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Кияни яскраво 
відсвяткували
До урочистостей з нагоди Дня міста долучилося півтора мільйона 
мешканців столиці

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Вихідними столиця відсвят -
вала свій 1530-літній ювілей.
В ці два дні иян та остей
столиці рад вали різноманіт-
ними льт рними та спортив-
ними заходами, зо рема
пройшов бла одійний ХХ юві-
лейний “Пробі під аштана-
ми”. Завершилися ж рочис-
тості відраз двома онцерта-
ми: ні альним лазерним шо
на Оболонсь ій набережній та
традиційним феєрвер ом на
Майдані Незалежності.

Благодійний забіг
За підрахунками організаторів, у свят�

куваннях взяли участь півтора мільйона

киян та гостей столиці. Зокрема близько

7000 осіб взяли участь у ХХ ювілейному

“Пробігу під каштанами”, який цьогоріч

проходив під лозунгом “Поділитись час�

тинкою серця, аби врятувати чиєсь жит�

тя”. Так, вулицями Києва пробігли 36 ко�

манд. Цікаво, що найменшому учаснику

заходу було всього 1 місяць (біг з

батьками), а найстаршому — 86 років.

Особисто дав старт пробігу голова

КМДА Олександр Попов.

До речі, пробіг розпочався з 5�хвилин�

ної ранкової розминки, яку учасники

зробили разом з абсолютною олімпій�

ською чемпіонкою Катериною Сереб�

рянською. До славетної гімнастки при�

єдналося понад 4000 учасників, в резуль�

таті чого було встановлено новий рекорд

України “Наймасовіша ранкова заряд�

ка”, який зафіксував офіційний пред�

ставник Книги рекордів України Ігор

Підчибій.

Першими символічну дистанцію у 300

метрів подолала “Команда мрії, що збу�

лася” — команда дітей, що перебороли

страшний діагноз. Після цього на старт

вийшли учасники 5�кілометрового забігу.

Найшвидше усю відстань подолав ки�

янин Руслан Пєчников з часом 14 хвилин

38 секунд. Серед жінок найшвидшою бу�

ла Марія Окладна — 17 хвилин 57 секунд.

“Традиції, а особливо гарні традиції,

треба не лише зберігати а й примножу�

вати. Я думаю, що далеко не кожне міс�

то на світі може похизуватися такою

традицією, коли 20 років поспіль понад

5 тисяч городян та гостей міста з усієї

України збираються на пробіг під каш�

танами. Я переконаний, що ця акція

триватиме ще дуже багато років, тому

що саме кияни її започаткували, а вся

держава підтримала”, — зазначив Олек�

сандр Павлович.

До слова, вартість участі в акції “Про�

біг під каштанами” — 50 гривень. Усі зі�

брані кошти, а їх за попередніми даними

зібрали понад 1 млн гривень, направлять

на лікування пацієнтів Центру дитячої

кардіології та кардіохірургії.

Свято світла на Оболоні

Наймасовішими культурними захода�

ми стали концерти на Майдані Незалеж�

ності та Оболонській набережній. Так, на

Оболоні святковий настрій під час три�

годинного концерту мешканцям району

та гостям забезпечували гурти “СКАЙ”,

“Тартак” та “ТНМК”. Привітав з ювіле�

єм міста мешканців Оболоні і голова

КМДА Олександр Попов.

“Щороку традиційно ми проводимо

концерт до дня міста на Майдані Неза�

лежності. Однак цьогоріч ми вирішили

влаштувати і другий концерт — на Обо�

лонській набережній. І мені приємно,

що ця ідея зібрала стільки людей, і десят�

ки тисяч оболонців зможуть насолодити�

ся феєричним світломузичними шоу”, —

зазначив, звертаючись до мешканців,

Олександр Попов.

І справді, після виступу музикантів на

всіх присутніх очікувало грандіозне світ�

лове шоу, яке поєднало не лише тради�

ційні феєрверки, а й найсучасніші до�

сягнення техніки — лазерні проекції.

Так, на водну “стінку” під супровід зал�

пів салютів за допомогою лазерних уста�

новок проектувалися різноманітні над�

писи, присвячені ювілею столиці, сим�

воли древнього міста та фігури, які асо�

ціюються зі столицею. Сподобалося таке

свято і спостерігачам. “Такі шоу я бачив

у містах Європи, тож просто чудово, що

подібне почали влаштовувати і у нас.

Хочу сказати, що побачене мене дуже

вразило. Хотілося б, щоб такі шоу у Ки�

єві проводили частіше”,— розповів

“Хрещатику” киянин Антон.

Феєрверк на Майдані

Традиційно найбільш масово та уро�

чисто ювілей міста кияни відзначали на

Майдані Незалежності. З головної сцени

столиці мешканців Києва та гостей вітали

гурт “УкрОп”, Альона Вінницька, "Брати

Карамазови", Ані Лорак, а також Потап і

Настя Каменських. За декілька хвилин до

феєрверків всіх присутніх привітав і голо�

ва КМДА Олександр Попов. Він також

вручив пам’ятні медалі “На відзначення

1530�річчя Києва” згаданим виконавцям.

Завершилося ж святкування Дня міста

традиційним яскравим феєрверком

Улюблене свято відзначили на в лицях міста понад 1,5 мільйона иян

Реконструкцію проспекту Бажана
завершено 
На оновленій ма істралі облашт вали велодоріж и
та встановили символічні "Золоті ворота"
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Збудують дорогу, що з’єднає
Україну 

Від Кра овця (Львівсь а область) до Успен и
(Донець а область) можна б де доїхати за 14 один

СТОР. 3 

На Позняках з’явився "Фонтан
закоханих" 

За алом до свята місті від рито чотири водо раї
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Вхід до фан$зони 
на Хрещатику буде вільним 
для усіх бажаючих
Вхід до фан-зони Євро-2012 б де вільним для

всіх бажаючих і не вима ає отримання б дь-я их
переп сто . Про це повідомляє веб-сайт прийма-
ючо о міста Києва http://www. city-kyiv. com.
ua/uefaeuro2012/. Та , з 28 травня до 7 липня
2012 ро , на період монтаж та демонтаж об-
ладнання, в офіційній фан-зоні та безпосередньо
її роботи, б де за рито р х транспорт на Хреща-
ти від в л. Інстит тсь ої до б льв. Шевчен а.
На період проведення Євро-2012 р х транспорт
нав оло офіційної фан-зони б де заборонений.
Зо рема транспортний периметр офіційної фан-
зони обмежений в лицями: в л. Хрещати (на ді-
лянці від в л. Червоноармійсь ої до в л. Б.
Хмельниць о о); в л. Б. Хмельниць о о (на ділян-
ці від в л. П ш інсь ої до в л. Хрещати ); в л.
Прорізна (на ділянці від в л. П ш інсь ої до в л.
Хрещати ). Для меш анців, я і проживають зоні
за риття р х транспорт нав оло офіційної фан-
зони, прохід б де вільним, а проїзд до перимет-
р фан-зони б де здійснюватися за мови пред’-
явлення паспорт з відміт ою про реєстрацію на
цій території.
Проїзд транспортних засобів підприємств, ста-

нов та ор анізацій, діяльність я их неможлива без
постійно о транспортно о обсл ов вання, б де
здійснюватися за переп ст ами

Місто продовжує допомагати 
людям з особливими потребами
Триразова чемпіон а світ з танців на віз Іло-

на Сл овіна відсвят є новосілля вже цьо о ро .
За особистим дор ченням олови КМДА Оле сан-
дра Попова повідомлення на отримання вартири
спортсменці вр чили з на оди 1530-річчя Києва.
“Місто зобов’язане допома ати людям із особли-
вими потребами, тим паче тим, отрі піднімають
міжнародний імідж нашої держави. Ілона Сл ові-
на — яс равий при лад а тивної життєвої позиції
для ожно о з нас. Ми пишаємося засл ами та-
их видатних иян, тож місто завжди знаходитиме
можливість допомо ти їм”,— на олосив Оле -
сандр Попов. Житло для спортсмен и б д ють на
лівом березі 20-м мі рорайоні Троєщини. Іло-
ні Сл овіній запропон вали вартир на першом
поверсі, майб тнє помеш ання б де повністю об-
ладнане для осподині з особливими потребами
оштом міста. З аданий б дино введ ть в е с-
пл атацію вересні цьо о ро . Тож переїхати
нове житло Ілона зможе вже восени
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Київ привітали друзі
До святкування ювілею столиці долучились тринадцять міст�побратимів
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Вихідними привітати Київ з ювілейним
Днем народження приб ли офіційні деле-
ації із тринадцяти міст-побратимів та
міст-партнерів. З цієї на оди на території
національно о заповідни а “Софія Київ-
сь а” відб вся дипломатичний прийом за
часті олови КМДА Оле сандра Попова
та заст пни а Київсь о о місь о о оло-
ви — се ретаря Київради Галини Гере и.

З нагоди свята та в знак дружніх стосунків між міста�

ми під час зустрічі Олександр Попов вручив міжнарод�

ним делегаціям з Анкари, Астани, Вільнюса, Волгогра�

да, Єревана, Кишинева, Кракова, Москви, Тампере, Чи�

каго, Мінська, Риги та Таллінна ювілейні медалі “На

відзначення 1530�річчя Києва”. Зауважимо, особисто

привітати киян зі святом прибули мер Таллінна (Есто�

нія) Едгар Савісаар та очільник Тампере (Фінляндія) Ті�

мо Ніємінен. До слова, саме Тампере стало першим міс�

том�побратимом Києва. Договір про співпрацю було

підписано ще у 1954 році.

“Ми раді вітати вас в адміністративному і водночас ду�

ховному серці України — Києві. У нашої столиці давня

історія та великі перспективи для розвитку. Мені приєм�

но, що з кожним з ваших міст Київ пов’язує тривала і

міцна дружба. А день народження, за традицією, необ�

хідно святкувати з друзями. Ми підготували дуже цікаву

і насичену програму до Дня міста, не підвела і погода,

адже саме навесні Київ найкрасивіший, а тому я споді�

ваюся, що у вас залишаться приємні враження від цього

візиту”, — сказав, вітаючи закордонних колег, Олек�

сандр Попов.

Крім того, голова міськадміністрації відзначив, що

партнерські стосунки з цими містами мають перспекти�

ву — розвиток економічних, культурних, творчих та ін�

ших проектів, які сьогодні реально реалізовувати. “У нас

в цьому році пройдуть “Дні Москви”, “Дні Відня”, в

планах інші міста — це культурний обмін, який дає мож�

ливість краще познайомитись з культурою та життям на�

ших братніх міст”, — зауважив Олександр Попов.

Долучилась до привітання міжнародних делегатів й

заступник Київського міського голови — секретар Київ�

ради Галина Герега. “Ми дуже раді, що в цей особливий

для нас день разом з нами святкують наші друзі з інших

країн. Київ надзвичайно цінує відносини з містами�по�

братимами і містами�партнерами. Ми сподіваємося, що

з часом наша співпраця буде поглиблюватись і розвива�

тись”, — зазначила Галина Герега.

До слова, мери п’яти європейських міст повідомили,

що мають намір відвідати Київ під час проведення Євро�

2012. Вже незабаром на футбольне дійство до столиці

прибудуть очільники Тулузи, Лейпцигу, Москви, Тбілісі

та Відня
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Андріївський узвіз відкриють 3 червня
Проте вже вихідними сотні иян та остей міста мали можливість -

ляти любленою в лицею, адже напередодні, 26 травня, за дор чен-
ням олови КМДА Оле сандра Попова т т вім н ли де оративне ос-
вітлення та від рили прохід для містян.
Оле сандр Попов б в першим, хто відвідав звіз після ре онстр -

ції. Ввечері 26 травня, одраз після онцерт на Софійсь ій площі, о-
лова КМДА разом із заст пни ом Київсь о о місь о о олови — се ре-
тарем Київради Галиною Гере ою, пройшовши від Софійсь ої площі
до Андріївсь о о звоз , та на власні очі пересвідчились в я ості ви о-
наних робіт. Відреставрованим звозом Оле сандр Попов сп с ався
разом із сотнею иян, я им поталанило стати свід ами запалення ліх-
тарів на ле ендарній в лиці, я а тривалий час б ла за рита на
ре онстр цію.
“Ми обіцяли відремонт вати Андріївсь ий звіз до Дня міста і ви о-

н ємо свою обіцян . Ми пра тично завершили всі роботи, вім н ли
де оративне освітлення звоз , зняли б дівельні пар ани, аби ияни
мали вільний дост п до любленої в лиці, оновленої і ре онстр йова-
ної. Протя ом тижня б дівельни и допрацюють дея і моменти, і вже 3
червня ми офіційно від риємо оновлений Андріївсь ий звіз”, — роз-
повів Оле сандр Попов.
Він додав, що власне церемонія від риття та ож запам’ятається и-

янам. Зо рема на 3 червня запланована ці ава про рама з вист пами
зіро , серед я их і відомий ви онавець Оле С рип а

День Києва пройшов без порушень 
громадського порядку
26–27 травня столиці відб валися свят ові заходи з на оди Дня

Києва. Про рама свят вання с ладалася з численних льт рних,
розважальних, спортивних заходів, я і пройшли не тіль и центрі, а й
в сіх районах міста. 1530- річницю столиці б ло відзначено з мас-
штабним розмахом, в рочистих заходах взяли часть тисячі иян та
остей міста. Відповідно ерівництвом столичної міліції б ло задіяно
необхідн іль ість працівни ів для охорони ромадсь о о поряд .
Свят вання ромадянам допомо ли провести 1200 правоохоронців
столично о міліцейсь о о арнізон та 600 війсь овосл жбовців вн т-
рішніх війсь . Свят ові заходи пройшли без пор шень ромадсь о о
поряд , повідомляє ВЗГ ГУМВС У раїни в м. Києві

Цифра дня

3 491 000 000 
гривень — на таку суму виконано обсяг робіт столичними будівельниками
в січні – квітні 2012 року, що на 0,8 відсотка більше, ніж у січні – квітні 2011
року 
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Подарунки до свята
П’ять багатодітних родин отримали квартири, 
а 148 киян — ювілейні медалі
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

З на оди відзначення Дня Києва та
Дня столиці олова КМДА Оле сандр
Попов вр чив п’ять запрошень на
отримання вартирних ордерів сто-
личним ба атодітним родинам. Крім
то о, 148 працівни ів підприємств
столиці за особистий внесо роз-
вито міста отримали ювілейні ме-
далі “На відзначення 1530-річчя Ки-
єва”.

Цього року День Києва у столиці святкували

масштабно з масою святкових заходів та різних

презентів від міської влади. Знаковим подарун!

ком напередодні свята стали п’ять квартир для

багатодітних родин. Запрошення на отримання

ордерів вручив родинам голова КМДА Олек!

сандр Попов. Для багатьох сімей житло довгоочі!

куване. “Цієї квартири я чекала понад 20 років.

Уже втратила надію, а тут такий подарунок до

свята. Приємно, що міська влада не забуває про

нас”,— розповіла “Хрещатику” мати п’яти дітей

Надія Чудюк.

“У першому кварталі план будівництва у сто!

лиці перевиконано на 15 %. Загалом за поточний

період “Київміськбуд” звів понад 70 тис. квад!

ратних метрів житла — це тисячі нових квартир

для киян. Також ми маємо великі плани на про!

грами доступного житла, зокрема йдеться про

“70х30” та програму іпотечного кредитування,

яка передбачає виплату протягом 15 років під 3 %

річних. Я переконаний, що об’єднані зусилля

цих програм дозволять нам вже найближчим ча!

сом значно покращити житлове забезпечення

киян”,— зазначив Олександр Попов.

До слова, родині Лісніченко, у яких народи!

лась трійня, також вручили документи на тимча!

сову однокімнатну квартиру. Тут сім’я мешкати!

ме до моменту отримання житла за чергою квар!

тирного обліку.

Окрім цього, голова КМДА вручив ювілейні

медалі “На відзначення 1530!річчя Києва”.

