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Будинок для олімпійців
У Києві урочисто відкрили головний офіс Національного олімпійського комітету

У своєму виступі перед олімпійською

спільнотою Віктор Янукович звернув

особливу увагу на важливість створення

умов для діяльності людей, які опікують�

ся питанням розвитку фізкультури і

спорту, пропагують здоровий спосіб жит�

тя. “Я хотів би подякувати всім, хто бага�

то років присвятив себе олімпійському

руху: спортсменам, тренерам. Ваші імена

назавжди вписані золотими буквами в іс�

торію олімпійського руху України”,— за�

значив Віктор Янукович, звертаючись до

присутніх.

Також Президент побажав україн�

ським спортсменам перемог на літніх

Олімпійських іграх у Лондоні. Після пе�

рерізання символічної стрічки президент

НОК Сергій Бубка провів для глави дер�

жави екскурсію приміщенням Олімпій�

ського дому. Під час оглядин Віктор Яну�

кович побував на виставці видавництва

“Олімпійська арена”, де були представ�

лені тематичні книжки для дітей та

юнацтва.

Привітав з непересічною подією

олімпійську родину і президент НОК

Сергій Бубка. Він підкреслив, що ідея та

ініціатива щодо започаткування Олім�

пійського дому в Україні належать Вік�

тору Януковичу з того часу, коли він

очолював Національний олімпійський

комітет. “Я впевнений, що ця подія

дасть додатковий поштовх та подвійну

мотивацію і сили в розбудові олімпій�

ського руху, в боротьбі за медалі у Лон�

доні та отримання права на проведення

зимових Олімпійських ігор в Карпатах�

2022 року. І я впевнений, що спортсме�

ни робитимуть все, щоб наш прапор

якомога частіше піднімався на різнома�

нітних змаганнях”,— зазначив Сергій

Бубка.

На святкову церемонію відкриття зі�

бралися також олімпійські чемпіони та

призери різних поколінь, фахівці спорту

з усіх регіонів України, спонсори та пар�

тери олімпійського руху, без яких втілити

мрію про Олімпійський дім в життя було

б дуже складно. “Це, безумовно, дуже

важлива подія для всіх, хто причетний до

спорту, для тих, хто здобуває для України

олімпійське золото, і всіх, хто просто лю�

бить спорт та вболіває за наших спортс�

менів. Переконаний, що у цих стінах за�

сяє ще не одна сотня зірок спортивного

Олімпу, чиїми здобутками ми будемо пи�

шатися”,— привітав присутніх голова

КМДА Олександр Попов.

Зазначимо, що Олімпійський дім зна�

ходиться у одному з наймальовничіших

районів столиці — на Подолі, за адре�

сою: вул. Хорива, 39�41. Офіси НОКу

займатимуть 1�й, 4�й, 5�й, та 6�й повер�

хи будівлі. У 2011 році, завдяки підтрим�

ці з державного бюджету, тут були про�

ведені всі необхідні ремонтні роботи.

Наразі Олімпійський дім має загальну

площу 1600 кв. м та обладнаний сучас�

ними меблями, комунікаціями, конфе�

ренц�залом, приміщенням для прове�

дення переговорів та зустрічей, а також

кімнатами для розміщення структурних

підрозділів Національного олімпійсько�

го комітету

Олександр ПОПОВ:
"Міський референдум — 
це метод вирішення 
проблем киян" 
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Україна і Польща скасують 
плату за національні візи 

Про це на брифін в МЗС У раїни заявив дире тор
Департамент інформаційної політи и Оле
Волошин
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Арт<простір для митців 
Галерея під Гавансь им мостом має стати
льт рним осеред ом столиці
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Київ і Таллінн проведуть 
економічний форум
Керівництво двох столиць домовилися провести

двосторонній е ономічний фор м, на я ом пла-
н ється вивчити можливості інвестиційно о спів-
робітництва. Та е рішення б ло прийнято на з -
стрічі олови КМДА Оле сандра Попова та мера
Таллінна Ед ара Савісаара, я ий переб ває в ра-
їнсь ій столиці з офіційним візитом з на оди 1530-
річчя міста. Сьо одні в У раїні спішно працюють
понад 400 естонсь их омпаній. За частю інвес-
торів із Таллінна Києві розробляють прое т ство-
рення Малої опери. “Ми із задоволенням проведе-
мо е ономічний фор м, адже Київ теж заці авле-
ний по либленні співпраці. Тим паче, що нам є
що запропон вати вашим інвесторам”,— с азав
Оле сандр Попов, додавши, що місто торі хва-
лило Страте ію розвит до 2025 ро , а та ож
під от вало масштабний па ет інвестиційних про-
позицій, отрий б в презентований на першом
Київсь ом інвестиційном фор мі. Тож Київ заці-
авлений вивченні досвід естонсь ої столиці
щодо запровадження інноваційних м ніципальних
прое тів. Зо рема Таллінн відомий спішним
впровадженням про рам мобільно о пар ін та
без оштовно о ромадсь о о транспорт для всіх
меш анців

Безкоштовний Wi�Fi 
вже на Хрещатику
У центрі Києва — на в л. Хрещати (від майдан

Незалежності до Бессарабсь о о рин ) запрацю-
вала без оштовна мережа “KYIV FREE Wi-Fi”. За
перший день посл ою с ористалися близь о 1600
иян і остей міста. Прое т за ладений до ініціати-
ви “Еле тронний ряд” Страте ії розвит Києва до
2025 ро . За словами заст пни а олови КМДА
Р слана Крамарен а, на сьо однішній день Wi-Fi
працює в тестовом режимі, швид ість передачі
даних обмежена на рівні 2 Мбіт в се нд . За де-
іль а днів після завершення період тест вання
швид існий Інтернет запрацює вже в звичайном
режимі. “Впевнений, що в період Євро-2012 та а
посл а б де поп лярною я серед вболівальни ів,
та і иян, та дозволить отрим вати останні новини
про перебі чемпіонат ”,— зазначив Р слан Крама-
рен о

До Євро�2012 київські таксі 
перевіряти не будуть
Про це повідомив спів олова робочої р пи з по-

ряд вання перевезень пасажирів на та сі в Києві
при КМДА Андрій Антоню . За йо о словами, за той
час, що залишився до почат чемпіонат , нія их
перевіро на рин посл та сі в столиці не б де.
“Ми всі хочемо, щоб Євро-2012 пройшло тихо й
мирно, в зв’яз з цим ніхто не от є жодних пере-
віро ”,— зазначив пан Антоню . За йо о словами,
після проведення чемпіонат з ф тбол б де ініці-
йовано все раїнсь ий ромадсь ий фор м, при-
свячений проблемам реформ вання рин та со-
моторних перевезень

У проекти з енергозбереження
Україна залучила 
20 млрд грн
Про це заявив олова державно о а ентства з

енер оефе тивності і енер озбереження Ми ола
Паш евич. “Мин ло о ро ми зал чили з держав-
но о бюджет 500 млн рн на розвито прое тів
енер озбереження та енер оефе тивності, а інвес-
тицій цю сфер надійшло майже 20 млрд рн”,—
с азав Паш евич. “Ми потроїли виробництво еле -
тричної енер ії з поновлювальних джерел, і том
цьом році ви ористаємо на 520 тис. т менше в іл-
ля”,— зазначив посадовець

СЕРЕДА

30 травня
2012 р.

№ 73
(4093)

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Меш анці, я і мають до менти, що під-
твердж ють їхню реєстрацію в межах
транспортно о периметр на період Єв-
ро-2012 (штамп паспорті, познач а
посвідченні водія або познач а свідоц-
тві про реєстрацію транспортно о засо-
б ), та особисто орист ються транс-
портним засобом, змож ть без переш од
перес ватися периметром. У дні прове-
дення в Києві матчів Євро-2012 (тобто
11, 15, 19, 24 червня та 1 липня) пере-
риють дея і в лиці в центрі міста.

Як повідомили в ГУ транспорту та зв’язку КМДА, для

транспортних засобів видадуть три види тимчасових пе�

репусток для в’їзду в зони обмеження транспортного

руху у дні проведення матчів: для в’їзду в зону навколо

НСК “Олімпійський” (транспортний периметр НСК

“Олімпійський”); для в’їзду в закриту зону для транс�

порту навколо офіційної фан�зони (транспортний пе�

риметр офіційної фан�зони); для в’їзду в об’єднаний

транспортний периметр НСК “Олімпійський” і офіцій�

ну фан�зону.

Рішення про отримання тимчасової перепустки для

в’їзду в зони обмеження транспортного руху в цен�

тральній частині Києва на період проведення Євро�

2012 приймає спеціально створена робоча група при ГУ

транспорту та зв’язку КМДА відповідно до заявок меш�

канців та організацій.

Варто зазначити, що кількість перепусток обмежена і

видаватимуть їх першочергово для проїзду аварійного та

спецтранспорту.

Також у період з 7 червня до 2 липня з 12.00 до 01.00

наступного дня буде щоденно працювати офіційна фан�

зона Приймаючого міста на майдані Незалежності та на

вул. Хрещатик (від вул. Інститутської до вул. Б. Хмель�

ницького). У рамках проведення вказаного заходу з

00.00 28 травня до 01.00 7 липня буде перекрито рух

транспорту на вул. Хрещатик (від вул. Інститутської до

вул. Б. Хмельницького), окрім спеціального та акреди�

тованого транспорту.

Разом з тим, у дні проведення у Києві матчів, що при�

падають на робочі дні (11 червня, 15 червня, 19 червня),

закривається рух транспорту з 6.00, а у дні проведення

матчів, які припадають на вихідні дні (24 червня та

1 липня), з 10.00 до закінчення матчу (23.30 — за умови

відсутності додаткового часу матчу) та протягом наступ�

них трьох годин рух припиняється на вул. Червоноар�

мійській (на ділянці від вул. І. Федорова до бульв. 

Т. Шевченка); вул. І. Федорова (на ділянці від вул. Чер�

воноармійської до вул. Предславинської); вул. Димит�

рова (на ділянці від вул. Червоноармійської до вул. Ан�

рі Барбюса); вул. Анрі Барбюса (на ділянці від вул. 

І. Федорова до вул. Димитрова); пров. Лабораторному

(на ділянці від вул. Літньої до Федерації футболу Укра�

їни); вул. Фізкультури (на ділянці від вул. М. Горького

до НСК “Олімпійський”); вул. Жилянській (на ділянці

від вул. М. Горького до вул. Шота Руставелі); вул. Сак�

саганського (на ділянці від вул. М. Горького до вул. Ес�

планадної); вул. Шота Руставелі; вул. Еспланадній; 

вул. Рогнідинській; Бессарабській площі (при цьому

проїзд вул. Басейною та Крутим узвозом залишається

відкритим); вул. Скоропадського; бульв. Лесі Українки

(на ділянці від вул. Госпітальної до пров. Щорса); пров.

