
Молодь долучається до розвитку міста
Кращі проекти конкурсу "СтратегіЯ" вже почали реалізовувати
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Нагороди для найкращих
виробників
У мерії вручили перші дванадцять дипломів "Столичного стандарту якості"

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Київ продовж є нала одж вати співпрацю
зі столичними виробни ами. Вчора Ко-
лонній залі мерії дире тори промислових
підприємств разом з оловою КМДА
Оле сандром Поповим та представни а-
ми профільних правлінь об оворили
важливі питання взаємодії. Та ож на з -
стрічі б ли о олошені перші дванадцять
дипломантів відзна и “Столичний стан-
дарт я ості”.

За півроку Олександр Попов відвідав 16 промислових

підприємств Києва. За результатами зустрічей було вида�

но 78 доручень, 43% з яких  вирішені профільними

управліннями. Голова КМДА доручив пришвидшити

процес виконання поставлених завдань, адже, за його

словами, влада повинна стати надійним партнером для

столичних виробників.

“Не випадково однією з 9 основних стратегічних

ініціатив Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року є

знак якості “Зроблено в Києві”, що передбачає випуск

продукції, яка відповідає світовим вимогам. Нами,

спільно з Київською торгово�промисловою палатою і

радою директорів підприємств, установ та організацій

Києва, була запроваджена програма “Столичний

стандарт якості”. Я маю надію, що вказана програма

стане впевненим кроком влади щодо підтримки київ�

ського виробника і буде сприяти зростанню обсягів

реалізації продукції підприємств. Крім того, ми роз�

глянемо можливість внести зміни в тендерні умови,

аби надавати преференцію підприємствам, що мають

диплом “Столичний стандарт якості”,— зазначив

Олександр Попов.

Про позитивні зрушення у співпраці зі столичною

владою зазначають і самі підприємці. Так, за словами

Олександра Осадчого, голови ради директорів підпри�

ємств, установ та організацій м. Києва, вселяє оптимізм

вже той факт, що налагоджено реальний діалог між ди�

ректорським корпусом та міською адміністрацією. І хоча

виробники розуміють, що всі питання одразу вирішити

неможливо, однак дуже важливо, що адміністрація ви�

словила бажання максимально реалізовувати продукцію

промислових підприємств в умовах міста.

На зустрічі також було озвучено низку проблемних пи�

тань, з якими підприємцям доводиться мати справу що�

дня. Це стосується і земельних питань, і проведення тен�

дерних процедур. Але найприємніше те, що місто відзна�

чило тих виробників, які вже стали еталоном для інших.

Тож дипломи “Столичний стандарт якості” отримали:

державна акціонерна холдингова компанія “Артем”, за�

вод залізобетонних конструкцій імені С. Ковальської,

ВАТ “Комбінат будіндустрії”, ДП “Виробниче об’єднан�

ня “Київприлад”, ПАТ “Макаронна фабрика”, ВАТ

“Меридіан” ім. С. П. Корольова, ПАТ “Оболонь”, ПАТ

“ОТІС”, ТОВ “Росток�Елеком”, ТОВ “Лагода”, ЗАТ

“Фанери та плити”, ПАТ “Київмлин”. 

Як розповіла “Хрещатику” Людмила Денисюк, началь�

ник ГУ промислової, науково�технічної та інноваційної

політики, переможців з тих підприємств Києва, які пода�

ли заявки на участь в проекті, відбирали за такими крите�

ріями: технології, модернізація, інноваційні проекти,

якість та ціна продукції. “Зараз справді є дуже велика

проблема в проведенні тендерів на закупівлю продуктів

харчування і послуг у промислових підприємств міста Ки�

єва. І ми хочемо надати нашим підприємцям допомогу та

прописати умови згідно з чинним законодавством, аби за�

купівля продукції і послуг, перш за все, була у столичних

підприємств, адже сьогодні вони мають всі шанси, щоб

перемагати в тендерах”,— зазначила Людмила Денисюк.

Надалі відзнаки планують вручати двічі на рік, щоб за�

лучити до цього процесу більше промислових підпри�

ємств міста.

До речі, Олександр Попов привітав з Днем Києва та

вручив Почесні грамоти  КМДА директорам низки сто�

личних підприємств за високі показники у виробничій

діяльності  та значні надходження до бюджетів усіх рів�

нів

З р олови КМДА Оле сандра Попова представни и 12 підприємств отримали відзна "Столичний стандарт я ості"

Місто домовилося про співпрацю 
з UNICEF 
Столична влада стане а тивним часни ом міжна-
родних прое тів з захист прав дітей
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27 інформаційних стендів
встановили у столичній підземці 

На ожном з них розміщена мапа метро, схема
розташ вання, а та ож арта місцевості дов ола
станції
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Екофани прикрасили живими
квітами Володимирську гірку 

Квіт ові омпозиції б ли створені р ами а тивістів
прое т та ш олярів
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Безкоштовні перевезення 
вболівальників під час Євро!2012
компенсує УЄФА
Сьо одні на роз ляд деп татів Київради б де пода-

но рішення про ор анізацію без оштовних перевезень
вболівальни ів, я і мають вит и на матчі, а та ож а -
редитованих представни ів ЗМІ, волонтерів та персо-
нал УЄФА ромадсь ом транспорті міста під час
Євро-2012. З ідно з прое том рішення, омпенс вати
без оштовні перевезення зобов’яз ється УЄФА.
Всьо о на ці цілі ф тбольною ор анізацією б де виді-
лено 360 тис. євро. Для то о, аби забезпечити ор ані-
зацію без оштовних перевезень, рішенням Київради
КП “Київпастранс” та КП “Київсь ий метрополітен” на-
дається право на ладання з УЄФА трьохсторонньої
оди про без оштовний транспорт приймаючо о міс-

та. Відповідно до зазначеної ініціативи, власни и вит-
ів на матчі матим ть можливість орист ватися ро-
мадсь им транспортом ( рім автоб сів, що працюють
режимі маршр тно о та сі) приймаючих містах,

том числі і в Києві, без оштовно протя ом 36 один:
в день матч (24 одини) та до 12.00 наст пно о дня
(12 один). Та ож ініціатива дозволятиме персонал
УЄФА, представни ам ЗМІ та болівальни ам орис-
т ватися ромадсь им транспортом приймаючих міст
без оштовно протя ом термін дії їхньої а редитації

В парку Слави створять 
Алею воїнської слави
Верховна Рада хвалила постанов “Про створення

Алеї воїнсь ої слави пар Вічної Слави міста Ки-
єва”. В до менті передбачено, що з метою забезпе-
чення достойно о вічнення пам’яті за иблих воїнів-
визволителів ВВВ 1941-1945 ро ів створити Алею
воїнсь ої слави пар Вічної Слави міста Києва. В
постанові ре омендовано ряд двотижневий тер-
мін з дня прийняття до мента створити ор анізацій-
ний омітет зі створення Алеї із зал ченням представ-
ни ів Міноборони, КМДА, Державної сл жби з питань
інвалідів та ветеранів У раїни. Ор анізаційний омітет
має визначити порядо створення Алеї воїнсь ої сла-
ви, перелі визначних воїнів для їх вічнення на Алеї
та затвердити за альний ви ляд пам’ятних зна ів
(бюстів)

Уряд пропонує встановити перелік
осіб, які мають гарантії 
при працевлаштуванні
У Верховній Раді зареєстрований рядовий за оно-