Цього дня 148 нагород отримали працівники

різних підприємств столиці за особистий внесок

в культурний та соціально!економічний розви!

ток міста. Серед них лікарі, вчителі, вихователі

дитсадків, керівники ОСББ та ОСН, водії тро!

лейбусів та машиністи метрополітену, касири,

слюсарі, сантехніки, рятувальники, викладачі

міських вузів та інші. Зауважимо, ювілейну ме!

даль від голови КМДА отримала й фахівець з

комп’ютерної графіки (дизайну) газети “Хре!

щатик” Олена Нагорна.

“Мені приємно від імені територіальної грома!

ди нашого міста вручити вам ювілейну медаль.

Ви ті люди, які щодня вносять неоціненний вне!

сок в розвиток столиці, й, перш за все, дякую за

вашу працю”, — звернувся до нагороджених

Олександр Попов

Музей історії Києва отримав
нове приміщення
Повноцінна експозиція тут відкриється вже в серпні
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

В День Києва б ло офіцій-
но завершено б дівництво
приміщення для М зею іс-
торії міста Києва по в л.
Бо дана Хмельниць о о, 7.
На рочистій церемонії
від риття влада міста, б -
дівельни и та меценати
передали символічний
люч м зейни ам. Цьо о ж
дня всі охочі мо ли завіта-
ти до ново о приміщення,
де б ли представлені дея і
предмети е спозиції. Пла-
н ється, що м зей зі
сформованою е спозицією
від риє двері для відві-
д вачів на День незалеж-
ності У раїни.

Експонати Музею історії міста Ки!

єва, які 8 років зберігалися у ящиках

на верхньому поверсі Українського

дому, нарешті перевезуть до нового

власного приміщення. “Символічно,

що будівлю музей отримав саме до

Дня Києва. Це історичний факт, на

який ми дуже чекали. Тут, у самому

центрі столиці, на площі понад 3 ти!

сячі квадратних метрів розміщувати!

муться експозиції Музею історії міс!

та Києва,— наголосив на урочистій

церемонії голова КМДА Олександр

Попов.— Звичайно, нам необхідно

ще добре попрацювати, аби музей

можна було відкрити для киян. Не!

обхідно сформувати експозицію,

оформити зали. Я сподіваюся, що

вся ця робота буде виконана до Дня

незалежності України, і музей запра!

цює на повну потужність”. Також го!

лова КМДА подякував меценатам —

Вагіфу Алієву та Вадиму Столару —

за такий щедрий подарунок місту та

гарний приклад для тих, хто має

можливість зробити свій внесок у

розвиток столиці, а також будівель!

никам, які працювали на об’єкті ці!

лодобово, аби вчасно здати в експлу!

атацію приміщення музею.

На відкриття будівлі музею заві!

тало чимало гостей — посадовці

КМДА, народні депутати, громад!

ські діячі та митці. Багато з них

прийшли з подарунками. Так, голо!

ва Національної спілки художників

України Володимир Чепелик пере!

дав в дар Музею історії міста Києва

десять картин сучасних київських

художників. А академік, директор

Інституту історії НАН України Ва!

лерій Смолій презентував музею

унікальне видання — нову ілюстро!

вану історію міста Києва, яка була

видана за підтримки КМДА. “Це

фантастичне видання з новими

концепціями, з новими підходами,

новими оцінками та новими людь!

ми. Ця книжка — це Київ живий, це

ви, шановні кияни”, — зазначив

науковець.

Уже в неділю кияни могли поба!

чити в музеї частину експозиції.

Так, на першому поверсі гостей зу!

стрічав барельєф одного з покро!

вителів столиці Архангела Михаїла

XVIII ст., а у залах можна було по!

бачити копії мозаїк архітектурних

споруд Києва ХІІ століття. На дру!

гому поверсі були представлені

картини сучасних художників з

пейзажами столиці та проходило

театралізоване дійство за мотивами

епохи княжої доби. На третьому

поверсі розташувалися старовині

костюми, які відвідувачі оглядали

під гру ансамблю лютністів. “Наша

майбутня експозиція має бути, в

першу чергу, необтяжливою та ці!

кавою як дорослим, так і дітям,

щоб відвідувачі хотіли знов повер!

нутися до нас, — розповів “Хреща!

тику” директор музею Сергій Кро!

левець. — Ми будемо використову!

вати досвід сучасних європейських

музеїв, наприклад, голландських, і

нетрадиційні інтер’єри приміщен!

ня дають нам таку можливість”

За словами олови КМДА Оле сандра Попова, М зей історії міста Києва запрацює на повн пот жність до Дня
незалежності

Реконструкцію проспекту 
Бажана завершено
На оновленій магістралі облаштували велодоріжки та встановили
футбольні "Золоті ворота"
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

У столиці повністю завершили ре онстр цію східних
воріт міста — проспе т Ми оли Бажана. До цьо о авто-
ма істраль б ла незадовільном стані, адже востаннє
її ремонт вали близь о 25 ро ів том . Оновлення прос-
пе т проводили, ви ористов ючи найс часніші техно-
ло ії, замінюючи не лише асфальтове по риття, а й ос-
вітлення, та облашт вали приле л територію. Днями
автома істраль о лян в і олова КМДА Оле сандр По-
пов.

Реконструкцію проспекту Бажана завершили у рекордні строки і ввели в

експлуатацію раніше майже на чотири місяці. “Сьогодні ми маємо 10 км

проспекту, який повністю реконструйований. Причому оновлено не лише

дорожнє покриття, а й тротуарну частину, здійснено благоустрій та озеле!

нення всіх прилеглих шляхопроводів. Роботи виконані із застосуванням

найбільш сучасних технологій, і їх якість ми гарантуємо. А що стосується

зовнішнього оформлення, то я думаю, що його оцінять всі кияни та гості

столиці, які прибуватимуть через східні ворота до нашого міста”, — зазна!

чив Олександр Попов.

На проспекті було повністю замінене асфальтобетонне покриття на нове,

яке складається із трьох армованих шарів. А для безпеки руху автотранспор!

ту встановлені сучасні бар’єрні огородження та нанесена якісна розмітка.

Подбали і про гідне підсвічування проспекту уночі. Так, вздовж автомагістра!

лі замінили всі освітлювальні опори на нові, сталеві, та встановили енергозбе!

рігаючі лампи, крім того, художньо підсвітили всі шляхопроводи над проспек!

том. Окрім цього, по всій протяжності влаштували велосипедні доріжки. Як за!

значив Георгій Глінський, гендиректор КК “Київавтодор”, на цьому проект з

облаштування велодоріжок на території Дарницького району не завершиться.

У планах в найближчих три тижні замкнути їх у кільце (20 кілометрів). Голова

КМДА доручив провести відповідні консультації з асоціацією велосипедистів.

Облаштували і прилеглі території оновленої магістралі. Комунальниками

було висаджено близько 1 млн квітів та встановлено квіткові ампельні конс!

трукції. Олександр Попов висловив сподівання, що проспект стане справж!

ньою окрасою столиці, та зазначив, що роботи з озеленення будуть продов!

жуватися і надалі — тут висадять нові дерева та встановлять ще 100 ампель!

них квіткових конструкцій. А справжньою “родзинкою” реконструйовано!

го проспекту стали декоративні “Золоті ворота”, які відтепер прикрашають

в’їзд до міста

Лук’янівський ринок працює у звичайному режимі
Соціальна напр а дов ола Л ’янівсь о о рин , що Шевчен івсь о-

м районі столиці, ви ли ана винят ово онфлі том двох бізнес-стр -
т р. Київсь а влада не підтрим ватиме б дь-я ої із сторін с переч и. Та-

позицію під час робочої поїзд и на Л ’янівсь ий рино озв чив оло-
ва КМДА Оле сандр Попов. Він за ли ав сторони онфлі т не втя ва-
ти протистояння підприємців та по пців рин і не посилювати соці-
альної напр и. “Я приїхав пересвідчитись роботі рин . Він працює
звичайном режимі. Підприємці продовж ють працювати на своїх місцях.
Я особисто в цьом пересвідчився. Протистояння існ є на рівні омпа-
ній, я і претенд ють на цей рино . КМДА не підтрим ватиме жодн зі
сторін онфлі т . Ми розпочали робот щодо повернення рин до ом -
нальної власності. Але механізм повернення юридичном полі потреб є
час . Вже є протест про рора, нині справа знаходиться на роз ляді
с ді”,— с азав Оле сандр Попов. Водночас олова КМДА повідомив, що
зверн вся до правоохоронців з проханням стежити за правопоряд ом на
території рин з тим, аби ні підприємцям, я і т т працюють, ані иянам
нічо о не за рож вало. Крім то о, олова КМДА на олосив, що про жод-
не б дівництво ба атоповерхіво на території рин не може б ти й мо-
ви. Л ’янівсь ий рино продовж ватиме свою профільн діяльність за
б дь-я их обставин

Ще чотири столичних пляжі отримали санітарні
паспорти
У рез льтаті численних перевіро Державними санітарними ор анами

столичні пляжі “Молодіжний”, “Тельбін”, “Райд а” та “Венеція” отримали
санітарні паспорти. Про це повідомив енеральний дире тор ом нально-
о підприємства “Плесо” Павло Походій. Та им чином, цьо о ро меш-
анці та ості міста мали змо відсвят вати День народження столиці на
п’яти иївсь их пляжах. Відпочиваючі мож ть насолодж ватися золотим
піс ом пляжів та патись чистій безпечній воді. На адаємо, що перший
санітарний паспорт на від риття і ф н ціон вання отримав пляж “Дитя-
чий”. За словами Павла Походія, наразі триває а тивна співпраця КП
“Плесо” із районними та місь ою СЕС щодо отримання санітарних пас-
портів на інші пляжі, зо рема “Передмістна слобід а”, “Чорторий” тощо

Телевізійна реклама як засіб ухилення 
від сплати податків
В рез льтаті проведених оперативно-розш ових заходів співробітни-
ами Головно о відділ подат ової міліції ДПІ Дніпровсь ом районі м.
Києва Державної подат ової сл жби ви рито фа т мисно о хилення від
сплати подат ів в особливо вели их розмірах одним із відомих підпри-
ємств, я е займається виробництвом дистильованих ал о ольних напоїв.
Встановлено, що енеральний дире тор підприємства “Г” ромадянин

Т. вирішив створити фінансовий механізм шт чно о зменшення подат о-
вих зобов’язань сво о підприємства перед державним бюджетом У ра-
їни, я ий поля ав перерах ванні оштів на поточні рах н и фі тивних під-
приємств для зняття їх отів ою. Для цьо о діл ами б ла розроблена ціла
схема проведення осподарсь их операцій по нібито розміщенню ре ла-
ми відомо о ал о ольно о бренд на теле аналах “Інтер”, “СТБ”, “Ст дія
“1+1” та ТРК “У раїна”. Державний бюджет раїни за рах но цих сприт-
ни ів недоотримав майже 3 млн рн. Проти енерально о дире тора під-
приємства “Г” слідчим відділом подат ової міліції пор шено римінальн
справ за озна ами мисно о хилення від сплати подат ів в особливо
вели их розмірах (ст. 212 КК У раїни) та сл жбово о підроблення (ст. 366
КК У раїни). Наразі триває слідство

Уточненення
У номері азети “Хрещати ” № 64 (4084) від 15 травня 2012 р б ла до-

п щена технічна помил а. У статті “Лі и для иян стан ть дост пними”
оментарі Філі Іванівни Жебровсь ої б ло неправильно в азано її посад ,
а саме: “ ендире тор фармацевтичної фірми “Дарниця”. Уточнюємо, що
посада Філі Жебровсь ої — енеральний дире тор ПАТ “Фарма ”
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Гроші

Ділові новини

У “Борисполі” відкрито 
найбільший в Україні 
термінал
За частю Президента У раїни

Ві тора Ян овича вчора б ло
від рито термінальний омпле с
“D” ДП “Міжнародний аеропорт
“Бориспіль”, що стане найбіль-
шим в У раїні, адже йо о площа
с ладає 107 тисяч в. м. Новий
об’є т зможе обсл ов вати до
15 млн пасажирів на рі . Вартість
прое т становила 4,8 млрд рн
із зал ченням іноземних інвести-
цій. Зона відправлення ново о
омпле с містить 61 стій реєс-
трації, 18 п н тів онтролю авіа-
безпе и, 28 абін паспортно о
онтролю. Галерея очі вання
рейсів зоні відльот — довжи-
ною 870 м. Для зр чності пасажи-
рів омпле с вперше в У раїні об-
ладнаний системою травелато-
рів, швид ість р х я их стано-
вить 0,5 м/с. Довжина стріч и —
від 28 м до 58 м. Термінал осна-

щено відеоспостереженням та
системою правління б дівлею.
Та ож омпле с обладнано пан-
д сами, ліфтами, ес алаторами
для обсл ов вання пасажирів з
обмеженими можливостями. Гла-
ва держави назвав від риття тер-
мінал чер овою малень ою пе-
ремо ою. Він висо о оцінив ро-
бот всіх, хто дол чився до спо-
р дження омпле с : “Я хотів би
подя вати архіте торам, б ді-
вельни ам — всім, хто займався
цим б дівництвом”.

МВФ радить уряду посилити
оподаткування заможних

МВФ отовий поверн тися до
об оворення питання фінанс ван-
ня У раїни, оли побачить намір
влади продовжити відповідні ре-
форми. Про це заявив лава місії
МВФ Крістофер Джарвіс за під-
с м ами роботи в Києві, передає
“Інтерфа с-У раїна”. За йо о сло-

вами, МВФ пропон є раїнсь ій
владі посилити оподат вання за-
можних ромадян. Я повідомив
Джарвіс, фонд та ож ре оменд є
Кабмін роз лян ти можливість
с орочення іль ості подат ових
піль або обмежити бюджетні ви-
трати. “Змінами до бюджет пе-
редбачено збільшення видат ів
на зарплати і пенсії, а з метою їх
фінанс вання заплановано збіль-
шення бюджетних надходжень.
Для ви онання заплановано о
рядом по азни а дефіцит бю-
джет в 1,8% ВВП, необхідно
вжити нові заходи”,— с азав він.

Внутрішній держборг 
у квітні зріс на 0,6%

Вн трішній бор , порівнянні з
мин лим ро ом, продемонстр вав
невели е зниження через обме-
ження дост п на зовнішні рин и,
зазначають е сперти ING Bank.
Динамі а державно о бор віт-

ні (ріст в 0,6%) не стала несподіва-
ною, ос іль и ріст продемонстр -
вав лише вн трішній бор . Зовніш-
ній залишився незмінним порів-
нянні з попереднім місяцем, а в
річном вираженні навіть с оро-
тився на 0,5% — вперше за остан-
ні п’ять з половиною ро ів. Врахо-
в ючи необхідність по ашення
2012 році низ и зовнішніх запози-
чень, ряд навіть почав вип с
вн трішніх держоблі ацій в інозем-
ній валюті для по риття цих ви-
плат, я і з почат ро принесли в
державн с арбницю 0,64 млрд
дол і 0,28 млрд євро. Це дозволи-
ло в поточном році забезпечити
ви онання забов’язань за зовніш-
німи запозиченнями без зал чен-
ня рес рсів з зовнішніх рин ів.
Співвідношення держбор до
ВВП залишається на рівні 36%, що
нижче середньо о по азни а єв-
ропейсь их держав. Е сперти ING
Bank про ноз ють, що співвідно-
шення держбор до ВВП на і-

нець поточно о ро с ладе
37,7%, і очі ють більш а тивно о
зал чення зовнішніх запозичень
протя ом др о о півріччя.