Госпітальному; вул. Госпітальній, вул. Терещенківській

(на ділянці від бульв. Шевченка до вул. Льва Толстого),

крім тролейбусів та автобусів великої та надвеликої

місткості звичайного режиму руху

На період проведення Євро�2012 кияни матимуть безперешкодний під’їзд 
до своїх домівок

Під час від риття Олімпійсь о о дом Президент У раїни Ві тор Ян ович побажав раїнсь им спортсменам перемо на міжнародних т рнірах

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Протя ом ба атьох ро ів НОК У раїни не мав власно о примі-
щення. Вчора ж Президент У раїни Ві тор Ян ович, президент
НОК Сер ій Б б а, славлена олімпійсь а чемпіон а і ор XV
Олімпіади 1952 ро в Гельсін і Ніна Бочарова перерізали сим-
волічн стріч та рочисто від рили Олімпійсь ий дім, я ий
стане осеред ом для всієї олімпійсь ої ромадсь ості в У раїні.
На заході та ож б ли прис тні олова КМДА Оле сандр Попов,
відомі спортсмени та партнери олімпійсь о о р х . Зна ово, що
та рочист подію при рочили до масштабних спортивних
зма ань — літніх І ор ХХХ Олімпіади, що відб деться Лондоні.
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Новини

Влаштувати малюка у дитсадок у режимі 
он�лайн невдовзі зможе кожен киянин
Дізнатися все про б дь-я ий иївсь ий дитсадо або навіть влашт -

вати дош ільний за лад дитин невдовзі можна б де через інтернет.
Про розроб та о о прое т розповів олова КМДА Оле сандр По-
пов. “Разом із омпанією “Май рософт” ми хочемо запровадити в Ки-
єві онлайн-систем запис дітлахів до дитсад ів для то о, аби б дь-
я а сім’я, маючи дост п до мережі інтернет, мо ла обрати дош ільний
за лад та записати т ди свою дитин . Ми хочемо зробити ці спис и
від ритими, щоб бать и мо ли відстеж вати завантаженість то о чи ін-
шо о садоч а. Та а пра ти а дозволить зменшити бюро ратію та по-
ле шить завдання бать ам. На мій по ляд, це д же хороша ідея”, —
с азав Оле сандр Попов. Він та ож повідомив, що мин ло о ро ме-
режа столичних дитсад ів розширилася на 4200 місць. На поточний
рі заплановано збільшення мережі ще на 3500 місць. Але, врахов -
ючи а тивний демо рафічний приріст, я ий спостері ається столиці,
питання нових дитячих садоч ів залишатиметься а т альним. “3500
нових місць дитсад ах ми від риємо цьо о ро . І не лише за рах -
но б дівництва нових за ладів, а й част ово завдя и ре онстр ції.
Ми звільнили приміщення, я і раніше б ли передані в оренд бізнесо-
ві або державним становам. Зараз здійснюємо їхню апітальн ре-
онстр цію, повертаємо профіль цим об’є там. Цей спосіб є д же ви-
ідним, адже не потреб є вели их апіталов ладень”, — на олосив
Оле сандр Попов

У чотирьох лікарнях міста в червні запрацює 
безкоштовний інтернет
Уже з червня чотирьох медичних за ладах Києва пацієнти та співро-

бітни и матим ть необмежений без оштовний дост п до інтернет . За
підтрим и ГУ охорони здоров’я КМДА Державним центром телемедици-
ни за частю приватних омпаній б ло започат овано впровадження без-
оштовно о дост п до всесвітньої мережі інтернет персонал медичних
за ладів Києва та їх пацієнтів. Та , б ло ор анізовано зони вільно о дост -
п до інтернет за техноло ією WI-FI Київсь ій місь ій лінічній лі арні
№ 6, (в л. Комарова, 3); Київсь ій місь ій лінічній лі арні № 12 (в л. Під-
висоць о о, 4-А); Київсь ій місь ій лінічній офтальмоло ічній лі арні “Мі -
рохір р ія о а” (в л. Комарова, 3), Оле сандрівсь ій місь ій лінічній лі-
арні м. Києва (в л. Шов овична, 39/1).
Усі охочі матим ть можливість без оштовно о дост п до мережі інтер-

нет на території зазначених за ладів. На адаємо, що Оле сандрівсь а та
12-та лі арня забезпеч ють медичн допомо під час проведення чем-
піонат Євро-2012 Києві

Цифра дня

44 800 000 
пасажирів було відправлено Південно�Західною залізницею (з
урахуванням перевезень міською електричкою) у січні–квітні 2012
року, що на 4,8 % більше, ніж у січні–квітні 2011 року 
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Інновації в дитсадки
У столиці обговорили шляхи осучаснення 
викладацьких методик в ДНЗ
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Учора в місті пройшов перший Київсь ий фор м “Інно-
ваційний простір дош ільної освіти столиці”. Провідні
на овці в ал зі дош ільної освіти, завід ючі, виховате-
лі, психоло и столичних дитсад ів об оворили а т альні
проблеми дош ільної освіти та зал чення до роботи з
дітьми інноваційних методи . Зо рема взаємодію до-
росло о з дитиною дош ільно о ві , розвито її роз -
мової а тивності та методи розв’язання винахідниць их
завдань. У від ритті фор м взяв часть й олова КМДА
Оле сандр Попов.

Сучасні тенденції розвитку освіти в столиці, зокрема й дошкільної, вимага�

ють від педагогів та вихователів використання інноваційних методик роботи з

дітьми. “Інноваційне поле, створене в дошкільних навчальних закладах, фор�

мує підґрунтя для подальшого успішного навчання дитини в закладах освіти,

соціалізації та творчої самореалізації особистості”, — зазначила начальник ГУ

освіти і науки КМДА Віра Горюнова.

Нині у столиці є більше десятка напрацювань впровадження інноваційних

технологій у практичну діяльність ДНЗ, але вони потребують вивчення та по�

пуляризації серед широкого кола педагогічної громадськості. Тож педагоги�но�

ватори поділились ідеями своїх проектів з колегами. Зокрема говорили про

впровадження в практику адаптивної та інклюзивної освіти в ДНЗ, педагогіч�

них ідей Софії Русової, Василя Сухомлинського, системи Марії Монтессорі та

інше.

Так, наприклад, проект “Технологія психолого�педагогічного проектування”

спрямований на розвиток особистості дитини. “Відповідно до цієї технології —

в центрі уваги дитина, усе, що вона хоче знати, що її цікавить. Й, плануючи ро�

боту з дитиною, вихователь відштовхується від її бажань та зацікавлень, — роз�

повідає “Хрещатику” завідуюча ДНЗ № 613 Оболонського р�ну Тамара Степен�

ко.— Родзинка цього проекту, що діти навчаються працювати як індивідуально,

так і в колективі. Вчаться доносити свою думку до інших, а більш імпульсивні

навчаються стримувати свої емоції, прислухатись до оточуючих й підтримувати

один одного”.

“Я з великим задоволенням зазначу, що сьогоднішній форум — це старт сис�

темної роботи, яка, починаючи з дитячого садочка, завершиться серйозними

інвестиційними, а в сучасних умовах — інноваційними проектами. І саме вони

будуть розвивати економіку нашого міста, наповнювати місцевий бюджет, на�

давати нові робочі місця киянам і, врешті�решт, забезпечать високий рівень

життя громади міста. Це непроста робота, і нею має займатися не лише влада,

науковці чи освітяни. Мети вдасться досягти, об’єднавши зусилля. І сьогодні

вже є конкретні приклади вдалої співпраці у напрямі відновлення приміщень та

повернення дитячих садків до комунальної власності міста. Результатом мину�

лорічних зусиль стали 4 тис. 200 додаткових місць у дошкільних закладах столи�

ці”, — сказав голова КМДА Олександр Попов.

До речі, під час роботи форуму голова міськдержадміністрації вручив керів�

никам п’яти столичних дитсадків нагрудний знак “Відмінник столичної осві�

ти”. А також подяки та грошову винагороду десятьом переможцям конкурсу

“Пізнавальна діяльність дітей 5�річного віку в розвивальному середовищі”

Київ поповнився молодими
педагогами
Випускники отримали направлення на роботу 
у столичні освітні та соціальні заклади
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Учора олова КМДА Оле сандр По-
пов вр чив вип с ни ам Київсь о о
ніверситет ім. Бориса Грінчен а
дипломи на присвоєння освітньо-
валіфі аційних рівнів “ба алавр” та
“спеціаліст”. Очільни місь держад-
міністрації запевнив молодих спеціа-
лістів подальшій підтримці з бо
місь ої влади. Зо рема можливо-
сті дол читися до про рами дост п-
но о житла та отримання надбав и
до о лад за відмінне навчання.

Цього року 367 випускників університету під�

лягають розподілу. З них 323 працюватимуть у

Києві, інші 44 — у Київській області. Молодих

фахівців направили переважно у навчальні за�

клади. Частину студентів з інших спеціальностей

скерували у центри соціальних служб, у сферу

міського управління. “Наші студенти навчають�

ся на замовлення та кошти міста. Відповідно Ки�

їв має отримати висококваліфіковані кадри. Ви�

пускники вміють використовувати мультимедій�

ні технології, вони вільно володіють іноземними

мовами. Частина студентів пройшла спеціальну

школу лідерства за участю наших американських

колег”,— розповів “Хрещатику” ректор універ�

ситету Віктор Огнев’юк.

Запевнив випускників у правильності вибору

професії педагога голова КМДА Олександр По�

пов. “Сьогодні в Києві ми створюємо велику

кількість нових робочих місць для працівників

освіти. Лише минулого року введено в експлу�

атацію 18 дошкільних закладів. Це найсучасніші

школи та дитячі садочки, які чекають на вас —

молодих фахівців. Щороку кількість дітей збіль�

шується, і, відповідно, збільшується потреба у

кваліфікованих педагогічних кадрах. Випускни�

ки університету імені Бориса Грінченка завжди

відчуватимуть підтримку міської влади, особли�

во на першому робочому місці. Я нагадаю, що

всі випускники, які отримали дипломи з відзна�

ками, упродовж трьох років отримуватимуть 50

% надбавку до окладу від міста, решта випускни�

ків — 30 %. У вас буде можливість стати на чергу

і бути учасником програми “70х30”. Також місь�

ка влада допомагатиме отримувати пільгові кре�

дити на 15 років під 3 % річних”,— сказав Олек�

сандр Попов.

Окрім того, молоді спеціалісти загальноосвіт�

ніх та професійно�технічних навчальних закла�

дів отримують одноразову адресну допомогу від

міської влади у п’ятикратному розмірі мінімаль�

ної заробітної плати.

Також Олександр Попов підтримав звернення

керівництва університету щодо будівництва сту�

дентського гуртожитку. “Вже є відповідне дору�

чення Олександра Павловича на виділення зе�

мельної ділянки на Оболоні. Тож наступного ро�

ку планується зведення помешкання для студен�

тів на 700 місць”, — зазначив ректор університе�

ту Віктор Огнев’юк

323 вип с ни и ніверситет ім. Бориса Грінчен а працюватим ть столичних навчальних за ладах

Арт�простір для митців
Галерея під Гаванським мостом має стати 
культурним осередком столиці
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

К льт рний об’є т розмістився під
від ритим небом на причалах 1 та
2, що на в лиці Набережно-Хреща-
тиць ій. Відта столичні х дожни и
отримали без оштовний майданчи
для презентації своїх робіт. Мис-
тець ий простір ор анізовано не ли-
ше для иян, а й для творчих осо-
бистостей з сієї У раїни. Одним з
перших відвідав презентаційн зал
олова КМДА Оле сандр Попов.

Ще рік тому територія під Гаванським мостом

мала вигляд непримітних сірих бетонних плит.

Сьогодні тут яскраво розфарбовані плити утво�

рюють мистецький простір у 1,5 тис. кв. м. В арт�

галереї представлені кращі роботи художників та

фотохудожників, діє виставка�продаж творів

мистецтва, фотостудія, великий танцювальний

майданчик та подіум. Також тут представлений

“Венеціанський дворик” — виставка монумен�

тальних робіт під відкритим небом. Працює ви�

ставка мистецьких робіт “Променада” та зона з

монументальним графі�

ті “Арт�міст”.

“Подібні галереї

створені у багатьох міс�

тах Європи. Ми також

вирішили піти цим

шляхом і використати

територію під новим

мостом для створення

сучасного культурного

середовища. Це надзви�

чайно цікава ідея, адже

ця галерея дуже демократична, тут панує атмо�

сфера свободи та творчості. Потрапити сюди мо�

же кожен охочий, і в першу чергу молоді почина�

ючі митці. Отже, відсьогодні починається нова,

культурна сторінка набережної Дніпра”, — зазна�

чив голова КМДА Олександр Попов.

Автором ідеї арт�парку став київський фото�

художник Олександр Ктиторчук. “Навколо нас

дуже багато талановитих творчих людей: це ху�

дожники, актори, танцюристи, музиканти. Але

у них немає майданчика для демонстрації їхніх

талантів. Арт�парк на�

дає таку можливість

митцям, найперше мо�

лодим та юним, показа�

ти себе. І хочу подяку�

вати голові КМДА

Олександру Попову,

адже саме завдяки його

підтримці вдалося ре�

алізувати задум, і сього�

дні наші українські

митці мають можли�

вість показати себе та свою майстерність широ�

кому загалу”, — розповів “Хрещатику” Олек�

сандр Ктиторчук.