прое т№ 10497-1 “Про зайнятість населення”, що пе-
редбачає рім піль роботодавцям, я і працевлашто-
в ють ромадян на нові робочі місця, та ож нові вимо-
и до роботодавців щодо розміщення ва ансій. У за-
онопрое ті прописана норма, з ідно з я ою заборо-
няється в о олошеннях (ре ламі) про ва ансії зазнача-
ти обмеження за ві ом андидатів, пропон вати робо-
т лише жін ам або лише чолові ам, за винят ом спе-
цифічної роботи, що може ви он ватися ви лючно
особами певної статі, а та ож вима ати від осіб, я і
працевлаштов ються, надання відомостей про осо-
бисте життя. Та ож в о олошеннях пропон ється за-
боронити в аз вати вимо и, що стос ються мови, ра-
си, ольор ш іри. Крім то о, в за онопрое ті зазначе-
но перелі осіб, я і мають додат ові арантії сприян-
ні працевлашт ванню. До них відносяться: бать и з
дітьми до 6 ро ів; бать и, я і вихов ють без одно о з
подр жжя дитин ві ом до 14 ро ів або дитин -інвалі-
да. Та ож преференції на працевлашт вання мати-
м ть діти-сироти та діти, позбавлені бать івсь о о пі -
л вання, вип с ни и ПТУ та в зів. Для працевлашт -
вання в азаних вище осіб підприємствам, становам
та ор анізаціям з чисельністю штатних працівни ів по-
над 20 осіб встановлюється вота в розмірі до 5% се-
редньооблі ової чисельності штатних працівни ів за
попередній алендарний рі
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Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У КМДА відб лась рочиста церемонія
підведення підс м ів першо о Київсь о о
он рс молодих дослідни ів “Страте-
іЯ” і на ородження переможців. Церемо-
нію провели заст пни олови КМДА Р с-
лан Крамарен о та засновни фонд “Ос-
вітні ініціативи” Оле сандр Карда ов. На-
адаємо, 10 ращих прое тів олова
КМДА Оле сандр Попов пообіцяв втілили
життя, і сьо одні більшість з них вже

на етапі реалізації.

Конкурс проходив у трьох номінаціях: “Електронне

місто”, “Зелене місто” та “Гостинне місто”. Серед ві�

дібраних для реалізації проектів — “Фонтан закоха�

них”, “Мережа спортивних майданчиків для підліт�

ків”, “Універсальна електронна картка київського

школяра”.

Проект Аліни Сидорчук “Озеленення садиби ліцею”,

що став переможцем у номінації “Зелене місто”, вже ре�

алізовано: 11 травня в еколого�природничому ліцеї

№ 116 школярі разом з заступником голови КМДА Рус�

ланом Крамаренком, засновником фонду “Освітні іні�

ціативи” Олександром Кардаковим та провідним ланд�

шафтним архітектором Оксаною Джунь облаштували

дві квіткові клумби.

Загалом, всі проекти суспільно важливі, і їх можна

швидко реалізувати. Вже цього тижня буде втілено про�

ект Олександра Санченка та Марії Хандус “Вільний Ін�

тернет в центрі Києва”.

За словами Руслана Крамаренка, до початку нового

навчального року місто планує реалізувати ще три про�

екти — “Облаштування мережі велосипедних доріжок у

місті Києві”, “QR�місто” та “Краєзнавчо�екологічна

стежка Вигурівщини”. “Нами разом з дітьми вже від�

працьовані основні моменти реалізації цих проектів, і

протягом літа міські служби разом із школярами змо�

жуть їх втілити у життя. Ми хочемо якомога швидше

виконати кращі проекти першого конкурсу “Страте�

гіЯ”, щоб наступного року до нього долучилось значно

більше школярів. Ми зацікавлені у активній та небайду�

жій молоді, яка готова змінювати своє місто на кра�

ще”,— зазначив Руслан Крамаренко.

Окрім подяк, молоді дослідники отримали й інші на�

городи від організатора — фонду “Освітні ініціативи”.

Зокрема за перше місце — iPad, за друге місце — ноут�

бук і за третє місце — iPod.

Спеціальний приз від компанії Intel за ефективне

застосування інформаційно�комунікаційних техноло�

гій отримали автори проекту “Освітня хмара” —

Олександра Черненко та Владислав Орел. Молоді до�

слідники запропонували використовувати в освітній

мережі технології, які значно розширюють можливо�

сті Інтернету та спрощують користування ним. Пред�

ставник компанії вручив молодим дослідникам надсу�

часний ультрабук
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130 киян отримали державні нагороди 
та почесні грамоти КМДА
З на оди відзначення Дня столиці та Дня Києва Колонній залі ме-

рії відб лася рочиста церемонія вр чення державних на ород, від-
зна Кабмін та Верховної Ради У раїни і Почесних рамот КМДА. Ві-
тання та на ороди 130 меш анців столиці отримали від першо о за-
ст пни а олови КМДА Оле сандра Маз рча а. Він вр чив иянам на-
ороди: орден нязя Ярослава М дро о ІV ст пеня, орден “За засл -
и” ІІ і ІІІ ст пенів, орден ня ині Оль и ІІ і ІІІ ст пенів, Орден “За м ж-
ність” ІІ та ІІІ ст пенів; звання Засл жений артист У раїни, Засл жений
б дівельни У раїни, Засл жений вчитель У раїни, Засл жений діяч
мистецтв У раїни, Засл жений діяч на и і техні и У раїни, Засл же-
ний е ономіст У раїни, Засл жений ж рналіст У раїни, Засл жений лі-
ар У раїни, Засл жений працівни льт ри У раїни, Мати- ероїня. За
ба аторічн с млінн працю, висо ий професіоналізм та а тивн ро-
мадсь діяльність б ло вр чено відзна Президента У раїни — юві-
лейн медаль “20 ро ів Незалежності У раїни”, подя и прем’єр-мініс-
тра У раїни, почесні рамоти Кабмін з вр ченням пам’ятно о зна а та
почесні рамоти КМДА

20�й ювілейний благодійний “Пробіг 
під каштанами” відбудеться на Хрещатику 
та Майдані Незалежності
Я стало відомо “Хрещати ”, 27 травня о 09.30 традиційний ле о-

атлетичний пробі старт є за та им маршр том: Майдан Незалежно-
сті — в л. Хрещати — Бессарабсь а площа — в л. Вели а Василь ів-
сь а (Червоноармійсь а) — пл. Толсто о — в л. Вели а Василь івсь а
(Червоноармійсь а) — в л. Димитрова (місце розворот ) та зворо-
тном напрям . Заплановано, що заході візьм ть часть понад 5 ти-
сяч часни ів. Та ож 26 травня за зміненим маршр том відб д ться ін-
ші спортивні заходи: Все раїнсь ий парад велосипедистів з 08.00 до
11.00 прям ватиме за схемою р х : Європейсь а площа — Майдан
Незалежності — Бессарабсь а площа — в л. Вели а Василь івсь а —
Троїць а площа; міжнародні зма ання з велоспорт на шосе відб д ть-
ся з 12.00 до 14.00 за маршр том: Європейсь а площа — Майдан Не-
залежності — Бессарабсь а площа — в л. Вели а Василь івсь а —
пл. Толсто о та зворотном напрям

Цифра дня

22 448 000 
гривень – на таку суму протягом січня – квітня 2012 року відбулось
погашення заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам на
629 столичних підприємствах. До бюджету надійшло 4 мільйони 433
тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб. 
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У столиці відзначили кращих
педагогів
Переможці конкурсу "Вчитель року�2012" отримали премії 
та путівки до Алушти
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У Києві завершився ІІ (місь ий) т р
оловно о Все раїнсь о о зма ання
серед педа о ів. За звання “Вчитель
ро ” боролися 49 освітян, з них 15
посіли призові місця. Вперше за
останні пять ро ів всі переможці б -
ли запрошені до мерії, де олова
КМДА Оле сандр Попов вр чив ра-
щим педа о ам на ороди.