Збудують дорогу, 
що з’єднає Україну

Про це заявив віце-прем’єр-мі-
ністр інфрастр т ри Борис Ко-
лесні ов. “У найближчі 3-4 ро и
ми план ємо поб д вати транс-
раїнсь ма істраль від Кра ов-

ця (Львівсь а область) до Успен-
и (Донець а область). Ця траса
з’єднає всю У раїн . Від Успен и
до Кра овця по ній можна б де
доїхати за 14 один. Головна її
частина — це Трансдніпровсь а
ма істраль. При стабільном фі-
нанс ванні за 3-3,5 ро и та до-
ро можна поб д вати”,— с а-
зав Колесні ов. За йо о словами,
та і ділян и, я Київ-Канів-Чер а-
си-Дніпропетровсь -Донець , не
б д ть ре онстр юватися. “Бри-

тансь і та німець і інженери, з
я ими ми ведемо онс льтації,
пере онані, що не можна б д ва-
ти поверх старої доро и нов . Ви
не отримаєте ні я ості, ні прозо-
рої ціни. Том б де поб дована
абсолютно нова ма істраль. Я -
що цьо о ро ми за інчимо про-
е т вання цієї ділян и, то в на-
ст пном розпочнеться б дівниц-
тво”,— зазначив Колесні ов.

Споживання вугілля 
збільшилось

За чотири місяці поточно о ро-
У раїна (порівняно з анало іч-

ним періодом мин ло о ро )
збільшила обся и споживання в -
ілля на 5,2% — до 19 млн 609,6
тис. т. Про це йдеться в повідом-
ленні Міністерства енер ети и та
в ільної промисловості У раїни.
Зо рема теплоеле тростанції
збільшили споживання в ілля на
3,6% — до 10 млн 808,6 тис. т

Виграші України 
та Польщі 
від Євро�2012
Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

Інвестиції в Євро-2012 сприяли посиленню інвестицій-
ної діяльності в У раїні та Польщі. За алом інвестовано
30,2 млрд євро, з я их майже 90 % б ло витрачено на
розвито інфрастр т ри в обох раїнах. Очі ється, що
матчі відвідає 1 мільйон т ристів, а це дозволить ра-
їнам- осподарям отримати не менше 800 млн євро.

Загалом на розвиток інфраструктури та спортивних об’єктів Польща та

Україна витратили 30,2 млрд євро. Це зумовило високі темпи зростання ка�

піталовкладень у минулому році — 9% для України та 8,5% для Польщі. Та�

кі результати оприлюднили аналітики АТ “Ерсте Банк”.

За їхніми підрахунками, матчі Євро�2012 відвідає приблизно мільйон ту�

ристів, кожний з них залишиться в державі у середньому на 3�4 дні та ви�

тратить близько 800 євро. Крім того, після чемпіонату українцям та поля�

кам залишиться поліпшена інфраструктура. Експерти зазначають, що лево�

ва частка загальних витрат в Україні пішла саме на розвиток інфраструкту�

ри. Всього на Євро�2012 з 2008 р. до 2012 р. наша держава витратила 9%

ВВП, забезпечуючи робочі місця для 69 тис. осіб на рік.

“Інфраструктура транспорту та спорту вже давно чекала на зміни, і нав�

ряд чи їх можна вважати лише для комфорту туристів. Повністю нові термі�

нали були збудовані у кожному з приймаючих міст. Дороги між містами, де

проводитимуться матчі, були повністю відреставровані. Значно збільшила�

ся кількість засобів громадського транспорту, переважно за рахунок автобу�

сів місцевого виробництва”,— пояснив “Хрещатику” аналітик АТ “Ерсте

Банк” Мар’ян Заблоцький.

Він також додав, якщо б не Євро�2012, то інвестицій в інфраструктуру не

було б. Крім того, підготовка до цієї події сприяла розвитку компаній�забу�

довників та зосередженню державного апарату на розвитку інфраструкту�

ри, який буде лобіювати подальше залучення інвестицій і після завершення

чемпіонату. В той же час аналітики зазначають, що Україну критикують за

високі ціни на номери в готелях, а це може зменшити приплив футбольних

туристів до наших міст

У квітні депозити 
фізичних осіб 
продовжували зростати
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

С орочення за ально о депозитно о портфеля, на д м
е спертів, відображає лише сезонн волатильність де-
позитів орпоративно о се тор . Через обмежений по-
тенціал бан ів до нарощ вання своїх портфелів в поточ-
ном році очі ються помірні темпи зростання редит -
вання на рівні 10%.

Один з основних показників розвитку банківського сектору продемон�

стрував зниження в квітні. Обсяг банківських депозитів знизився на 0,8%,

тоді як кредити продовжили показувати незначні темпи зростання. Динамі�

ка депозитів за їх видами засвідчує зниження лише в сегменті корпоратив�

них депозитів (�3,0%), тоді як депозити фізичних осіб (основний індикатор

довіри до банківської системи України) продемонстрували зростання. Де�

позити фізосіб продовжили зростаючу тенденцію і досягли 14,2% в річному

вираженні. Незначні квітневі темпи зростання кредитування в 0,5% не ста�

ли несподіванкою для гравців ринку. Разом з тим, у річному вираженні

зростання кредитування продовжує сповільнюватися, що, на думку експер�

тів аналітичного відділу ING Bank, пояснюється дефіцитом середньо�і дов�

гострокових ресурсів, обмеженням валютного кредитування, а також знач�

ним обсягом проблемних кредитів. Корпоративні кредити сприяли зрос�

танню загального кредитного портфеля, при цьому обсяг кредитів фізосо�

бам знизився (на 0,6% у місячному вираженні) на тлі зниження частки кре�

дитів в іноземній валюті (�2,0%). Катерина Вінницька, директор департа�

менту продуктів фізичних осіб Альфа�Банку (Україна) вважає, що зростан�

ня депозитних ставок у національній валюті, яке особливо явно спостеріга�

лося на початку року, було пов’язане із зацікавленістю банків у залученні

гривні для активного кредитування: “Також варто враховувати девальвацій�

ні очікування клієнтів, внаслідок яких вони вважають за краще розміщува�

ти вклади на короткі терміни в гривні або конвертують свої заощадження у

валюту. Враховуючи це, найближчим часом ми прогнозуємо незначне зрос�

тання ставок на короткострокові ресурси в гривні”,— зазначає експерт.

“Зростання ставок по депозитах було викликано сезонністю і дефіцитом

ліквідності на ринку,— стверджує Ігор Шумицький, директор департамен�

ту маркетингу роздрібного бізнесу VAB Банку.— На даний момент спосте�

рігається плавне зниження ставок у всіх валютах у більшості учасників

ринку”.

“Обсяг роздрібних депозитів продовжить рости через відсутність у насе�

лення альтернатив для інвестування. За нашими прогнозами, річні темпи

зростання банківського кредитування будуть відносно невисокими — на

рівні 10,4%, а дефіцит довгострокових ресурсів і існуючий обсяг проблем�

них кредитів обмежить в поточному році потенціал зростання банківського

сектору”,— зазначають експерти ING Bank
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Держава он�лайн
Українці стрімко збільшують свою присутність в мережі Інтернет
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Торі ще більше раїнців
приєдналося до всесвіт-
ньої мережі. За даними
ре лярно о дослідження
рин теле ом ні аційних
посл омпанії GfK
Ukraine, в інці 2011 ро
ожен третій меш анець
У раїни принаймні раз на
чотири тижні орист вався
Інтернетом. Для порівнян-
ня — четвертом варта-
лі 2010 ро част а ре -
лярних орист вачів с ла-
дала лише 26%. Та ий ріст
є наслід ом більш а тив-
но о під лючення до мере-
жі я молодих, та і більш
зрілих людей.

Позитивна динаміка помітна і се�

ред усіх вікових груп, окрім населен�

ня, старшого за 60 років. Впродовж

минулого року населення віком 30�

39 років активніше за інших відкри�

вало для себе мережу: частка корис�

тувачів Інтернету цієї вікової групи

збільшилась на 11% і на кінець року

складала 45%. Утім, лідером серед

інтернет�користувачів залишається

молодь віком 16�19 років — 69%.

За словами директора з маркетин�

гу компанії “ВОЛЯ” Ярослава Гуме�

нюка, торік обсяг ринку широко�

смугового доступу до Інтернету ви�

ріс на 33%. “При цьому найбільши�

ми темпами ринок зростав в невели�

ких містах. Можна виділити два

важливих чинники зростання рин�

ку: по�перше, розвиток мереж опе�

раторів в невеликих населених

пунктах, що несе за собою ріст кон�

куренції і, як наслідок, зниження

цін при кращій якості; по�друге,

аудиторія ін�

тернет�корис�

тувачів по�

п о в н ю є т ь с я

як за рахунок

молодих лю�

дей, так і за

рахунок пред�

с т а в н и к і в

старшого по�

к о л і н н я ” , —

пояснює екс�

перт.

Домашній Інтернет

Торік, відзначають фахівці, спос�

терігався активний ріст парку до�

машніх комп’ютерів і ноутбуків.

Частка українців, які мають вдома

комп’ютери/ноутбуки, зросла на 3%

і наразі складає 40%. У минулому

році населення активно підключало

свої пристрої до Інтернету. Так,

частка комп’ютерів, які підключені

до мережі, зросла на 9% у порівнян�

ні з четвертим кварталом 2010 року і

сягнула 77%. Четверо з п’яти україн�

ських користувачів Інтернету голов�

ним місцем доступу називають свій

дім. Про це зазначають 81% корис�

тувачів мережі, що на 4% більше,

ніж у четвертому кварталі 2010 року.

Зокрема частка користувачів віком

40�49 років, для яких дім є основним

місцем доступу до всесвітньої паву�

тини, збільшилась на 11% і склала

87%, що є найвищим показником

серед усіх вікових груп.

“Основна тенденція характери�

зується наявністю на ринку великої

кількості операторів, низьким поро�

гом входу, жорсткою конкуренцією,

яка призводить до зростання швид�

кості в пропозиціях і зниження ці�

ни, що, в свою чергу, робить інтер�

нет�оферти ще більш привабливими

і доступними користувачам,— ді�

литься своїми спостереженнями

Ярослав Гуменюк.— Ринок також

демонструє ще одну важливу тен�

денцію: активне використання

бандл�пропозиції, коли Інтернет

стає додатком до однієї з послуг —

до мобільного зв’язку або TV”. Це

підтверджується і статистичними

даними дослідження ринку. Зокрема

частка інтернет�користувачів, які

переглядали відео або слухали радіо

онлайн, в четвертому кварталі ми�

нулого року склала 18%, що на 4%

більше за показник 2010.

Експерти також звертають увагу

на високу цінову конкуренцію на

ринку інтернет�провайдерів, яка

призвела до того, що у великих міс�

тах ціна приблизно вирівнялася, і на

перше місце поступово виходить

якість обслуговування, надійність

доступу, технічна підтримка і попу�

лярність бренду. “Темпи зростання у

великих містах істотно сповільнюю�

ться, в той же час в невеликих міс�

тах, районних цен�

трах вони зали�

шаються на колиш�

ньому рівні”,—

вважає Ярослав Гу�

менюк. За його

словами, цього ро�

ку продовжиться

тенденція погли�

нання регіональ�

них компаній на�

ціональними.

Заглиблення 
у світову мережу

За даними опитування GfK

Ukraine, з 54% до 41% зменшилась

частка інтернет�користувачів, які

протягом тижня проводять в мережі

до 5 годин для особистих, не пов’я�

заних з роботою, цілей. В той же час

на 10% зросла частка тих, хто прово�

дить онлайн більше 10 годин на

тиждень, і сягнула 38%. Найчастіше

українці відвідують Інтернет для то�

го, щоб скористатись електронною

поштою і соціальними мережами.

Торік частка таких користувачів

продовжила зростати і на кінець ро�

ку склала 49%, що на 11% більше,

ніж в четвертому кварталі позамину�

лого.

Якщо раніше в соціальних мере�

жах в основному були представлені

люди віком 20�39 років, то впродовж

2011 року ними активніше зацікави�

лось і старше покоління. Збільши�

лась частка користувачів, які відвіду�

ють сайти соціальних мереж серед

вікових груп 40�49 та 50�59 років: від

14% і 21% до 43% та 38% відповідно.

За словами Сергія Товстенко�За�

беліна, провідного спеціаліста зв’яз�

ків зі ЗМІ компанії “Київстар”, дані

тенденції спонукають до розвитку

мобільного інтернету: “Торік на роз�

виток ринку вплинув бум інтернети�

зації суспільства, використання соці�

альних мереж і різноманітних інтер�

нет�додатків, еволюція мобільних

терміналів — тачфони, смартфони,

які пристосовані для зручного вико�

ристання Інтернету, заполонили ри�

нок. Усе це сприяє популяризації мо�

більного інтернету у кінцевого спо�

живача,— стверджує експерт.— Ми

бачимо насичення традиційного

ринку мобільного зв’язку в Україні —

впровадження таких послуг вже по�

над 120%. Тому телеком�оператори

відходять від базової моделі, з якої

вони починали бізнес, і все більше

стають мультисервісними провайде�

рами: починають орієнтуватись не на

послугу, а на потреби клієнта”.

Торік клієнти “Київстар” почали

користуватись мобільним інтерне�

том удвічі більше, ніж у 2010 році.

Трафік мобільного інтернету в мере�

жі зріс на більш ніж 49%, до 878 Те�

рабайтів. А загальна кількість ко�

ристувачів послуги (мобільний ін�

тернет з допомогою EDGE і wap)

склала на кінець 2011 року 7 млн.

360 тис клієнтів. Власне, розрізняю�

ться клієнти в основному за спосо�

бом доступу — з використанням так

званих “великих” чи “малих” екра�

нів. Перші користуються мобільним

інтернетом з допомогою ноутбуків,

до яких підключать USB модеми або

смартфони. Другі надають перевагу

доступу в Інтернет винятково з ви�

користанням смартфонів або інших

мобільних телефонів.

Безкоштовний Wi7Fi 
вже на вулицях столиці

У плані розвитку Інтернету Київ

займає лідерські позиції. Днями у

столиці запрацювала безкоштовна

мережа “KYIVFREEWi�Fi” на ді�

лянці — від майдану Незалежності,

по вул. Хрещатик і до Бесcарабсько�

го ринку. За перший день послугою

скористалися 1600 киян і гостей міс�

та. Нагадаємо, цей проект закладено

до ініціативи “Електронний уряд”

Стратегії розвитку міста Києва до

2025 року.

“На сьогоднішній день Wi�Fi пра�

цює в тестовому режимі, швидкість

передачі даних обмежена на рівні 

2 Мбіт в секунду, — заявив заступ�

ник голови КМДА Руслан Крама�

ренко. — За декілька днів, після за�

вершення періоду тестування,

швидкісний інтернет запрацює вже

в звичайному режимі. Впевнений,

що в період Євро�2012 така послуга

буде популярною як серед вболі�

вальників, так і серед киян, та до�

зволить отримувати останні новини

про перебіг чемпіонату”.

Майбутнє “павутини”

На думку Ярослава Гуменюка,

бездротовий доступ до мережі Ін�

тернет на сьогодні має найбільші

темпи приросту, але, в той же час в

абсолютних значеннях приріст про�

водового Інтернету залишається

традиційно високим. “За нашими

прогнозами, в середині 2012 року

частка підключених до мережі ком�

п’ютерів вже перевищить 80%”,—

додає Соломія Глібовицька, стар�

ший дослідник відділу досліджень

телеком�ринку GfK Ukraine.