До речі, працюватиме галерея цілодобово про�

тягом всього року. А у найближчі дні тут планує�

ться проведення фестивалю нічного кіно та по�

становка театральних вистав

У столиці встановлені тарифи 
на ритуальні послуги
У столиці встановлені тарифи на рит альні посл и, я і в лючено до не-

обхідно о мінімально о перелі о ремих видів рит альних посл . Відпо-
відне розпорядження підписане оловою КМДА Оле сандром Поповим та
зареєстроване ГУ юстиції місті Києві. Та , тарифи встановлені на по-
сл и, я і надають спеціалізоване ом нальне підприємство “Київсь ий
рематорій”, “Спеціалізований омбінат підприємств ом нально-поб то-
во о обсл ов вання”, ТОВ “Все раїнсь е рит альне а ентство “Ре ві-
єм”, КП “Державний істори о-меморіальний Л ’янівсь ий заповідни ” та
дея і фізичні особи-підприємці. Зо рема серед них: ФОП Левиць ий О.
М., Малиновсь ий В. Є., Попроць а О. В. та Ващен о Л. Л. Зазначимо, що
піль и на оплат за рит альні посл и та допомо а на поховання надаю-
ться відповідно до чинно о за онодавства У раїни

У Києві відбудеться інформаційний водний тур
“Вода для життя”
6 червня рам ах Європейсь о о прое т біля спор д Водно-інфор-

маційно о центр розпочне свою робот інформаційний водний т р
“Вода для життя”. Зо рема біля історичних спор д першо о централі-
зовано о водо он міста 140-річної давнини б де працювати інформа-
ційний майданчи , облаштований автомобілем із сонячними батаре-
ями. Це дасть можливість демонстр вати “е оло ічні” фільми та за-
безпечить реативною онстр цією, я а створює простір для роботи
е спозиції з інтера тивних і освітніх стендів та проведення пізнаваль-
них дослідів “Водний Е спериментарі м”. Захід проводитим ть з ме-
тою інформ вання населення щодо причин і наслід ів зменшення вод-
них рес рсів, придатних для питно о водоспоживання. Крім то о, ін-
формаційний водний т р спрямований на те, щоб зверн ти ва до
проблем забр днення та бра питної води, а та ож впровадження
охоронних дій з бо ряд , місцевої влади та пересічних ромадян.
Проведення водно о т р в У раїні заплановано в Уж ороді, Львові,
Одесі, Ізмаїлі, Вил ово та Києві

Заступники голови Солом’янської РДА 
оприлюднили декларації про доходи
Андрій Лапань, перший заст пни олови Солом’янсь ої РДА, отри-

мав за мин лий рі за альн с м с пно о доход в розмірі 169 048
рн. Андрій Гри орович та йо о родина володіють автомобілями ВАЗ
21013 (1985), Mitsubishi GRANDIS SPORT (2007), Mitsubishi, Сolt (2006)
та вартирою площею 60,72 в. м, житловим б дин ом 350 в. м, зе-
мельною ділян ою 957 в. м. Олена Савиць а, заст пни олови Соло-
м’янсь ої РДА, отримала за мин лий рі за альн с м с пно о до-
ход в розмірі 123 770 рн. Олена Володимирівна та її родина володі-
ють автомобілями BMW X6 (2009), Toyota camry (2008) та житловими
б дин ами площею 100 в. м, 405,3 в. м, земельними ділян ами пло-
щею 1000 в. м, 810 в. м, 2290 в. м, 2792 в. м, 1200 в. м та садо-
вим б дин ом площею 261,1 в. м. Анатолій Іващен о, заст пни о-
лови Солом’янсь ої РДА, отримав за мин лий рі за альн с м с п-
но о доход в розмірі 163 041 рн. Анатолій Васильович та йо о роди-
на володіють автомобілями Prado, 2,7 (2003), LEXUS-470 (2008), вар-
тирами площею 69,2 в. м, 120 в. м, 43,2 в. м, земельною ділян ою
0,0646 а, садовим б дин ом площею 29,6 в. м, аражем — площею
90,5 в. м та іншим нер хомим майном площею 18,5 в. м. Ми ола
Я имович, заст пни олови Солом’янсь ої РДА, отримав за мин лий
рі за альн с м с пно о доход в розмірі 170 288 рн. Ми ола Гри-
орович та йо о родина володіють автомобілем Nissan Almera (2008),
вартирами площею 63,2 в. м, 34 в. м, 38,3 в. м, земельною ділян-
ою 2500 в. м, житловим б дин ом площею 45 в. м
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В арт�галереї представлені кращі
роботи художників та

фотохудожників, діє виставка�
продаж творів мистецтва,

фотостудія, великий
танцювальний майданчик 

та подіум



Ринок страхування

Ділові новини

Пальне подешевшає 
на 20 копійок

Вели і оператори рин нафто-
прод тів ході засідання е с-
пертно-аналітичної р пи (ЕАГ) з
питань ф н ціон вання рин
нафти і нафтопрод тів та роз-
вит нафтопереробної ал зі по-
одилися на поетапне зниження
роздрібних цін на бензин і ди-
зельне пальне на 10 оп./літр із
29 травня і ще на 10 оп./літр із 4
червня. Про це с азано в пові-
домленні Міністерства енер ети-
и та в ільної промисловості. Мі-
ністерство не надає перелі
нафтотрейдерів, я і по одилися
на зниження цін, водночас один із
часни ів ЕАГ повідомив, що
йдеться про операторів рин , я і
працюють під брендами Shell,
"Л ойл", "ОККО", "У рнафта",
WOG, "ТНК" й "Паралель" (най-
більші равці рин ). Та ож він
додав, що спочат представни и

ряд в ЕАГ наполя али на зни-
женні із 29 травня цін на 40—50
опійо , але в рез льтаті дис сії
з нафтотрейдерами б ло хвале-
но рішення про поетапне знижен-
ня на 20 опійо /літр, повідомля-
ють "У раїнсь і новини"

Україна і Польща скасують
плату за національні візи

Про це на брифін в МЗС
У раїни заявив дире тор Депар-
тамент інформаційної політи и
Оле Волошин. "На почат
червня б де підписано од з
Респ блі ою Польща про с ас -
вання плати за національні ві-
зи",— заявив він. За йо о слова-
ми, план ється візит міністра за-
ордонних справ Костянтина
Грищен а до Перемишля, де і
б де підписано та од . Після
цьо о вона потреб ватиме рати-
фі ації на рівні рядів У раїни та
Польщі

Київ витратить 
на підготовку до зими 
330 млн грн

КМДА про ноз є ре онстр цію
тепломереж при під отовці до
опалювально о сезон 2012—
2013 вартістю 330 млн ривень.
Про це заявив перший заст пни
олови КМДА Оле сандр Маз р-
ча . Він зазначив, що мин лий
опалювальний сезон пройшов
наба ато раще, ніж попередні,
та додав, що цьо о ро на під о-
тов мереж до опалювально о
сезон б де направлено не мен-
ше оштів, ніж мин ло о. "Д же
важливо продовжити робот із
заміни та ре онстр ції мереж.
Ми домовилися з "Київенер о",
що обся інвестицій ремонт
тепломереж б де не меншим, ніж
торі . Тобто близь о 230 млн ри-
вень "Київенер о" в ладе саме в
під отов мереж до опалюваль-
но о сезон . Від міста обся фі-

нанс вання становитиме не менш
ніж 100 млн ривень. Крім то о,
ми продовж ємо реалізацію про-
рам із енер озбереження",—
розповів перший заст пни оло-
ви КМДА

"АероСвіт" відкрив рейс 
до Караганди

Авіа омпанія "АероСвіт" 30
травня від рила рейс "Київ — Ка-
ра анда" (Казахстан). Польоти б -
д ть здійснюватися двічі на тиж-
день. Зо рема серед й неді-
лю передбачено виліт з Києва о
21.30, приб ття до Кара анди на-
ст пно о дня о 5.15 за місцевим
часом. З Кара анди рейс б де ви-
р шати в понеділо і четвер о 7.15
за місцевим часом і приб вати до
Києва о 8.25. Переліт між містами
займе близь о 4 один 30 хвилин.
Сти вання з рейсом до Кара ан-
ди передбачене для пасажирів
рейсів "АероСвіт " до Києва із

Дніпропетровсь а, Донець а,
Львова, Одеси, Сімферополя,
Хар ова й Івано-Фран івсь а, а
та ож з інших п н тів мережі ом-
панії в Європі, Центральній Азії,
За ав аззі й Близь ом Сході. До
речі, Кара анда стане 5-м містом
Казахстан на арті маршр тів
"АероСвіт "

Електронні ключі 
підприємцям розпочнуть
видавати вже сьогодні
Державна подат ова сл жба

має намір почати видач еле -
тронних лючів підприємцям з 30
травня. Про це повідомив олова
подат ової Оле сандр Климен о.
З йо о слів, 30 травня подат ова
план є від рити центр сертифі а-
ції лючів еле тронно о підпис .
Він зазначив, що необхідність
від риття центр об мовлена ни-
нішніми потребами платни ів по-
дат ів в еле тронних лючах. На-

адаємо, р дні 2011 ро ряд
заявив про намір перейти на ви-
нят ово еле тронний до менто-
обі з ви ористанням еле трон-
но о цифрово о підпис із вітня
2012 ро

ЄС виділить 5 млн євро 
на туризм

Європейсь ий Союз має намір
виділити У раїні 5 млн євро на
прое т із підвищення т ристично о
потенціал Крим . Про це с азано
в повідомленні представництва ЄС
в У раїні. Метою цьо о прое т є
поліпшення державно о правлін-
ня в сфері т ризм та с міжних а-
л зей е ономі и. "Це дасть мож-
ливість підвищити т ристичний по-
тенціал, я ість т ристичних про-
д тів і сервіс , а та ож сприятиме
соціально-е ономічном розвит
Крим ", — йдеться повідомленні.
Зазначимо, що прое т розрахова-
ний на 3 ро и

Антимонопольний
комітет радить
страховикам 
не завищувати 
тарифи 
до Євро�2012
Іван МАРЕК
"Хрещатик"

Антимонопольний омітет У раїни ре оменд є вітчизня-
ним страховим омпаніям не завищ вати ціни на стра-
хові посл и в період проведення фінальної частини Єв-
ро-2012, а та ож посилити онтроль за страховими
а ентами.

Про це заявила заступник голови Антимонопольного комітету

України, державний уповноважений Лариса Колесник під час засідання

"круглого столу" у Києві. Вона наголосила: у разі виявлення порушення

антимонопольного законодавства АМКУ має право застосувати до стра%

хової компанії санкції — штраф у розмірі 10 % від реалізації послуг за по%

передній рік.

Із посиланням на дані Антимонопольного комітету України Лариса

Колесник повідомила, що на деяких пунктах пропуску продаж страхових

полісів здійснює лише одна українська страхова компанія, що є пору%

шенням антимонопольного законодавства. В той же час посадовець

запевнила, що ця ситуація перебуває на контролі антимонопольного ко%

мітету, повідомляє "Українська Правда".

Як зазначив заступник генерального директора Моторного (транс%

портного) страхового бюро України Іван Гумінський, з 86 страхових ком%

паній — членів бюро 70 вже підписали договір про співпрацю. За його

словами, зараз МТСБУ завершує роботу над порядком реєстрації страхо%

вих агентів

Мешканці
столичних 
гуртожитків 
отримали право 
на приватизацію
кімнат
Іван МАРЕК
"Хрещатик"

Та е рішення б ло хвалено деп татами на останній се-
сії Київради. На адаємо, прое т рішення "Про привати-
зацію приміщень ртожит ах м. Києва" б в розробле-
ний ГУ житлово о осподарства КМДА.

Це рішення дозволить розпочати процес приватизації житлових при%

міщень у 25 гуртожитках комунальної власності столиці. А саме: у Голо%

сіївському районі на вул. Володі Дубініна, 16; просп. Науки, 96 та 102; у

Дарницькому районі на вул. Заслонова, 3; вул. Зрошувальній, 4 та 14;

вул. Російській, 31; пров. Волго%Донському, 5; вул. Горлівській, 124/4; у

Дніпровському районі на вул. Каховській, 71; вул. Празькій, 12; вул. Там%

пере, 10; вул. Чернігівській, 51; в Оболонському районі на вул. Автоза%

водській, 25%а та 25%в; у Печерському районі на вул. Кіквідзе, 19, 21; на

вул. Набережно%Печерська дорога, 4; у Подільському районі на вул. Пу%

ща%Водицькій, 19; вул. Копилівській, 67, корпус Б; у Святошинському

районі на вул. Туполєва, 15%г; вул. Берковецькій, 6; вул. Серповій, 9%а; у

Шевченківському районі на вул. Довженка, 7%а; вул. Дегтярівській, 23.