Цього року вперше змагання проходило під

особистим патронатом Олександра Попова. За�

вдяки його зусиллям запроваджено виплату гро�

шових премій переможцям у кожній номінації. За

перше місце педагоги отримали 5 тис. грн, за дру�

ге — 3 тис. грн, за третє — 2 тис. грн. Також вчи�

телів нагородили почесними грамотами голови

КМДА та іменними годинниками, а лауреатів ІІ і

ІІІ місця — подяками ГУ освіти і науки. Від осві�

тянської профспілки усім 15 переможцям вручи�

ли путівки на літній відпочинок до Алушти.

“Радий вітати вас напередодні визначної для

Києва дати — 1530�річчя міста. Це свято, без пе�

ребільшення,— свідчення героїчної легендарної

історії нашого Києва, і усі ми з вами причетні до

того, щоб вона була не менш великою у майбутні

роки. А хто, як не вчитель, причетний до цього

найбільше, адже саме він виховує покоління, які і

творять цю історію разом з нами. Я радий вітати

сьогодні кращих із найкращих. Вам довелося

пройти непростий шлях, ви продемонстрували

високий рівень професіоналізму, творчий підхід

до роботи, патріотизм, любов до дітей. Вітаю з пе�

ремогою вас, ваші колективи та навчальні закла�

ди, які ви представляєте”,— звернувся до педаго�

гів Олександр Попов.

Зазначимо, що конкурс проходив у п’яти но�

мінаціях: “Українська мова і література”, “Іно�

земна мова (англійська)”, “Біологія”, “Фізична

культура” та “Етика”. У номінації “Українська

мова та література” перемогу здобула Антоніна

Пономаренко — учитель Українського гумані�

тарного ліцею КНУ ім. Тараса Шевченка. У но�

мінації “Іноземна мова (англійська)” визнано

найкращою Ладу Петрик — учителя гімназії

№ 191 ім. Павла Тичини. У номінації “Біологія”

перше місце посіла Ірина Романова — учитель

гімназії східних мов № 1. У номінації “Етика”

переможцем стала Леся Бондар — учитель ліцею

№ 100 “Поділ”. У номінації “Фізична культура”

найкраще проявив себе Віктор Твардовський —

учитель СЗШ № 78.

На завершення голова КМДА Олександр По�

пов запевнив освітян у подальшій підтримці з

боку міста. Нагадаємо, завдяки столичній владі

педагоги отримують муніципальну надбавку до

зарплат у розмірі 20%. Наразі розробляється

проект з надання іпотеки для вчителів на до�

ступне житло

На Оболоні оновили 
найстаріший сквер
Зелену зону розширили та облаштували на прохання 
місцевих мешканців
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Київ а тивно от ється з -
стрічати свій 1530-тий
день народження. До свя-
та всіх районах столиці
висадять понад 6 мільйо-
нів вітів. А днями олова
КМДА Оле сандр Попов
від рив оновлений с вер
на в лиці Мате Зал и, що
Оболонсь ом районі.

Зазначимо, що з проханням про

реконструкцію зеленої зони рік то�

му до Олександра Павловича звер�

нулися мешканці навколишніх бу�

динків. Як бачимо, звернення не за�

лишилось без уваги. За словами го�

лови Оболонської РДА Василя Ан�

тонова, сквер став справжньою

окрасою району, тут висадили понад

170 дерев, встановили нові лавки та

ліхтарі, які також прикрасили ам�

пельними квітами.

Місцевим мешканцям оновлена

зелена зона припала до душі та вже

стала одним з найулюбленіших

місць відпочинку. Так, за словами

Марії Остапець, яка вже понад 30

років проживає на Оболоні, рані�

ше у сквері проводити вільний час

було просто неможливо: доріж�

ки — занедбані, лавки — зламані...

Тож навіть відпочити пенсіонерам

чи батькам з дітьми під час прогу�

лянки було ніде. Тепер мешканці

навколишніх будинків з насо�

лодою проводять тут свій вільний

час та обіцяють доглядати зелену

зону.

Оглянув реконструйований сквер

і голова КМДА Олександр Попов.

“До ювілею Києва ми маємо чудо�

вий подарунок — сквер на Оболоні

отримує своє друге життя. Ми має�

мо докласти максимум зусиль для

того, щоб наше місто стало краси�

вим та зеленим. І саме від нас зале�

жить, як ми збережемо все те, що за�

раз оновлено. Я переконаний, що

кожен перехожий отримає насолоду

від тієї краси, яка тут зараз є”,— за�

значив Олександр Попов.

Також голова КМДА запевнив,

що не лише Оболонь, а й все місто

готується до свята. Він повідомив,

що до Дня Києва, яке столиця свят�

куватиме вихідними, буде висадже�

но 6 мільйонів квітів. Цікаво, що

квітковими конструкціями прикра�

сять столичні балкони. “Насампе�

ред, це буде територія поруч з НСК

“Олімпійський”, понад тисячу бал�

конів комунальні служби прикра�

сять квітами. Ми переконані, що

поновити імідж Києва як найбільш

квітучого міста Європи досить прос�

то. Потрібно лише цього захотіти і

разом взятися до справи”,— відзна�

чив Олександр Попов.

Він закликав всіх мешканців сто�

лиці долучатися до широкомасш�

табних програм з озеленення та

облагороджувати зелені зони побли�

зу власних помешкань. Допомогу у

таких починаннях київська влада га�

рантує

Місцевим меш анцям оновлена зелена зона припала до д ші та вже стала одним з най любленіших місць відпочин

Місто домовилося 
про співпрацю з UNICEF
Столична влада стане активним учасником міжнародних проектів
із захисту прав дітей
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Глобальне оновлення столиці тор-
н лось сіх її сфер. Не залишились
без ва и вели ом місті й діти.
Та , чора олова КМДА Оле сандр
Попов з стрівся з ерівництвом Ди-
тячо о фонд ООН (UNICEF) й домо-
вився про подальш співпрацю що-
до соціально о захист юних иян та
зменшення іль ості сиріт в місті.

У сфері захисту дітей, їх різностороннього роз�

витку та залучення до активної діяльності місто

працює уже давно, але зараз настав час для більш

активної роботи. А саме, для нововведень та залу�

чення молоді до співпраці з містом. “Важливість

захисту прав дітей важко переоцінити. Київська

влада зробить усе можливе для того, аби наймен�

ші кияни почувалися захищеними і мали все не�

обхідне для гармонійного розвитку. Ми повністю

відкриті до співпраці із UNICEF”,— наголосив

під час зустрічі Олександр Попов.

Як зазначила голова представництва Дитячого

фонду ООН (UNICEF) в Україні Юкіе Мокуо,

фонд теж налаштований до активної співпраці.

Пані Мокуо озвучила голові КМДА свої пропози�

ції щодо напрямків діяльності у цій сфері. Зокре�

ма, впровадити ініціативу “Місто дружнє до мо�

лоді”. “Ця ініціатива передбачає співпрацю місь�

кої адміністрації з представниками дитячої спіль�

ноти. Тобто, діти та молодь долучаються до

управління містом у якості членів певного дорад�

чого органу. Така система дає можливість юним

киянам висловлювати свою думку й бути почути�

ми”,— переконана Юкіе Мокуо.

Крім цього, пані Мокуо розповіла про загаль�

нодержавну програму запобігання дитячому си�

рітству, яку фонд розробив спільно з Міністер�

ством соціальної політики України. “Ми не пер�

ший рік плідно співпрацюємо із Головним управ�

лінням сім’ї, молоді та спорту та із службою у

справах дітей КМДА і дуже високо цінуємо ті

програми та ініціативи щодо захисту дітей, які ре�

алізує Київ. Розраховуємо, що наша співпраця з

часом буде лише поглиблюватися”,— наголосила

Юкіе Мокуо.