“Тенденції мобільного інтернету,

які будуть популярні в Україні най�

ближчим часом — це мультисервіс�

ність і цифрові медіа. Основний ви�

клик для України сьогодні — це по�

долання технологічного відставання

у розвиткові 3G зв’язку. Фіксований

широкосмуговий Інтернет в Україні

розвивається швидкими темпами,

проте мобільний інтернет так і не

набув достатнього розвитку. На

жаль, досі не вирішені питання із

конкурсом на ліцензію 3G — без

цього конкуренції на ринку швид�

кісного мобільного інтернету не бу�

де, а отже, не буде і розвитку й по�

ширення цієї послуги. Через затягу�

вання питання з тендером на ліцен�

зію, можливості мобільного широ�

космугового доступу штучно обме�

жуються, що впливає на спектр сер�

вісів для клієнтів, а також на розви�

ток національного IT продукту для

цієї галузі, як�от: розробка застосу�

вань для швидкісного мобільного

інтернету”,— підсумовує Сергій

Товстенко�Забелін

Частка українців, 
які мають вдома

комп’ютери/ноутбуки,
зросла на 3% і наразі
складає 40%. Торік
населення активно

підключало свої пристрої
до Інтернету 
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Шістнадцятиповерхівка,

що на вул. Маршала Тимо�

шенка, 2�л, на перший по�

гляд зовсім не примітна й

нічим не відрізняється від

решти будинків. Але осо�

бливість цієї будівлі стає по�

мітна одразу, тільки�но пе�

реступиш поріг — пофарбо�

вані стіни, акуратно викла�

дена плиткою підлога, від�

ремонтовані поштові

скриньки, хол сяє чистотою.

Та колись тут було не так.

Будинок був зданий в

експлуатацію у 1996 році й

мав безліч недоробок, бага�

то що тут не відповідало

держстандартам. Аби навес�

ти лад у своєму будинку,

мешканці в 2002 році ство�

рили ОСББ "Чайка", та й

після цього значних змін не

відбулось. Лише два роки

тому, коли керувати ОСББ

став Геннадій Кузнєцов, тут

почалися радикальні зміни,

й зараз будинок не впізнати.

"Коли я сюди прийшов

вперше, побачив, що буди�

нок у такому стані, що його

було простіше знести й по�

будувати новий. Але оскіль�

ки я добре розуміюся на

житлово�комунальному

господарстві й маю великий

досвід, одразу приступив до

роботи",— розповідає "Хре�

щатику" Геннадій Кузнєцов.

За короткий термін

спільними зусиллями меш�

канців у будинку перероби�

ли систему опалення, пода�

чі холодної та гарячої води в

підвальному приміщенні.

Також цілком осучаснено

електрощитову.

Геннадій Дмитрович

вкотре наголошує, що

ОСББ краще ЖЕКів й має

безліч переваг. "Але успіх

об'єднання багато в чому

залежить від його керівни�

ка, він має бути "технарем",

юристом, бухгалтером, ад�

вокатом, дипломатом —

охоплювати усі спеціально�

сті, які є. Якщо керівник

ОСББ професіонал, то усі

проблеми будинку вирі�

шаться, й мешканці будуть

задоволені,— вважає пан

Кузнєцов.— Не менш важ�

ливою є й оплата за кому�

нальні послуги: якщо люди

не платять, то грошей не

вистачає, щоб покрити усі

витрати. У нашому будинку

є дві квартири, які нехтують

усіма попередженнями й

уже кілька років не оплачу�

ють надані послуги. Через

це гальмується нормальна

робота ОСББ".

До слова, міська влада ак�

тивно допомагає та підтри�

мує ОСББ. "Скільки б ми не

зверталися в Оболонську

РДА, ГУ житлового госпо�

дарства й Київську міськад�

міністрацію, нам жодного

разу не відмовили. Навпаки

завжди йдуть назустріч. За

що ми їм вдячні",— наголо�

шує керуючий. Так, на звер�

нення ОСББ "Чайка" місто

виділило кошти на ремонт

фасаду будинку. Зараз тут

завершуються роботи.

Окрім цього, за підтримки

міста будинок ввійшов до

програми теплоенергозбе�

реження — розроблено про�

ект встановлення лічильни�

ків на тепло та гарячу воду.

До слова, лічильники на

тепло встановлені, й меш�

канці уже місяць ними ко�

ристувалися. Як зазначають

люди, економія становить

до 40 відсотків за умови, що

немає підігріву підлоги і до�

даткових радіаторів. Лі�

чильники ж на гарячу воду

зараз завершують встанов�

лювати.

Попри те, що за два роки

зроблено чимало, зупиня�

тись на досягнутому

мешканці не збираються,

адже ще є над чим працю�

вати. "Найбільша проблема

нашого будинку — мережі

холодного водопостачання

проходять через територію

гуртожитку Національної

музичної академії мистецтв

ім. П. І. Чайковського й пе�

ребувають на їхньому ба�

лансі. Ми від них залежи�

мо, й коли стаються пориви

мереж, нас не допускають їх

ремонтувати, — розповів

"Хрещатику" Геннадій

Дмитрович. — Ми уже має�

мо проект на індивідуальне

відведення холодної води,

але він дороговартісний, й

без підтримки міста ми не в

змозі його реалізувати".

Пан Кузнєцов додав, що

попри труднощі вдалося

зробити чимало. Зокрема

на сьогодні вже відремон�

товано хол і центральний

вхід, замінено в підвально�

му приміщенні труби ХВП,

ГВП, ЦО і каналізації.

Окрім цього, встановлено

нову щитову, насос для під�

вищення тиску подачі води,

крани для відключення

стояків при аваріях та інше.

"У найближчих планах

ОСББ "Чайка" — ремонт

даху, індивідуальне підклю�

чення ХВП, підготовка до

ремонту ліфтів, узаконення

земельної ділянки, ремонт

щитків з приладами обліку

в холах на кожному повер�

сі",— повідомив Геннадій

Кузнєцов

На Позняках з'явився 
"Фонтан закоханих"
Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

"Фонтан за оханих" об-
лашт вали пар "По-
зня и". На рочистом
від ритті б ли прис тні
олова КМДА Оле сандр
Попов та олова Дар-
ниць ої РДА Сер ій Віт-
овсь ий разом з автор-
ами прое т — імна-
зист ами О саною Кор-
ш новою і Оль ою Литви-
нен о.

Нагадаємо, проект "Фонтан зако�

ханих" став переможцем першого

київського конкурсу молодих до�

слідників "СтратегіЯ", організова�

ного КМДА та фондом "Освітні іні�

ціативи". Композиція водограю

складається з двох частин. Перша —

це скульптура на клумбі у вигляді

жіночої та чоловічої рук. Жіноча ру�

ка тримає на долоні серце, а чолові�

ча — парасольку та захищає кохан�

ня від негоди. Друга частина компо�

зиції — це власне фонтан, який

представлений у вигляді груші як

символу солодкого та соковитого

кохання.

"Символи, закладені у компози�

цію фонтану, оберігають кохання, а

дощі і зливи омивають всі мрії",—

пояснили свою ідею авторки проек�

ту — учениці гімназії "Діалог" Окса�

на Коршунова та Ольга Литвинен�

ко. На знак подяки за допомогу у

реалізації проекту дівчата подарува�

ли очільнику КМДА книжку�аль�

бом "Київ від А до Я: Дарницький

район". "Дуже приємно, що

здійснено ідею, яка виникла у на�

ших дітей. Інколи їхні ідеї значно

цікавіші, ніж у дорослих. Це пер�

ший світломузичний фонтан з та�

кою назвою у столиці",— розповів

Олександр Попов.

Одночасно із запуском "Фонтану

закоханих" було відкрито шість ко�

льорових плаваючих фонтанів на

озері Лебедине, що поряд з пар�

ком. "У переддень Євро�2012, щоб

ще краще прикрасити в'їзд з аеро�

порту Бориспіль у місто, що про�

лягає через проспект Бажана, ми

відкрили на озері шість кольоро�

вих плаваючих фонтанів. Окрім

того, з нагоди Дня міста влаштува�

ли для жителів району концерт, на

який запросили вокально�інстру�

ментальний ансамбль "Лейся, пес�

ня", дует Потапа і Настю Камен�

ських, заслужених артистів Укра�

їни Мар'яна Гаденка, Олега Дзюбу,

Віктора Шпортька. Гадаю, таке

святкування Дня міста сподобаєть�

ся дарничанам",— зазначив голова

Дарницької РДА Сергій Вітков�

ський.

З нагоди Дня міста у центральній

частині Києва було відкрито ще

один унікальний каскадний світ�

ломузичний фонтан у сквері Марії

Заньковецької. Окрім водограю,

тут повністю відновили зелену зо�

ну: висадили дерева, влаштували

паркове освітлення, розбили клум�

би та квітники. До речі, ремонтні

роботи проведені і в музеї Марії

Заньковецької. "Завдяки особли�

востям рельєфу скверу тут вдалося

реалізувати дуже цікаву каскадну

концепцію світломузичного фон�

тану. Переконаний, він сподобає�

ться киянам, бо дійсно дуже кра�

сивий і незвичайний. Сквер Марії

Заньковецької, як і сам музей, дав�

но потребував відновлення. Це

майже центр столиці, тому тут ба�

гато туристів, полюбляють це міс�

це і самі кияни, тож перекона�

ний — тут завжди буде людно",—

сказав під час відкриття Олександр

Попов.

Ще одним подарунком до Дня

міста став оновлений фонтан на

майдані Незалежності, який відте�

пер теж світломузичний. Фонтан�

ний комплекс складається із шес�

ти незалежних одна від одної чаш.

Сьома підковоподібна розташова�

на навколо даху торговельного

центру "Глобус". Фонтани оснаще�

ні новітнім програмним забезпе�

ченням та спеціальним обладнан�

ням, завдяки якому здатні зміню�

вати малюнок водяних потоків у

ритмі музичного супроводу. У ве�

чірній час водограї матимуть дина�

мічне освітлення. Музичною ос�

новою для супроводу водяного

шоу будуть твори українських

митців

Загалом до свята у місті відкрито чотири водограї

У Дарницькому районі відкрито
дев'яту амбулаторію сімейної 
медицини
До Дня Києва меш анці Дарниць о о район от-

римали нов амб латорію за альної лі арсь ої
пра ти и. Новий медичний за лад на в лиці Гми-
рі, 8 зможе обсл ов вати 8 тисяч меш анців мі -
рорайон "Осо ор и".
Під час рочисто о від риття амб латорії пові-

домили, що на її б дівництво містом б ло виділено 1,5 млн рн.
Відта медицина стала ближчою на 5 ілометрів для 8 тисяч меш ан-

ців мі рорайон "Осо ор и", адже меш анці мі рорайон обсл ов ю-
ться Центральній полі лініці, що знаходиться на в л. Вербиць о о.
Зараз районі вже працює 8 амб латорій. Сьо одні світовий досвід
по аз є, що інстит т сімейно о лі аря є наба ато ефе тивнішим, адже
працює не лише на вирішення проблеми, а й на її попередження. Ми-
н ло о ро проводили ан ет вання районі, і з 25 тисяч меш анців 70
відсот ів опитаних підтвердили бажання отрим вати медичн допомо-

саме сімейно о лі аря

У Голосіївському районі стало 
на один сквер більше
25 травня в Голосіївсь ом районі б ло рочисто

від рито між вартальний с вер за адресою в л.
Деміївсь а, 45-а за частю олови Голосіївсь ої
райдержадміністрації Оле сандра Незнала, за-
ст пни а олови Павла Ж а, настоятеля Свято-
Вознесенсь ої цер ви протоієрея Павла Кирилова,
меш анців приле лих б дин ів.

Б дівництво с вер б ло розпочато в березні 2012 ро . За цей о-
рот ий проміжо час на вели ій території с вер (1100 в. м) б ло
зроблено чимало, зо рема про ладено пішохідні доріж и, посаджені
молоді сосни, берези, липи, щі, облаштовано вітни и, встановлено
лави для відпочин та рни для сміття. На прохання меш анців з діть-
ми с вер б ло облаштовано панд сами для сп с олясо та с час-
ним і ровим майданчи ом. Ч довий сюрприз че атиме на малеч — в
дитячій зоні працівни ами ЖЕО-103 б ло встановлено дерев'ян пар-
ов с льпт р — подар но чнів Київсь о о вищо о професійно о
чилища деревооброб и.
Після рочистої церемонії настоятель Свято-Вознесенсь ої цер ви

протоієрей Павло Кирилов освятив с вер.
Тепер меш анців Голосіївсь о о район стало на одне місце для

відпочин більше. Тож і люди похило о ві , і молодь, і мами з дітьми
матим ть можливість більше час проводити на свіжом повітрі

Пришкільні табори Голосієва гостинно 
відчинять двері
Після за інчення навчально о ро ш олярів з'явиться більше час

для дозвілля. Том за традицією з настанням літа для чнів остинно від-
чинять свої двері приш ільні табори в за альноосвітніх ш олах Голосіїв-
сь о о район . Наразі завершено ор анізаційні роботи, щоб в 6 освітніх
за ладах район (№№ 220, 269, 59, 85, 273, 165) з 28 травня по 21 черв-
ня ф н ціон вали приш ільні табори. За алом за цей час в них всти не
відпочити близь о 360 чнів 1—5 ласів. В той час, оли бать и працю-
ватим ть, на дітей че атиме льт рно-розважальна про рама: рт и,
е с рсії, виїзди на природ , он рси, і ри, спортивні зма ання тощо. У
таборі передбачене повноцінне харч вання та денний відпочино .
За альна вартість дитячо о відпочин — 423 рн, але бать и спла-

ч ють лише 25 відсот ів від вартості п тів и, це становить 105,75 рн

У Центрі "Десантник" пройшла
відкрита першість з єдиноборств
та важкої атлетики, присвячена
Дню Києва
24 травня філії Центр війсь ово-патріотич-

но о та спортивно о виховання молоді "Десант-
ни " (просп. Леся К рбаса, 12- ) пройшла від-

рита першість Центр з єдиноборств (бо с, і бо син та тайсь ий
бо с) та від рита першість з важ ої атлети и на бо олови Святошин-
сь ої РДА Сер ія Рюмшина, присвячена Дню Києва.
Центр війсь ово-патріотично о та спортивно о виховання молоді

"Десантни " створено відповідно до розпорядження Святошинсь ої
РДА 10 червня 2003 ро . "Десантни " є позаш ільним навчальним за-
ладом, я ий здійснює навчально-виховн та спортивно-тренерсь ді-
яльність і об'єдн є дітей та підліт ів від 7 до 18 ро ів. Основною метою
діяльності Центр є виховання ромадянина, я ий пов'язав свою долю
з майб тнім раїни, здатно о стати на захист державних інтересів
У раїни, а та ож моральний, льт рний, інтеле т альний, фізичний
розвито вихованців, адаптація їх до соціальних мов життєдіяльності.
Най оловнішим завданням Центр є протидія соціальним не ативним

проявам, я і мають чіт о виражений не ативний вплив на молодь через
різ е падіння моральних принципів та ромадсь их засад с спільства.
Вихованці Центр під ерівництвом висо опрофесіональних тренерів-
ви ладачів постійно працюють над підвищенням рівня спортивної май-
стерності. Тіль и за останніх три ро и на т рнірах різно о рівня (світ ,
Європи, У раїни, Києва) спортсмени вибороли більш ніж 500 на ород

"Фонтан за оханих" має ви ляд р ші я символ солод о о та со овито о
охання

У б дин на в л. Тимошен а, 2-л змонтовано нов
індивід альн систем холодно о водопостачання

Керівни ОСББ "Чай а" Геннадій К знєцов розповів, що недавно в підвалі б дин встановили нов еле трощитов

Новини районівОСББ відчуває підтримку міста
Завдяки допомозі столичної влади мешканці будинку 
на вул. Маршала Тимошенка, 2�л стали менше платити за тепло

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Все більше меш анців столиці відмовляються від посл ЖЕКів й
бер ть ер вання й обсл ов вання б дин в свої р и, створюючи
Об'єднання співвласни ів ба ато вартирних б дин ів (ОСББ). Саме
про рама реформ вання ЖКГ передбачає творення на добровіль-
ній основі цих об'єднань. А місь а влада всіля о їх підтрим є, зо -
рема виділяючи ошти на ремонт б дин . Про підтрим міста не
з ч то знають в ОСББ "Чай а", що в Оболонсь ом районі столиці.
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №39 (1058)

ВІВТОРОК,
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2012 року

Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“БОРИСПІЛЬМІСЬКБУД” для завершення будівництва житлово�офісного 
комплексу з підземним паркінгом у 4�а мікрорайоні житлового масиву 

Позняки у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 531/7868 від 26 квітня 2012 року

Відповідно до статей 55, 56 Закону України “Про землеустрій” та статей 93, 123 Земельного кодексу України і розглянувши тех�
нічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та технічну документацію
із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, враховуючи протокол спільної
наради щодо вирішення питань відновлення будівництва житлових будинків на вул. Сім’ї Сосніних, 4�а у місті Києві та вул. Київ�
ський шлях, 95 у м. Борисполі Київської області від 04.10.2011, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про закріплення пам’яток культурної спадщини на вул. Г. Сковороди, 2 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 503/7840 від 26 квітня 2012 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, статті 34 Закону України

“Про охорону культурної спадщини”, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, врахову�
ючи постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 05.04.2011 у справі № 2а�4996/09/2670, постанову Вищого ад�
міністративного суду України від 13.12.2011 по справі № К/9991/36199/11 та з метою збереження пам’яток культурної спадщини, які
є національним культурним надбанням України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Будівлі, що повторно закріплюються на праві оперативного управління за
Київським науково�методичним центром по охороні, реставрації та

використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій

1. Передати товариству з обмеженою відповідальністю “БОРИСПІЛЬ�
МІСЬКБУД”, за умови виконання пункту 2 цього рішення, в довгострокову
оренду на 10 років земельну ділянку площею 5,0000 га для завершення
будівництва житлово�офісного комплексу з підземним паркінгом у 4�а
мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва за
рахунок частини земельної ділянки, наданої відповідно до пункту 22 рі�
шення Київської міської ради від 10.07.2003 № 638/798 “Про надання і ви�
лучення земельних ділянок та припинення права користування землею”.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “БОРИСПІЛЬМІСЬКБУД”:
2.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог

статті 96 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних

ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж зе�
мельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що
посвідчує право користування земельною ділянкою.