За інформацією ГУ житлового господарства, наразі до комунальної

власності територіальної громади Києва належить 38 гуртожитків. Рі%

шення про надання дозволу на приватизацію житлових приміщень 10 з

них були прийняті раніше, тож процес приватизації цих гуртожитків три%

ває. Це зокрема приміщення за адресами: вул. Дяченка, 12, вул. Волкова,

10%а, вул. Аврори, 15, вул. Фрометівська, 2, пров. Приладний, 4, вул.

Жмеринська, 24, вул. Тупикова, 31/2%а, вул. Сім'ї Хохлових, 11/2%а, вул.

Кирпоноса, 10/8, вул. Кирпоноса, 12.

Нагадаємо, відповідно до чинного законодавства громадяни набува%

ють права на приватизацію житлових приміщень у гуртожитках після їх

передачі у власність територіальної громади. Відповідно до чинних нор%

мативно%правових актів прийняття гуртожитків міста Києва до кому%

нальної власності відбувається за розпорядженням КМДА. Процедура

підготовки розпорядження передбачає погодження його проекту в РДА,

ПАТ "Київенерго", ПАТ "Київводоканал", ПАТ "Київгаз" та в інших ор%

ганізаціях, що відповідають за зовнішні інженерні мережі

Тенденції 
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 30 травня 2012 року

Олександр ПАРТИШЕВ:

"Вітчизняні виробники можуть
виготовляти високоякісні 
ліки, які відповідають 
європейським стандартам"
Фармацевтична ал зь ви-
значена однією з пріори-
тетних Страте ії розвит
Києва до 2025 ро . Саме
на цьом базисі можна ре-
алізов вати сміливі іннова-
ційні та інвестиційні про-
е ти. Детальніше про по-
тенціал, я ий має вітчиз-
няний фармрино , "Хре-
щати " розповів омер-
ційний дире тор орпора-
ції "Артері м" Оле сандр
Партишев.

Розвиток галузі

— Пане Олександре, дайте загаль�
ну оцінку фармацевтичній галузі дер�
жави. Яке місце вашої компанії в ньо�
му?

— Фармацевтична галузь сього%

дні є однією з провідних, тому що

більшість продуктів, які виробляю%

ться на українських підприємствах,

а також умови та стандарти їх ви%

робництва відповідають найвищим

європейським вимогам якості.

Фармацевтичний ринок зростає до%

статньо значними темпами, і разом

з тим зростає довіра українських

споживачів, лікарів та фармацевтів

до препаратів вітчизняного вироб%

ництва.

Близько 70 % роздрібної реалізації

в упаковках — українські ліки. Фар%

мацевтична корпорація "Артеріум",

до складу якої входять ВАТ "Київ%

медпрепарат" та ВАТ "Галичфарм",

успішно просуває на ринок України

лікарські засоби та займає на ньому

одну з провідних позицій — 4 місце

за об'ємом продажу вроздріб та бю%

джетному сегменту серед вітчизня%

них та закордонних фармвиробни%

ків.

— Відомо, що більшість продажів
припадає на роздрібний ринок. Госпі�
тальна частка незначна. Чому така
різниця?

— Це пов'язано зі значним дефі%

цитом державних бюджетних коштів

на закупівлю медикаментів. Сього%

дні їх ледве вистачає на реалізацію

кількох програм з лікування онко%

захворювань, туберкульозу, розсі%

яного склерозу та СНІДу.

Ліки на експорт

— Які ринки зараз отримують укра�
їнські медикаменти? Як ваша компа�
нія долає конкуренцію за кордоном:
ціною чи якістю?

— В основному це ринки держав

колишнього Радянського Союзу.

Основними є Узбекистан, Казах%

стан, Білорусь, Росія, Азербайджан.

На інших рівень наших продажів з

часом знижується, оскільки достат%

ньо активну (в основному цінову)

конкуренцію складають російські та

білоруські виробники. Крім того,

уряди Росії, Білорусі й Казахстану

також надають велику підтримку

своїм національним виробникам,

що призводить до значного загос%

трення конкуренції і на цих, вже

добре опрацьованих українськими

компаніями ринках. Тому боротися

ціною тут вже майже неможливо.

Висока якість українських препа%

ратів поки що є значним фактором

нашого успіху в експортних операці%

ях, але він далеко не єдиний і навіть

не головний. На ключових ринках

нашої активності ми відкриваємо

представницькі офіси компанії і

проводимо дуже активну маркетин%

гову та промоційну підтримку нашої

продукції. Ми ознайомлюємо ліка%

рів та фармацевтів з перевагами на%

ших препаратів, а також, і це найго%

ловніше,— отримуємо регулярний

та дуже важливий для нас зворотний

зв'язок з пропозиціями щодо вдос%

коналення продуктів. Враховуючи

ці пропозиції, ми є унікальним для

наших цільових сегментів виробни%

ком, чиї продукти вони рекоменду%

ють своїм пацієнтам.

— Наскільки українська ціна на
аналогічні препарати відрізняється від
західної?

— Мінімум на 30 %, для більшості

продуктів — 50—100 %, в деяких ви%

падках — в кілька разів.

— Як ви ставитеся до ініціатив вла�
ди щодо запровадження референтних
цін на ліки? Ваше бачення реалізації
такого проекту.

— Незважаючи на те, що цей крок

повинен призвести до підвищення

споживання більш доступних віт%

чизняних продуктів, вважаємо його

дещо передчасним і не в повному

обсязі ефективним в умовах відсут%

ності чітких стандартів лікування і

протоколів призначення препаратів

й реімбурсації (повна чи часткова

компенсація державою пацієнту

вартості препарату.— Ред.). Крім то%

го, варто зазначити, що умови робо%

ти на "референтних ринках" і, відпо%

відно, система ціноутворення на

медикаменти на них має значні від%

мінності від ситуації в Україні.

Цінове питання
— Чи правда, що 20 % вартості брен�

дованих ліків — це маркетингові витра�
ти? Як ви оцінюєте перспективи забо�
рони реклами медичних препаратів?

— Зазвичай цей показник вищий.

Особливо під час запуску на ринок

нових, а тим більше оригінальних

препаратів. Однак маркетингові ви%

трати — це не тільки реклама. Це й

вартість роботи польових сил, ви%

трати на транспорт та комунікації,

додаткові постмаркетингові та по%

рівняльні дослідження, а також ба%

гато інших значних витрат, без яких

майже неможливий успіх продукту.

Заборона реклами медпрепаратів

існує. Це стосується рецептурних

продуктів. Тому вважаємо, що пи%

тання, скоріше, знаходиться в пло%

щині більш чіткої ідентифікації пре%

паратів, які можна відкрито рекла%

мувати і які не зашкодять здоров'ю

пацієнта. Якщо ж об'єктивно оціню%

вати ситуацію, то заборона реклами

лікарських засобів ніяким чином не

вплине на зниження вартості препа%

рата уроздріб. Ці витрати у виробни%

ків перейдуть в інші напрямки мар%

кетингової діяльності.

— Українські генеричні препарати
можна вважати якісними? Скільки
грошей такі ліки економлять безпосе�
редньо пацієнту?

— Український фармринок — це

ринок генериків. Тільки 17 % ринку

в грошовому вираженні і 5 % в на%

туральному належать оригінальним

(інноваційним) препаратам. Гене%

рики настільки ж безпечні та якісні,

як і оригінальні продукти. Еконо%

мія складає від 30 до 80 %.

— Як ви вважаєте, які стратегічно
важливі для України медикаменти ма�
ють вироблятися всередині держави?
Наскільки це реально?

— Абсолютно всі, крім оригіналь%

них, тимчасово захищених патен%

том, повинні і можуть виготовляти%

ся українськими виробниками. Віт%

чизняні виробники можуть виготов%

ляти високоякісні ліки, які відпові%

дають європейським стандартам, не

поступаються закордонним анало%

гам, але є більш доступними.

Як боротися з підробками

— Оцініть масштаби ринку підро�
бок медикаментів в Україні. Як боро�
тися з фальсифікатом, і як це робить
"Київмедпрепарат"?

— Оцінити об'єм фальсифікату

складно. Припускаємо, що цей від%

соток невеликий, але офіційною

статистикою ми не володіємо. Для

боротьби з явищем підробки необ%

хідно постійно відслідковувати

ринкову ситуацію, контролювати

дистриб'юторські та роздрібні на%

прямки реалізації, своєчасно реагу%

вати у випадку виявлення підробок.

Крім цього, важливо забезпечити

широке інформування про підроб%

ку та її характерні відмінності, в де%

яких випадках — введення додатко%

вих систем захисту чи зміни упа%

ковки.

— Який вплив на фармацевтику ма�
тиме медична реформа?

— Розраховуємо на позитивний

вплив. Ми сподіваємося на збіль%

шення фінансування системи охо%

рони здоров'я, що сприятиме підви%

щенню доступності необхідних ліків

для населення

Спілкувалась Марина ЧОРНА,
"Хрещатик"

"Близько 70 % роздрібної реалізації в упаковках —
українські ліки. Фармацевтична корпорація "Артеріум",

до складу якої входять ВАТ "Київмедпрепарат" 
та ВАТ "Галичфарм", успішно просуває на ринок 

України лікарські засоби та займає на ньому одну 
з провідних позицій"
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 30 травня 2012 року

У про рамі “Столиця” на
теле аналі “Київ” олова
КМДА Оле сандр Попов
відповів на запитання и-
ян. Очільни міста розпо-
вів про ор анізацію місь-
о о референд м , свят-
вання 1530-річчя столи-

ці, запровадження зна
“Столичний стандарт
я ості” для промислових
підприємств та пріоритети
питаннях бла о строю.

Якість доріг на роки
— Київ відзначив 1530�у річницю

від дня свого народження. До Дня
міста було зроблено чимало: завер�
шено реконструкцію низки важливих
транспортних артерій. Тепер у Києві
двоє Золотих воріт — окрім звичних
старовинних, футбольні ворота вста�
новили і на в’їзді у місто з Борисполя.
Крізь сітку гості потрапляють на
оновлений проспект Бажана, який
встигли реконструювати раніше від
запланованого. Наскільки якість цих
робіт протримається після Євро�
2012? Чи буде зростати кількість та�
ких доріг після чемпіонату?

— Хотів би нагадати, що на таких

дорогах застосовуються новітні тех�

нології і асфальт кладуть у кілька

шарів: ґрунт, підготовчий шар ас�

фальту, армована сітка, вирівню�

ючий і чистовий шари. Безумовно,

таке дорожнє покриття із домішка�

ми дасть можливість його довговіч�

ної експлуатації і буде слугувати ки�

янам не 15, а набагато більше років.

А стосовно перспектив — місто бу�

де продовжувати роботи з рекон�

струкції столичних автошляхів. За�

раз, наприклад, шукаємо можливо�

сті фінансування реконструкції

проспекту Перемоги, який потре�

бує негайного ремонту. Загалом у

нас є велике бажання покращувати

дороги не тільки у центральній час�

тині міста, а й на околицях.

— Велика робота проводилася до
Дня міста щодо освітлення. Та, на
жаль, проблеми у цьому напрямку є
непоодинокими. Яким нині є стан
справ у цьому секторі комунального
господарства?

— Озеленення, квіти, освітлення і

шляхи — пріоритети у питаннях

благоустрою. Зараз ми плануємо ре�

алізовувати широкомасштабну про�

граму освітлення прибудинкових те�

риторій. Це те, що потрібно зробити

для комфорту і безпеки людей. В ці

плани входить також і вирішення

проблем декоративного освітлення

будинків, особливо тих, які мають

історичну чи архітектурну цінність.

Прикладом тому є художнє освіт�

лення на Андріївському узвозі, де 25

підсвічених будинків отримали зов�

сім інший вигляд у вечірній час.