Представниця “UNICEF” розповіла, що вже 3

роки живе у Києві, а тому радіє з тих позитивних

змін в місті, які мала можливість спостерігати з

приходом в КМДА Олександра Попова. Зокрема,

високу оцінку отримала міська цільова програма

“Київ без сиріт”, яку розробила столична влада.

Нагадаємо, проект рішення щодо запровадження

цієї програми буде винесений на одну із наступ�

них сесій Київради.

До слова, голова представництва Дитячого

фонду ООН (UNICEF) в Україні запросила Олек�

сандра Попова взяти участь у відкритті футболь�

ного турніру “Кубок UNICEF”, який відбудеться

31 травня на столичному стадіоні “Локомотив”

27 інформаційних двомовних стендів 
встановили у столичній підземці
На 12 станціях метрополітен , я і б д ть задіяні маршр тах рс

вболівальни ів Євро-2012, встановили інформаційні двомовні ( раїн-
сь ою та ан лійсь ою) стенди з довід овою інформацією для остей
міста. На ожном з них розміщена мапа метро, схема розташ вання
станції, де встановлено та ий стенд, а та ож арта місцевості дов ола
станції. Двосторонні інформаційні стенди встановили безпосередньо
на платформах станцій. Крім то о, анало ічні односторонні розмістили

асових залах. Усьо о встановлено 27 стендів. Зо рема, на станціях
Святошинсь о-Броварсь ої лінії: “Во зальна”, “Театральна” та “Хре-
щати ”. На К ренівсь о-Червоноармійсь ій лінії: “Майдан Незалежно-
сті”, “Площа Льва Толсто о”, “Олімпійсь а”, “Палац У раїна” та “Демі-
ївсь а”. Інформаційні стенди та ож встановили на
4-х станціях Сирець о-Печерсь ої лінії: “Золоті Ворота”, “Палац спор-
т ”, “Кловсь а”, “Бориспільсь а”. На платформі станції “Хрещати ”,
я а під час Євро-2012 переб ватиме самом епіцентрі офіційної
фан-зони, встановлено 2 інформаційних односторонніх стенди

Екофани прикрасили живими квітами 
Володимирську гірку
В раїнсь их містах, що прийматим ть остей чемпіонат УЄФА Єв-

ро-2012, роз вітли л мби, на я их сотні різнобарвних вітів с лали ло-
отип майб тніх зма ань. Квіт ові омпозиції б ли створені р ами а -
тивістів прое т та ш олярів-е офанів. 22 травня в Києві пар “Во-
лодимирсь а ір а” відб лась одна з найяс равіших а цій прое т . Е о-
фани облашт вали віт ов л мб ви ляді символ прое т та виса-
дили алею дерев, а допомо ли їм чні иївсь их ш іл. А ція пройшла за
підтрим и першо о заст пни а олови КМДА Оле сандра Маз рча а та
першо о заст пни а начальни а ГУ е оло ії КМДА Геннадія Давидова.
“Надзвичайно приємно, що ияни зайняли а тивн позицію в під отов-
ці столиці до з стрічі ф тбольної першості. Адже остинним можна вва-
жати те місто, в я ом , перш за все, меш анці пі л ються про йо о за-
тишо , рас та привітність”,— вважає Геннадій Давидов. “Прое т,
при рочений до Євро-2012, пра тично виходить на фінішн прям .
Кл мба, я ми створили, стала нашим подар н ом рідном міст . Спо-
діваємось, що висаджені нами віти та дерева ще дов о б д ть рад -
вати иян та остей столиці”,— розповіла апітан оманди е офанів Ки-
єва Рита О сюта

У п’ятницю та суботу в місті 
відбудуться ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ правління вн трішньої тор івлі та

поб тово о обсл ов вання населення КМДА, 25 та 26 травня столи-
ці ярмар ватим ть.
Зо рема п’ятницю в Голосіївсь ом районі на просп. 40-річчя

Жовтня, 116; в Деснянсь ом — на розі в л. За ревсь о о і Милослав-
сь ої та на розі в л. Саб рова і просп. Мая овсь о о; в Дніпровсь ом
— на в л. Гродненсь ій, 1–5; в Подільсь ом — на просп. Правди,
5—11; в Святошинсь ом — на в л. Зодчих, 62—64; в Шевчен івсь о-
м — на в л. Воровсь о о, 2—4, в л. Ризь ій, 1, в л. Я іра, 19, в л. В.
Пі а, 18, розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої.
У с бот ярмар и відб д ться в Голосіївсь ом районі на в л. Голо-

сіївсь ій, 10—14; в Дарниць ом — на просп. П. Гри орен а, 32-д; в
Деснянсь ом — на в л. Лис івсь ій (в межах в л. Рад нсь ої та Ми-
лославсь ої) та на розі просп. В. Мая овсь о о і в л. Саб рова; в Дніп-
ровсь ом — на в л. А. Б чми, 1—9; в Оболонсь ом — на в л. Л. Гав-
ро, 1—9; в Печерсь ом — на в л. І. К дрі (в межах в л. Л м мби та
Чи оріна); в Подільсь ом — на в л. Г. Світлиць о о, 25; в Святошин-
сь ом — на в л. М. Семаш а, 21; в Солом’янсь ом — на в л. Геро-
їв Севастополя, 42 та в л. І. П люя, 5; в Шевчен івсь ом — на в л.
Татарсь ій, 32—36
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Cеcійна зала

Ділові новини

Україну відвідає на 1 мільйон
туристів більше
Обся т ристичних посл в

У раїні торі с лав 9,8 млрд рн,
що на 20 % більше, ніж в 2010-м ,
і в нинішньом році в У раїн очі-
ється т ристів на 1 млн більше.

Про це повідомила олова Держ-
а ентства з т ризм та рортів
Олена Шаповалова. “У раїн в
2012 році відвідають на 1 млн
більше т ристів, про що свідчить
тенденція щодо збільшення т -
ристично о пото . Обся посл ,
що надаються т роператорами, з
ро в рі зростає, і в 2011 році
він зріс на 20 % в порівнянні з по-
замин лим”,— зазначила пані
Шаповалова. За її словами,
зв’яз з проведенням Євро-2012
очі ється, що рошовий по аз-
ни 2011 ро в 9,8 млрд збільши-
тися на 50 %

Кабмін випустить ОВДП 
на $ 1 млрд

Уряд прийняв рішення про ви-
п с облі ацій державної вн тріш-

ньої пози и (ОВДП) на 1 млрд дол.
для по ашення редит ВТБ в с мі
2 млрд дол. Про це повідомив мі-
ністр е ономічно о розвит і тор-
івлі Петро Порошен о. “Прийняте
рішення про те, що б д ть вип ще-
ні облі ації вн трішньої державної
пози и на с м 1 млрд дол. на тер-
мін два ро и”,— с азав міністр.
При цьом він зазначив, що про-
центна став а б де нижчою від по-
точних рин ових отир вань

Укргазбанк приєднався 
до іпотечної програми

До про рами здешевлення іпо-
течних редитів для придбання
вартир чер ови ами на об’є тах
незавершено о б дівництва при-
єднався У р азбан . Про це пові-
домив міністр ре іонально о роз-
вит , б дівництва і житлово- ом -
нально о осподарства Анатолій
Близню . “У р азбан , Ощадбан ,
Бро бізнесбан Києві разом з
“Київмісь б дом” вже працюють. У
столиці більш я 100 осіб виявили
бажання підписати ці до овори”,—