2.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та
експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в ме�
жах земельної ділянки.

2.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київської
міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на
2012 рік”.

3. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київ�
ради (Київської міської державної адміністрації”) розірвати договір орен�
ди земельної ділянки від 13.05.2004 № 63�6�00127.

4. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільо�
вим призначенням тягне за собою припинення права користування нею
відповідно до вимог статей 141, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Київський міський голова Л. Черновецький

“Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 13.04.2006 № 85�6�00263, укладеного між Київською міською радою 

та товариством з обмеженою відповідальністю “ФІРМА СУЛА” 
на підставі рішення Київської міської ради від 27.01.2005 № 99/2675 

“Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “ФІРМА “СУЛА” 
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування ресторану
в комплексі з магазином по продажу товарів мистецтва та виставковим залом

на Андріївському узвозі, 33/6 у Подільському районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 563/7900 від 26 квітня 2012 року

Враховуючи те, що товариством з обмеженою відповідальністю “ФІРМА СУЛА” не виконано умов підпункту 8.4 пункту 8 догово�
ру оренди земельної ділянки від 13.04.2006 № 85�6�00263, зокрема не здійснено будівництво об’єкта протягом трьох років з мо�
менту державної реєстрації цього договору та порушено терміни завершення забудови земельної ділянки, відповідно до статті 9
Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 32
Закону України “Про оренду землі”, підпунктів 8.4, 11.4 пунктів 8, 11 договору оренди земельної ділянки від 13.04.2006 
№ 85�6�00263 та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 14.09.2011 № 1669 “Про передачу функцій замовника по об’єкту: “Реставрація та ремонт забудови, благоустрою терито�
рії Андріївського узвозу у Подільському районі та реконструкцію інженерних мереж цієї вулиці” та пункт 3 протоколу № 28 від
28.03.2012 наради під головуванням заступника голови Київської міської державної адміністрації, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 13.04.2006 
№ 85�6�00263, укладений між Київською міською радою та товариством
з обмеженою відповідальністю “ФІРМА СУЛА” на підставі рішення Київ�
ської міської ради від 27.01.2005 № 99/2675 “Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю “ФІРМА “СУЛА” земельної ділянки для бу�
дівництва, експлуатації та обслуговування ресторану в комплексі з мага�
зином по продажу товарів мистецтва та виставковим залом на Андріїв�
ському узвозі, 33/6 у Подільському районі м. Києва”.

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Київської міської
ради від 27.01.2005 № 99/2675 “Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “ФІРМА “СУЛА” земельної ділянки для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування ресторану в комплексі з магазином по прода�
жу товарів мистецтва та виставковим залом на Андріївському узвозі, 33/6
у Подільському районі м. Києва” та позицію 56 додатка до рішення Київ�
ської міської ради від 31.03.2011 № 126/5513 “Про внесення змін до рі�

шення Київської міської ради від 26.02.2010 № 31/3469 “Про внесення
змін до договорів оренди земельних ділянок, укладених між Київською
міською радою та суб’єктами господарювання”.

3. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київ�
ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Внести до книги записів державної реєстрації договорів оренди
землі запис про розірвання договору оренди земельної ділянки від
13.04.2006 № 85�6�00263 та зняти його з реєстрації.

3.2. Проінформувати товариство з обмеженою відповідальністю “ФІР�
МА СУЛА” про прийняття цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітекту�
ри.

Київський міський голова Л. Черновецький

1. Закріпити на праві оперативного управління за Київським науково�
методичним центром по охороні, реставрації та використанню пам’яток
історії, культури і заповідних територій пам’ятки культурної спадщини, які
входять до складу ансамблю Братського монастиря — братські келії, про�
сфірню та корпус настоятеля на вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському
районі м. Києва, які належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва, згідно з додатком до цього рішення.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) вжити заходів щодо збереження об’єктів, зазначе�

них у пункті 1 цього рішення, та використання їх у проосвітницьких цілях.
3. Клінічній лікарні № 15 Подільського райоцу м. Києва здійснити в ус�

тановленому порядку списання з балансу адміністративної будівлі та хар�
чоблоку, що знаходяться на вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м.
Києва.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань власності.

Київський міський голова  Л. Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської ради 

від 26 квітня 2012 року №503/7840

№ Назва будівлі Роки Площа, кв.м Балансова вартість,
грн

Назва будівлі на
балансі клінічної
лікарні № 15

1. Братські келії 1823�1879 відповідно до даних
БТІ

6090,03 Адміністративний
корпус

2. � Будинок настоятеля 1781�1871 відповідно до даних
БТІ

Харчоблок

� Просфірня 1862 відповідно до даних
БТІ

Про продаж земельної ділянки приватному акціонерному товариству 
“ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД” для реконструкції, обслуговування 

та експлуатації нежитлових будинків на бульв. Тараса Шевченка/
вул. Михайла Коцюбинського, 34/13 (літ. Б, В), 34/15 (літ. А) 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 430/7767 від 5 квітня 2012 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, рішення Київської міської ради від 19.07.2005 № 810/3385 “Про врегулю�
вання питань продажу земельних ділянок в місті Києві” (із змінами і доповненнями) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки на
бульв. Тараса Шевченка/вул. Михайла Коцюбинського, 34/13 (літ. Б, В),
34/15 (літ. А) у Шевченківському районі м. Києва (звіт додається).

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі 7 792 954,00 грн.
(сім мільйонів сімсот дев’яносто дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят чотири
гривні 00 копійок) на підставі експертної грошової оцінки (висновок про
ринкову вартість земельної ділянки від 07.12.2011).

3. Продати приватному акціонерному товариству “ЦЕНТРЕЛЕВАТОР�
МЛИНБУД” земельну ділянку площею 0,1371 га за 7 792 954,00 грн. (сім
мільйонів сімсот дев’яносто дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят чотири гривні
00 копійок) для реконструкції, обслуговування та експлуатації нежитлових
будинків на бульв. Тараса Шевченка/вул. Михайла Коцюбинського, 34/13
(літ. Б, В), 34/15 (літ. А) у Шевченківському районі м. Києва, яка перебу�
ває в оренді у приватного акціонерного товариства “ЦЕНТРЕЛЕВА�
ТОРМЛИНБУД” згідно з договором оренди земельної ділянки, зареєстро�
ваним у книзі записів державної реєстрації договорів від 31.10.2011
№ 91�6�00944."

4. Затвердити умови продажу приватному акціонерному товариству
“ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД” земельної ділянки на бульв. Тараса Шев�
ченка/вул. Михайла Коцюбинського, 34/13 (літ. Б, В), 34/15 (літ. А) у Шев�
ченківському районі м. Києва (згідно з додатком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київ�
ради (Київської міської державної адміністрації):

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін договору купівлі�
продажу земельної ділянки площею 0,1371 га на бульв. Тараса Шевчен�
ка/вул. Михайла Коцюбинського, 34/13 (літ. Б, В), 34/15 (літ. А) у Шевчен�
ківському районі м. Києва за ціною та на умовах, визначених цим рішен�
ням.

5.2. Після підписання договору купівлі�продажу земельної ділянки, йо�
го нотаріального посвідчення та сплати першого платежу організувати ви�
готовлення, реєстрацію та видачу приватному акціонерному товариству
“ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД” в установленому порядку державного акта
на право власності на земельну ділянку.

5.3. Протягом п’яти робочих днів після повного розрахунку згідно з до�
говором купівлі�продажу земельної ділянки направити до нотаріальної
контори повідомлення про зняття заборони на відчуження покупцем зе�
мельної ділянки у зв’язку з повним розрахунком за неї.

6. Приватному акціонерному товариству “ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД”:
6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі�продажу земельної

ділянки.
6.2. Після сплати першого платежу за договором купівлі�продажу зе�

мельної ділянки у місячний термін звернутись до Головного управління
земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації’) із клопотанням (заявою) щодо видачі вихідних да�
них та організації робіт із землеустрою зі встановлення в натурі на (міс�
цевості) меж земельної ділянки та складання державного акта на право
власності на земельну ділянку.

6.3. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки згідно з вимо�
гами статті 91 Земельного кодексу України.

6.4. Попередити приватне акціонерне товариство “ЦЕНТРЕЛЕВАТОР�
МЛИНБУД”, щр право власності на земельну ділянку може бути припине�
но відповідно до статей 140, 143 Земельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток до рішення
Київської міської ради 

від 5 квітня 2012 року № 430/7767

УМОВИ 
продажу приватному акціонерному товариству “ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД”

земельної ділянки на бульв. Тараса Шевченка/вул. Михайла Коцюбинського, 34/13 
(літ. Б, В), 34/15 (літ. А) у Шевченківському районі м. Києва

1. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням.
2. Забезпечити вільний доступ до проданої земельної ділянки для кон�

тролю за дотриманням власником умов продажу земельної ділянки.
3. Питання пайової участі вирішити до початку реконструкції відповід�

но до рішення Київради від 29.12.2011 № 1100/7336 “Про бюджет міста
Києва на 2012 рік”.

4. Питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.
5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобу�

дування, архітектури та дизайну міського середовища від 02.07.2009
№ 19�6593 та від 03.07.2009 № 09�6610, Київської міської санепідстанції
від 06.07.2009 № 4308, управління охорони навколишнього природного
середовища від 01.07.2009 № 071/04�4�22/3539, Державної служби з пи�
тань національної культурної спадщини від 06.07.2009 № 22�2131/35 та
Головного управління земельних ресурсів від 02.10.2009 № 05�5088.

6. Зарахувати до сум, які покупець має сплатити за земельну ділянку,
аванс у сумі 2 318 402,81 грн. (два мільйони триста вісімнадцять тисяч
чотириста дві гривні 81 копійка), сплачений відповідно до договору № 15
від 09.09.2011. Решта вартості земельної ділянки у сумі 5 474 551,19 грн.
(п’ять мільйонів чотириста сімдесят чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят одна
гривня 19 копійок) сплачується у такому порядку:

— протягом 30 календарних днів після нотаріального посвідчення дого�
вору купівлі�продажу — 50 відсотків частини платежу, що зараховується
до державного та місцевого бюджетів, що в розрахунку становить
2 737 275,60 грн. (два мільйони сімсот тридцять сім тисяч двісті сімдесят

п’ять гривень 60 копійок). Решта вартості земельної ділянки у сумі
2 737 275,59 грн. (два мільйони сімсот тридцять сім тисяч двісті сімдесят
п’ять гривень 59 копійок) сплачується у розстрочку до 25.12.2012 рівни�
ми частинами з наступного місяця, що настає за місяцем, в якому здійс�
нено перший платіж, але не пізніше ніж до 25 числа кожного місяця.

Покупець має право достроково сплатити решту вартості земельної ді�
лянки після внесення першого або чергового платежу.

7. За кожний день прострочення платежу сплачується пеня у розмірі
0,5% від суми простроченого платежу.

8. Розмір платежу визначається із врахуванням індексу інфляції, вста�
новленого Держкомстатом за період з місяця, що настає за тим, в якому
внесено перший платіж, по місяць, що передує місяцю внесення платежу.

9. При простроченні погашення платежу на два місяці, починаючи з 25
числа місяця, в якому здійснювався перший або черговий платіж, роз�
строчення платежу за придбання земельної ділянки припиняється. В та�
кому разі протягом наступного дня з моменту припинення розстрочення
платежу покупець зобов’язаний сплатити залишок вартості земельної ді�
лянки.

10. У договорі купівлі�продажу земельної ділянки передбачити пункт
про накладення заборони на продаж або інше відчуження покупцем зе�
мельної ділянки до повного розрахунку за неї.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про затвердження міської цільової програми “Київ етнічний” 
на 2012�2015 роки

Рішення Київської міської ради № 387/7724 від 5 квітня 2012 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України “Про

столицю України — місто�герой Київ”, “Про національні меншини в Україні”, “Про правовий статус закордонних українців”, “Про
об’єднання громадян”, “Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин”, Рамкової конвенції про захист
національних меншин, рішення Київради від 29.10.2009 № 520/2589 “Про Порядок розроблення, затвердження та виконання місь�
ких цільових програм у місті Києві”, з метою створення належних умов для збереження, відродження та розвитку етнічної, куль�
турної та мовної самобутності, вивчення рідної мови, історії національних меншин, які проживають у м. Києві, та підтримки укра�
їнців, які проживають за межами України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити міську цільову програму “Київ етнічний” на 2012�2015

роки згідно з додатком.
2. Визначити Управління у справах національностей та релігій виконав�

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) відповідальним за реалізацію міської цільової програми “Київ ет�
нічний” на 2012�2015 роки.

3. Управлінню у справах національностей та релігій виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Передбачити видатки на реалізацію міської цільової програми
“Київ етнічний” на 2012�2015 роки в межах загального обсягу видатків,
передбачених у бюджеті міста Києва на відповідні роки.

3.2. Забезпечувати виконання міської цільової програми “Київ етніч�
ний” на 2012�2015 роки в межах загального обсягу видатків, передбаче�
них у бюджеті міста Києва на відповідні роки.

4. Управління у справах національностей та релігій виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щорічно
подає Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Голов�
ному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) і постійній комісії Київради з
питань бюджету та соціально�економічного розвитку інформацію про хід
виконання міської цільової програми за І півріччя та рік до 25 вересня та
25 березня відповідно.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань культури та туризму, постійну комісію Київради з
питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв’язків та
інформаційної політики і постійну комісію Київради з питань бюджету та
соціально�економічного розвитку. 

Київський міський голова  Л. Черновецький

Додаток
до рішення Додаток до рішення
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
З часу проголошення незалежності Україна прагне створити умови для

рівноправного розвитку та активної участі представників різних націо�
нальностей в соціально�економічному, політичному та духовно�культур�
ному житті держави, котрі разом з українцями складають єдину етнона�
ціональну структуру суспільства.

Підтримання атмосфери толерантності, усунення чинників міжнаціо�
нальної напруженості і конфліктів є одним з найголовніших завдань Укра�

їни як правової, демократичної держави, що обрала шлях до інтеграції в
європейське співтовариство. Відповідно і сутність європейського вибору
України ставить за мету вироблення концептуальних підходів та механіз�
мів забезпечення високих стандартів у галузі прав і свобод кожного гро�
мадянина нашої держави незалежно від його етнічного походження.