— Незабаром найсучасніше інфек�
ційне відділення Києва прийме своїх
перших пацієнтів. Працювати над
довгобудом почали ще 2006 року, але
поновили фінансування лише рік то�
му. Тепер заклад має 82 ліжко�місця,
сучасне обладнання, кваліфікований
персонал з європейським підходом до
лікування інфекційних хворих. Дня�
ми ви проінспектували цей об’єкт в
Олександрівській лікарні. У контек�
сті столичного стандарту охорони
здоров’я наскільки лікарям важливо
знати іноземну мову?

— Наші медичні технології, рі�

вень кваліфікації лікарів і можли�

вість проведення в Києві операцій з

використанням високотехнологіч�

них і якісних методів дозволять нам

лікувати іноземців. З іншого боку,

це є стимулом підтримки і науково�

технічного розвитку медицини. То�

му, на мою думку, знання англійскої

мови стане лікарям у нагоді не тіль�

ки у період Євро�2012. Адже спеціа�

лісти без знання іноземної мови ба�

гато втрачають, наприклад, не мо�

жуть ознайомитися з новітніми тех�

нологіями мовою оригіналу. Лікарі,

які мали змогу взяти участь у підго�

товці до Євро�2012, повинні бути

дуже задоволені, адже знання

мов — на користь і на перспективу.

Стадіонів ставатиме більше

— Нещодавно в Печерському
районі розпочався демонтаж легкоат�
летичного стадіону “Атлет” з метою
зробити там парковку для автобусів
Євро�2012. Як сталося, що головний
легкоатлетичний комплекс міста зно�
сять? (Запитання з мережі Facebook)

— Інформація щодо знесення

згаданого об’єкта не відповідає

дійсності. Насправді НСК “Олім�

пійський” уклав угоду з керівниц�

твом цього стадіону щодо організа�

ції паркінгу для автомобілів відвід�

увачів “Зони гостинності”. Після

закінчення Євро�2012 все спеці�

альне покриття зі стадіону “Атлет”

буде прибрано і всі проблеми, які

можуть виникнути, будуть усунені.

Наголошую, ми не тільки не пла�

нуємо закривати стадіони — нав�

паки будемо їх будувати. До речі,

до Дня міста ми відкрили у парку

Дружби народів, можна сказати, “2

гектари спорту”: екстрім�парк з

приблизно 20 майданчиками для

неолімпійських видів спорту, яки�

ми займається наша молодь. Ще

один чудовий приклад — новий

стадіон для пляжного футболу, де в

неділю закінчився турнір, присвя�

чений Дню Києва, за участю про�

відних європейських команд. На

якому, до речі, наша українська

команда здобула перемогу і зали�

шила Кубок з пляжного футболу у

столиці. Тому ми принципово,

системно і послідовно будемо

збільшувати кількість спортивних

майданчиків і стадіонів як за раху�

нок будівництва муніципальним

коштом, так і за рахунок залучення

приватного капіталу.

Підтримка київського 
виробника

— У Києві відзначили найкращі
столичні підприємства. Відповідні
дипломи “Столичного стандарту
якості” отримали 12 промислових
організацій. Серед них заводи, хар�
чові підприємства, будівельні комбі�
нати. Чому таких підприємств 12, і
чи буде знак якості стимулом для ін�
ших?

— Ми запланували цей проект

на кшталт колишнього “соціаліс�

тичного змагання”. Тобто отри�

мання знаку означає, що продук�

ція підприємства є найвищої якос�

ті і що ми готові підтримати його

під час проведення закупівель за

державні чи муніципальні кошти.

В цьому і полягає мотивація для

підприємства: ми стимулюємо

процес розширення ринку. З іншо�

го боку, існує проблема якості

шкільного, дитячого харчування —

не завжди якісна продукція може

перемогти на тендері через її

високу ціну. Але ми не можемо

заощаджувати на здоров’ї дітей.

Тому запланований нами механізм

передбачає, що підприємство мо�

же бути переможцем на тому чи ін�

шому тендері, якщо воно перевіре�

не науковцями, торговельно�про�

мисловою палатою та отримало

позитивні відгуки киян щодо якос�

ті продукції. Така співпраця між

владою і виробниками є дуже ви�

гідною. Ми не будемо поспішати у

цьому плані, адже нагорода має бу�

ти престижною, і необхідно дотри�

муватися певної процедури з ме�

тою підтвердження якості.

Доступне житло

— З нагоди Дня Києва ви вручили
запрошення на отримання квартир�
них ордерів п’яти київським багато�
дітним родинам. Наскільки така до�
помога від влади міста буде традицій�
ною?

— Стосовно безкоштовної пере�

дачі квартир — ситуація бажає кра�

щого. Законом для підтримки буді�

вельної галузі на період кризи ви�

значено, що відрахувань квартир

місту від забудовників, як це було

раніше, не буде. Це значно скоро�

чує можливість безкоштовно нада�

вати житло. З іншого боку, існує дві

програми, які дають змогу суттєво

підтримати будівництво, вирішити

питання житлового забезпечення

киян: 70х30 — тобто 30 % компен�

сує держава, решту платить інвес�

тор, який стоїть в черзі; якщо ж та�

кої суми у людини немає — можна

скористатися програмою іпотечно�

го кредитування, започаткованою

Президентом України, яка передба�

чає 3 % річних терміном на 15 років.

Ціна квадратного метра такого

житла набагато нижча за ринкову.

Ми вже цього року починаємо ін�

вестувати в такі проекти. Торік 10

тисяч киян поліпшили свої житлові

умови і були зняті з черги. В цьому

році, думаю, таких буде ще більше.

— Днями в столиці відбулося кілька
подій, які без перебільшення можна
назвати історичними. Так, Музей іс�
торії міста Києва нарешті отримав
символічний ключ від нового власного
приміщення. До Дня столиці оновили і
озеленили кілька популярних парків
та скверів. Нове життя отримала і
перлина Подолу — Андріївський узвіз,
цими вихідними ним вже можна було
прогулятися. Чи задоволені ви зага�
лом святкуванням Дня Києва?

— Дуже задоволений. Святкуван�

ня проходить в стислий термін, але

підготовка до нього триває багато

місяців. Ми спланували його так,

щоб все, що ми зробимо, було вид�

но і тим, хто приїде до нас на Євро�

2012. Обсяг робіт був дуже мас�

штабним, і я радий, що ми завер�

шили практично всі ті об’єкти, які

планували, виконавши таким чи�

ном зобов’язання перед киянами.

На мою думку, місто отримало ціка�

ві проекти, які ще довго будуть оці�

нювати позитивно і не тільки меш�

канці столиці.

— Олександре Павловичу, чим за�
вершився конкурс, в якому мали об�
рати гімн Києва? У зв’язку з цим про�

позиція: кращої головної пісні міста,
ніж “Як тебе не любити, Києве мій”,
не варто і шукати. Можливо, потріб�
но винести це питання на міський ре�
ферендум? (Запитання з мережі
Facebook).

— Я розділяю думку відносно то�

го, що ця пісня дійсно може стати

офіційним гімном столиці, але не�

обхідно пройти певні бюрократичні

процедури, адже переможець на

сьогодні не визначений. Відносно

цієї пісні зараз ми ведемо перегово�

ри з власниками авторського права

з метою отримання його містом у

комунальну власність. Переговори

не є простими, але я вірю у їх пози�

тивне завершення.

Референдум доцільно 
провести восени

— В одній з минулих передач ви
називали кількість підписів, які необ�
хідно зібрати для проведення місько�
го референдуму. Чи є їх кількість
значною, на вашу думку?

— Необхідно зібрати підписи

10 % населення міста. На практиці

ж, якщо виконувати всі норми за�

кону, кількість референдумів буде

дуже малою. Складною є сама орга�

нізація, яка здійснюється не бю�

джетним коштом,— необхідно мати

волонтерську групу. На мою думку,

закон має бути спрощеним. Прой�

шовши цей шлях і впевнившись у

тому, що це приносить користь, ми

й отримаємо відповідь на запитан�

ня, чи мають місцеві референдуми

проходити за спрощеною схемою.

Я вважаю, що так, адже навіть ви�

нести додатково на референдум пи�

тання щодо офіційного гімну сто�

лиці зараз вже майже неможливо.

— Якщо все піде тими темпами,
якими йде зараз, коли може відбути�
ся запланований референдум?

— За логікою референдум необ�

хідно проводити разом з виборами.

Я вважаю, що варто було б його при�

єднати до виборів у Верховну Раду

України, аби не витрачати додатко�

вих коштів і технологічно виконати

всі процедури. Але існує ще питання

законного проходження певних ета�

пів: розгляд на сесії Київради, прий�

няття відповідного рішення тощо.

На мою думку, реальним є плану�

вання референдуму на осінь при

умові, що кияни його підтримають і

відповідна кількість підписів буде зі�

брана. Сама процедура його прохо�

дження буде великим успіхом, адже

міський референдум — це метод ви�

рішення проблем киян.

— Чим ви керувалися, ініціювавши
питання проведення київського ре�
ферендуму?

— Не хотів би присвоювати ініці�

ативу тільки собі, адже відбувся Гро�

мадянський форум, і саме на ньому

питання референдуму активно об�

говорювалося, а також в утворених

ініціативних групах. Тому рішення є

не стільки моїм, скільки рішенням

активної частини мешканців Києва.

Тож референдум буде київським, а

не якоїсь однієї особи

Підготував 
Олександр ХАРЬКО,

“Хрещатик”

Завершився конкурс 
“Краща волонтерська група 
Голосіївського району Києва”
Щоро для соціально а тивних чнів Голосіїв-

сь ий центр соціальних сл жб для сім’ї, дітей та мо-
лоді спільно з правлінням освіти Голосіївсь ої РДА
проводить он рс “Краща волонтерсь а р па Го-

лосіївсь о о район м. Києва”.
Цьо о ро підведення підс м ів та вітання переможців зма ань

пройшло в рам ах патріотичної а ції “Вічний во онь” з на оди 100-
річчя раїнсь о о с а тсь о о р х . Зо рема волонтерсь і р пи взя-
ли часть по ладанні вітів до мо или Невідомо о солдата в Пар
Слави та с а тсь их майстер- ласах, я і проходили на території Гід-
ропар .
За алом он рсі взяли часть 11 волонтерсь их р п за альноос-

вітніх навчальних за ладів №№ 15, 33, 36, 37, 59, 112, 151, 227, 241,
269, 319.
У за альном залі б ом переможця на ороджені волонтери СЗШ

№ 151 за ІІІ місце, імназії № 59 за ІІ місце, СЗШ № 36 за І місце.
Новообрані часни и р х отримали значо “Волонтер”, а їх більш

досвідчені товариші — нові освітньо- валіфі аційні звання “Досвідче-
ний волонтер” та “Волонтер-інстр тор”.
Свою майстерність та наб тий протя ом навчально о ро соціаль-

ний досвід волонтери от ються застос вати під час літньої оздоровчої
ампанії в ор анізації та проведенні різноманітних заходів в оздоров-
чих таборах

Делегація з міста Астана 
відвідала Дарницький район
З на оди свят вання Дня Києва та Дня столиці
оловою КМДА Оле сандром Поповим для часті в
рочистих заходах б ли запрошені деле ації з різ-
них міст нашої держави, а та ож інших раїн.
Та , з офіційним візитом до столиці приб ла де-

ле ація з міста Астана (Респ блі а Казахстан), я а
одним з перших відвідала Дарниць ий район.
Під час офіційно о візит олова Дарниць ої РДА Сер ій Віт ов-

сь ий з стрівся з членами деле ації, до я ої війшли начальни
правління льт ри Астани Болат Мажа лов, оловний спеціаліст
ор анізаційно-інспе торсь о о відділ апарат а іма Астани Амантай
К рманов, менеджер штаб по оформленню міста до Дня столиці Ян
Єйрих, енеральний дире тор державної філармонії Астани Са ен
Абдрахманов

У Деснянському районі пройшла
акція до Дня пам’яті людей, 
які померли від СНІДу
“Єднаємось заради життя!”. Під та им аслом за

підтрим и Деснянсь ої РДА пар “Деснянсь ий”
пройшла а ція до Дня пам’яті людей, я і померли

