рівні.

У 2012 році у США, багатьох країнах

ЄС та в Україні — вибори. А зростання

цін на пальне боляче б’є по кишенях

громадян, отже, і по голосах на вибо�

рах. Саме тому уряди роблять усе, щоб

не допустити підвищення цін. Відкла�

дена війна із Іраном, йдуть розмови

про відкриття стратегічних нафтових

резервів. Всі ці заходи поки не дають

цінам суттєво зростати. Також підви�

щення цін на бензин зупиняє змен�

шення його споживання, що є додат�

ковим стримуючим фактором.

Проте що буде, коли вибори відбу�

дуться і 2012 рік добіжить кінця,—

сказати важко. Однак уже сьогодні

зрозуміло, що дійсно дешевого бен�

зину найближчим часом чекати не

варто

Україна 
піднялася 
у рейтингу 
інтернет�загроз

Оскільки у вартості
бензину на АЗС ціна 

на нафту складає 55 %, 
а вона в квітні знизилась

на 5 %,  то в травні
українцям слід очікувати

зниження цін 
на бензин приблизно на

2,5 %, тобто на 25—30 коп. 
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Новий транспорт — 
позитивна динаміка

— Дев’ять нових трамваїв вітчиз�
няного виробництва минулого тиж�
ня вийшли на лінію швидкісного
трамвая. Сучасний транспорт про�
понує пасажирам низьку підлогу,
кондиціонери та місця для інвалідів.
Того ж дня 50 одиниць тролейбусів
та автобусів вийшли на міські марш�
рути. Чи є у КМДА дані, наскільки
цей транспорт подобається самим
киянам?

— Дійсно, у цьому спостерігає�

ться позитивна динаміка. Напри�

клад, автобусний парк зараз пере�

возить на 30 % більше пасажирів,

ніж це було до випуску на маршру�

ти нового транспорту, тролейбус�

ний — на 12 %. Це пов’язано з тим,

що постачання тролейбусів по гра�

фіку трохи зміщене і основну пар�

тію ми отримаємо пізніше. З ін�

формації, яку ми аналізували, ві�

домо, що на сьогоднішній день де�

які компанії�перевізники, а та�

ких — вісім, зменшили вартість

проїзду на своєму приватному

транспорті (маршрутки) на 50 ко�

пійок. Окрім цього, на деяких

маршрутах рентабельність стала

низькою, і приватні компанії не

можуть з нами конкурувати. Це ще

раз підтверджує, що ми реалізуємо

політику, спрямовану на цивілізо�

вану конкуренцію з акцентом

міської влади на комунальний

транспорт. І ми будемо її продов�

жувати. Ще раз нагадаю, що сто�

личний громадський транспорт —

це безпека, доступна ціна і ком�

форт. Розвиваючи таку політику й

надалі, переконаний, ми обов’яз�

ково матимемо значне покращен�

ня транспортної ситуації в місті.

— Якби вам довелося їздити на
роботу громадським транспортом,
чи користувалися б ви послугами
комунальних перевізників?

— Цей транспорт, безперечно, є

хорошим. На нашу думку, це той

варіант, який за ціною і якістю

найраціональніший. Стандарти

європейські, а проведення тендеру

за участю ЄБРР дало нам можли�

вість отримати нормальну цінову

політику.

Венеціанський міст 
відремонтують

— На початку року у Києві була
завершена реконструкція Пішохід�
ного мосту через Дніпро. Коли ж
відремонтують Венеціанський міст у
Гідропарку? (Запитання з
Facebook).

— Ми приділяємо багато уваги

реконструкції столичних мостів.

Розуміючи, що Венеціанський

міст давно потребує ремонту, ми

протягом місяця розпочнемо там

відновлювальні роботи. Зазначу,

вони будуть не швидко виконані,

адже там потрібно провести

великий обсяг робіт. Під час ре�

конструкції біля мосту буде об�

лаштована тимчасова понтонна

переправа. Я думаю, що в цьому

році ми виконаємо основний об�

сяг робіт і, можливо, на початку

наступного — завершимо рекон�

струкцію остаточно.

— Минулий четвер виявився не�
простим для влади Святошинського
району. Ви вирішили особисто пере�
вірити стан прибирання району.
Підсумовуючи побачене, ви сказа�
ли: “Я більше довіряю думці меш�
канців Києва, ніж звітам чиновни�
ків”. Хотілося б дізнатися, допові�
дають посадовці на місцях про ре�
альний стан справ і проблеми чи все
ж схильні більше прикрашати ситу�
ацію?

— Це питання є непростим че�

рез існування об’єктивних і суб’�

єктивних причин, які призводять

до тієї чи іншої ситуації... Але за�

значу, що завдяки існуванню в Ки�

єві системи громадського контро�

лю, а саме можливості для киян

зателефонувати у міський call�

центр за телефоном 15�51 і надати

інформацію про проблему, влада

оперативно реагує майже на всі

звернення городян. У 70—80 % ви�

падках звернень ми можемо допо�

могти людям і допомагаємо. Інша

справа — коли проблема потребує

мільйонних вкладень, тоді не зав�

жди є така можливість. У травні

завдяки підтримці уряду ми розпо�

чинаємо фінансування деяких

програм, які дозволять нам відре�

агувати на найбільш критичні мо�

менти, які існують у тих чи інших

районах міста. Для влади розуміти

реальну ситуацію дуже важливо,

тому я особисто без попередження

відвідав і оглянув багато проблем�

них будинків у різних районах Ки�

єва.

Підтримку ветеранів буде
збільшено

— Мітинги, реквієми, церемонії
покладання квітів, концерти та на�
родні гуляння відбувалися 9 травня
в усіх районах Києва. Ветерани от�
римали від міста подарунки і матері�
альну допомогу, і ви наголосили, що
місто зробило усе, щоб свято прой�
шло на найвищому рівні. Чи є вже
плани на наступний День Перемо�
ги?

— В цих заходах, на мою думку, є

дві складові: по�перше, увагу по�

винні відчути усі ветерани, по�

друге, важливо зберегти пам’ять і

передати її наступним поколін�

ням, адже ця Перемога наших

батьків, дідів і прадідів — наша

Перемога, і вона має такою зали�

шатися. Тому щороку ми повинні

покращувати соціальний захист

ветеранів і організовувати свята,

які б нас об’єднували. Кожного з

92 тисяч столичних ветеранів ми

підтримали матеріально. Заходів

було дуже багато, і вони відбували�

ся у кожному районі. Їх відвідали,

за нашими підрахунками, 700 ти�

сяч киян. Ця цифра є більшою за

минулорічну, але потрібно робити

ці заходи ще більш масштабними.

Приємно, що вдалося зробити

кроки з увіковічнення пам’яті

конкретного солдата (відкрито

пам’ятну дошку генерал�лейте�

нанту Петрову, двічі герою СРСР),

і на Оболоні за ініціативою місце�

вої влади і громадських організа�

цій було відкрито меморіал воїнам

Великої Вітчизняної війни, який

відтепер прикрашатиме район.

Наступним кроком буде відкриття

музею техніки ВВВ на території

парку “Перемога” та спорудження

там пам’ятника Матері�Вдові. На�

ша позиція полягає у збільшенні

підтримки ветеранів.

День міста пройде 
на найвищому рівні

— Забігаючи наперед, хотілося б
поцікавитись, яку програму місто го�
тує до Дня Києва і чи будуть якісь іні�
ціативи соціального спрямування, як
це було на День Перемоги?

— В п’ятницю буде проведена

розширена робоча нарада з метою

підбиття підсумків підготовки до

цього масштабного заходу. Я думаю,

що киянам свято сподобається, і ми

до цього дуже серйозно і зважено

готуємося. Будуть заходи і для поці�

новувачів класичної музики, і тра�

диційні концерти на майдані Неза�

лежності, і на Оболоні, де пройде

лазерне шоу, феєрверки. Ми спла�

нували святкування по різних райо�

нах столиці таким чином, щоб охо�

пити якомога більше киян і гостей

міста. А стосовно соціальної під�

тримки, в першу чергу, тим, хто від�

будував і підняв Київ з руїн,— ми

знайшли можливості і надаємо ма�

теріальну допомогу достатньо вели�

кій кількості киян до Дня міста. Та�

ка соціальна акція є, на мою думку,

справедливою.

Трамвайні колії в Дарниці
реконструюють

— Весь оновлений трамвайний
парк рухається винятково правим бе�
регом Дніпра, в той час як на лівому,
зокрема у Дарницькому районі,—
стан рухомого складу залишається
незадовільним. Коли нові трамваї
пустять і лівим берегом? (Запитання
глядача)

— Наразі весь новий рухомий

склад було направлено на лінію

швидкісного трамвая, що на Бор�

щагівці. Наступна широкомасштаб�

на програма, до якої ми активно го�

туємося,— завершення будівництва

трамвайної лінії до кільцевої елек�

трички на Троєщині, де також буде

потрібно приблизно 16 трамвайних

вагонів. Тому в 2012 році саме ці

маршрути ми укомплектуємо новим

транспортом. А у наступному році

будемо намагатися збільшити обсяг

виробництва нових київських ваго�

нів і, звичайно, почати заміну

транспорту і на території Дарниць�

кого району. До речі, там ми розпоч�

немо реконструкцію трамвайних

шляхів, які вже давно потребують

оновлення. Тобто програма широ�

комасштабна, і важливо, що ми по�

чали її реалізовувати.