зазначив він. За словами пана
Близню а, на реалізацію про рами
в червні б де виділено 30 млн рн.
“Ті, хто в травні вже матиме до о-
вори, червні одержать омпенса-
цію”,— с азав міністр

Ратифіковано угоду 
про автомобільні 
перевезення з Кіпром
Верховна Рада ратифі вала
од з Кіпром про міжнародні ав-

томобільні перевезення. Відповід-
но до до мента, порядо станов-
лення воти дозволів і порядо об-
мін ними б д ть визначені залеж-
но від вид перевезення. У одою
та ож передбачено перевезення,
я і не вима ають наявності дозво-
лів. Крім то о, ода про міжнарод-
ні автомобільні перевезення міс-
тить положення, я і стос ються
звільнення пасажирсь их і вантаж-
них транспортних засобів, зареєс-
трованих на територіях держав-
сторін, від всіх подат ів, мит та ін-
ших зборів, пов’язаних з ви орис-
танням або володінням транспорт-

ними засобами на території У ра-
їни і Кіпр

Доходи від акцизу на бензин
можуть залишатися в міських
бюджетах
Про це заявив міністр інфра-

стр т ри У раїни Борис Колесні-
ов. На йо о д м , потрібно чіт о
при сплаті а циз на бензин визна-
чати долю міст. “Ми над цим пра-
цюємо, щоб роші вза алі не над-
ходили в центральний бюджет, а
залишалися містах. І ожне місто
чим більше продасть, тим більше
отримає рошей. Це б де, на наш
д м , найбільш справедливе і ра-
ціональне ви ористання цих ош-
тів”,— с азав Колесні ов. На ада-
ємо, раніше Верховна Рада за-
твердила плаваюч став а циз
на бензин

Схвалено бюджетну 
резолюцію на наступний рік

Верховна Рада схвалила бю-
джетн резолюцію на 2013 рі .

До мент передбачає про ноз
зростання ВВП 4,5 % в 2013 році,
номінальний ВВП на рівні 1 687,8
млрд ривень, про ноз інфляції
( р день до р дня) на рівні 5,9
%, інде с цін виробни ів — 6,3 %,
рівень безробіття — 7 %. Дефіцит
держбюджет -2013, я передба-
чається, становитиме 0,8-1 %
ВВП. Точних даних про про ноз-
ний середньорічний по азни
рс ривні до долара до мент

не містить, повідомляють “У ра-
їнсь і новини”

Від експорту ячменю 
до Саудівської Аравії 
отримають $ 1,5 млрд
Міністерство а рарної політи-
и і продовольства має намір
одерж вати щорічно $ 1,5 млрд
від е спорт ячменю в Са дів-
сь Аравію. Про це с азано в
повідомленні міністерства. “На
почат червня цьо о ро У ра-
їн відвідають представни и а -
рарно о се тор Са дівсь ої
Аравії, щоб почати співробіт-

ництво. Та , б де ладено о-
д про форвардні за півлі,
перший онтра т я их передба-
чає за півлю 4 мільйонів тонн
ячменю. За алом за рі та е
співробітництво дасть змо за-
л чити близь о $ 1,5 мільярда
на розвито а рарно о се то-
р ", — зазначив міністр а ропо-
літи и Ми ола Присяжню

На український ринок вийде
американська нафтогазова
компанія
Компанія Frontera Resources

Corporation (США) заці авлена в
розробці в леводневих родо-
вищ в У раїні. У березні Frontera
Resources підписала меморан-
д м з Державною сл жбою ео-
ло ії та надр У раїни, що від ри-
ває для омпанії можливість ви-
бор родовищ для видоб -
т нафти й аз . Frontera
Resources — міжнародна наф-
то азова омпанія, я а спеціалі-
з ється на роботі в раїнах з
рин ами, що розвиваються

На порядку
денному 
Київради 
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Тонкощі отримання
страхової виплати
"Хрещатик" з’ясував, як уникнути непорозумінь у відносинах 
зі страховиками

Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Питання довіри населення до рин ів
фінансових посл завжди залиша-
лося одним з найбільш а т альних.
Зо рема на страховом рин аме-
нем споти ання б ло і залишається
питання отримання страхових ви-
плат. Через непоодино і випад и
відмови страхови ів виплаті від-
ш од вання ба ато страх вальни ів
(осіб, що страх ють свої ризи и.—
Авт.) досить с ептично ставляться
до роботи представни ів цьо о рин-
. “Хрещати ” з’яс вав, я ими ма-

ють б ти дії особи при настанні
страхово о випад і я отримати
виплат .

За словами Віктора Довганя, начальника відділу

врегулювання збитків (ГО) ПАО “Страхова компа"

нія “Універсальна”, кожен вид страхування має свої

особливості та відповідну процедуру, що передбачає

порядок дій страхувальника (застрахованої особи) у

разі настання страхового випадку: “Дотримання

певного алгоритму дій страхувальником сприяє мі"

німізації термінів врегулювання та прийняття стра"

ховиком відповідного рішення. Якщо йдеться про

порядок дій страхувальника, зокрема передбачених

умовами договору КАСКО, то існує стандартний

підхід, що реалізується всіма страховиками, а

опційні умови діють в залежності від статусу дого"

вору страхування”.

Виплати у разі ДТП

У разі настання страхового випадку необхідно до"

тримуватися порядку дій, визначених законодав"

ством України та договором страхування, зазначає

Віктор Довгань. “Відповідний перелік дій, як пра"

вило, міститься в договорі. Розповсюдженою прак"

тикою є повідомлення компанії про страховий ви"

падок (СВ) телефонним дзвінком в call"центр. Од"

нак необхідно пам’ятати, що строки та порядок по"

відомлення визначені індивідуально в договорі

страхування в залежності від його типу та різняться

в багатьох компаніях”,— пояснює фахівець.

В будь"якому разі, клієнту необхідно повідомити

страховика про випадок в письмовій формі й вико"

нати інші умови договору в частині повідомлення

про СВ інших структур (МВС, МНС тощо). Страху"

вальник повинен надати повний перелік докумен"

тів, передбачених договором (рішення компетент"

них органів, довідки, банківська документація, ви"

писки тощо), та не перешкоджати страховій компа"

нії у проведенні розслідування випадку. Наприклад,

в разі необхідності надати транспортний засіб для

огляду, з’явитися на проведення автотоварознавчо"

го дослідження.

Як пояснила “Хрещатику” президент Ліги стра"

хових організацій України (ЛСОУ) Наталія Гуди"

ма, якщо йдеться про обов’язкове страхування ци"

вільно"правової відповідальності власників назем"

них транспортних засобів, то, окрім договору стра"

хування, слід вивчити відповідне законодавство.

Зокрема розділ III Закону України “Про обов’яз"

кове страхування цивільно"правової відповідаль"

ності власників наземних транспортних засобів”.

В ньому прописано порядок здійснення відшкоду"

вання. Про випадки, коли заподіяна шкода не від"

шкодовується, можна дізнатися у статті 32 цього

Закону.

“Після розгляду страхо"

виком наданих йому доку"

ментів про дорожньо"

транспортну пригоду він

приймає рішення про ви"

плату страхового відшко"

дування або відмову,— за"

уважує Наталія Гудима.—

Протягом трьох робочих днів страховик зобов’яза"

ний направити заявнику письмове повідомлення

щодо прийнятого рішення. При цьому якщо особа,

яка має право на отримання відшкодування, не за"

доволена рішенням страховика щодо виплати від"

шкодування, вона може подати скаргу про перегляд

проблемного рішення до МТСБУ (Моторно"транс"

портного страхового бюро України). Якщо прийня"

те МТСБУ рішення не задовольняє особу, то вона

має право подати позов до суду щодо відшкодуван"

ня збитків в установленому законом порядку”.