Одним із головних напрямів діяльності виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) є практична реалі�
зація законодавства у сфері забезпечення прав національних меншин та
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задоволення їхніх освітніх, культурних та інформаційних потреб. З цією
метою надається організаційно�практична та фінансова підтримка на
проведення різноманітних культурно�мистецьких акцій, засідань за
круглим столом, конференцій тощо, що відбуваються за участю гро�
мадських організацій національних меншин м. Києва.

Київ є багатонаціональним містом, у якому проживають представни�
ки 135 національностей. За даними перепису 2001 року у м. Києві
(єдине офіційне джерело інформації) у столиці мешкають 2 110 767
українців або 82,2 відсотка, а всі інші (17,8 відсотка) відносяться до на�
ціональних меншин.

Найбільш чисельними є: росіяни — 337323 особи; євреї — 17962
особи; білоруси — 16549 осіб; поляки — 6924 особи; вірмени — 4935
осіб; азербайджанці — 2567 осіб; татари — 2451 особа; грузини — 2352
особи; молдавани — 1927 осіб; болгари — 1514 осіб; араби — 1426
осіб; німці — 1123 особи.

Представники національних меншин широко використовують своє
право на національно�культурну автономію, задеклароване Законом
України “Про національні меншини в Україні”. На міському рівні зареєс�
тровано 65 національно�культурних товариств, понад 40 мають міжна�
родний та всеукраїнський статус.

З метою забезпечення єдиного підходу до багатогранної і складної
сфери міжнаціональних взаємин у столиці визначено такі базові векто�
ри роботи у сфері міжнаціональних відносин:

— сприяння у забезпеченні прав національних меншин на задово�
лення національно�культурних, мовних, освітніх потреб рідною мовою,
належного опанування державної мови;

— інтеграція представників з числа національних меншин в україн�
ське суспільство;.

— сприяння національно�культурним товариствам у питаннях збере�
ження і розвитку національної самобутності та духовних цінностей осіб,
які належать до національних меншин;

— сприяння в організації та проведенні роботи з протидії ксенофо�
бії, расової та етнічної дискримінації.

На сьогодні етнополітична ситуація у столиці залишається стабіль�
ною і характеризується взаємодією та плідним співробітництвом місь�
кої влади з національно�культурними товариствами.

Численні заходи та проекти, що реалізуються Київською міською
владою, завжди соціально орієнтовані, спрямовані на вирішення на�
гальних проблем розвитку територіальної громади Києва.

Водночас демократичні перетворення в Україні сприяють формуван�
ню відносин із закордонними українцями, що дає змогу забезпечувати
цілеспрямовану, довготривалу і конкретну підтримку закордонних укра�
їнців як носіїв української культури, мови і духовності.

Співпраця із закордонними українцями є складовою частиною націо�
нальної політики, проводиться відповідно до Конституції та законів
України, інших нормативно�правових актів з метою консолідації україн�
ської нації, задоволення національно�культурних, освітніх, мовних та ін�
формаційних потреб українців, які проживають за її межами, і спрямо�
вана на захист прав та інтересів закордонних українців у державах їх
постійного чи тимчасового проживання, збереження їх національно�
культурної самобутності та етнічної ідентичності, забезпечення участі у
процесах державотворення в Україні.

Для зміцнення та розширення культурно�мистецьких зв’язків із за�
кордонними українцями забезпечено проведення культурно�мистець�
ких обмінів за сприяння закордонних українських культурних центрів та
мистецьких організацій, які опікуються проведенням конкурсів, фести�
валів, мистецьких акцій у місцях проживання українських громад за
кордоном.

Творчі колективи української діаспори беруть участь у заходах, що
відбуваються у м. Києві. Забезпечується участь українських творчих ко�
лективів у проведенні Дня Києва у містах�побратимах столиці України
та у місцях компактного проживання українців у Нідерландах, Франції,
Німеччині, Данії, Чехії, Білорусі, Латвії, Росії, Румунії.

У рамках програми співробітництва з українськими школами зару�
біжжя укладаються угоди між загальноосвітніми навчальними заклада�
ми м. Києва та українськими освітніми установами за кордоном, надає�
ться допомога у вивченні українознавчих дисциплін, школи українсько�
го зарубіжжя забезпечуються методичною літературою, навчальними
програмами, посібниками, дидактичними матеріалами. Угоди про спів�
працю з українськими освітніми закладами за межами України уклали
96 загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва.

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА
ПРОГРАМА

Місто Київ має цілий ряд особливостей історичного, географічного і
політичного характеру, які потребують постійного врахування, оскільки
суттєво впливають на розвиток міжетнічних стосунків та зростання ак�
тивності процесів у етнонаціональній сфері.

Зокрема, столиця є зоною активних міграційних переміщень. Це
стимулює формування громадських об’єднань національно�культурно�
го спрямування як виразників інтересів відповідних спільнот. З кожним
роком збільшується їх кількість, постійно зростає їх членство, масштаб�
ність культурологічних заходів, активізується їх участь у суспільних про�
цесах.

Однак, брак коштів та недостатньо опрацьовані механізми позабю�
джетних надходжень уповільнюють реалізацію ряду положень Закону
України “Про національні меншини” у повному обсязі. Не повністю за�
довольняються потреби національних меншин засобами масової ін�
формації, підручниками, довідковою та художньою літературою мовами
національних меншин. Потребує розширення база закладів освіти за
рахунок діяльності недільних шкіл. Повільно вирішується проблема за�
безпечення національно�культурних товариств приміщеннями.

Відтак урахування етнонаціонального фактора та адекватне реагу�
вання на потреби сьогодення постають як обов’язкова умова державо�
творення, зміцнення національної безпеки у регіоні. Забезпечення
вільного, рівноправного розвитку громадян усіх національностей, які
проживають у м. Києві, задоволення національно�культурних потреб
національних меншин, підвищення атмосфери толерантності, недопу�
щення расизму, ксенофобії та антисемітизму є пріоритетним напрям�
ком діяльності київської міської влади.

Водночас київська міська влада зацікавлена в обміні досвідом, у
розвиткові та поглибленні співпраці державних інституцій та громад�
ських організацій українських громад зарубіжжя, підписанні відповідних
угод, допомозі українським громадським організаціям зарубіжжя, залу�
ченні закордонного українства до життя столиці, у т. ч. залучення інвес�
тицій у народно�господарчий комплекс міста, а також формування по�
зитивного іміджу міської влади серед широких кіл громадськості.

Враховуючи той факт, що за межами України проживає від 10 до 15
млн. етнічних українців, виникає необхідність стимулювання розвитку
діяльності українських недільних шкіл, формування необхідних перед�
умов для піднесення національної самосвідомості українців, залучення
до цього процесу більше небайдужих молодих людей.

Сучасний етап соціально�політичного та економічного розвитку
України вимагає поглиблення взаємодії і подальшої конструктивної
співпраці органів виконавчої влади і громадських організацій націо�

нальних меншин, а також громадських організацій українців, створених
за межами України, у питаннях подолання існуючих проблем.

З метою створення належних умов для збереження, відродження та
розвитку етнічної, культурної та мовної самобутності, вивчення рідної
мови, історії національних меншин, які проживають у м. Києві, та під�
тримки українців, які проживають за межами України, Управлінням у
справах національностей та релігій виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) розроблено міську
цільову програму “Київ етнічний” на 2011�2015 роки відповідно до За�
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України
“Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про національні меншини
в Україні”, “Про правовий статус закордонних українців”, “Про об’єд�
нання громадян”, “Про ратифікацію Європейської хартії регіональних
мов або мов меншин”, рішення Київської міської ради від 29.10.2009
№ 520/2589 “Про Порядок розроблення, затвердження та виконання
міських цільових програм у місті Києві”.

Засади Програми відповідають загальновизнаним міжнародним
нормам та стандартам у сфері забезпечення прав національних мен�
шин, а також співпраці із закордонними українцями, зокрема, положен�
ням Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції про за�
хист прав і основних свобод людини, Рамкової конвенції Ради Європи
про захист національних меншин та Європейської хартії регіональних
мов або мов меншин.

Програма стане практичним інструментом реалізації державної ет�
нонаціональної політики у столиці, сприятиме забезпеченню прав на�
ціональних меншин, збереженню міжетнічної толерантності.

МЕТА ПРОГРАМИ
Метою прийняття Програми є створення належних умов для збере�

ження, відродження та розвитку етнічної, культурної та мовної самобут�
ності, вивчення рідної мови, історії осіб, які належать до національних
меншин і проживають у м. Києві, та підтримки українців, які прожива�
ють за межами України.

ШЛЯХИ І ЗАСОБИ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Механізм реалізації Програми є цілісною системою, яка включає в

себе конкретні заходи з реалізації пріоритетних напрямів розвитку, що
є основою програми.

Основні завдання міської цільової програми:
удосконалення механізмів задоволення культурних, освітніх, інфор�

маційних та інших потреб осіб, які належать до національних меншин і
проживають у м. Києві;

піднесення ролі виховання, формування толерантності у навчальних
закладах, посилення відповідальності суб’єктів виховання за здійснен�
ня цього процесу;

проведення культурних, освітніх та інших заходів, спрямованих на
задоволення гуманітарних потреб осіб, які належать до національних
меншин і проживають у м. Києві;

заохочення діяльності та активізація роботи інших органів виконав�
чої влади та органів місцевого самоврядування з культурно�освітніми,
мистецькими та іншими громадськими організаціями національних
меншин;

сприяння задоволенню національно�культурних, освітніх потреб та
розвитку етнічної самобутності українців, які проживають за межами
України, а також зміцненню їх зв’язків з Україною.

Основні завдання, напрямки діяльності та конкретні заходи наведені
у додатку 3.

Міська цільова програма є довгостроковою. Реалізація заходів здій�
снюватиметься з 2012 по 2015 рік. Коригування заходів Програми та
термінів її виконання здійснюватиметься за необхідністю.

Системний моніторинг виконання Програми здійснюється Управлін�
ням у справах національностей та релігій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом підго�
товки та проведення загальноміських заходів (та їхнього фінансового
забезпечення), соціологічних досліджень, опитувань тощо.

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Координацію та контроль за виконанням заходів Програми здійснює

відповідальний виконавець — Управління у справах національностей та
релігій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

Відповідальний виконавець Програми щороку подає Головному
управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київ�
ської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управ�
лінню виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань культури та
туризму, постійній комісії Київської міської ради з питань місцевого са�
моврядування, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної
політики і постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та
соціально�економічного розвитку узагальнену інформацію про стан ви�
конання Програми за перше півріччя до 25 вересня та за рік до 25 бе�
резня.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Фінансове забезпечення виконання заходів міської цільової програ�

ми “Київ етнічний” на 2012�2015 роки здійснюється за рахунок коштів
бюджету м. Києва в межах загального обсягу видатків, передбачених у
бюджеті міста Києва на відповідні роки. Орієнтовний обсяг фінансових
витрат, необхідних для виконання Програми, наведено у додатку 2.

РЕЗУЛЬТАТИ, ОЧІКУВАНІ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Реалізація комплексу заходів Програми дозволить консолідувати зу�

силля центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місце�
вого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій у ро�
боті щодо забезпечення у м. Києві прав осіб, які належать до націо�
нальних меншин і проживають у столиці, на розвиток етнічної, культур�
ної та мовної самобутності;

у процесі реалізації Програми будуть створені умови для адаптації та
інтеграції в українське суспільство осіб, які належать до національних
меншин, відродження і розвитку етнічної, культурної та мовної само�
бутності;

заходи Програми передбачають збереження рідної мови, культурної
спадщини національних меншин, носіями якої вони є, а також збере�
ження етнокультурної єдності українців, які проживають за межами
України.

Розроблення міської цільової програми “Київ етнічний” на 2012�
2015 роки має велике суспільно�політичне значення для забезпечення
гармонійного співіснування осіб різних національностей, а також спри�
ятиме встановленню соціальної стабільності та подальшому соціально�
економічному розвитку столиці.

Прийняття міської цільової програми дозволить комплексно роз�
в’язати існуючі проблеми національних меншин, які проживають у м.
Києві, та забезпечити національно�культурні, освітні потреби та розви�
ток етнічної самобутності українців, які проживають за межами України.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 4.

Заступник міського голови —
секретар Київради  Г. Герега

Додаток 1

ПАСПОРТ 
міської цільової програми "КИЇВ ЕТНІЧНИЙ" на 2012�2015 роки

3. Розробник програми Управління у справах національностей та
релігій

4. Співрозробники програми �

5. Замовник (відповідальний виконавець) програми Управління у справах національностей та
релігій 

6. Учасники (співвиконавці) програми Головне управління культури;
Головне управління освіти і науки;
Головне управління з питань реклами;
Головне управління з питань внутрішньої
політики та зв'язків з громадськістю;
Головне управління МВС України 
у м. Києві; 
Управління преси та інформації; 
районні в м. Києві державні адміністрації

7. Термін реалізації програми 2012�2015 роки

7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових програм) 2012, 2013, 2014, 2015 рік

8 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для
комплексних програм)

Бюджет м. Києва

9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізаціїпрограми,
всього, у тому числі:

4518,63

9.1. коштів бюджету м. Києва (тис. гривень) 
коштів інших джерел

4518,63
–

1. Ініціатор розроблення програми Управління в справах національностей та
релігій виконавчого органу Київради
(Київської міської державної
адміністрації)

2 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про
розроблення програми

Пункт 9 Протоколу доручень,
напрацьованих під час наради з
запровадження програмно�цільового
методу складання та виконання місцевих
бюджетів у місті Києві 28.10.2010

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Додаток 2 

Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Київ етнічний" 
на 2012�2015 роки (тис. грн.)

Орієнтовний обсяг
коштів, які
пропонується
залучити на
виконання
Програми

Етапи  виконання  Програми Усього витрат на
виконання
Програми

2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

Обсяг ресурсів,
усього, у тому числі:

1025,14 1095,2 1162,98 1235,31 4518,63

Бюджет м. Києва 1025,14 1095,2 1162,98 1235,31 4518,63

інші джерела � — — — —

Додаток З 

Напрями діяльності та заходи міської цільової програми "КИЇВ ЕТНІЧНИЙ"
на 2012�2015 роки

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік
заходів
Програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці Джерела
фінансу�
вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),
тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний
результат

2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Сприяння
діяльності
національно�
культурних
товариств
національних
меншин

1.1. Нада�
вати орга�
нізаційну
та фінансо�
ву під�
тримку за�
ходів наці�
ональних
громад,
присвяче�
них зна�
менним
подіям з іс�
торії націо�
нальних
меншин, їх
національ�
них свят,
фестива�
лів, життя і
творчості
відомих ді�
ячів куль�
тури та
мистецтв, а
також ініці�
атив націо�
нально�
культурних
товариств
національ�
них мен�
шин столи�
ці у прове�
денні днів
культури,
культурно�
мистець�
ких та
культуро�
логічних
акцій,
спрямова�
них на гар�
монійний
розвиток
україн�
ської куль�
тури та
культур на�
ціональних
меншин
тощо

Щорічно Управлінн
я у
справах
національ
ностей та
релігій

Кошти
бюджету
м. Києва

66,27 70,38 74,74 79,38 Забезпечення у
м.Києві здій�
снення єдиної
державної полі�
тики у сфері
міжнаціональ�
них відносин 

Створення умов
для збереження
національної
самобутності та
етнічної іден�
тичності пред�
ставників націо�
нальних мен�
шин

1.2. Сприя�
ти націо�
нально�
культур�
ним това�
риствам у
питаннях
збережен�
ня і роз�
витку наці�
ональної
самобут�
ності та ду�
ховних цін�
ностей
осіб, які
належать
до націо�
нальних
меншин

Постійно Управлін�
ня у спра�
вах націо�
нальнос�
тей та ре�
лігій, Го�
ловне уп�
равління
культури

— — — — Створення умов
для збереження
національної
самобутності та
етнічної
ідентичності
представників
національних
меншин

1.3. Забез�
печувати
діяльність
Ради наці�
ональнос�
тей при
Київській
міській ра�
ді для на�
лагоджен�
ня тісного
діалогу між
владою та
представ�
никами на�
ціональних
меншин

Постійно Управлін�
ня у спра�
вах націо�
нальнос�
тей та ре�
лігій

Кошти
бюджету
м. Києва

5,0 5,4 5,7 6,1 Участь націо�
нально�куль�
турних това�
риств у форму�
ванні державної
етнонаціональ�
ної політики

Продовження у наступних номерах
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 29 травня 2012 року

В театрі Лесі Українки 
покажуть "Скажену кров"
В центрі нової вистави — конфлікт в німецькій школі
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

15 червня на Малій сцені театр ро-
сійсь ої драми лядачі побачать най-
свіжіш прем’єр — “С ажен ров”
за п’єсою німець их драмат р ів т -
рець о о походження Н р ана Ерп -
лата та Йєнса Хілльє. У виставі
йдеться про ш олярів, я і зневажа-
ють свою вчитель до то о час ,
по и їй до р не потрапляє пісто-
лет.