— Вихідними кияни і гості столиці
першими мали змогу побачити кубок
Анрі Делоне — головний трофей,
який завоює переможець Євро�2012.
На сьогоднішній день наскільки місто
готове до зустрічі вболівальників і
проведення Євро? І яка причина того
обсягу критики, який лунав на адресу
як центральної, так і міської влади, —
це політика чи, можливо, щось інше?

— Зараз в інформаційному прос�

торі критика — 99 % інформації. З

одного боку, це справедливо, адже

вона дає нам підказку — що і як по�

трібно змінювати. З іншого боку, її

вже забагато. Мені, відверто кажу�

чи, не дуже подобається те, що на

сьогоднішній день є прив’язка полі�

тики до спорту. Я в своїй роботі на�

магаюся відходити від політики і зо�

середжуватися на господарській ді�

яльності. Я однозначно перекона�

ний, що до нас приїдуть вболіваль�

ники і не тільки з країн — учасниць

чемпіонату. Всі заходи, які були

проведені в рамках підготовки до

Євро, були правильними, і все, що

було і буде збудовано, залишиться

киянам на багато років. Адже якби

не Євро, то я сумніваюсь, що у нас

з’явилися б оновлений НСК “Олім�

пійський”, нові термінали аеропор�

тів, проспект Бажана, інші магістра�

лі і мости у своєму нинішньому ви�

гляді. Хотілося б, безумовно, зроби�

ти ще більше, але ми розуміємо, що

у нас є дефіцит ресурсу. Врешті�

решт, футбольний чемпіонат буде

великим святом для усіх українців, і

хотілося б досягти перемоги нашої

збірної.

Професія вчителя має бути
престижною

— У січні цього року ви на зустрічі з
освітянами дали зрозуміти, що сто�
личний стандарт освіти — це, окрім
іншого, і механізми соціального за�
хисту педагогів. Які саме механізми
запроваджуються?

— Якщо системно подивитись на

розвиток будь�якої держави — все

починається з освіти. Тому і в Укра�

їні їй потрібно приділяти максимум

уваги. На мою думку, перш за все

нам треба зробити престижною са�

му професію вчителя. Тоді одразу ж

будуть результати. Ми як влада за�

раз зробили досить коштовний для

нас крок і додаємо 20 % до зарплати,

яку отримує вчитель, і це, підкрес�

люю, робиться тільки в Києві. Крім

того, підтримуємо випускників ви�

шів, які влаштовуються на роботу в

школу, і додаємо їм 30 % до зарпла�

ти, а тим, хто завершив навчання з

“червоним” дипломом,— 50 % про�

тягом 3 років. Тобто є місцеві моти�

вації. Але якщо ми говоримо про

серйозні результати — потрібно під�

ходити до вирішення проблеми ос�

вітян комплексно. Адже кошти

з’являються тоді, коли в державі

системно працює все, починаючи з

освіти.

— Якщо говорити про початок но�
вого 2012/2013 навчального року, чи
буде владою здійснено перевірку го�
товності навчальних закладів столиці
до його початку, і чому буде приділя�
тися найбільша увага?

— Тут багато моментів, але є один

приємний, про який хочеться ска�

зати: у місті збільшилась народжу�

ваність і в цьому році ми очікуємо

на 4 тисячі учнів у школах більше.

Тому завдання стоїть вже не у за�

критті дитячих садків чи шкіл, а у

будівництві нових закладів освіти до

початку навчального року, щоб точ�

но не допустити в школах другої

зміни. Це величезне завдання, яке

потребує значних капітальних вкла�

день. Окрім цього, наразі ми розпо�

чинаємо широкомасштабну програ�

му з енергозбереження і заощаджені

кошти зможемо направляти на роз�

виток столичних шкіл

Підготував 
Олександр ХАРЬКО, 

“Хрещатик”

До Дня Києва 
у Деснянському районі 
буде встановлено 
пам’ятний знак 
“Городище”
Археоло ічна пам’ят а Х—ХІІ ст. “Го-

родище Троєщина-Ви рівщина”, роз-
ташована на березі озера Гнил ша
Деснянсь о о район , занесена до
Державно о реєстр та знаходиться на

державном облі я об’є т льт рної спадщини. Встановлення
т т пам’ятно о зна стане почат ом створення істори о-етно ра-
фічно о м зею під від ритим небом. Територія прямо пов’язана з
важливими історичними подіями, життям та діяльністю відомих
осіб, льт рою та поб том народів, я і населяли дан місцевість.
“Деснянсь а РДА, ер ючись За оном У раїни “Про охорон
льт рної спадщини”, проводить значн робот зі збереження

пам’ято льт ри та історично о середовища, що розташовані на
території район . Врахов ючи винят ов археоло ічн перспе тив-
ність зазначеної вище території та необхідність особливо о режи-
м тримання і ви ористання цих земель, адміністрація ставить за
мет збере ти для наст пних по олінь залиш и пам’ято , не доп с-
тити їх р йнації і втрати внаслідо ландшафтних перетворень, б ді-
вельних та інших робіт”,— зазначив заст пни олови Деснянсь ої
РДА Вадим Он фрійч .
Всьо о на території район розташовано 24 пам’ят и історії, ль-

т ри та мон ментально о мистецтва, том числі чотири, що пере-
б вають на державном облі я об’є ти льт рної спадщини

В Голосіївському районі
підбили підсумки 
весняного двомісячника 
з благоустрою
Я повідомили “Хрещати ” відділі з

питань вн трішньої політи и та зв’яз ів
з ромадсь істю Голосіївсь ої РДА, цієї
весни в районі б ло проведено ре орд-
н іль ість заходів по бла о строю, са-
нітарном очищенню та озелененню те-
риторій. Зо рема висаджено 3970 де-

рев та 4100 щів, зрізано 283 с хих та аварійних дерева, проведе-
но ремонт та влашт вання азонів на площі 32,6 а, завезено 2800
т ґр нт , впоряд овані існ ючі вітни и на площі 15 000 м в., поса-
джено 133,7 тис. вітів, прибрано від опало о листя і поб тово о
сміття 795 а території пар ів та с верів, проведено бла о стрій 88
навчальних за ладів та 7 медичних станов. Б ло створено 15 е о-
ло ічних зон для відпочин — с верів та міні-с верів в сіх точ-
ах Голосієва.
Шляхово-е спл атаційним правлінням б ло прибрано 228,35 м

в лиць, проведено поточний ремонт 2-х підземних пішохідних пе-
реходів, очищено від м л та сміття 1264 зливоприймачі та о лядо-
ві олодязі. Ком нальни ами район з почат двомісячни а лі ві-
довано 374 б. м навалів сміття (вели о абаритні відходи, ілля,
олоди дерев) на приб дин ових територіях та 568 б. м на тери-
торіях малоповерхової заб дови.
Всьо о на ви онання заходів з бла о строю та санітарної очист-
и районі витрачено 30,5 млн рн

У Шевченківському районі
провели акцію 
“Маршрут здоров’я”
У с бот в пар “Д б и” (в л. Салют-

на, 35) за ініціативи Корпорації “Артері-
м” та підтрим и Шевчен івсь ої РДА
відб лася а ція “Маршр т здоров’я”.
Це символічний велопробі стежинами
пар довжиною близь о 2,4 м, метою
я о о є не тіль и пропа вати здоровий

спосіб життя, а й на власном при ладі по азати, що а тивне до-
звілля — це орисно, особливо із зал ченням дітей.
На від риття заход зібралися працівни и омпанії, меш анці

район , молодь, дітлахи, я і відпочивали пар , представни и
райдержадміністрації. Голова Шевчен івсь ої РДА Сер ій Зімін
привітав сіх часни ів а ції та за важив, що районна влада всіля-
о підтрим є ініціативи ромадсь ості, особливо я що вони сто-
с ються спорт , фізичної льт ри, поп ляризації здорово о спосо-
б життя та а тивізації сімейно о відпочин . Від рили а цію олов-
ний ви онавчий дире тор Корпорації “Артері м” Денис Гарцилов та
очільни РДА Сер ій Зімін, я і встановили перший інформаційний
в азівни та вир шили по маршр т на велосипедах. Колона вело-
сипедистів — часни ів а ції р шила за ерівни ами під чні опле-
с и відпочиваючих.
До слова, орпорація вже традиційно ор анізов є, підтрим є та

бере а тивн часть різних спортивно-оздоровчих заходах, я і
відб ваються в столиці. Серед них: спортивно-бла одійна а ція
“Пробі під аштанами”, “Все раїнсь а велоестафета” і “Все ра-
їнсь ий велодень”, а ція “Веселі старти” і дитяча вело он а “Ми
чемпіони!”