Причини відмови у виплаті

За словами директора Департаменту врегулюван"

ня збитків и контролю аутсорсингу НАСК “Оран"

та” Тетяни Копаєвої, статистика щодо кількості від"

мов у страховій виплаті недоступна через винятко"

вість цього явища: “Відмова у виплаті — вкрай рід"

кісна подія. Щодо випадків подачі позовів до суду

на дії страхової компаії, то, на жаль, в більшості з

них ми стикаємося з ситуаціями, коли вимоги стра"

хувальників є нелегітимними і викликані низьким

рівнем фінансової грамотності як клієнтів, так і

юридичних консультантів, які спонукають їх звер"

татися до суду, отримуючи від цього матеріальну ко"

ристь”.

“Законом України визначені та, як правило, в

договорі страхування прописані підстави відмо"

ви у виплаті — це є встановлені шахрайські дії з

боку страхувальника, а також обмеження, викла"

дені в умовах договору, що знаходяться в при"

чинному зв’язку з наслідками події, зокрема нав"

мисні дії, метою яких є настання страхового ви"

падку; надання свідомо неправдивих відомостей

про предмет договору страхування або про факт

настання страхового випадку; невиконання умов

договору. Наприклад, несвоєчасне повідомлення

про настання випадку без поважних причин або

створення перешкод у визначенні обставин, ха"

рактеру та розміру збитків тощо”,— пояснює

“Хрещатику” Віктор Довгань.

Виплати з медичного страхування

За словами заступника директора ПрАТ “НФСК

“Добробут” “Регіональне управління” Віктора

Дмитренка, відмова у виплаті по добровільному ме"

дичному страхуванню (ДМС) трапляється нечасто:

“Основні причини відмови — перевищення лімітів

(наприклад, по стоматології). При ліміті 1000 грн

людина пролікувалась на

1200 — виплата буде част"

ковою, у розмірі ліміту.

Загалом основними при"

чинами відмови є: непові"

домлення страховика про

настання страхового ви"

падку, відсутність лікар"

ських призначень, перевищення ліміту по даній

опції страхової програми”.

Також як приклад експерт наводить випадок від"

мови у зв’язку з недостовірною інформацією та по"

рушенням терміну подачі заяви та інформування

страховика про факт настання СВ: “Людина пролі"

кувалась у стоматолога, не повідомивши страхову

компанію, а через 3 місяці подала на страхове від"

шкодування — лікування одразу 5 зубів, і всі

п’ять — на одну суму. До того ж відсутні печатки лі"

каря і клініки на акті виконаних робіт”, — пояснює

фахівець.

На що звернути увагу, 
укладаючи договір

Опитані “Хрещатиком” експерти радять при

укладанні будь"якого страхового договору доскона"

ло вивчати абсолютно всі його пункти.

Особливу увагу слід звернути на таке: як трактую"

ться страхові ризики; який факт (подія) визнається

за договором страховим випадком; в якому випадку

страховик не визнає подію як страхову; які передба"

чені обмеження за договором і в якому випадку

страховик може відмовити у виплаті відшкодуван"

ня; чи влаштовує розмір франшизи у договорі

(франшиза — частина збитків, що не відшкодовує"

ться страховиком відповідно з договором страху"

вання). Також важливо знати: які права мають сто"

рони та які обов’язки покладені на них за догово"

ром; яку методику визначення розмірів збитків та

виплати страхового відшкодування застосовує

страховик; в яких випадках договір припиняє дію.

Крім того, з будь"якого питання, що стосується до"

говору, страховик зобов’язаний надати клієнту ви"

черпні роз’яснення.

У разі настання страхового випадку
необхідно дотримуватися порядку
дій, визначених законодавством

України та договором страхування
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Депутати розглянуть резонансні
земельні питання та скорегують
бюджет 
Віталіна ГОНЧАР 

"Хрещатик" 

На сьо однішньом засіданні Київради деп тати
поставлять фінальні рап и в дея их с андальних
земельних питаннях. Йдеться про б дівництва, з я ими
не з одна ромадсь ість і де є пор шення мов
до оворів оренди. Крім то о, на поряд денном сесії
є питання, що стос ються бюджетних змін,
вн трішньо о запозичення та приватизації приміщень
ртожит ах.

Землю повертають киянам 

У блоці земельних питань буде розглянуто чотири скандальних проекти

рішень. Вони стосуються повернення у власність територіальної громади

земельних ділянок, на яких заплановані незаконні чи суперечливі

будівництва. Як повідомив «Хрещатику» депутат Київради Юрій

Дмитрук, розірвання договорів оренди може відбутися за такими

адресами: вул. Прорізна, 3"5 та 89"й квадрат Святошинського лісництва. 

"Я думаю, що ці проекти рішень будуть підтримані більшістю депутатів.

Але можуть виникнути й правові питання, наприклад, чи має Київрада

повноваження розривати договори оренди в односторонньому порядку. В

цілому це будуть очевидні рішення, адже зрозуміло, що на Прорізній

будь"що будувати недоречно", — прокоментував Юрій Дмитрук. 

Депутати також розглянуть питання, яким передбачено визнати таким,

що втратило чинність, рішення про виділення земельної ділянки для

зведення житлового будинку на вул. Гоголівській, 7. На ще одному

скандальному будмайданчику — вул. Прирічна, 3 — запропоновано

облаштувати сквер і тим самим захистити цю територію від подальшої

забудови. 

За словами депутата Київради Володимира Дробота, повертати землю у

власність громади потрібно, але дуже виважено. «Це комплексне питання.

Думаю, треба продумати механізми повернення землі і передбачити

компенсацію чи альтернативу компаніям, які мають збитки внаслідок

цього», — зазначив «Хрещатику» депутат. 

Зміни до бюджету=2012 

У бюджетному розділі — знову корективи. Це зумовлено

перевиконанням доходів по Київському міському фонду охорони

навколишнього природного середовища, що дозволило 6,1 млн грн

додатково спрямувати на охорону та раціональне використання

природних ресурсів. 2,3 млн грн — на вирішення питань, пов`язаних зі

створенням та відновленням зелених насаджень. 

Зазначимо, що у результаті перерозподілу коштів між розпорядниками

1,5 млн грн спрямовується на закупівлю медикаментів для лікарень, які

задіяні в обслуговуванні гостей та вболівальників Євро"2012; 36,6 млн грн

— на заходи з асфальтування та благоустрій прибудинкових територій та

міжквартальних проїздів та встановлення системи відеоспостереження на

території, прилеглій до НСК "Олімпійський". 

Також депутати прийматимуть рішення щодо внутрішнього

запозичення до бюджету 2012 року. Відповідний документ підготували

фахівці КМДА. Згідно з проектом рішення, умови запозичення

передбачають граничну суму боргу 3,5 млрд грн строком на три роки за

ставкою в межах 15,25 % річних. 

Знижка на оренду міського майна 

Мешканцям столичних гуртожитків можуть дозволити приватизацію

їхніх кімнат. Відповідний проект рішення винесено на сесію Київради.

Йдеться про 25 гуртожитків, які є об`єктами комунальної власності міста.

Позитивне рішення депутатів дозволить мешканцям приватизувати

кімнати гуртожитків, покращити експлуатацію цих будинків, забезпечити

належне утримання та облаштування прибудинкових територій та дасть

можливість створити об`єднання співвласників гуртожитків. 

Гарна новина для власників спортивно"фізкультурних закладів — для

них оренда міської нерухомості стане дешевшою. Згідно з проектом

рішення, плату за користування нерухомістю, що використовується для

розміщення фізкультурно"спортивних закладів, буде зменшено з 17 % до

3 %. 