Постановка вистави є спільним проектом Гете�

інституту та театру російської драми в рамках

Міжнародного театрального проекту “Нова ні�

мецька драма”. За своєю проблематикою орієн�

тована вона саме на молодих, як, зокрема, і ре�

пертуарний спектакль театру “Ігри на задньому

дворі”. Школярів на сцені чудово втілюють сту�

денти акторського курсу Михайла Резниченка,

яким ще близьке їх школярське минуле, а викла�

дачку німецької мови та літератури — заслужена

артистка України Наталя Шевченко.

На початку вистави перед глядачем з’являють�

ся учні одного класу, серед яких упізнаються ти�

пові “ботанік”, дівчина�красуня, спортсмен,

скромниця (у даному випадку — мусульманка),

неформальний лідер та хлопці, що намагаються

самоствердитися нахабними жартами та витівка�

ми. Клас абсолютно не звертає увагу на вчитель�

ку, навпаки, всіляко знущається над нею. Випад�

ково фрау Кейліх знаходить пістолет, який приніс

до школи один із школярів, і перетворюється на

володарку становища. Погрожуючи дітям, вона

змушує їх читати програмний твір — “Розбійни�

ків” Шиллера, завдяки якому герої відкривають

нові грані в собі та міжособистісних відносинах.

Здавалося б, має бути “хеппі�енд”, але зброя по�

трапляє до рук затравленого “ботаніка”, який по�

бачив в ній єдину можливість для завоювання по�

ваги однолітків...

З одного боку, у п’єсі показана актуальна для

Німеччини проблема емігрантів — школярі�тур�

ки вороже ставляться до вчительки�німкені. Але

етнічний конфлікт далеко не єдина тема, що

простежуються у виставі. Набагато ближчою для

українців є проблема невихованості молоді та її

неповага до старших. “Невігластво, мізерність

розуму та душі протиставляються вмінню дума�

ти і розуміти,— вважає режисер постановки Ал�

ла Рибікова.— Турецький драматург показує, як

можна побачити та доторкнутися до великого і

справжнього через культуру, в даному випадку —

через творчість Шиллера”. В канву вистави

вплетені пісні, які актори виконують “вживу”

німецькою мовою і які поділяють драму на умов�

ні частини. За задумкою авторів, композиції,

часто веселі та навіть колискові, є повною про�

тилежністю тому, що відбувається “в житті” на

сцені.

Після прем’єри вистави, що відбулася напри�

кінці травня, дорослі глядачі, серед яких були пе�

дагоги та психологи, висловили бажання показа�

ти драму своїм дітям та навіть цілим класам. Але

це не та вистава, на якій можна відпочити ввече�

рі, вона півтори години тримає зал в напрузі та

змушує гостро реагувати на все, що коїться на

сцені. Отже, хвилює і дійсно піднімає актуальні

теми сьогодення

В Києві прозвучить забута 
музика XVIII століття
Унікальний концерт влаштують в столичному костьолі

У першому відділенні концерту прозвучить му�

зика європейських композиторів: симфонія

“L’Olympiade” А. Вівальді, концерт для органу з

оркестром Фа мажор Ф. Бріксі та концерт для

віолончелі з оркестром Ре мажор Й. Гайдна. Со�

лірують з оркестром відомі українські музикан�

ти — заслужена артистка України Ганна Нужа

(віолончель) та лауреат міжнародних конкурсів

Валерія Булаховська (орган).

У другому відділенні концерту на слухачів че�

кає сюрприз — унікальні твори�скарби мекси�

канської та іспанської класичної музики, які

Європа не чула вже більше 200 років. Вони бу�

ли написані в XVIII сторіччі, забуті та відро�

джені знову завдяки дослідженням професора

Північно�західного університету в Чікаго Дрю

Едварда Девіса, який спеціально їздив до Мек�

сики.

Данський диригент Петер Гасьор з гордістю

презентує прем’єру цих чудових творів для укра�

їнської публіки у співпраці з камерним оркестром

і хором ім. Б. Лятошинского. Так, слухачі вперше

почують “La tempesta del mar” для струнного ор�

кестру Д. Переза, “Dixit Dominus” Ф. Файєра та

“Al combate” І. Єрусалема, написані для солістів,

хору, оркестру та клавесину. “Ці композитори

свого часу поїхали творити в нову Іспанію (так

називалася тоді Мексика),— розповів “Хрещати�

ку” диригент Петер Гасьор.— І що важливо, ці

твори виконували лише в Америці, а в Європі це

буде справжня прем’єра”.

Концерт розпочнеться 30 травня о 19.30

У спе та лі ви ладач а німець ої мови та літерат ри зм шена вдатися
до нетрадиційних форм навчання

Прем'єр м зичних творів для раїнсь ої п блі и
презент є дансь ий дири ент Петер Гасьор

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

У серед в Національном б дин
ор анної та амерної м зи и У раїни
иївсь им шан вальни ам ласи и
представлять міжнародний прое т-
онцерт, що ор анічно об’єднав
собі відомі твори омпозиторів-вір-
т озів Європи та втрачені, а нині
відновлені, твори омпозиторів Іспа-
нії та Ме си и XVIII століття.
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Відповіді на сканворд 

Втрачен ни облі доходів та витрат за формою№ 10, видан

ДПІ Голосіївсь ом районі м. Києва, на ім'я Можаровсь а О сана

Володимирівна ( од 2506811565), зареєстрован за № 17/01-7362

від 22.09.2003, вважати недійсною.

ЗАЯВА про наміри
(з ідно з дод. Г ДБН А.2.2-І -2003)

1. Інвестор (замовни ) Ком нальна орпорація "Київавтодор".
Поштова і еле тронна адреса: 01014, м. Київ, в л. Командарма

Каменєва; avtodor@kievavtodor.net.ua
2.Місце розташ вання майданчи ів (трас) б дівництва (варіан-

ти) Б дівництво подовження Залізнично о шосе вздовж залізниці до
в л. Панаса Любчен а з виходом на в л. Божен а.
3. Хара теристи а діяльності (об'є та) Б дівництво подовження

Залізнично о шосе вздовж залізниці до в л. Панаса Любчен а з виходом
на в л. Божен а.
Кате орія — ма істральна в лиця за альномісь о о значення ре льо-

вано о р х .
(орієнтовно за об'є тами-анало ами, належність до об'є тів, що становлять

підвищен е оло ічн небезпе , наявність транс ордонно о вплив )
Технічні і техноло ічні дані —
Об'є т, для я о о розробляєтся робочий прое т, має наст пні

по азни и:
Інтенсивність р х в транспортних одиницях: до 30000 прив. авт/доб
Довжина ділян и 1,172 м
Кіль ість см р х 6 од.
По риття (тип, площа) Асфальтобетонне
Термін е спл атації доро и 30 р. і більше
(види та обся и прод ції, що виробляється, термін е спл атації)
4. Соціально-е ономічна необхідність планованої діяльності —

забезпечення транспортними посл ами населення м. Києва з ідно з
вимо ами ДБН 360-92**
Необхідність подальшо о розвит в лично-дорожньої мережі міста

зв'яз з б дівництвом автомобільних підходів до залізнично-
автомобільно о мостово о переход через р. Дніпро м. Києві —
б дівництво ділян и подовження Залізнично о шосе з її під люченням до
існ ючої в лично-дорожньої мережі.
5. Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації:
Земельних — в межах червоних ліній, довжина доро и с ладає 1,172 м
(площа земель, що вил чаються в тимчасове і постійне орист вання,

вид ви ористання)
Сировинних — резерви р нт і місцевих б дівельних матеріалів —

визначатим ться на стадії прое т вання. Орієнтовні потреби
б дматеріалів с ладають: асфальтобетон д/з та р/з, пісо , щебінь,
цемент і т.ін.

(види, обся и, місце розроб и і видоб т , джерела одержання)
Енер етичних (паливо, еле троенер ія, тепло) — існ ючі абонентсь і

еле тричні мережі. Під лючення за мови з оди балансо трим вачів
існ ючих ТП

(види, обся и, джерела)
Водних — водопостачання питної я ості від мережі з ідно з ТУ (обся и,

необхідна я ість, джерела водозабезпечення)
Тр дових — б дівельні роботи ви он ватим ться спеціалізованими

ор анізаціями, переможцями від рито о тендер на проведення робіт.
Термін б дівництва визначається прое том.
6. Транспортне забезпечення (при б дівництві й е спл атації) —

з ідно з ошторисом б дробіт.
Самос иди та спеціалізований транспорт, автомобільний транспорт.
7. Е оло ічні та інші обмеження планованої діяльності за

варіантами — незначне забр днення атмосферно о повітря та
поверхневих вод. У прое ті б д ть враховані е оло ічні, санітарно-
і ієнічні, протипожежні, містоб дівельні й територіальні обмеження
з ідно діючих нормативних до ментів. Врах вання специфі и вплив
автомобільної доро и на нав олишнє середовище б де відповідати
відомчим б дівельним нормам ВБН B.23-218-007-98 "Е оло ічні вимо и
до автомобільних дорі (прое т вання)".
8. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за

варіантами — топо рафо- еодезичні, інженерно- еоло ічні, ідроло ічні,
е оло ічні та інші виш вання ви он ються необхідном обсязі.
Прое тні рішення б д ть забезпеч вати стій ість земляно о полотна,
раціональне ви ористання р нт , заходи протидії підтопленню,
просіданню, а тивізації інших е зо енних процесів, охоронні,
відновлювальні та захисні заходи.
9.Можливі впливи планованої діяльності (при б дівництві й

е спл атації) на нав олишнє середовище:
лімат і мі ро лімат — не передбачається.
повітряне — ви иди відпрацьованих азів, ш м, під час проведення

б дівельних робіт та е спл атації.
Б дівництво ділян и подовження Залізнично о шосе з її під люченням

до існ ючої в лично-дорожньої мереж дозволить перерозподілити
транспортні пото и з розвантаженням в лиць місцево о значення,
відведе транспортні пото и з в лиць центральної частини міста та
по ращить е оло ічн сит ацію місті
водне — б дівництво підземно о оле тора над існ ючим від ритим

р слом р. Либідь, вплив в межах норм
р нт — в межах норм
рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти — омпенсований
нав олишнє соціальне середовище (населення) — тимчасові

незр чності при проведенні б дівельних робіт, підвищення рівня ш м ,
забр днення приле лих територій пилом та інше. При е спл атації
доро и, внаслідо поліпшення мов та безпе и р х транспорт , соціальні
мови життєдіяльності та задоволення потреб місцево о населення
по ращаться.
нав олишнє техно енне середовище — позитивні впливи: поліп-

шення транспортної інфрастр т ри район , відновлення ом ні ацій, що
потрапляють в см відведення.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторно о

ви ористання, тилізації, знеш одження або безпечно о
захоронення — б дівельні відходи вивозяться з ідно о ремих до оворів.
11. Обся ви онання ОВНС — з ідно з вимо ами ДБН А.2.2-1-2003.
12. Участь ромадсь ості — ознайомитися з прое тними

матеріалами та надати пропозиції можливо за адресою: 01014, м. Київ,
в л. Командарма Каменєва, 6, час ознайомлення — 2011 р.

(адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами прое т і ОВНС, подачі
пропозицій)

ЗАЯВА про наміри (ЗГІДНО З ДОД.Г ДБН А.2.2.1-2003)

1 1. Інвестор (Замовни ) Ком нальна орпорація "Київавтодор"
Поштова та еле тронна адреса: 01014, м. Київ, в л. Командарма

Каменєва, 6, avtodor@kievavtodor.net.ua
2. Варіанти розташ вання б дмайданчи ів — можливий лише

1 варіант — Ре онстр ція з розширенням просп. П. Гри орен а (від
в л. А. Ахматової до в л. Здолб новсь ої Дарниць ом р-ні м. Києва).
3. Хара теристи а діяльності (об'є та) ре онстр ція просп. П. Гри о-

рен а (від в л. А. Ахматової до в л. Здолб новсь ої Дарниць ом р-ні
м. Києва) (орієнтовно за об'є тами-анало ами, належність до об'є тів підвищеної
е онебезпе и) транс ордонний вплив відс тній (наявність транс ордонно о
вплив )
Технічні і техноло ічні дані термін е спл атації 30 р. і більше (види та

обся и прод ції, що виробляється, термін е спл атації)
4. Соціально-е ономічна необхідність планованої діяльності
Даним робочим прое том запрое товано з обох бо ів пр. П. Гри орен а:

місцевий проїзд шириною 10,5 м — та трот ари шириною 1,5 м,
влашт вання велодоріж и, по ращення забезпечення транспортними
посл ами населення м. Києва з ідно з ДБН 360-92**
5. Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації:

- земельних — довжина доро и с ладає 1,05 м (площа земель, що
вил чаються в тимчасове і постійне орист вання, вид ви ористання)

- сировинних — місцеві б дівельні матеріали, онстр ції і вироби
передбачається з діючих підприємств. Асфальтобетон доставляється з
діючо о завод .
(види, обся и, місце розроб и і видоб т , джерела одержання)

- енер етичних - (види, обся и, джерела)
- паливо — відс тня
- еле троенер ія — від мережі з ідно з ТУ
- водних — водопостачання та пожежо асіння об'є та від мережі з ідно з
ТУ АК "Київводо анал", джерела водопостачання — місь і водопровідні
мережі (обся и, необхідна я ість, джерела водозабезпечення)

- тр дових — б дівництво з ідно з штатним роз ладом
6. Транспортне забезпечення (при б дівництві й е спл атації)

— достав а б дматеріалів та онстр цій автомобільним транспортом.
Потреба в механізмах та б дівельном транспорті визначаєтся в розділі
ПОБ
7. Е оло ічні та інші обмеження планованої діяльності за

варіантами
У прое ті б д ть враховані е оло ічні, санітарно- і ієнічні, протипожежні,

містоб дівельні й територіальні обмеження з ідно діючих нормативних
до ментів
8. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за

варіантами
Топо рафо- еодезичні, інженерно- еоло ічні та інші виш вання

ви он ються необхідном обсязі. Прое тні рішення б д ть забезпеч вати

ви онання ДБН та санітарно- і ієнічних норм та правил, охоронні,
відновлювальні та захисні заходи. Передбачається: на момент ви онання
б дівельних робіт відведення осподарсь о-поб тових сто ів до місь ої
аналізаційної мережі; відведення дощових і талих до місь ої дощової
аналізації; бла о стрій приле лої території з ідно розробленно о план
бла о строю.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при б дівництві й е с-

пл атації):
- лімат і мі ро лімат — відс тні джерела, я і впливають на лімат та
мі ро лімат

- повітряне середовище — при е спл атації — ви иди від
автотранспорт . При б дівництві — ви иди від техні и та техноло ічних
процесів. Маса ви идів забр днюючих речовин в районі проведення
ре онстр ції збільш ється із-за збільшення інтенсивності транспорт ,
але онцентрації ш ідливих речовин в атмосферном повітрі
зменш ються із-за збільшення іль ості см р х .