У Дарницькому районі 
відбувся фестиваль 
дитячої творчості 
“Талановита малеча”
В Палаці льт ри “Дарниця” відб в-

ся фінальний онцерт районно о фес-
тивалю дитячої творчості “Талановита
малеча”, в я ом взяли часть 255 ма-
лень их талантів, вихованців 27 до-
ш ільних навчальних за ладів та 4

ш іл — дитячих сад ів І ст пеня район .
У відбір овом етапі, я ий проходив на базі діючих навчальних

за ладів, взяли часть 458 дош ільнят. У про рамі ала- онцерт
б ли представлені танцювальний, во альний, словесний, інстр -
ментальний та інші жанри. Під час яс равих вист пів юних артистів
арячими та щирими оплес ами підтрим вали бать и, педа о и,
представни и правління освіти та почесні ості, я і зібралися
свят овом залі.
Во ально-хорео рафічною омпозицією фестиваль від рили най-

молодші часни и онцерт , вихованці дош ільно о навчально о
за лад № 367.
Справжніми майстрами слова по азали себе Ксенія Костриба

(ДНЗ № 21), Мар арита Д бо рєй (ДНЗ № 704), Ярослав Ци ра
(ДНЗ № 113).
Ніжним та звор шливим співом зачар вав лядачів Ярослав

Тоць ий (ДНЗ № 790). Ні о о не залишив байд жим тано “Ох, ра-
но встаёт охрана!” ви онанні хорео рафа та вихованців ШДС
“Всесвіт”.
Г чними оплес ами с проводж вались с часні таноч и ви о-

нанні вихованців ШДС “Осо ор и” та ШДС “Весел а”. Затам вав-
ши подих, зал спостері ав, я р жляли вальсі діти з ДНЗ № 385.
Яс раві во ально-хорео рафічні омпозиції представили солісти та
танцюристи ДНЗ № 678 та ДНЗ № 132.
Свято завершилося яс равою спортивною феєрією, присвяче-

ною Євро 2012, ви онанні вихованців ДНЗ № 99 та № 634

Новини районівОлександр ПОПОВ: 

"Столичний громадський
транспорт — це безпека,
доступна ціна і комфорт"
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"У місті збільшилась народжуваність, і в цьому році ми
очікуємо на 4 тисячі учнів у школах більше. Тому

завдання стоїть вже не у закритті дитячих садків чи
шкіл, а у будівництві нових закладів освіти до початку

навчального року"

У про рамі “Столиця” на
теле аналі “Київ” олова
КМДА Оле сандр Попов
відповів на запитання и-
ян. Очільни міста розпо-
вів про оновлення р хомо-
о с лад місь о о транс-
порт , свят вання Дня
Києва і запровадження
столично о стандарт ос-
віти.
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №34 (1053)

СЕРЕДА,
16 травня
2012 року

Про створення 
тимчасової контрольної комісії Київради 

щодо вивчення ситуації навколо розширення меж селища Коцюбинське 
за рахунок земель лісового фонду м. Києва, 

що обліковуються за КП "Святошинське лісопаркове господарство"

Рішення Київської міської ради № 212/7549 від 15 березня 2012 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, статті 48 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктів 16.9,
16.10, 16.11 статті 16 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 01.07.08 № 8/8, Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову контрольну комісію Київради щодо вивчення
ситуації навколо розширення меж селища Коцюбинське за рахунок зе�
мель лісового фонду м. Києва, що обліковуються за КП "Святошинське лі�
сопаркове господарство", у складі: 

голова тимчасової контрольної комісії Київради:
— Москаль Денис Денисович, депутат Київської міської ради; 
члени тимчасової контрольної комісії:
— Бригинець Олександр Михайлович, депутат Київської міської ради;
— Гайдук Віталій Михайлович, депутат Київської міської ради;
— Грінюк Віктор Ростиславович, депутат Київської міської ради;
— Грушко Віктор Валентинович, депутат Київської міської ради;
— Дробот Борис Віталійович, депутат Київської міської ради;
— Дмитрук Юрій Павлович; депутат Київської міської ради;
— Євлах Олексій Юрійович, депутат Київської міської ради;
— Засенко Олексій Юрійович, депутат Київської міської ради;
— Кобєлєв Володимир Іванович, депутат Київської міської ради;
— Кримчак Сергій Олександрович, депутат Київської міської ради;
— Новак Наталія Василівна, депутат Київської міської ради;
— Нікульшин Дмитро Олександрович, депутат Київради;
— Пабат Олександр Вікторович, депутат Київської міської ради;
— Парцхаладзе Лев Ревазович, депутат Київської міської ради;
— Шевченко Анатолій Анатолійович, депутат Київської міської ради;
— Щербинська Яна Володимирівна, депутат Київської міської ради.
2. Основними завданнями тимчасової контрольної комісії Київради

щодо вивчення ситуації навколо розширення меж селища Коцюбинське
за рахунок земель лісового фонду м. Києва, що обліковуються за КП
"Святошинське лісопаркове господарство", визначити:

2.1. вивчення ситуації навколо розширення меж селища Коцюбинське
за рахунок земель лісового фонду м. Києва, що обліковуються за КП
"Святошинське лісопаркове господарство";

2.2. збереження земель лісового фонду, що обліковуються за КП "Свя�
тошинське лісопаркове господарство", у власності територіальної грома�
ди м. Києва;

2.3. запобігання відчуженню земель лісового фонду м. Києва та зни�
щенню лісових насаджень.

3. Визначити термін діяльності тимчасової контрольної комісії — шість
місяців.

4. Звіт за результатами роботи тимчасової контрольної комісії заслуха�
ти на засіданні Київської міської ради не пізніше шестимісячного терміну
з дня прийняття цього рішення.

5. Матеріально�технічне, інформаційне та організаційне забезпечення
роботи тимчасової контрольної комісії Київради покласти на секретаріат
Київради.

6. Оприлюднити це рішення у газеті "Хрещатик".
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про розробку 
Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд 
торговельного, побутового, соціально�культурного 

чи іншого призначення 
для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві

Рішення Київської міської ради № 384/7721 від 5 квітня 2012 року

Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто�герой Київ", "Про регу�
лювання містобудівної діяльності", "Про благоустрій населених пунктів", наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово�комунального господарства України від 21.10.11 № 244 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності", з метою вирішення питань впорядкування розміщення тимчасових споруд торговель�
ного, побутового, соціально�культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території м. Києва
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти за основу пропозиції районних в місті Києві державних ад�
міністрацій та комунальної організації "Інститут Генерального плану
м. Києва" (далі — КО "Київгенплан") щодо можливих місць розташу�
вання тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально�куль�
турного чи іншого призначення для здійснення підприємницької ді�
яльності (далі — тимчасові споруди) та доручити виконавчому органу
Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) до�
опрацювати та затвердити Комплексну схему розміщення тимчасових
споруд торговельного, побутового, соціально�культурного чи іншого
призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві
(далі — Комплексна схема).

2. КО "Київгенплан" опрацювати можливі місця розташування тимча�
сових споруд з урахуванням вимог будівельних, санітарно�гігієнічних
норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони
навколишнього природного середовища та раціонального використання
територій, охорони історико�культурної спадщини, земельно�господар�
ського устрою.

3. Визначити Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового
обслуговування населення (Департамент промисловості та розвитку під�

приємництва) виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) розпорядником Комплексної схеми.

4. Головному фінансовому управлінню (Департамент фінансів) вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) спільно з Головним управлінням внутрішньої торгівлі та побуто�
вого обслуговування населення (Департамент промисловості та розвитку
підприємництва) виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) до 30.04.12 визначитись з джерелами фі�
нансування робіт, зазначених у пункті 2 цього рішення, за рахунок коштів
міського бюджету або інших джерел, не заборонених чинним законодав�
ством.

5. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради
"Хрещатик".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва, громадсько�
го харчування та послуг та постійну комісію Київради з питань земельних
відносин, містобудування та архітектури.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про питання діяльності дитячої поліклініки № 2 Дарницького району м. Києва,
що входить до сфери управління Дарницької районної в місті Києві 

державної адміністрації
Рішення Київської міської ради № 737/6973 від 1 грудня 2011 року

Відповідно до статті 104, частин першої, другої та четвертої статті 105, статей 106, 107, 108 Цивільного кодексу України, статей 59,
78, 137 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні" Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати дитячу поліклініку № 2 Дарницького району м. Києва
шляхом перетворення її в комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико�санітарної допомоги № 3 Дарницького району м. Ки�
єва" та віднести його до сфери управління Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації за виключенням стоматологічного відділен�
ня.

2. Виділити зі складу дитячої поліклініки № 2 Дарницького району 
м. Києва стоматологічне відділення та реорганізувати його шляхом при�
єднання до ТМО "Стоматологія".

3. Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації за пого�
дженням з Головним управлінням охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Здійснити в установленому порядку організаційно�правові заходи
щодо виконання цього рішення.

3.2. Створити комісію з реорганізації дитячої поліклініки № 2 Дарниць�
кого району м. Києва та скласти передавальний акт.

3.3. Затвердити передавальний акт.

3.4. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медико�санітарної допомоги № 3 Дарницького району
м. Києва" за виключенням стоматологічного відділення.

3.5. Закріпити на праві оперативного управління за комунальним неко�
мерційним підприємством "Центр первинної медико�санітарної допомоги
№ 3 Дарницького району м. Києва" майно реорганізованої дитячої полі�
клініки № 2 Дарницького району м. Києва.

3.6. Закріпити на праві оперативного управління за ТМО "Стоматоло�
гія" майно стоматологічного відділення дитячої поліклініки № 2 Дарниць�
кого району м. Києва.