від СНІД . Її мета — приверн ти ва ромадсь ості до проблем
ВІЛ/СНІД та сформ вати толерантне ставлення до ВІЛ-позитивних
людей.
Під час а ції її ор анізатори — Центр соціальних сл жб для сім’ї, ді-

тей та молоді Деснянсь о о район , районна ор анізація Товариства
Червоно о Хреста, Все раїнсь а бла одійна ор анізація “Конві т с
У раїна”, ГО “Кл б “Еней”, Бла одійний фонд “Світ без залежності”,
Все раїнсь ий бла одійний фонд “Мир та доброб т” — надавали
без оштовні онс льтації з питань ВІЛ/СНІД , презент вали свою ро-
бот щодо надання посл малозахищеним верствам населення, а
та ож розповсюдж вали тематичні інформаційні матеріали про шля-
хи передачі СНІД та інших соціально-небезпечних хвороб.
Крім то о, сі бажаючи мали змо пройти е спрес-тест вання на

ВІЛ спеціально обладнаній амб латорії

Святошин відвідали 
депутати Ризької 
міської ради
У п’ятницю в міжнародном аеропорт “Борис-

піль” заст пни олови Святошинсь ої РДА з питань
соціально о захист , тор івлі та споживчо о рин

С. Б р аль та начальни відділ з питань вн трішньої політи и та
зв’яз ів з ромадсь істю І. Романен о з стрічали деле ацію Латвій-
сь ої Респ блі и — деп татів Ризь ої місь ої ради І оря К зьм а та
І оря Соловйова, я і приб ли на свят вання Дня столиці та 1530-річ-
чя Києва.
З одом приміщенні Святошинсь ої РДА відб лась з стріч деле ації

Латвійсь ої Респ блі и з оловою Святошинсь ої РДА С. Рюмшиним.
Цьо о же дня ості мали на од ознайомитися із життям Святошин-

сь о о район

Подільський район взяв участь 
в інформаційно6презентаційному
заході “Ярмарок соціальних 
активностей”
З на оди відзначення 1530-річчя міста Києва фа-

хівці Подільсь о о центр соціальних сл жб для сім’ї,
дітей та молоді взяли часть в інформаційно-пре-

зентаційном заході “Ярмаро соціальних а тивностей” з метою ство-
рення позитивно о імідж мережі Центрів соціальних сл жб для сім’ї,
дітей та молоді та існ ючої стр т ри за ладів соціально о обсл ов -
вання.
Під час а ції спеціалісти та добровільні помічни и на ромадсь их за-

садах мали змо он ретно та змістовно висвітлити напрям и діяль-
ності Центр соціальних сл жб для сім’ї, дітей та молоді, ви ористов -
ючи презентаційні стенди та інформаційні роздат ові матеріали щодо
роботи з аданої станови.
О рім цьо о, спільно з партнерсь ими ор анізаціями відб лась пре-

зентація повно о спе тр соціальних посл , я і надаються Центром
соціальних сл жб для сім’ї, дітей та молоді

У Шевченківському районі 
відбувся історичний 
фестиваль “Серце Києва”
Вихідними на Пейзажній алеї пройшов історичний

фестиваль “Серце Києва”, при рочений до Дня Ки-
єва. Учасни ами вели о о лицарсь о о т рнір ста-

ли представни и Київсь о о центр шан вальни ів історії та традицій
Київсь ої Р сі та Київсь о о лицарсь о о л б “Хай арден”. Фести-
валь відб вся за підтрим и олови Шевчен івсь ої РДА Сер ія Зіміна.
“У давні часи лицарсь і т рніри мали право влаштов вати лише над-

звичайно заможні люди, насамперед особи оролівсь ої рові. Та і
т рніри присвяч валися знач щим подіям або при роч вались до свят.
І, звісно, нині є та ий пре расний привід — день Столиці та День Ки-
єва", — зазначив Сер ій Зімін.
Прис тні з ці авістю роз лядали одя , предмети поб т та облад н-
и, лицарсь і похідні намети для відпочин , притаманні часам Київ-
сь ої Р сі та середньовічній Європі.
Та ож ості фестивалю стали свід ами та часни ами зма ання

стрільців, розважальних он рсів, онцертної про рами за частю м -
зичних оле тивів, по азових танцювальних вист пів, майстер- ласів з
середньовічних танців

Новини районівОлександр ПОПОВ: 

"Міський референдум —
це метод вирішення
проблем киян"

"Місто буде продовжувати роботи з реконструкції
столичних автошляхів. Зараз, наприклад, шукаємо
можливості фінансування реконструкції проспекту

Перемоги, який потребує негайного ремонту. 
Загалом у нас є велике бажання покращувати дороги

не тільки у центральній частині міста, а й на околицях" 
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Випуск №40 (1059)

СЕРЕДА,
30 травня
2012 року

Про здійснення в 2012 році внутрішнього запозичення 
до бюджету міста Києва

Рішення Київської міської ради № 467/7804 від 24 травня 2012 року

Відповідно до статті 74 Бюджетного кодексу України, пункту 26 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самовря�
дування в Україні” та враховуючи рішення Київської міської ради “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Здійснити в 2012 році внутрішнє запозичення до бюджету міста Києва відповідно до умов, зазначених у додатку до цього рішення.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально"економічного розвитку.

Київський міський голова  Л. Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 24 травня 2012 року №467/7804

Умови здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Києва в 2012 році:
I. Запозичення до бюджету міста Києва в 2012 році здійснюється згід"

но з такими умовами:
1. Істотні умови запозичення до бюджету міста Києва:
1.1. Розмір запозичення (основна сума боргу) — до 3 500,0 млн грн.
1.2. Відсоткова ставка за користування залученими коштами на строк:
— 3 роки — не вище 15,25 % річних.
1.3. Строки сплати: погашення основної суми боргу — не пізніше 30

грудня 2015 року, сплата відсотків — піврічними платежами у строки та
згідно з умовами, встановленими відповідними угодами.

2. Мета запозичення:
— залучення коштів для фінансування витрат бюджету розвитку бю"

джету міста Києва, зокрема, для забезпечення подальшого розвитку до"
рожньо"транспортної інфраструктури та поліпшення транспортного за"
безпечення, будівництва об’єктів водопровідно"каналізаційного госпо"
дарства, розвитку паливно"енергетичного комплексу, виконання робіт з
капітального ремонту житлового фонду, внесків органів місцевого само"
врядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності та для
виконання зобов’язань за договором про здійснення запозичень до бю"

джету розвитку бюджету міста Києва згідно з кредитною угодою між Ки"
ївською міською радою та банком “Кредіт Свісс Інтернешнл” (CREDIT
SUISSE INTERNATIONAL) від 20 листопада 2007 року.

3. Запозичення до бюджету м. Києва здійснюється у формі:
— внутрішнє запозичення — у формі випуску облігацій місцевих позик.
При цьому можуть укладатися договори, необхідні для здійснення за"

позичення у формі розміщення (випуску) облігацій (договір з андеррайте"
ром, договір з депозитарієм про обслуговування випуску облігацій, дого"
вір з аудитором тощо).

4. Граничні суми витрат, пов’язаних зі здійсненням запозичення до
бюджету міста Києва:

— не вище 200,0 тис. грн.
II. Погашення основної суми боргу здійснюється відповідно до статті

71 Бюджетного кодексу України та залучення (при необхідності) коштів ці"
льового фонду.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

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

Рішення Київської міської ради № 466/7803 від 24 травня 2012 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 11.05.12 № 770 “Про схвалення проекту рішення Київської міської ради “Про вне�
сення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.11 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

1.1. У пункті 1:
1.1.1. У підпункті 1.1 цифри “17 168 315,58” замінити цифрами 

“17 174 415,58”.
1.1.2. У підпункті 1.2 цифри “2 406 617,6” замінити цифрами 

“2 412 717,6”.
1.2. У пункті 2 цифри “18 383 374,92”, “14 165 797,39”, “3 708 286,35”

замінити цифрами “18 394 807,82”, “14 168 584,99”, “3 716 931,65” від"
повідно.

1.3. У пункті 3:
1.3.1. У підпункті 3.1 цифри “621 998,78” замінити цифрами 

“622 211,18”.
1.3.2. У підпункті 3.1.1 цифри “110 957,6” замінити цифрами 

“111 170,0”.
1.3.3. У підпункті 3.3 цифри “26 098,19” замінити цифрами 

“29 098,19”.
1.3.4. У підпункті 3.4 цифри “3 699 918,75” замінити цифрами 

“3 702 464,05”.
1.3.5. У підпункті 3.4.1 цифри “110 957,6” замінити цифрами 

“111 170,0”.
1.3.6. У підпункті 3.4.2 цифри “88 961,15” замінити цифрами 

“91 294,05”.
1.4. У пункті 4 цифри “14500,0” замінити цифрами “11500,0”.

1.5. Доповнити пункт 5 новим підпунктом 5.7:
“5.7. Субвенція з місцевого бюджету до Державного бюджету України

на виконання програм соціально"економічного та культурного розвитку
регіонів на виконання “Програми інформування громадськості та розмі"
щення соціальної реклами з питань оподаткування та діяльності органів
Державної податкової служби у м. Києві на 2012"2014 роки” — 3000,0 тис.
гривень. “.

1.6. У пункті 10 цифри “6 732 148,37” замінити цифрами 
“6 739 481,27”.

1.7. Підпункт 17.3 пункту 17 доповнити четвертим абзацом:
“Програма інформування громадськості та розміщення соціальної рек"

лами з питань оподаткування та діяльності органів Державної податкової
служби у м. Києві на 2012"2014 роки”.

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3, 3.1, 4, 6, 7, 8, 13 до рі"
шення Київради від 29.12.11 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на
2012 рік”.

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

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі"
сію Київської міської ради з питань бюджету та соціально"економічного
розвитку.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 13
В редакції, затвердженій рішенням

Київської міської ради  
від  24.05.2012  № 466/7803  

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

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

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

9 Відкрите акціонерне товариство "Спеціалізоване управління
протизсувних підземних робіт"

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

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

99 з 1 січня  по 31 грудня На здешевлення послуг
для населення

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

99,9 з 1 січня  по 31 грудня

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

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

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

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

99 з 1 квітня по 31 грудня На погашення
заборгованості КП
"Київпастранс"
пов'язаної з забезпече�
нням функціонування
проекту "Міська
електричка"

24 Центральний спортивно�технічний клуб водних видів спорту
(фактична адреса: м. Київ, Труханів острів, Паркова,дорога,
1/2 юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 21)

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

25 Дитячо�юнацька спортивна школа з академічного веслування
"Буревісник"  (фактична та юридична адреса: 04070, м. Київ,
Труханів острів, Паркова дорога, 18,)

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

26 Дитячо�юнацька спортивна школа з академічного веслування
"Славутич" (фактична та юридична адреса:   04070, м. Київ,
Труханів острів, Паркова дорога, 24)

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

№
з/п

Назва підприємства, організації Розмір
пільги, %

Період, на який
надається пільга

Цільове призначення
пільги

1 2 3 4 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 комунальне підприємство "Шляховоексплутаційне управління
по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на
них "магістраль",  комунальне підприємство по ремонту та ут�
риманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст", кому�
нальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м.
Києва "Київміськсвітло", комунальне автотранспортне підпри�
ємство  № 273901, комунальне підприємство "Учбово�курсо�
вий комбінат", комунальне підприємство "Підрядне спеціалізо�
ване шляхове ремонтно�будівельне управління", комунальне
підприємство "Підрядне спеціалізоване підприємство буді�
вельно�електромонтажних робіт"

7 Комунальна корпорація "Київавтодор" та підприємства і
структурні підрозділи, що входять до її складу (крім
земельних ділянок, зайнятих об'єктами зовнішньої реклами,
малими архітектурними формами, паркувальними
майданчиками): комунальне підприємство "Шляхово�
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню
автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського
району", комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та
споруд на них Дарницького району", комунальне
підприємство "Шляхово�експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Деснянського району", комунальне підприємство "Шляхово�
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню
автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського
району", комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та
споруд на них Печерського району", комунальне підприємство
"Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Подільського району", комунальне підприємство "Шляхово�
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню
автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського
району", 