Водночас за цим проектом рішення пільгову ставку — 1 грн на рік —

отримають інваліди, які використовують приміщення під гаражі для

спеціальних засобів пересування, та національні творчі спілки, що

займають площу не більше 50 кв. м. 

Крім згаданого, депутати розглянуть низку інших важливих для міста

питань, а також заслухають інформацію першого заступника голови

КМДА Олександра Мазурчака про щомісячне підвищення тарифів на

тепло та підготовку столичних водойм до літнього сезону
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Спортивні новини

Плавання. Валерій Димо — срібний призер 
чемпіонату Європи
У др ий день чемпіонат Європи з плавання в Дебрецені (У орщи-

на) раїнець Валерій Димо ви рав срібн на ород . На дистанції 100
метрів брасом Валерій пост пився італійцю Фабіо С оццолі. На жаль,
залишилися без на ород чемпіонат раїнсь і плавці Дарія Зевіна та
Андрій Говоров. У фіналі на 200 метрів на спині Дарія Зевіна стала чет-
вертою, пост пишись іспанці Д ане Да Роча Мар е, я а стала бронзо-
вою призер ою. Срібло та золото Німеччини та Франції відповідно. А
от Андрій Говоров батерфляєм на 50 метрів став лише п'ятим. "Золо-
то" т т в Іспанії, "срібло" — Франції та "бронза" — в Білор сі

Регбі�7. Українські спортсмени вдало виступили
на престижному турнірі
У столиці Італії Римі пройшов щорічний омерційний т рнір "Roma

seven", в я ом брали часть і чоловіча, і жіноча збірні У раїни з ре бі-
7, повідомляє прес-сл жба ФРУ.
Підопічні Зази Лежави чер вали перемо и з пораз ами. У першом

матчі наші ре бісти пост пилися російсь ій "К бані" 12:7, а іль ома
одинами пізніше обі рали збірн Франції 19:7 і я наслідо зайняли
др е місце в р пі В. У чвертьфіналі раїнці не з міли здолати оман-
д "Roma seven", що с ладається з новозеландсь их равців,— 5:22. А
в рі за 5-е місце вітчизняні ре бісти роз ромили "Пасифі Айлендс"
(Фіджі/Самоа) з рах н ом 24:0.
Жіноча збірна та ож старт вала на "Roma seven" з пораз и. У раїн-
и про рали збірній Росії 0:22. Одна пораз а в стартовом поєдин
не вибила наших дівчат з олії. В останніх двох матчах р пово о ета-
п вони здоб ли дві перемо и: з рах н ом 10:5 здолали південноафри-
ансь оманд "Т ", а потім "ХІІ президентів" зі США — 32:0. Др е
місце на р повом етапі вивело раїно до півфінал , але там вони
пост пилися новозеландсь ій "Маорі" — 36:5. У підс м збірна У ра-
їни отримала право рати за третє місце. У вирішальном матчі під-
опічні Владислава Сторча а по азали ідн р і не залишили шансів
збірній Гр зії — 22:0

Температура +19°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 79 %

Температура +23°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 57 %

Температура +20°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 65 м/с

Вологість повітря 56 %

Прогноз погоди на 24 травня 2012 року

ОВНИ, від вас вима ається ма сим м ч йності, дипломатично-
сті, психоло ічної лабільності, аби зала одити всі неприємні мо-
менти спіл вання з родиною. Генетичні риси, спад овані від
пред ів, нині ратим ть основн роль, том шан йте фамільні тра-
диції.
ТЕЛЬЦІ, міння співч вати, блис чий хист осподаря та бажан-

ня пі л ватися про близь их стан ть запор ою життєвих спіхів.
Зроблене іншим добро повертатиметься б меран ом, переш оди
зни н ть, вам пощастить знайти а тивних ділових помічни ів, по-
ровителів.
БЛИЗНЯТА, не поспішайте від ривати нов сторін своєї біо-

рафії. Поче айте з масштабними планами, с оріше всьо о, ви
знаходитеся під владою ілюзій або стали жертвою дезінформа-
ції — займіться поточними завданнями.
РАКИ, відпрацювання армічних сюжетів продовж ється... Ви

фонтан єте емоціями ( ні альне пальне для дій!), втім, переживан-
ня мож ть стати надзвичайно сильними та либо ими, що істотно
впливатиме на людей, сит ації.
ЛЕВИ, вас є вибір: мовч и страждати від нереалізованих вн т-

рішніх потреб, під одов вати таємні страхи або допома ати іншим,
але ні в я ом разі не нав'яз йте свою допомо , а че айте, оли
вас про це попросять.
ДІВИ, доля міняє вам страте ічн лінію, фаховій сфері йде

процес "перезавантаження", ви ба ато чо о ще не знаєте, інфор-
мація обмежена, том не план йте нічо о лобально о та тримай-
теся від п блічно о озв чення та их планів.
ТЕРЕЗИ, ви маєте шанси домо тися спіх в професійній сфе-

рі, але не роз олош йте своїх намірів, робіть зад мане тихо, с р -
п льозно спрямов ючи тр довий ент зіазм на олтар ар'єрних
здоб т ів. В разі розбіжностей важливих питаннях апелюйте до
д шевних стр н ерівництва.
СКОРПІОНИ, день промайне на тлі різнобарвних ч ттєвих пере-

живань, пов'язаних з подорожами, вищою освітою, релі ією, полі-
ти ою, юридичними справами, жителями віддалених ре іонів. А
ос іль и це ваша рідна стихія, можна сподіватися на трі мфальний
прорив в напрям ах, я і вас либо о ці авлять.
СТРІЛЬЦІ, цілеспрямованість — ось люч до надзвичайно о

спіх в справах. Я що всередині ипить термоядерний емоційний
реа тор, знайте — ви можете створити дов ола попелище або
спрям вати той олосальний вн трішній потенціал на он ретні
справи і зробити переможний риво в ар'єрі.
КОЗОРОГИ, я діловий соратни ви сама дос оналість, всьо-

м ладні йти на пост п и, врахов ючи ч жі інтереси (про власні теж
не заб вайте), що сприятиме отриманню взаємови ідно о рез ль-
тат . Гасіть анта онізм, не тисніть на співрозмовни ів, шлюбних
обранців, ожен має право на власн д м (а вона від Бо а!).
Жорст о збері айте позитивний емоційний резонанс.
ВОДОЛІЇЇ, тр довий фронт потреб є ваших емоційних та енер-

етичних інвестицій, ви ладайтеся на всі "сто", не пожал єте, все
о питься сторицею я дома, та і на сл жбі. На сердечних тере-
нах розпочався період ардинальних змін (до 20 червня), роман-
тичні імп льси не дають спо ою, штовхаючи до ам рних за лів.
РИБИ, ви асоціюватиметеся зі с рип ою, я ій потрібен май-

стерний с рипаль, що здатний озв чити в серці мелодію Небесної
Любові. Ш айте сво о Па аніні! Не знайдете — назавжди втрати-
те бла одатн мить щастя, я ій с дилося зробити вас наба ато
дос оналішими

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

БК "Донецьк" опинився 
за крок до золотих медалей
Завдяки третій поспіль перемозі у фіналі плей�офф Суперліги
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У вівторо Марі полі від-
б вся третій матч фіналь-
ної серії плей-офф С пер-
лі и. Місцевий "Азовмаш",
аби поверн ти інтри
протистоянні з "Донець-
ом", повинен б в перема-
ати. Проте віддавши всі
сили в боротьбі за пер-
шість, осподарі майдан-
чи а все ж та и пост пи-
лися — 74:77. Тепер, аби
здоб ти золоті медалі С -
перлі и, БК "Донець " тре-
ба здоб ти лише одн пе-
ремо .