3.7. Привести у відповідність до цього рішення свої розпоряджен�
ня.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань гуманітарної політики і постійну комісію Київради з пи�
тань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про звільнення державного підприємства "Укрінвестбуд" 
Державного управління справами 
від сплати пайової участі (внеску) 

у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва

Рішення Київської міської ради № 829/7065 від 15 грудня 2011 року

Відповідно до пункту 4.11 Порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів) у створенні соціальної
та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням Київради від 30.12.2010 № 573/5385 "Про бюджет
міста Києва на 2011 рік" (із змінами і доповненнями), враховуючи повторне звернення державного підприємства "Укрінвестбуд"
Державного управління справами від 19.10.2011 та протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�
економічного розвитку від 22.11.2011 № 23/95, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звільнити Державне підприємство "Укрінвестбуд" Державного
управління справами від сплати пайової участі (внеску) у створенні соці�
альної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва у зв'язку із
зміною функціонального призначення житлових приміщень будинку (гур�
тожитку) загальною площею 2163,00 кв. м (за даними БТІ) на вул. Копер�
ника, 25 на нежитлові для подальшого знесення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну ко�
місію Київради з питань бюджету та соціально�економічного роз�
витку.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про порушення перед Головою Верховної Ради України 
клопотання про нагородження Почесною грамотою 

Верховної Ради України 
Єрмоленка Володимира Володимировича

Рішення Київської міської ради № 834/7070 від 15 грудня 2011 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердженого Постановою Вер�
ховної Ради України від 15.12.2005 № 3216�IV "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про Почесну грамоту та
Грамоту Верховної Ради України", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Порушити клопотання перед Головою Верховної Ради України про
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Єрмоленка
Володимира Володимировича — заступника начальника департаменту —
начальника відділу департаменту організаційно�аналітичного забезпечен�
ня Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України "АсМАП
України" за вагомий особистий внесок у справу розвитку міжнародних ав�
томобільних перевезень, багаторічну сумлінну працю, високий професіо�
налізм.

2. Управлінню кадрової роботи і нагород апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготу�
вати клопотання про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради

України Єрмоленка Володимира Володимировича — заступника началь�
ника департаменту — начальника відділу департаменту організаційно�
аналітичного забезпечення Асоціації міжнародних автомобільних перевіз�
ників України "АсМАП України" за вагомий особистий внесок у справу
розвитку міжнародних автомобільних перевезень, багаторічну сумлінну
працю, високий професіоналізм.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв'язків та інформаційної політики.

Київський міський голова Л. Черновецький
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Додаток 1 
до Концепції здійснення санітарного очищення території міста Києва 

під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Схема розміщення урн і контейнерів на території спеціального прибирання 

Голосіївський район

№ з/п Найменування вулиці (скверу, парку, тощо) Додаткові урни ємністю 60 л Додаткові контейнери об'ємом 1,1 куб. м

КП ШЕУ Голосіївського району
1. вул.Червоноармійська 63
2. вул.Горького 133
3. вул.Боженка 63
4. вул.Дзержинського 39
5. вул.Любченка 8
6. вул.Ковпака 7
7. вул.Тверська 8
8. вул.Тельмана 11
9. вул.Володимиро&Либідська 19
10. вул.Ульянових 11
11. вул.Федорова 27
12. вул.Димитрова 24
13. вул.Фізкультури 11
14. вул.Жилянська 31
15. вул.Саксаганського 27
16. вул.Володимирська 34
17. вул.Короленківська 13
18. вул.Тарасівська 29

Разом по КП ШЕУ 559
КП УЗН Голосіївського району

1. вул.Федорова 20 3
2. бульвар Горького 20 4
3. сквер Чекістів 2
4. сквер біля бібліотеки Вернадського 7 2
5. сквер по вул.Теремківській 10
6. сквер по вул.Якубовського 1
7. Міжквартальний сквер 6 1
8. сквер на Голосіївській площі 6 1
9. Амурська площа 1
10. Голосіївський парк ім. Рильського 92 6
11. Парк Диск 5

Продовження. Початок у номері № 33 (1052) за вівторок, 15.05.2012 р. 12. Пирогівський  сквер по вул.Лауреатській 2
13. сквер по Чапаєвському шосе 6

Разом по КП УЗН 174 20
КП"Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду в Голосіївському районі"

КП "ЖЕО�107"
14. вул. Федорова, вхід до ж/б №10 1
15. вул. Червоноармійська, тротуарна зона біля

ж/б № 92;
4

16. вул.Червоноармійська, вхід до ж/б № 83 1
17. вул.Червоноармійська, вхід до ж/б № 86 1
18. вул.Димитрова, вхід до ж/б № 11 1
19. вул.Димитрова, вхід до ж/б № 22 1
20. вул.Червоноармійська, вхід до ж/б №84 5
21. вул.Червоноармійська, вхід до ж/б №82 1
22. вул.Червоноармійська, тротуарна зона біля

ж/б № 76а
1

23. вул.Червоноармійська. вхід до ж/б №58 1
24. вул.Червоноармійська, вхід до ж/б №56 1
25. вул.Саксаганського, вхід до ж/б № 29 1
26. вул.Саксаганського, вхід до ж/б № 31 1
27. вул.Саксаганського, вхід до ж/б №33/35 2
28. вул.Саксаганського, вхід до ж/б №41а 1
29. вул.Саксаганського, вхід до ж/б №43а 1
30. вул.Саксаганського, вхід до ж/б № 45 1
31. вул.Саксаганського, вхід до ж/б № 51 1
32. вул.Володимирська, вхід до ж/б № 93 1
33. вул.Жилянська, тротуарна зона біля 

ж/б № 30/32а
1

34. вул.Горького, вхід до ж/ № 32 1
35. вул.Горького, вхід до ж/б № 37/13 2
36. вул.Горького, вхід до ж/б № 38 1
37. вул.Горького, тротуарна зона біля ж/б №41 2
38. вул.Горького, вхід до ж/б № 45 1
39. вул. Горького, вхід до ж/б № 47а 3
40. вул. Горького, вхід до ж/б № 48 1
41. вул. Горького, вхід до ж/б № 59а 1
42. КП "ЖЕО�105"
43. вул. Червоноармійська, буд. 24 & 48 8
44. вул. Саксаганського, буд. 20 & 40 6
45. вул. Л.Толстого,буд. 1 & 11/61 6
46. вул. Горького, буд. 3 & 26/26 10
47. КП "ЖЕО�112"
48. вул. Червоноармійська, 102 5
49. вул. Червоноармійська, 108 2
50. вул. Червоноармійська, 114 9
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Печерський район

Шевченківський район

51. вул. Червоноармійська, 118 4
52. вул. Червоноармійська, 116 3
53. вул. Горького, 106 3
54. вул. Горького, 103а 3
55. вул. Горького, 90&92 1
56. вул. Горького, 150 1
57. вул. Горького, 84 2
58. вул. Боженко, 37/41 2
59. вул. Боженко, 47/49 1
60. вул. Боженко, 53/30 1
61. Вул. Лабораторна,28 1
62. Вул.Тельмана,4 1
63. Вул. Володимиро&Либідська,22 1
Разом по житлово&експлуатаційним організаціям 110
Всього по району 843 20

Заступник голови — керівник апарату

Додаток 2 
до Концепції здійснення санітарного очищення території міста Києва 

під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу

Орієнтовна кількість громадських вбиралень модульного типу в місцях парковки автобусів
під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Заступник голови — керівник апарату

№
з/п

Місця парковки автобусів Кіль�
кість
авто�
бусів

Кіль�
кість
паса�
жирів

Всього
гостей

Авто�
буси
МВС

Кіль�
кість
паса�
жирів

Всього
міліції

Всього
гостей
та охо�
рони

Необ�
хідна
кіль�
кість
вбира�
лень

Туалет�
ні мо�
дулі
ТОВ
"ТУТ
СЕРВІС"

1 вул. Горького (від вул. Жилянської до
вул. Володимиро&Либідської)

248 40 9920 5 50 250 10170 10

2 вул. Боженка (від вул. Володимиро&
Либідської до вул. Федорова) та (від
вул. Федорова до вул. Димитрова)

88 40 3520 4 50 200 3720 4

3 вул. Володимиро&Либідська (від вул.
Горького до вул. Боженка)

13 40 520 1 50 50 570 1

4 вул. Димитрова (від вул. Горького до
вул. Боженка)

29 40 1160 2 50 100 1260 1

5 Кловський узвіз (від вул. Мечникова до
вул. Інститутської)

44 40 1760 3 50 150 1910 2

6 вул. Мечникова (від вул. Шовковичної
до Кловського узвозу)

79 40 3160 4 50 200 3360 3 2

7 вул. Старонаводницька (від вул.
Кутузова)

79 40 3160 4 50 200 3360 3

8 Бульв. Лесі Українки (від вул. Кутузова
до бульв. Дружби Народів)

500 40 20000 7 50 350 20350 20 4

9 вул. Шота Руставелі 20 50 1000 1000 1

10 пл. Богдана Хмельницького 2 50 100 100 1

11 вул. Прорізна 2 50 100 100 1 1

12 вул. Городецького 2 50 100 100 1

13 вул. Грінченка 2 50 100 100 1
14 ВСЬОГО 1080 43200 58 46100 49 7

№ з/п Район міста Дані районних держадміністрацій
Кількість урн

1. Голосіївський 843 шт.