99 з 1 січня  по 31 грудня На утримання вулично�
дорожньої мережі 
м. Києва
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27 Дитячо�юнацька спортивна школа з академічного
веслування та веслування на байдарках і каное "Київ"
(фактична та юридична адреса: 04070, м. Київ, Труханів
острів, Паркова дорога, 14)

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

28 Комплексна дитячо�юнацька спортивна школа "Пуща�
Водиця"  (фактична та юридична адреса: 04075, м. Київ,
вул. Гамарника, 54)

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

29 Дитячо�юнацька учбово�спортивна база "Зеніт" (фактична
та юридична адреса: 04070, м. Київ, Труханів острів,
Паркова дорога, 28)

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

30 Водно�веслувальна база "Динамо" (фактична адреса:
04114, м. Київ, Труханів острів, Паркова дорога, 6,
юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 29)

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

31 Стрілецький тир "Динамо" (фактична адреса: 03049, 
м. Київ, вул. Курська, 4  , юридична адреса: 01021, 
м. Київ, вул. Інститутська, 29)

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

32 Кінноспортивна база "Динамо" (фактична адреса: 03143.
м. Київ, вул. Заболотного, 13, юридична адреса: 01021, 
м. Київ, вул. Інститутська, 29)

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

33 Спеціалізована дитячо�юнацька спортивна школа
олімпійського резерву з вітрильного спорту (фактична та
юридична адреса: м. Київ, вул. Прирічна, 30 затока
"Собаче гірло")

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

34 Підприємство "Центральний спортивно�технічний клуб
авіаційного моделізму", яке засноване на власності
обєднання громадян (фактична адреса: Кордодроми � 
м. Київ, Труханів острів, юридична адреса: 03056, 
м. Київ, вул. Гетьмана, 27)

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

35 Палац підводного спорту ТОВ "Школа плавання і
здоров'я" (фактична та юридична адреса: 02094, м. Київ,
вул. Івана Сергієнка, 2/3)

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

36 Спортивний комплекс Головного управління по фізичній
культурі та спорту КМДА  (фактична адреса: м. Київ,
Труханів острів, Паркова дорога, 10, юридична
адреса:01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12)

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

37 Київська міська школа вищої спортивної майстерності
(фактична та юридична адреса: 02098 м.Київ, пр.Тичини
18)

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

38 Будинок фізкультури "Динамо" Центральна рада ФСТ
"Динамо" України (фактична та юридична адреса:
252024, м. Київ, вул. П. Орлика, 15)

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

39 Дитячо�юнацька спортивна школа № 7 (байдарка і каное)
(фактична та юридична адреса: 04070, м. Київ, Паркова
дорога, 14)

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

40 КДЮСШ "Маяк" (фактична та юридична адреса: м. Київ,
вул. Прирічна, 30�А затока "Собаче гірло")

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

41 СДЮШОР з Боротьби та боксу (фактична та юридична
адреса: м. Київ, Контрактова Площа, 10 В)

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

42 Дитячо�юнацька організація фізкультурно�спортивний
центр "Форма" (фактична  адреса:    м. Київ,
Дніпровський район, вул. Малишко, 15/1)

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

43 Комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико�санітарної допомоги №1
Дніпровського району  м. Києва"

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

44 Комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико�санітарної допомоги №2
Дніпровського району м. Києва"

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

45 Комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико�санітарної допомоги №3
Дніпровського району м. Києва"

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

46 Комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико�санітарної допомоги №4
Дніпровського району м. Києва"

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

47 Комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико�санітарної допомоги "Русанівка"
Дніпровського району м. Києва"

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

48 Комунальне некомерційне підприємство "Клініко�
діагностичний центр Дніпровського району м. Києва"

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

49 Комунальне некомерційне підприємство "Клініко�
діагностичний центр дитячий Дніпровського району 
м. Києва"

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

Заступник міського голови � секретар Київради  Г. Герега

1.8. Започатку�
вати видання
газети націо�
нально� куль�
турних громад
м. Києва "Київ
етнічний"

Травень
2012
року,
далі 1 раз
на
квартал

Управ�
ління у
справах
націо�
нальнос�
тей та ре�
лігій

КОШТИ
БЮДЖЕ�
ТУ 
М. КИЄВА

40,0 43,16 45,84 48,68 Забезпечення
інформаційних й
освітніх потреб
представників різних
національностей

1.9. Сприяти у
проведенні се�
мінарів�тренін�
гів, мистецьких
пленерів, ху�
дожніх виста�
вок, семінарів�
практикумів,
майстер�класів
для керівників
національно�
культурних гро�
мад м. Києва та
мистецьких ко�
лективів націо�
нальних мен�
шин

Постійно Управ�
ління у
справах
націо�
нальнос�
тей та ре�
лігій, Го�
ловне уп�
равління
культури,
Головне
управлін�
ня освіти
і науки,
районні в
м. Києві
державні
адмініс�
трації

КОШТИ
БЮДЖЕ�
ТУ 
М. КИЄВА

52,38 55,63 59,08
*

62,75 Підтримка,
активізація та
покращення
діяльності
національно�
культурних
організацій

2.

Інтеграція
осіб, які
належать
до націо�
нальних
меншин, в
українське
суспільст�
во

2.1. Проводити
культурно�
просвітницькі
акції, спрямо�
вані на форму�
вання толеран�
тності, поваги
до культури, іс�
торії, мови та
традицій пред�
ставників різних
національнос�
тей

Постійно Управ�
ління у
справах
націо�
наль�
ностей та
релігій,
Головне
управлін�
ня освіти
і науки

КОШТИ
БЮДЖЕ ТУ
М. КИЄВА

14,11 15,0 15,92 17,0 Виховання у дітей та
молоді толерантного
відношення до пред�
ставників різних рас
та національностей;
популяризація ідей
миру та міжнаціо�
нальної злагоди;
зменшення проявів
ксенофобії, расової та
етнічної дискримінації

Сприяння у
забезпе�
ченні прав
осіб, які
належать
до націо�
нальних
меншин,
на задово�
лення ос�
вітніх пот�
реб рідною
мовою, на�
лежного
опануван�
ня держав�
ною мовою

2.2.
Забезпечити
організацію і
проведення
науково�
практичних
конференцій,
семінарів,
засідань
круглого столу з
проблем
збереження та
розвитку
самобутності
українців та
осіб, які
належать до
національних
меншин і
проживають у
м. Києві

Постійно �II� �II� 18,82 20,0 21,22 22,54

2.3. Сприяти
створенню
належних умов
для
забезпечення
реалізації у м.
Києві
Європейської
хартії
регіональних
мов або мов
меншин: �
забезпечити
функціонування
курсів рідної
мови для осіб,
які належать до
національних
меншин столиці
� забезпечити
проведення за�
гальноміського
конкурсу "Квіт�
ни, мово, зірни�
це слова" для
учнівської та
студентської
молоді, які на�
лежать до наці�
ональних мен�
шин столиці,
щодо знання
державної та
рідної мови

Постійно Управ�
ління у
справах
націо�
нальнос�
тей та ре�
лігій, Го�
ловне уп�
равління
освіти і
науки

Кошти
бюджету
м. Києва

14,11 15,0 15,92 17,0 Підтримка діяльності
національнокультурн
их товариств щодо
збереження мов
національних
меншин; задоволення
мовно�освітніх і
етнокультурних
потреб представників
різних
національностей;
збереження рідної
мови та поваги до
інших мов;
взаєморозуміння між
представниками
нацменшин

Щорічно �II� �II� 75,53 80,21 85,19 90,47

� сприяти
функціонуванн
ю 10 недільних
шкіл для осіб,
які належать до
національних
меншин столиці

Щорічно
і

�II� �II� 70,0 74,34 78,95 83,84 Задоволення мовно�
освітніх і
етнокультурних
потреб представників
різних
національностей

2.4.
Удосконалити
механізми
задоволення
культурних, ос�
вітніх, інформа�
ційних та інших
потреб осіб, які
належать до на�
ціональних
меншин і про�
живають у м.
Києві

2012 рік Управ�
ління у
справах
націо�
нальнос�
тей та ре�
лігій, Го�
ловне уп�
равління
освіти і
науки

Активізація та
покращення
діяльності і
національно�
культурних
організацій у
поширенні
міжнаціональної
злагоди

2.5. Проводити
комплекс захо�
дів, спрямова�
них на запобі�
гання проявам
ксенофобії, ра�
сизму та анти�
семітизму, зок�
рема проводи�
ти перевірки у
місцях, де здій�
снюється про�
даж літератури,
що може місти�
ти матеріали,
спрямовані на
розпалювання
міжнаціональ�
ної ворожнечі

Постійно Управ�
ління у
справах
націо�
нальнос�
тей та ре�
лігій, Го�
ловне уп�
равління
МВС Ук�
раїни у
м. Києві
(за зго�
дою)

Зменшення проявів
ксенофобії, расової та
етнічної дискримінації

2.6. Вивчення та
обмін досвідом
роботи у сфері
етнополітики
структурних
підрозділів об�
ласних держав�
них адміністра�
цій (Закарпат�
ської, Одеської,
Чернівецької,
Львівської, Ав�
тономної Рес�
публіки Крим)

Щорічно Управ�
ління у
справах
націо�
нальнос�
тей та ре�
лігій

Кошти
бюджету
м. Києва

9,41 10,0 10,61 11,27 Заохочення діяльності
та активізація роботи
місцевих органів
виконавчої влади та
органів місцевого
самоврядування з
культурно�освітніми,
мистецькими та
іншими
громадськими
організаціями
національних меншин

Продовження у наступних номерах

1.4. Сприяти в орга�
нізації та проведенні
конкурсів, форумів,
фестивалів, зустрі�
чей та інших куль�
турно�мистецьких і
освітніх заходів з
метою задоволення
етнокультурних пот�
реб осіб, які нале�
жать до національ�
них меншин і про�
живають у м. Києві:

Щорічно Управління у
справах
національнос
тей та релігій

Кошти
бюджету м.
Києва

397,97 428,12 454,75 482,98 Створення умов
для збереження
національної са�
мобутності та ет�
нічної ідентичності
представників на�
ціональних мен�
шин; гармонізація
міжетнічних від�
носин; привер�
нення уваги до
розвитку тради�
ційних народних

— фестивалю
національних
культур
"Фолькорама" 
м. Києва

Щорічно –//– –//– 85,0 91,7 97,4 103,4 ремесел;
збереження
історичної
спадщини
національних
спільнот, мови,
культури,
традицій,
фольклору;
виховання у дітей
та молоді
толерантного
відношення до
представників
різних рас та
національностей;
популяризація
ідей миру та
міжнаціональної
злагоди

— Київського
форуму
толерантності

Щорічно –//– –//– 80,0 86,3 91,7 97,4

— Міжнародного
національного свята
Навруз (народні
гуляння)

Щорічно
(бере�
зень)

–//– –//– 73,37 77,92 82,75 87,88

— дитячого історіко�
ентографічного
табору "Суцвіття"
для дітей з числа
національних
меншин

Щорічно –//– –//– 98,0 105,7 112,3 119,3

– виставки�
презентації
національно�
культурних громад
м. Києва "Етнічні
громади столиці
запрошують"

Щорічно –//– –//– 61,6 66,5 70,6 75,0

— забезпечувати
участь творчих
колективів
національно�
культурних
товариств м. Києва
у Всеукараїнському
міжнаціональному
фестивалю мистецтв
"Українська родина"

Щорічно Управління 
у справах
національ�
ностей та
релігій

1.5. Сприяти у про�
веденні заходів до
Днів пам'яті трагедії
Бабиного Яру (ху�
дожні та літературні
виставки, мітинги
пам'яті загиблих ки�
ян, українських пат�
ріотів і військовопо�
лонених, ушануван�
ня Праведників Ба�
биного Яру тощо)

Щорічно Управління у
справах наці�
ональностей
та релігій, Го�
ловне управ�
ління з пи�
тань внутріш�
ньої політики
та зв'язків з
громадськіс�
тю, районні в
м. Києві дер�
жавні адмі�
ністрації, Го�
ловне управ�
ління МВС
України у м.
Києві