- водне середовище — впливає в межах діючих нормативів. По трасі пр.
П. Гри орен о розміщені 3 водойми. Генпланом передбачено
спрямлення бере ової лінії вели о о озера та найбільш міл і місця
засипаються. Інші два озера засипаються. Перед засип ою озер
ви он ється виторфов а слаб их р нтів.

- р нти — впливає в межах діючих нормативів. Рослинний шар р нт
знімається та вивозиться з ідно довід и Замовни а.

- рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти — врахов ючи
хара тер ре онстр ції проспе т , зелені насадження не зносяться

- нав олишнє соціальне середовище (населення) — поліпшення
транспортно о обсл ов вання водіїв

- нав олишнє техно енне середовище — прое тні рішення. б д ть
відповідати б дівельним вимо ам і правилам
10. Відходи виробництва, можливість їх повторно о ви ористання,
тилізації, знеш одження або безпечно о захоронення при ф н ціон ванні
об'є та творюються ТПВ, при б дівництві — вироблений ґр нт, а/б,
б дівельні відходи. Прое том передбачений вивіз відходів зраз після їх
вил чення з ідно довід и Замовни а
11. Обся ви онання ОВНС — з ідно з вимо ами ДБН А.2.2-1-2003
12. Участь ромадсь ості — 01014, м. Київ, в л. Командарма

Каменєва, 6, тел. 285-03-36, час ознайомлення — 2011 р.
(адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами прое т і ОВНС, подачі пропозицій)
проведення ромадсь их сл хань зідно п. 1.9 ДБН А.2.2-1-3-2003

Замовни Генеральний дире тор КК "Київавтодор"
Г.Я. ГЛІНСЬКИЙ

Генпрое т вальни Дире тор ТОВ "Інстит т "Київдормістпрое т"
В.В. ВОРОБЙОВ

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

Генпрое т вальни
Дире тор інстит т
"Київдормістпрое т"
ПАТ "Київпрое т" В.В. Воробйов

Замовни
Генеральний дире тор
ом нальної орпорації
"Київавтодор" Г.Я. Глінсь ий

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) 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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СПОРТ
Хрещатик 29 травня 2012 року

Спортивні новини

Екстремальний спорт. В столиці провели 
фестиваль екстремальных видів спорту
У с бот всі прихильни и е стремально о спорт зібралися на тери-

торії спортивно-розважально о омпле с "X-Park", аби взяти часть
фестивалі "Kiev — X-park Fest". В рам ах цьо о заход відб лися зма-
ання-шо на 29 різних майданчи ах. Кожен бажаючий змі випроб ва-
ти свої сили в та их видах спорт , я петан , атерний вей бордин ,
вей серфін , с імбордін , сле лайн, болдерін , спортивне орієнт вання,
підводне плавання, дайвін , SUP (стенд-ап-педл), ма нтінбай , велотрі-
ал, ф тволей, фризі, лаймін , спорт денс, черлідін , східні єдинобор-
ства, йо а, автомодельний, авіамодельний, с дно-модельний спорт,
пейнтбол та ба ато інших. Крім то о, в рам ах фестивалю сім охочим
б ло представлено зовсім нові "а тивності". Серед нововведень: водно-
лижна анатна доро а, вей -пар , байдар и, атамарани, аное, мото-
ри -пар (стеж а здоров'я), більярд, міні- ольф, вадроци ли, бат тний
пар , мот з овий пар "Спайдер-Сіті", с алодром, вор а т-пар , тир,
велосафарі, майданчи для пейнтбол

Спортивна гімнастика. Українські спортсмени
здобули два срібла чемпіонату Європи
З Монпельє, де проходив чемпіонат Європи зі спортивної імнасти-
и серед чолові ів, раїнсь і спортсмени повертаються з двома сріб-
ними на ородами. Оле Верняєв з с мою 15 666 очо з мів піднятися
на др сходин п'єдестал фінальних зма аннях на бр сах. У ра-
їнцю лише трохи не вистачило до чемпіонства, я е отримав німець
Марсель Н ен (15766). Бронзов на ород завоював Митя Пет овсе
зі Словенії (15600). Зі сріблом в опорном стриб повертається до-
дом і І ор Радивилів (16066). Золото р м на Флаві са Кочі (16116),
бронза Дениса Аблязіна з Росії (16062)

Пляжний футбол. Національна збірна здобула 
перемогу у міжнародному турнірі "BSWW — 
Кубок Києва'2012"
З на оди свят вання Дня Києва "Місті Спорт ", що на Долобець-
ом острові Гідропар , відб вся міжнародний т рнір з пляжно о
ф тбол . Фінальн р відвідав олова КМДА Оле сандр Попов.
"Сьо одні Київ отримав ще один надзвичайно приємний подар но

до 1530-річчя. Він особливий, і нам д же приємно, що бо Києва за-
лишається саме столиці. Я пере онаний, що перемо а збірної У ра-
їни з пляжно о ф тбол стане достойним при ладом для нашої збірної
з традиційно о ф тбол , і Києві залишиться та ож бо Євро-2012.
Особисто я отримав неймовірний заряд енер ії та позитив від пере-
ляд матч , тож щиро вітаю переможців",— зазначив Оле сандр По-
пов під час вр чення К б а переможцям.
До відзначення 1530-річчя професійном міжнародном т рнірі з

пляжно о ф тбол "BSWW — К бо Києва-2012" між собою зма алися
найсильніші національні збірні оманди У раїни та Порт алії.
Впевнен перемо запе лій боротьбі отримала оманда збірної

У раїни з рах н ом 4:2. За алом підс мо міжнародно о т рнір ви ля-
дає наст пним чином: 4-те місце посіла збірна оманди Нідерландів,
3-тє — Італії, а на др ом наші с перни и з Порт алії

Температура +21°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 59 %

Температура +24°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 15 м/с

Вологість повітря 44 %

Температура +19°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 67 %

Прогноз погоди на 29 травня 2012 року

ОВНИ, та і риси, я старанність, ретельність, а ратність, пра -
тичність вам імпон ватим ть найбільше. Тіль и не перетворіться в
пориві працелюбності на тр до олі а, присл хайтеся до позивних
ор анізм , в лючайте вчасно автостоп для перепочин і не зва-
люйте на себе ч жі обов'яз и.
ТЕЛЬЦІ — день сприяє а тивним, пра тичним діям на діловом

та творчом фронтах з висо им рез льтатом. Приділіть ва спра-
вам дітей, оханих, подр жнім взаєминам. Шлях до особисто о
щастя лежить саме через милосердн т рбот про близь их, не
ц райтеся ви он вати їхні найпримхливіші заба ан и, це не прини-
зить вас, а проб дить анало ічн взаємовідддач .
БЛИЗНЯТАМ відведено роль прибиральни а, чеп ріть нав о-

лишній простір, насправді очищаючи свою с веренн територію,
ви наводите порядо в д ші. Отже, оли хочеться мити, драяти —
це зна , що всередині на опичилося чимало не ативних емоцій, і в
процесі фізичної роботи ви їх спопеляєте.
РАКИ, візьміть язи (що ріже, я бритва) на апли , бо можете

стати жертвою ритичних висловлювань, оточення вас не зроз -
міє, образиться, втім, ви теж не святі і маєте недолі и, тож ліпше
ні о о не ос дж вати, а сприймати людей та ими, я ими вони є —
Божими творіннями.
ЛЕВИ, мер антильності зась! Гроші мож ть стати ябл ом

розбрат між вами, др зями, оханими, хочете розба атіти — за-
пря айтеся і наполе ливо тя ніть тр дово о воза, одна прис іпли-
во поставтеся до ділових замовлень, братися за нерентабельні ма-
лооплач вані справи не слід.
ДІВИ, дов ола вас бар'єр переш од, створений із чиєїсь недба-

лості, нечесності, мало рамотності, ледарства, том тримайтеся
стрибати в ор через ньо о (від то о не б де п ття), а зробіть під-
оп. Сил предостатньо, оловне — не розпорош вати їх в пориві
необачності і не впадати в депресію із-за різних перипетій, я що
ар'єрний омп’ютер " лючить", не пані йте, доля "перезаванта-
жить" йо о, і все с ладеться я най раще!
ТЕРЕЗИ, відійдіть в підпілля і пере лючіться на партизансь ий

ритм б ття. Для дося нення мети слід ви ористов вати я явні, та
і таємні, обхідні, неординарні шляхи. За спиною вас ба ато ін-
три , підст пні недр и апостять, вселяючи поч ття триво и, неза-
хищеності, одна переля очі вели і, нічо о не бійтеся, тіль и
сміливцям від риються осяйні доро и до плідної діяльності.
СКОРПІОНИ, опанов йте ампл а надійно о др а, з я им мож-

на не лише потеревенити, по аняти повітря, а й робити вели і
справи. Саме спільний інтерес до приб т ових пра тичних справ
вас має об'єднати, прод тивний рез льтат — оловне! Головне в
партнерстві — не потрапити в залежність один від одно о. Знайте:
ви абсолютно вільна самодостатня особистість, я тримати під
абл ом неможливо.
СТРІЛЬЦЯМ не до розва , тр дова доля за ли ає до с млінно-

о ви онання професійних зобов'язань, вас може запросити на и-
лим ерівництво і всипати проч хан и, але, с оріше, не за помил-
и, а через он рентів, що встромляють палиці в олеса. Ос іль-
и ви майстер на всі р и, на я о о можна звалити п обов'яз ів
і не боятися за їх неви онання. Знайте: ваша адрова цінність в
мінні б ти тр до олі ом, "ба атостаночни ом" і провадж вати
власні поряд и.
КОЗОРОГИ, чіт ість мислення, он ретність дій, раціональне

ч ття всьом порят є вас від поразо і піднесе на п'єдестал по-
шани. З п стомелями ліпше справ не мати, то марна трата сил та
нервів, ваші надо млення їм, я з с и вода. Сл жбових справ це
стос ється насамперед, з оле ами та працедавцями ліпше не
вст пати в дис сії.
ВОДОЛІЇ, в повітрі витає д х е стрим , при от йтеся до ризи-

ових сит ацій, де слід в лючати аналітичний роз м, аби не потра-
пити в паст , приміром з с мнівними інвестиційними прое тами,
редитами чи стати жертвою любовно о афериста. Поверніть
власні бор и і ні в я ом разі не позичайте ч жим людям роші, а
ось для родини не жалійте нічо о!
РИБИ, ваш партнер, я Зевс, метає роми, тож оді хитро лаві-

р вати, беріться до роботи! Ч жа а ресія і прис іпливість драт є
вас? Помети йте чом , можливо, через без осподарність, неви-
онання сімейних обов’яз ів? Одна слід піти на омпроміс інтере-
сів. Дбайте за сімейне бла опол ччя, ни айте сваро , чим спон -
аєте своїх союзни ів перетворюватися на с перни ів!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

Дебютне чемпіонство 
"Донецька"
Фінішувала баскетбольна Суперліга України сезону 2011/2012 років
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У Марі полі "Донець " ви рав
"Азовмаша" четвертий поспіль матч
фінальної серії першості У раїни і
вперше своїй історії став чемпіо-
ном раїни. Команда Саші Обрадові-
ча провалила др ий період з стрічі
і пост палася с перни з різницею
в 19 очо , але з міла проявити ха-
ра тер і вирвати перемо — 84:79.
Бронзовими призерами стали бас-
етболісти запорізь о о "Ферро-
ЗНТУ", я і здоб ли третю необхідн
перемо над иївсь им "Б дівельни-
ом".

Перед четвертою грою фінальної серії плей�

офф з "Донецьком" маріупольський "Азовмаш"

потрапив у складне становище. Три поразки по�

спіль від "тигрів" максимально віддалили підопіч�

них Луки Беки від омріяного чемпіонства. До то�

го ж, не зміг допомогти своїй команді лідер "Азов�

машу" Олексій Печеров, який зазнав травми. То�

му для того, щоб перемогти у цьому матчі і про�

довжити боротьбу за чемпіонство, господарям

майданчика потрібно було викластись на всі сто.

Стартові атаки налаштували публіку на гру без

оборони, адже атакуючу команду ніхто не накри�

вав, звідси і сумбур в дебюті поєдинку. "Донецьк"

повів 4:0, але через хвилину вже програвав 4:7.

Особливо активним у складі "Азовмашу" був бас�

кетболіст з лави запасних Ігор Зайцев. Своєму од�

ноклубнику неабияк допомагали Артур Дроздов

та Меттью Уолш, які своїми триочковими довели

перевагу господарів до 15:9. Гості намагалися мак�

симально уважно діяти в обороні, проте і не забу�

вали про атаки, тому у підсумку перша чверть за�

вершилася майже за рівного рахунку (24:23) на

користь "Донецька".

З початку другої чверті баскетболісти "Азовма�

шу" дещо втратили ініціативу, і ігрова перевага пе�

рейшла на бік донецького клубу. Втім, "тигри" не

змогли скористатися наданою гостями можливіс�

тю і за 2 хвилини набрали лише три очки. А ось

маріупольці невдовзі, як�то кажуть, "вибухнули" і

до середини чверті були вже попереду — 34:27.

Наставник "Донецька" Саша Обрадовіч, аби зби�

ти темп гри, взяв тайм�аут. У попередніх матчах

короткі паузи давали можливість "тиграм" трохи

вирівняти гру, проте не сьогодні — три перехоп�

лення та блок�шот, чотири відриви, і "Азовмаш"

повів уже 43:27. Зупинити господарів до великої

перерви так і не вдалося — 51:32.

Другу половину гри активніше розпочали гості.

У двох легіонерів "Донецька" — Вуле Авдаловича

та Войдана Стояновскі — пішла гра у нападі, і

"тигри" поволі почали наздоганяти суперника.

"Азовмаш" обрав захисну тактику і не поспішав

йти в атаку. А коли рахунок став 59:48, тренер ма�

ріупольців Лука Бека взяв тайм�аут, адже гру пов�

ністю контролювали суперники, і його команді,

аби почувати себе спокійно у заключній чверті,

потрібно було зберегти відрив. Короткі настанови

дещо допомогли баскетболістам "Азовмашу", і на

останню перерву вони пішли у якості лідера —

70:60. У заключній чверті "Донецьк" продемон�

стрував усі свої чемпіонські якості. Потужний

старт гостей просто приголомшив маріупольців, і

за декілька хвилин рахунок став майже рівним —

74:72 на користь "Азовмашу", проте стало поміт�

но, що суперник був серйозно налаштований здо�

бути чемпіонський титул саме у цьому матчі і та�

ки добився свого. За хвилину до кінця зустрічі на

табло світились 79:79, але три поспіль помилки

гравців "Азовмашу" дозволили "Донецьку" здобу�

ти перемогу у цьому матчі 84:79, а разом з нею і

золото чемпіонату
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Цей день в історії 29 травня

1860 — пець, меценат і о-
ле ціонер Павло Михайлович
Третя ов с лав заповіт, за я им
він залишав Мос ві свою оле -
цію артин і 150 тисяч р блів
сріблом для облашт вання ар-
тинної алереї
1900 — омпанія "Отіс" заре-

єстр вала тор ов мар "Ес а-
латор" (пізніше та стан ть нази-
вати всі ес алатори)
1953 — людина вперше здо-

лала найвищ точ планети —
на вершин Джомол н ми (8848
м) піднялись новозеландець Ед-
м нд Персиваль Хілларі і шерп
Нор ей Тенци
1964 — Києві від рито най-

більший СРСР ботанічний сад
імені М. Гриш а
1965 — засновано Донець ий
ніверситет

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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(Нім., 1617 ст.)
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Лідер ата "Азовмаш " Меттью Уолш (зліва) нама ається пройти захисни а "Донець а" Рамела Каррі
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