2. Печерський 130 шт.

3. Шевченківський 604 шт.

всього 1577 шт.
Кількість контейнерів

1. Голосіївський 20 шт.

2. Печерський 46 шт.

3. Шевченківський 149 шт.

всього 215 шт.

ФАН�ЗОНА 
1 вул. Хрещатик 140 20
2 Майдан Незалежності 90 20

1.1. На вул. Терещенківській( по вул. Толстого — вул. Червоноармійська) 49 10
2.1. На вул. Софіївській 10 &
2.2. На Європейській площі (по вул. Хрещатик) 16 &
2.3. На вул. Терещенківській (на бульв.Шевченка — вул. Хрещатик ) 10 &
3.1. ст.метро "Золоті ворота" (по вул. Прорізній ) 18 &
3.2. ст.метро "Театральна" (по вул. Б.Хмельницького) 14 &

Підземні пішохідні переходи:
Площа Толстого 10 &

1 Бульвар Тараса Шевченка (зелена зона) 6
№ 8/26
№ 13/7
№ 16/56
№20
№32
№ 50&52

2 Парк ім. Т.Г. Шевченка 20 4
Всього ФАН�ЗОНА 377 66
Всього по району 604 149

33 вул.Михайлівська, 13б 1
34 пров.Михайлівський, 14 1
35 вул.Михайлівська, 15 1 1
36 вул.Михайлівська, 16 1 2
37 вул.Михайлівська, 18 1
38 вул.Михайлівська, 19 1
39 вул.Михайлівська, 21 2
40 вул.Михайлівська, 22 1
41 вул.Михайлівська, 24 1
42 вул.Хрещатик, 8б 3
43 вул.Хрещатик, 4 1
44 вул. Трьохсвятительська, 3 1
45 вул. Трьохсвятительська, 9 1
46 вул. Трьохсвятительська, 13 1
47 вул.Софіївська, 2 1
48 вул.Софіївська, 4 1 1
49 вул.Софіївська, 8 1
50 вул.Софіївська, 12 1 1
51 вул.Софіївська, 14 1
52 вул.Софіївська, 16 1
53 вул.Софіївська, 18 1

Разом контейнерів по КП 55 20
КП "ЖЕК "Центральна"

1 вул.Лисенка, 8 3 2
2 вул.Лисенка, 4 3 2
3 вул.Лисенка, 1 2 1
4 вул.Золотоворітська, 8/4 1
5 вул. Володимирська, 40/2 3
6 вул.Володимирська, 45 2
7 вул.Володимирська, 48 1 1
8 вул.Володимирська, 48а 1
9 вул.Софіївська, 1 2 2
10 вул.Прорізна, 3 3
11 вул.Прорізна, 4 2 2
12 вул.Прорізна, 6 2
13 вул.Прорізна,10 2 1
14 вул.Прорізна, 13 3 1
15 вул.Прорізна, 18/1 г 2
16 вул.Прорізна, 21 2
17 вул.Прорізна, 22 2
18 вул.Пушкінська, 1 2
19 вул.Пушкінська, 3/5 3
20 вул.Пушкінська, 20 5
21 вул.Пушкінська, 31 2
22 вул.Пушкінська, 33 2
23 вул.Терещенківська, 13 5 1
24 вул.Терещенківська, 19 2 1
25 вул.Пушкінська, 19 1
26 вул.Пушкінська, 1&3/5 1
27 бул.Шевченка,2 1
28 вул.Леонтовича,7 1
29 вул.І.Франка, 25/40 3
30 вул.І.Франка, 27/31 1
31 вул.Б.Хмельницького, 9 1
32 вул.Б.Хмельницького, 12&14 2
33 вул.Б.Хмельницького, 27/1 2
34 вул.Б.Хмельницького, 29 1
35 вул.Б.Хмельницького, 30/10 3
36 вул.Б.Хмельницького, 32 2
37 вул.Червоноармійська, 20 2

Разом по КП 62 30
Урни та контейнери вздовж вулиць та площ

вул.Б.Хмельницького 10
вул.Прорізна 6
вул.Софіївська 5
вул. Мал.Житомирська 5
вул. Михайлівська 8
вул. Костьольна 6
вул.Велика Житомирська 6
вул.Володимирська 14
Софіївська площа 10 10
Золоті Ворота 10 10
Європейська площа 30 10

Всього вздовж вулиць 110 30

№ з/п Найменування вулиці (скверу, парку, тощо) Додаткові урни ємністю 60 л Додаткові контейнери об'ємом 1,1 куб. м
КП "ЖЕК "Михайлівська"

1 вул.Володимирська, 5 1 1
2 вул. Володимирська, 6 1 1
3 вул.Володимирська, 7 1
4 вул.Володимирська, 9 1
5 вул.Володимирська, 18/2 2
6 вул.Володимирська, 19 1 2
7 вул.Володимирська, 20 2
8 вул.Володимирська, 22 1
9 вул.Костьольна, 3 1
10 вул.Костьольна, 4 1
11 вул.Костьольна, 5 1
12 вул.Костьольна, 6 1
13 вул.Костьольна, 8 1 1
14 вул.Костьольна, 7 1 1
15 вул.Костьольна, 9 1
16 вул.Костьольна, 10 1
17 вул.Костьольна, 11 1
18 вул.М.Житомирська, 3 1
19 вул.М.Житомирська, 10 1
20 вул.М.Житомирська, 11 1
21 вул.М.Житомирська. 13/6 1
22 вул.М.Житомирська, 15 2
23 вул.М.Житомирська, 15а 1
24 вул.М.Житомирська, 16/3 2
25 вул.М.Житомирська, 17 1
26 вул.М.Житомирська, 18 1
27 вул.М.Житомирська, 20 2
28 пров.Михайлівський, 4 1
29 пров. Михайлівський, 9а 2
30 вул.Михайлівська, 2 1 2
31 вул.Михайлівська, 8 1
32 вул.Михайлівська, 13а 1

№ з/п Найменування вулиці (скверу, парку, тощо) Додаткові урни ємністю 60 л Додаткові контейнери об'ємом 1,1 куб. м
1 вул.Еспланадна,2 2
2 вул.Еспланадна, 28 2
3 вул.Еспланадна, 30 2
4 вул.Еспланадна, 32а 2
5 вул.Еспланадна, 34/2 2
6 вул.Бассейна,5 2
7 вул.Бассейна, 7 2
8 вул.Бассейна, 10 2
9 вул.Бассейна, 12 2
10 вул.Бассейна, 17 2
11 вул.Бассейна, 23/52 2
12 вул.Червоноармійська, 17 2
13 вул.Червоноармійська, 23 2
14 вул.Червоноармійська, 25 2
15 вул. Червоноармійська, 27 2
16 вул.Червоноармійська, 29 2
17 вул.Червоноармійська, 33 2
18 вул.Червоноармійська, 37 2
19 вул. Червоноармійська,41 2
20 вул.Червоноармійська, 43 2
21 вул.Червоноармійська, 45 2
22 вул.Червоноармійська, 47 2
23 вул.Червоноармійська, 49 2
24 вул.Червоноармійська, 63 1
25 вул.Червоноармійська, 67/7 1
26 вул.Червоноармійська,71 1
27 вул.Червоноармійська,81 1
28 вул.Червоноармійська, 85/87 1
29 вул. Хрещатик,13 2
30 вул. Хрещатик, 15/4 2
31 вул. Хрещатик, 17 2
32 вул. Хрещатик, 21 2
33 вул. Хрещатик, 25 2
34 вул. Хрещатик, 27 2
35 вул. Хрещатик, 29 2
36 бульв. Л.Українки, 1/4 2
37 бульв. Л.Українки, 2 2
38 бульв. Л.Українки, 3 2 2
39 бульв. Л.Українки, 4 2
40 бульв. Л.Українки, 5 2
41 бульв. Л.Українки, 5а 2
42 бульв. Л.Українки, 6 2
43 бульв. Л.Українки, 7 2
44 бульв. Л.Українки, 8 2
45 бульв. Л.Українки, 9 2 1
46 бульв. Л.Українки, 10 2
47 бульв. Л.Українки, 11 2
48 бульв. Л.Українки, 12 2
49 бульв. Л.Українки, 13 2
50 бульв. Л.Українки, 14 2 2
51 бульв. Л.Українки, 15 2
52 бульв. Л.Українки, 15а 2
53 бульв. Л.Українки, 16 2
54 бульв. Л.Українки, 17 2
55 бульв. Л.Українки, 19 2 1
56 бульв. Л.Українки, 20 2
57 бульв. Л.Українки, 20/22 2 1
58 бульв. Л.Українки, 28 2
59 бульв. Л.Українки, 29 3
60 бульв. Л.Українки, 24 4
61 бульв. Л.Українки, 24Б 1
62 вул. Госпітальна, 2 3
63 вул. Мечникова, 2 3
64 вул. Мечникова, 4 3
65 вул. Мечникова, 6 3
66 вул. Мечникова, 7 3
67 вул. Мечникова, 8 3
68 вул. Мечникова, 10/2 3 1
69 вул. Кутузова, 14 2
70 вул. Щорса, 5 1
71 вул. Щорса, 5а 1
72 вул. Щорса, 37 1
73 вул. Щорса, 33 1
74 вул. Щорса, 35 1
75 вул. Щорса, 21 1
76 вул. Щорса, 17 1
77 вул. Щорса, 15/1 1
78 вул. Щорса, 15/2 1
79 вул. Щорса, 15/3 1
80 вул. Щорса, 15/4 1
81 вул. Щорса, 7/9 1
82 пров. Лабораторний, 24 1
83 пров. Лабораторний, 26А 1
84 вул. А.Барбюса, 11/2 1
85 вул. А.Барбюса, 22/26 1
86 вул. А.Барбюса, 5 1
87 вул. А.Барбюса, 5А 1
88 вул. Федорова, 1 1
89 вул. Федорова, 9 1
90 вул. Димитрова, 6 1
91 вул. Димитрова, 6А 1
92 вул. Предславинська, 12 1
93 вул. Предславинська, 14 1
94 вул. Предславинська, 25 1
95 вул. Лабораторна, 11 1