Перед третім матчем фінальної се�

рії чемпіонату української Суперлі�

ги стало відомо, що через серйозну

травму коліна не зможе взяти участі

у грі основний розігруючий "Азов�

маша" Джером Рендл. Однак настав�

ник донецьких "тигрів" Саша Обра�

довіч поспішив запевнити, що про

недооцінку суперника не може бути

й мови.

Першу чверть активніше розпоча�

ли господарі майданчика. Марі�

упольці з перших хвилин почали

пресингувати, "вбиваючи" таким

способом час позиційних атак "До�

нецька". Зі стартовими труднощами

донеччани впоралися далеко не од�

разу, звідси і низька сумарна резуль�

тативність — 6:4 за чотири хвилини.

Численні заміни на характер бо�

ротьби особливо не вплинули, а тре�

нерський штаб гостей вирішив взяти

тайм�аут після двох швидких відри�

вів конкурента. "Тигри" й надалі не

могли нічого протиставити щільній

обороні господарів і за три хвилини

до перерви програвали 4:14. Останнє

слово залишилося за "Азовма�

шем" — 20:16.

З початком другої чверті команди

повністю забули про захист власно�

го кошика, і на майданчику розпо�

чався відкритий баскетбол. Майже

кожна атака колективів завершува�

лася точним кидком. Не дивно, що

ця чверть стала найрезультативні�

шою — 30:29 на користь гостей, про�

те за підсумками першої половини

зустрічі попереду були маріупольці.

У третій чверті тривала напружена

боротьба за кожен м'яч. Щойно ра�

хунок змінився на 54:47 на користь

"Азовмашу", наставник "Донецька"

Саша Обрадовіч одразу ж взяв тайм�

аут. Проте це мало чим допомогло

гостям, і розрив у рахунку знову зріс

до 10 очок. Хоча до кінця цієї деся�

тихвилинки донеччани спромоглися

таки скоротити відставання — 59:65

Останній період розпочався сум�

бурно: авантюрні кидки, фоли в ата�

ці, втрати при простих передачах.

Маріупольці залишалися попереду,

але на майданчику почали перева�

жати емоції. Господарі намагалися

збивати темп довгими розіграшами,

але втримати перевагу так і не змог�

ли. У середині чверті "Донецьку"

вдалося зрівняти рахунок, а удача

під кінець все ж посміхнулася "тиг�

рам". За кілька секунд до фінального

свистка господарі в останній атаці

втратили м'яч, а Вуле Авдаловіч ре�

алізував вихід на порожнє кільце.

Тож третій матч між "Азовмашем" та

"Донецьком" завершився з рахунком

77:74 на користь гостей.

Після зустрічі наставник перемож�

ців Саша Обрадовіч прокоментував

гру: "Вітаємо "Азовмаш" з відмінною

грою, особливо в першій половині.

Ми не грали так, як хотіли, нас виби�

ли з ритму. У другій половині ми до�

дали, а маріупольці не змогли витри�

мати темп, який вони запропонува�

ли в першій половині"

С
кл

ал
а 

О
кс

ан
а 

БА
РК

ІН
А

Цей день в історії 24 травня

827— народився Кирило, пра-
вославний святий, бать о сло-
в'янсь ої писемності
1844 — з Вашин тона в Балті-

мор відправлена перша теле ра-
ма азб ою Морзе
1881 — народився Оле сандр

Бо омолець, раїнсь ий патофі-
зіоло , президент А адемії на
У раїни 1930—46
1914 — переліт Київ — Гатчи-

на (1277 м за 7 один 45 хв.
льотно о час ) П. Н. Нестерова з
механі ом Г. М. Нелідовим на
"Ньюпор-IV"
1956— в Л ано пройшов пер-

ший он рс пісні Євробачення, в
я ом брали часть 14 представ-
ни ів семи раїн Європи
2003 — від риті станції Київ-

сь о о метрополітен "Житомир-
сь а" і "А адеммістеч о"

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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"Азовмашівець" Отелло Хантер (справа) боротьбі проти центрово о "Донець а" В'ячеслава Кравцова

А ціонерне товариство за рито о тип
"У раїнсь а незалежна ТВ- орпорація"

( од 23507865), місцезнаходження: У раїна, м. Київ,
в л. Дмитрівсь а, б д. 30 (надалі за те стом – "Товариство")

повідомляє, що 11 липня 2012 ро о 12.00, за адресою: У раїна, м. Київ,
в л. Дмитрівсь а, б д. 30, імната для пере оворів (7 поверх), відб д ться

позачер ові за альні збори а ціонерів Товариства
Порядо денний зборів:

1. Обрання лічильної омісії та затвердження її с лад . Обрання олов ючо о та се ретаря
за альних зборів Товариства.

2. Про припинення Товариства шляхом перетворення товариство з обмеженою відповідаль-
ністю. Про змін наймен вання Товариства.

3. Про призначення олови та членів омісії з припинення Товариства.
4. Про порядо і стро и проведення припинення Товариства шляхом перетворення.
5. Про порядо , мови та стро и обмін а цій Товариства на част и стат тном апіталі

товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється в рез льтаті перетворення.
6. Приведення діяльності Товариства відповідність до За он У раїни "Про а ціонерні

товариства" шляхом зміни наймен вання Товариства з "А ціонерне товариство за рито о тип
"У раїнсь а незалежна ТВ- орпорація" на "Приватне а ціонерне товариство "У раїнсь а
незалежна ТВ- орпорація" та затвердження стат т в новій реда ції.

7. Затвердження вн трішніх положень Товариства.
8. Прийняття рішення про переведення вип с іменних а цій Товариства до ментарної форми

існ вання бездо ментарн форм існ вання (дематеріалізація вип с а цій).
9. Обрання депозитарію, я ий б де обсл ов вати вип с а цій Товариства. Затвердження мов

до овор про обсл ов вання емісії цінних паперів Товариства з обраним депозитарієм, я ий
б де обсл ов вати вип с а цій, що дематеріаліз ється.

10. Обрання збері ача, я о о Товариством б д ть від риті рах н и в цінних паперах власни ам
а цій вип с , що дематеріаліз ється. Затвердження мов до овор зі збері ачем про
від риття рах н ів цінних паперах власни ам а цій вип с , що дематеріаліз ється, я і є
зареєстрованими особами в реєстрі власни ів іменних цінних паперів на дат припинення
ведення реєстр .

11. Визначення дати припинення ведення реєстр та дати припинення операцій.
12. Визначення способ персонально о повідомлення про дематеріалізацію збері ача та

депозитарію, а ціонерів та номінальних трим вачів.
13. Встановлення поряд вил чення сертифі атів цінних паперів вип с , що дематеріаліз вався.
14. Про внесення змін до стат тів підприємств, часни ом (членом) я их є Товариство, та надання

повноважень на часть за альних зборах та підписання стат тів підприємств новій реда ції.

Перелі а ціонерів, я і мають право на часть за альних зборах, с ладається станом на
24.00 5 липня 2012 ро .

Реєстрація часни ів зборів відб деться з 11.30 до 11.45 за місцем проведення зборів.
Для реєстрації представни и а ціонерів повинні пред'явити паспорт та підтвердження
повноважень на представництво інтересів а ціонерів.

А ціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень
з питань поряд денно о, робочі дні та робочий час за місцезнаходженням Товариства,
імната 507 та/або в день проведення за альних зборів місці їх проведення, відповідальний
за порядо ознайомлення а ціонерів з до ментами – се ретар Правління Товариства.
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