Всього по району 130 46
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 16 травня 2012 року

Міла ІВАНЦОВА:

"Київ в моїх творах завжди
присутній, він гідний того, 
щоб залишатись в літературі"
“Хрещати ” продовж є
знайомити читачів з пере-
можцями літерат рно о
он рс “Коронація сло-
ва”. У нас в остях — відо-
ма письменниця Міла Іван-
цова, її романи — “Родо-
вий відміно ”, “Вітражі” та
“Ключі від ліфт ” — щоріч-
но відзначали на літера-
т рном он рсі видавці.
“Хрещати ” Міла роз ри-
ла се рети творчої май-
стерності, розповіла про
люблен темати та по-
ділилася рецептом власно-
о спіх .

— Ви пам’ятаєте свій перший літе�
ратурний досвід? Коли вирішили сер�
йозно зайнятися письменництвом?

— Перший досвід — це вірші, які

“впали мені на голову” під час нуд�

ної лекції на курсах підвищення ква�

ліфікації вчителів, чим я була дуже

здивована, адже раніше я не писала,

хоч за освітою і філолог. Віршів було

за кілька років багато, я викладала їх

на літсайтах в Інтернеті. Потім були

оповідання. Причому — росій�

ською. І лише десь у 2007�му я свідо�

мо звернулася до “великої фор�

ми” — роману, і наважилася перейти

на українську мову, вирішила брати

участь у літературному конкурсі

“Коронація слова”, також брала

участь в конкурсі “Євроформат”.

Бажання “серйозно зайнятися пись�

менництвом” виникло після того,

як я отримала потужний зворотній

зв’язок від читачів і зрозуміла, що

моя творчість їм дійсно цікава і по�

трібна.

— Трохи про творчу майстерню: як
до вас приходять сюжети та персона�
жі ваших творів? Як би ви охаракте�
ризували жанр, у якому пишете?

— Мій жанр це, мабуть, психоло�

гічний роман, соціальний. Це твори,

де присутній і зовнішній сюжет, але

дуже важливим я вважаю і сюжет

внутрішній — людські переживан�

ня, психологію стосунків, внутріш�

ню трансформацію особистості, яку

я ставлю в певні життєві умови.

Сюжети приходять по�різному, ін�

коли западає в голову якась зернина,

лежить там до пори — потім з неї ви�

ростає сюжет. Інколи, абсолютно

несподівано — так на мене впала

ідея нового роману, який подавала

на останню “Коронацію слова”.

Після того, як мене раптом простре�

лила ідея, за півгодини я вже уявля�

ла собі “схему” роману, і він мене не

відпускав, тож довелося відкласти

усі справи, сісти і писати його, поки

не закінчила.

— Розкажіть про історію написання
останньої книги, що вийшла друком,
— “Ключі від ліфта”.

— Цей роман почався з “картин�

ки”, я раптом уявила собі, як біля

метро сидить дівчинка з великим

оголошенням в руках “Передбачаю

майбутнє”. Записала цю мізансцену

одним абзацом — і забула про це.

Десь через рік наткнулася на цей

текстик, прочитала його і... раптом

руки почали виписувати далі ситу�

ацію, яка могла би розгорнутися тієї

миті навколо цієї “провидиці”. Так

виник перший розділ. А далі вже ме�

ні самій стало цікаво, що ж там буде,

і я вклала чимало часу і зусиль, роз�

кручуючи долі моїх героїв. Звертала�

ся до різних ресурсів, консультува�

лася з досвідченими людьми, адже

йдеться там, окрім іншого, і про тор�

гівлю людьми, і про жіноче зарубіж�

не заробітчанство, і навіть про Між�

народну біржу віскі, але все одно пи�

шу я завжди про наших людей, су�

часників, близьких нам і впізнава�

них. Просто вони потрапляють у різ�

ні історії і щось міняють у своєму

житті та міняються самі.

— Що вас хвилює найбільше? Чи є
у вас улюблена тема для творів?

— Так. Це жіноча доля. Я навіть

придумала такий афоризм: “Що не

жінка — то роман. А то й не один”,

направду, інколи я думаю, що, може,

не потрібно навіть нічого вигадува�

ти, такі мені розповідають історії, чи

вони трапляються зі мною та з моїми

знайомими. Але, знаєте, в житті бу�

ває таке, що напиши — то вже точно

не повірять. Тому, мабуть, романи і

фільми — це все ж таки “адаптована

версія” нашої дійсності.

— Усі три ваші романи отримали
відзнаки видавців — “Родовий відмі�
нок” у 2009�му, “Вітражі” — у 

2010�му та “Ключі від ліфту” у 
2011 р. Що вас підштовхнуло вийти “з
підпілля” та надіслати свої твори на
конкурс? Як вплинули на ваше життя
ці відзнаки?

— Люди, які читали мої твори на

літературних сайтах в Інтернеті,

цікавилися, коли вже будуть книж�

ки. Власне, я не знала, як дійти до

книжки, і зробила найпростіше —

накопичила грошей і видала збірку

оповідань власним коштом. І навіть

повторила це через кілька років ще

раз. Але потім це мені стало неціка�

во. А конкурс “Коронація слова”

кардинально змінив моє життя, за

що я йому дуже вдячна. Це був дійс�

но шанс вийти до широкого кола

читачів, ввійти в літературне середо�

вище, познайомитися з багатьма ду�

же і дуже цікавими і шанованими

мною людьми. Земний уклін по�

дружжю Логушів за організацію цьо�

го конкурсу та за опікування україн�

ськими сучасними письменниками!

А також щира дружня вдячність Ірен

Роздобудько, яка повірила в мене і

написала передмову до мого першо�

го роману!

— На цьогорічну “Коронацію” ви
вислали свій черговий роман. Про що
він?

— Про велике місто. Про жінок та

чоловіків. Про їхні непрості стосун�

ки. Про кохання. Чи навіть про його

відсутність і спробу його знайти, чи

знайти йому заміну, сурогатне ко�

хання. Твір непростий і неоднознач�

ний. Не впевнена, що всім сподо�

бається, але, сподіваюсь, нікого не

залишить байдужим. Я не даю оці�

нок і не повчаю, як треба жити. Я

розповідаю і показую. А висновки

робити читачеві.

— Якої літератури, на вашу думку,
не вистачає сьогодні в Україні?

— В Україні сьогодні література

широка, глибока і різноманітна. Є

вона на будь�який смак, кожен мо�

же знайти щось для себе. А не виста�

чає шанобливого і гуманного став�

лення держави до літератури, до

книговидання, до книгорозповсю�

дження, до читача, до бібліотек, які

стали архівами виданого в радянські

часи, і взагалі не отримують сучас�

них книжок. А читати у нас є що, і,

наприклад, щорічний Львівський

Форум видавців — яскравий при�

клад розмаїття пропозиції.

— Як ви вважаєте, що потрібно
сьогодні, щоб стати успішним пись�

менником? Що б ви порекомендували
письменникам�початківцям?

— Писати, брати участь у конкур�

сах і не опускати рук. Між іншим,

мій перший роман, який я двічі по�

силала на “Коронацію”, так і зали�

шився непоміченим, він і досі не на�

друкований. Якби я “образилася” на

конкурс і зневірилася в собі, всі мої

сьогоднішні книжки так і не наро�

дилися б.

— Ви писали поезію, оповідання,
романи, навіть смс�роман разом з ін�
шими письменниками. До яких ще
експериментів хотілося б вдатися?

— Написати сценарій хорошого

фільму.

— Назвіть 5 книжок (українських
чи зарубіжних авторів), які є для вас
взірцем та на які рівняєтеся? Або
просто топ�5 улюблених творів.

— П’ять — це дуже мало, але

спробую. Це не ті твори, на які я

рівняюся, а ті, які перевернули

щось у моїй душі, вразили, запам’�

яталися, до яких я повертаюся: Ан�

туан де Сент�Екзюпері “Малень�

кий Принц”, Михайло Булгаков

“Записки юного лікаря”, Марія

Матіос “Солодка Даруся”, Ірен

Роздобудько “Зів’ялі квіти викида�

ють”, Тарас Антипович “Хронос”.

— Ви працювали викладачем, зай�
малися нерухомістю, дизайном інтер’�
єрів... Нині літературна справа для
вас — це основне заняття? Як вважа�
єте, чи можливо перетворити літера�
турне заняття на справжню роботу,
яка приносить постійний прибуток?

— Так, наразі це основне моє за�

няття, поки що на ці доходи не про�

жити, але працюю над цим. Власне,

в Україні одиниці авторів живуть “зі

свого пера”. Я спілкувалася з фран�

цузькими письменниками, вони ма�

ють ще іншу роботу, якщо хочуть, а

не тому, що не можуть прогодувати�

ся з книжок. Тобто, це їхня добра во�

ля — щоб бути на людях, наприклад.

А наші письменники практично всі

працюють ще десь, кимось — заради

шматка хліба. Хоча багато з моїх

знайомих, затребуваних і популяр�

них авторів, хотіли б займатися тіль�

ки літературною творчістю, але мо�

жуть про це лишень мріяти.

— Герої ваших романів мешкають у
столиці. А які ваші улюблені куточки
та місця Києва?

— Поділ, багатостраждальний

Андріївський Узвіз, урочище

“Кинь Грусть” на півночі Києва,

Кирилівська церква, Софійський

собор, фунікулер. Я взагалі дуже

люблю своє місто і можу довго роз�

повідати про нього і наші стосун�

ки. Тому Київ в моїх творах завжди

присутній, він гідний того, щоб за�

лишатись в літературі, я також

люблю “гуляти Києвом”, читаючи

романи Андрія Куркова та інших

киян. Кожен період життя міста

має бути відображеним не лише на

фотокартках. Це колись буде ціка�

во тим, хто тут житиме далі.

— Наостанок, ваші побажання ки�
янам та читачам нашого видання.

— Попри всі негаразди, дивитися

на світ позитивно, вірити в себе, рос�

ти, розвиватися. Любити, жаліти,

відстоювати і берегти наше місто,

воно того варте, адже ми не окупан�

ти, ми його мешканці — і надовго! 

Підготувала 
Марія БЄЛЯЄВА, 

“Хрещатик”

І Х Н Е В М О Н Г А Л Я

Р Е Л Е С Т А Л Е Р

М Е Ф І С Т О Ф Е Л Ь А

Щ О Т И Т Р А Б И Н

М А Р Т Е Н Е І Г

І Т О Р К О М А Н Д А

М И С Н І К Р О В

К А Р У Н Т И С А З

Відповіді на сканворд 

Управління ви онавчої дире ції Фонд соціально о страх вання
від нещасних випад ів на виробництві та професійних
захворювань У раїни м. Києві надає перелі страх вальни ів, я і
мають найбільш с м забор ованості зі сплати страхових внес ів
станом на 03.05.2012 ро

Управління ВД ФССНВ м. Києві
http://fsnv.kiev.ua

№
п/п

Код за
ЄДРПОУ Назва страх вальни а

С ма
забор ованості

(тис. рн)

1 04012158
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ
"ВІДРАДНИЙ"

12,52

2 14310098 ДП "КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ ГІДРОПРИЛАДІВ" 9,83

3 04723646
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ

КИЇВСЬКОЇ ТЕЦ-6" ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

9,81

4 31836890

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІД-03"
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС "СХІД"

8,49

5 25270672

КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 3 РОЗРОБКИ ТА
ВПРОВАДЖЕННЮ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ПРОЕКТІВ "КИЇВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ 3 РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА

РОЗВИТКУ"

8,14

6 30179160 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СІГМА" 7,89

7 01379384 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРВИБУХБУД" 7,22

8 30211827 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТРАНСРОУД ГРУП" 7,01

9 32345048 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОРСА" 6,84

10 34963949
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

"НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР МОНІТОРИНГУ ТА
ІНФОРМАЦІЇ"

6,73

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Батаєв
Світлан Петрівн цивільній справі за позовом П блічно о а ціонерно о товариства
"БАНК "ТАВРИКА" до Батаєвої Світлани Петрівни, Товариства з обмеженою
відповідальністю "Тор овий Дім "Сахалін" про стя нення забор ованості за
редитним до овором, роз ляд я ої відб деться 23 травня 2012 ро о 9.15 в
приміщенні Печерсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Хрещати , 42-А, аб. 17.

Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або не
повідомлення с д про причини неяв и, справ б де роз лян то за вашої відс тності
на підставі наявних в справі до азів.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни з оп блі ванням о олошення про ви ли
відповідач вважається повідомленим про час та місце роз ляд справи.

Київсь а місь а державна адміністрація
повідомляє, що за рез льтатами он рс по зал ченню інвестора для здійснення
заходів з облашт вання 47 пішохідних підземних переходів з ідно Лот 2
переможцем визначено ТОВ "МАКС-ТОРГ 2011", рез льтати затверджені
розпорядженням Київсь ої місь ої державної адміністрації від 04.05.2012 № 718.

Свідоцтво про приватизацію на вартир № 31604 від 15.04.2002 ро за
адресою: Київ, в л. Вереснева, 5, в. 65 на ім'я К лі ова Михайла
Віталійовича вважати недійсним.

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
22094

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

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

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

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

Спортивна гімнастика. Наталя Кононенко — 
бронзовий призер чемпіонату Європи
13 травня в Брюсселі (Бель ія) завершився чемпіонат Європи зі

спортивної імнасти и серед жіно . В останній зма альний день б ло
розі рано 5 омпле тів на ород. Приємно, що і наша спортсмен а ста-
ла володарем однієї медалі онтинентальної першості й з міла підня-
тись на п’єдестал пошани. Після 6- о рез льтат валіфі ації Наталя
Кононен о із с мою 15,133 бала здоб ла “бронз ” і тим самим попов-
нила свою оле цію на ород з чемпіонат Європи. За алом часть
т рнірі взяли 175 спортсменів із 35 раїн

Пауерліфтинг. Українські спортсмени 
стали другими на континентальній 
першості
З 8 по 12 травня Марі полі тривав чемпіонат Європи з па ерліф-

тин . На зма ання приїхали ращі па ерліфтери онтинент . Наш
оманд представляв др ий с лад збірної, проте це не завадило їм
посісти др е місце омандном залі , пост пившись лише
росіянам. За алом нашої збірної серед чолові ів та жіно дві золоті,
три срібні та чотири бронзові медалі. У найле шій ва овій ате орії до
47 дебютант а дорослих зма ань Тамара Стєн ова виборола брон-
з , додавши до своєї ращої с ми триборства 12,5 — її рез льтат
402,5 . Марія Чепіль ва овій ате орії до 57 впевнено посіла др -
е місце із с мою триборства 450 . Чемпіон а світ серед юніоро
Антоніна Князєва, спортсмен а ва овій ате орії до 72 , здоб ла
золот на ород . Вона та ож встановила нові ре орди Європи серед
юніорів — присіданні Антоніна під орила ва 235 , жимі лежа-
чи — 145

Євро�2012. В Іспанії презентовано м’яч, 
яким зіграють у фіналі Євро%2012
Adidas і І ер Касільяс, апітан діючо о чемпіона Європи з ф тбол —

збірної Іспанії — і ф тбольно о л б “Реал Мадрид”, представили
офіційний м’яч фінально о матч чемпіонат Європи з ф тбол УЄФА
ЄВРО — 2012тм Tango 12 Finale на території спортивно о омпле с
Ciudad del Futbol в Мадриді. Tango 12 Finale — офіційний м’яч фіналь-
но о матч УЄФА ЄВРО-2012. Йо о дизайн — с часне тра т вання ле-
ендарно о ласично о дизайн м’ячів adidas Tango, я і стали офіцій-
ними атриб тами на т рнірах чемпіонат світ та Європи з ф тбол на
почат 80-х рр. мин ло о століття. У 2012 році спеціальні рафічні
елементи adidas Tango 12 Finale символіз ють дві раїни- осподар и
майб тньо о чемпіонат і лючові хара теристи и ф тбол — єдність,
с перництво і пристрасть. За два ро и, протя ом я их розробляли ди-
зайн м’яча, він пройшов жорст перевір за двома напрям ами. Ці
рез льтати разом з лабораторними дослідженнями по азали, що м’яч
adidas Tango 12 Finale відповідає і переверш є всі схвалені ФІФА стан-
дарти, що пред’являються до офіційно о м’яча зма ань федерації.
Та , adidas Tango 12 Finale став найнадійнішим м’ячем з сіх раніше
зроблених під брендом відомої спортивної фірми

Температура +20°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 66 %

Температура +21°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 69 %

Температура +18°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 83 %

Прогноз погоди на 16 травня 2012 року

ОВНИ здатні стати зар чни ом е страва антності та спонтанно-
сті, що призведе до стрес чи побиття орш ів з висо ими поса-
довцями та людьми старшо о ві . Чарівна юнаць а від ритість та
безпосередність при рашатиме лише тоді, оли ви налаштовані
миролюбиво.
ТЕЛЬЦІ, події дня нес ть армічн мотивацію, і ви їх не здатні

онтролювати. Смиренно ви он йте завдання, я і пропон ватиме
доля, прибор авши б нтарсь ий д х, іна ше, втративши рівнова ,
наламаєте дров. Навіть оли вам наст пили на хвор мозоль, зда-
чі не давайте, не таїть зла, а вели од шно простіть ривдни ів.
БЛИЗНЯТА, я що ви в полоні осяйно о майб тньо о, не сильно

захоплюйтеся, світ ба ато ранний і зіт аний не лише з рожевих,
але й темних тонів, а нині ви схильні сприймати йо о однобо о. На
жаль, є не ативні тенденції, я і не підля ають особистом онтро-
лю, на що слід серйозно зважити, прибор авши ненаситне “хоч ”.
РАКИ, сьо одні все непередбачливо, спонтанність подій може

звести нанівець лобальні плани, бла і наміри, спл тавши вам всі
арти. Ділові партнери займають подвійн позицію; шефа з е с-
трава антними витів ами теж сім п’ятниць на тиждень, тож запо-
чат овані прое ти виявляться поб дованими на піс .
ЛЕВИ, професійна сфера лишається місцем оптимальної само-

реалізації (до 20 травня), одна нині ідеї, я і ви з ент зіазмом про-
штовх єте, несподівано зазнають фіас о; нічо о драматично о,
просто майб тнє вносить свої оре тиви.
ДІВИ, відсидітися по-дизертирсь и в о опі, спо ійно сл хаючи

свист снарядів, що пролітають над оловою, і не сподівайтеся!
Прибор айте заячий д х, б дьте а тивними, сміливо ризи йте,
вдаючись до небезпечних е спериментів та вчин ів, пов’язаних з
подоланням страхів і ш ідливих звичо .
ТЕРЕЗІВ реальність тримає в своїх остинних обіймах, даючи

дост п до ба атих ч жих рес рсів (до 20 травня), проте цьо о дня
обставини вима ають та ти и нестандартних рішень. Шлюбні об-
ранці, ділові партнери та с противни и непро нозовані — їх я ийсь
ґедзь сить, том слід змінити своє звичне онсервативне став-
лення до оточення, спроб вати реа вати на ті вибри и по-іншом ,
з нетрадиційним підте стом.
СКОРПІОНИ, хоча останнім часом ви ч дово вписалися в бла-

одатн реальність, маєте пор ч надійних ділових та шлюбних
партнерів, що сприяє реалізації ар’єрних стремлінь, розслабля-
тися небезпечно! В ролі цапа-відб вайла (паралельно) доведеться
м читися до жовтня.
СТРІЛЬЦІ, нині свобода дій є свідомленою необхідністю. Я що

с лалося відч ття, що ви самі правите балом, не спо шайтеся, то
омана. Здебільшо о зміни в цей час спрово овані зовсім не осо-
бистою волею, а невбла анними обставинами, над я ими ви не
маєте влади. Не випад ово, що саме під їхнім впливом ваші ам р-
ні справи отримають новий імп льс, а онта ти з чадами доведеть-
ся трансформ вати в про ресивне р сло. На роботі все ч дово, я
спеціалість широ о о профілю ви — сама дос оналість, робото-
давці всьом йд ть наз стріч.
КОЗОРОГИ, танцюйте під д д обставин, тоді збережете доро-

оцінний час, сили і нерви. І не нама айтеся вте ти від немин чо-
о, що відб вається в рідних стінах, стос н ах з домочадцями. Та
треба! Я що не вдасться швид о адапт ватися до нових мов, це
не привід для нів , злопам’ятності, ревнощам, страх — мисліть
позитивно і вірте все най раще! Всевишній вас опі є, від є-
ться на молитви і о ортає тіль и любов’ю та добром!
ВОДОЛІЇ, ви підвладні р йнівним оле тивним емоціям та влас-

ним таємним відч ттям, що мають не ативний відтіно (страхам,
ревнощам, помсті). Протя ом дня можливі незаплановані з стрічі,
поїзд и, відрядження, де слід остері атися онта тів з малозна-
йомими особами, не розхрист вати д ш . Я що вини н ть он-
флі тні моменти, опирайтеся на др зів, оханих, однод мців. І
дбайте за родинне бла опол ччя — т т зня вашо о щастя!
РИБИ, я що ви налаштовані придбати цінн річ, аби не б ти бі-

лою вороною і йти в но з про ресом, це може підірвати стабіль-
ність нинішньо о матеріально о бла опол ччя. Б дьте розс дливи-
ми та пра тичними, тіль и я що є резерви на випадо невдачі
(професійний заробіто , підтрим а сім’ї), можете проводити фі-
нансові е сперименти. А брати в бор протипо азано!

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

Г О Р О С К О П
Н А  1 6  Т Р А В Н Я

ранок день вечір

Праця і спорт 
ведуть до висот
В столиці підбили підсумки IV Спартакіади Об’єднання первинних
профспілкових організацій Київради та КМДА
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У понеділо в Колонній
залі столичної держадмі-
ністрації відб лося ро-
чисте на ородження час-
ни ів IV Спарта іади
Об’єднання первинних
профспіл ових ор анізацій
Київради та КМДА. Пере-
можці зма ань п’яти ви-
дах спорт отримали з
р чемпіонів Європи та
світ пам’ятні дипломи та
на ороди. За алом в
спарта іаді взяли часть
570 працівни ів з 37 ор а-
нізацій із 66, що входять
до с лад Об’єднано о
омітет профспіл и. За
іль істю здоб тих на о-
род перше за ально о-
мандне місце зайняла
оманда Київсь ої місь ої
державної адміністрації.

Змагання IV Спартакіади Об’єд�

нання первинних профспілкових

організацій Київради та КМДА

“Праця і спорт ведуть до висот”

розпочалися у лютому нинішнього

року і завершилися у квітні. До

програми турніру було включено

п’ять видів спорту, в яких взяли

участь 29 команд із шахів, 29 — із

шашок, 30 — з настільного тенісу,

20 — з волейболу та 23 команди з

міні�футболу. Приємно відзначити,

що учасниками змагань були пра�

цівники усіх посадових рівнів: від

рядових спеціалістів до керівників

організацій.

У нагородженні призерів спарта�

кіади взяли участь: багаторазова

чемпіонка Радянського Союзу, во�

лодарка кубку світу, олімпійська

чемпіонка Стелла Захарова; чемпі�

онка світу, майстер спорту міжна�

родного класу з гандболу Любов

Барткова; 17�разовий чемпіон Ра�

дянського Союзу, чемпіон Європи,

чемпіон Олімпійських ігор Віктор

Бураков; Міжнародний майстер ФІ�

ДЕ з шахів Володимир Чубар та дво�

разовий чемпіон Радянського Со�

юзу колишній гравець київського

“Динамо” Віктор Хлус.

Підбивши підсумки змагань, ком�

петентне журі визначило перемож�

ців. Кращими шахістами стали: се�

ред жінок — Ганна Кучер із Деснян�

ської РДА, серед чоловіків — Вале�

рій Тутов, керівник гуртка “Парус”

Центру соціальних служб сім’ї, дітей

та молоді Подільського району. У

змаганнях з шашок перемогу здобу�

ли: Людмила Крижанівська (Соло�

м’янська РДА) та Андрій Ілюхін

(Дарницька РДА). Серед тенісистів

перші місця посіли Світлана Юре�

нєва, керівник гуртка “Спорт для

всіх” Центру фізичного виховання

дітей та молоді Подільського району

та Олексій Бабець, керівник секції

клубу “Ракетка” Центру по роботі з

дітьми та молоддю Дніпровського

району. Усі переможці індивідуаль�

них змагань отримали дипломи,

кубки та грошові заохочення у роз�

мірі 200 грн.

У змаганнях з волейболу перемогу

святкувала команда Державної фі�

нансової інспекції в місті Києві. А в

баталіях з футзалу першою стала

команда Дарницької РДА. Коман�

ди�переможниці отримали пам’ятні

кубки та дипломи, а також грошові

винагороди у 1000 грн.

За підсумками IV Спартакіади

Об’єднання первинних профспілко�

вих організацій Київради та КМДА

“Праця і спорт ведуть до висот” пер�

ше загальнокомандне місце зайняла

команда Київської міської держав�

ної адміністрації. На завершення

урочистостей голова оргкомітету

Спартакіади, голова ОКП Київради

та КМДА Віра Белей розповіла

"Хрещатику" про свої враження від

виконаної роботи: “Спортивну

спартакіаду ми проводимо вже не

вперше. Звичайно мені дуже приєм�

но бачити сьогодні в залі усіх тих,

хто брав участь у спортивних зма�

ганнях. Так, переможці Спартакіади

є, але переможених немає, тому що

головним завданням нашого заходу

є залучення держслужбовців до за�

нять фізичною культурою і спортом.

Сьогодні я відчуваю велику радість

та піднесення від сьогоднішнього

вечора, адже ми виконали колосаль�

ну роботу”
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Цей день в історії 16 травня

1703 — Заснований Сан т-Пе-
терб р (за старим стилем, за
новим — 27 травня)
1768 — Імператриця Kатерина II

видала аз про б дівництво
пам'ятни а Петр I — майб тньо-
о "Мідно о вершни а"
1863 — Почалося б дівництво

Одесь ої залізниці
1929 — У США відб лася пер-

ша церемонія вр чення "Ос арів"
1983 — Лондонсь а поліція

вперше ви ористала для по а-
рання автомобілістів, що пор -
ш ють правила пар вання, бло-
ючі пристрої
2004 — У раїнсь а співач а

Р слана Лижич о здоб ла пере-
мо в м зичном он рсі "Єв-
робачення"-2004
2008 — У раїна стала 152-им

членом Світової ор анізації
тор івлі
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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