Кошти
бюджету 
м. Києва

20,0 21,24 22,56 23,96 Вшанування
пам'яті жертв Ба�
биного Яру; вихо�
вання дітей та мо�
лоді різних націо�
нальностей у дусі
гуманізму, терпи�
мості; запобігання
проявам неофа�
шизму

1.6. Сприяти висвіт�
ленню у ЗМІ заходів
культурно�просвіт�
ницької діяльності
національно�куль�
турних товариств,
поширенню знань
про історію, міжет�
нічну взаємодію ет�
носів, які прожива�
ють в Україні

Постійно Управління у
справах наці�
ональностей
та релігій, Го�
ловне управ�
ління освіти і
науки, Управ�
ління преси та
інформації

Кошти
БЮДЖЕТУ
М. КИЄВА

18,82 20,0 21,22 ? 22,54 Гармонізація
міжетнічних
відносин у м.Києві

1.7. Надавати органі�
заційну та фінансо�
ву допомогу засо�
бам масової інфор�
мації, що виходять
мовами національ�
них меншин, теат�
рам, центрам та ін�
шим культурно�
мистецьким закла�
дам національних
меншин у столиці

Постійно Управління у
справах наці�
ональностей
та релігій, Го�
ловне управ�
ління культу�
ри, Управлін�
ня преси та
інформації

КОШТИ
БЮДЖЕТУ
М. КИЄВА

47,04 50,0 53,06 56,34 Забезпечення
інформаційних й
освітніх потреб
представників
різних
національностей

Продовження додатка 3 до Рішення київської міської ради №387/7724 від 5 квітня 2012 року 
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 30 травня 2012 року

В Національному музеї 
оселилося "Українське бароко"
Експозиція представляє новий погляд на історію вітчизняного 
мистецтва
Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

Цьо о місяця в Національн х дож-
ньом м зеї розпочався вели ий
арт-прое т "Міф "У раїнсь е баро-
о", що поєднав різні по оління
раїнсь их х дожни ів — від 17 сто-

ліття до с часності. На д м ор ані-
заторів, прое т-дослідження дає
можливість подивитися на історію
вітчизняно о мистецтва різь "лінію
баро о".

Один із основних елементів національної куль�

тури, стиль "бароко", мав відчутний вплив на

українське мистецтво, культуру та національну

свідомість, вважають організатори виставки, ви�

значивши основні архетипи української культу�

ри, світогляд, естетичні уподобання. Українське

бароко подарувало людству шедеври архітектури,

живопису, графіки, музики та літератури. Присут�

ність цього стилю відчувається у творах XX сто�

ліття, відлунює у модерністів, авангардистів, пе�

реосмислюється у митців "Нової хвилі".

Зібрати усе "барокове" в одній експозиції взяли�

ся куратори Галина Скляренко та Оксана Барши�

нова. На їхню думку, епоха бароко триває, а з нею

і діалог між минулим та майбутнім, який вони на�

магалися представити в експозиції. Проект носить

мультимедійний характер — разом з живописом,

графікою та скульптурою тут представлені відео�

роботи сучасних художників і слайд�фільми, при�

свячені бароковій архітектурі і книжній графіці.

Понад 200 творів збирали з різних музеїв —

окрім Національного художнього музею, участь у

проекті взяли Національний музей українського

декоративного мистецтва, Музей театрального,

музичного та кіномистецтва, Музей книги та дру�

карства України, Національна спілка художників,

а також приватні колекціонери та галереї міста.

"Бароковість — це не форма, а тип мислення і

світовідчуття, не стиль 18�19 століть, а певна мо�

дель культури, що виникає на історичних зламах",

— пояснює концепцію куратор Галина Склярен�

ко. Експозиція розпочинається вже на сходах —

тут можна побачити твори сучасних митців — ге�

ральдичні композиції з гумором Миколи Мацен�

ка та серію різнокольорових "діамантів" Жанни

Кадирової. "Так само двоїстість і обманність при�

таманні бароко,— говорить Галина Скляренко. —

Через небажання подивитися в очі реальності

митці придумували світ ілюзій та міфів".

Основна експозиція розмістилася на другому

поверсі в дев'яти залах музею. В кожному з них є

певні цитати філософів чи культурологів — від

Дмитра Чижевського до Жиля Делеза, які дають

ключ до розуміння творів та тематики залу. Екс�

позиція побудована не за хронологічним принци�

пом, а за певними темами, тож поруч з картинами

17 століття розміщуються твори сучасних митців.

"В кожному залі ми розмістили для глядачів ряд

загадок, це свого роду гра для шанувальників

мистецтва",— розповідає Галина Скляренко.

Перший зал присвячений серйозній героїчній

тематиці. Основне полотно тут — картина Мико�

ли Івасюка "В'їзд Богдана Хмельницького в Київ",

а поруч розташувалися серії "Запорожці" Сергія

Якутовича, "Українські народні думи і пісні" Ана�

толія Токарєва тощо.

В другому залі розкривається тема краси та бу�

яння життя, характерна для бароко. З одного боку,

представлені давні ікони Святої Варвари та Поча�

ївської Богородиці, статуя архангела Михаїла, а з

іншого — "Наречена" Федіра Кричевського та ого�

лена "Роксолана" Олега Тістола. Продовжується

тема тілесності та трансцендентності у третьому

залі. Адже в епоху бароко розвиток науки поєдну�

вався зі спіритуалізмом та вченням про безсмертя

душі. Тут головною картиною є "Часи страждань

Христових" 19 століття, яка сусідствує з серією

"Близнюки" Влади Ралко, "Левітацією" Віктора

Сидоренка, синім "Диптихом" Тиберія Сильваші

(синій — колір трансцендентності).

17�18 століття — час географічних відкриттів та

освоєння нових земель, коли мапи навіть вико�

ристовувалися для оформлення інтер'єру. Тож в

четвертому залі переважає тема розуміння прос�

тору. "Архітектурні фантазії" Георгія Нарбута, "Ла�

біринт України" Юрія Соломко, пейзажі Олек�

сандра Богомазова, слайд�шоу забудов Оболон�

ської набережної, розписи церкви — все це поєд�

нано в одному просторі. Підтемою залу є кунстка�

мери та відхилення від норми — глядачів та мит�

ців, як нині, так і в часи бароко, цікавила варі�

ативність світу. Ігри між реальністю та ілюзією,

ідеології, що часто обманювали людину та вибу�

довували свій химерний світ, домінують у п'ятому

залі. Це і роботи соціалістичного періоду, і такий

цікавий раритет, як плафон з одеського Палацу

моряків "Свято радянських моряків", серія "Суво�

ровці" Олександра Довгаля, картина Михайла

Хмелько "За великий російський народ" тощо.

Шостий зал присвячений графіті та графічному

мистецтву. Тут можна побачити панегірики 18 сто�

ліття, оформлення часописів Георгія Нарбута, вінь�

єтки, ескізи костюмів до вистав Олександри Естер

та Анатоля Петрицького, офорти, альбоми малюн�

ків. Зокрема, у 17�18 столітті виникає стиль "поезо�

малярства", коли письменники вибудовували фігу�

ри зі слів. "Візуалізація" слова притаманна і аван�

гардистам 20 століття, наприклад, творчості Ми�

хайла Семенка. Власне, ця тема актуальна і сього�

дні, чому свідчення "Смс�арт" Романа Мініна.

В сьомому залі розгортається гра, ілюзія і двоїс�

тість. Наприклад, на картині Абрама Черкеського

"Народні майстрині" ми бачимо цитату з твору

Ворошилова "Парад червоного козацтва". А у се�

рії робіт Павла Керестея "Художник, намалюй ме�

ні картину" один і той самий твір Караваджіо на�

магалися скопіювати його колеги. В восьмому за�

лі розміщені цитати з фольклорної лінії, зокрема

масштабна серія Арсена Савадова "Колективне

червоне" з використанням оксюморону і гротеску.

А також змальовані колізії української історії —

періоди козацтва та СРСР. Завершує експозицію

дев'ятий зал, де ідея театральності та перетворен�

ня краси досягає свого апогею.

І хоча побачити в проекті звичне "бароко" з йо�

го пишністю та пафосом важко, музейники все ж

зібрали дійсно унікальну експозицію. Вимальо�

вується тут і головна якість українського мистец�

тва — вибудовування певних міфів, втеча від ре�

альності, її прикрашання. Як писав Дмитро Дя�

ченко, "Якби не було бароко, українці його б вит�

ворили... Бароко — це українська стихія". Побачи�

ти все це на власні очі кияни зможуть в Націо�

нальному художньому музеї (вул. Грушевського, 6)

до 26 серпня

Відповіді на сканворд 

В дев'яти залах м зею зібрано понад 200 творів різно о період : живопис, рафі а, с льпт ра, відеороботи
та слайд-фільми

В "Оммажі Марії Примачен о" Арсена Савадова с часні образи поєдн ються з диво-звірами х дожниці
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ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про проведення
он рс №91-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності, я і б д ть
зал чені до проведення незалежної оцін и об'є тів, що належать

територіальній ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

Термін ви онання робіт та вид вартості — з ідно з Методи ою оцін и майна, затвердженою
постановою Кабінет Міністрів У раїни від 10.12.03 № 1891.

Кон рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності б де здійснюватись відповідно до Положення про
он рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності, затверджено о на азом Фонд державно о майна
У раїни 29.08.2011 р. №1270 і зареєстровано о Міністерстві юстиції У раїни 19.09.2011 р. за
№1096/19834.

Вимо ами до претендентів для часті он рсі є наявність:
- відповідної валіфі ації оцінювачів стосовно оцін и об'є та, що має підтвердж ватися чинними

валіфі аційними до ментами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державном реєстрі
оцінювачів, виданими відповідно до Поряд реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) Державном
реєстрі оцінювачів, затверджено о на азом Фонд державно о майна У раїни від 19.12.01 №
2355 і зареєстровано о в Міністерстві юстиції У раїни 28.12.01 за№ 1092/6283;

- досвід с б'є та оціночної діяльності проведенні оцін и майна, зо рема подібно о майна;
- перелі оцінювачів, я і б д ть зал чені до ви онання робіт з оцін и майна та підписання звітів

про оцін майна, та їх особисто о досвід проведенні оцін и подібно о майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення робіт з

оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їхніми особистими підписами, а та ож
опії валіфі аційних до ментів оцінювачів.

До часті в он рсі мож ть б ти доп щені с б'є ти оціночної діяльності, я і діють на підставі
сертифі атів с б'є тів оціночної діяльності, виданих відповідно до За он У раїни "Про оцін майна,
майнових прав та професійн оціночн діяльність в У раїні", я ими передбачено здійснення
пра тичної діяльності з оцін и майна за напрямами оцін и майна та спеціалізаціями межах цих
напрямів, що відповідають об'є т оцін и.

Учасни ам он рс необхідно подати до Головно о правління ом нальної власності
м. Києва он рсн до ментацію в одном запечатаном онверті, до я о о додається
лист з описом наданих до ментів. Кон рсна до ментація с ладається з:

1. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):
- заява на часть в он рсі (за встановленою формою) — на ожний об'є т о ремо;
- опія становчо о до мента претендента;
- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі та я их б де

зал чено до проведення оцін и та підписання звіт про оцін майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення робіт з

оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їх особистими підписами, а та ож
опії валіфі аційних до ментів оцінювачів;

- опія сертифі ата с б'є та оціночної діяльності, видано о претендент Фондом державно о майна
У раїни;

- інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про претендента щодо йо о
досвід роботи, валіфі ації та особисто о досвід роботи оцінювачів, я і працюють йо о
штатном роз ладі та додат ово зал чаються ним, з незалежної оцін и майна, том числі
подібно о майна тощо).
2. Кон рсна пропозиція претендента подається запечатаном онверті і містить пропозицію

щодо вартості ви онання робіт, аль ляції витрат, пов'язаних з ви онанням робіт, а та ож термін
ви онання робіт.

Кон рс відб деться о 14.30 18.06.2012 ро в Головном правлінні ом нальної
власності м.Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10. Телефони для довідо :
279-56-59, 279-54-73, До менти приймаються до 13.00 12.06.2012 ро за адресою:
м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 510. Телефон за ально о відділ : 279-27-19.

№ п/п Адреса об'є та

1. Нежилі приміщення площею 45,2 в.м — м.Київ, в л. Метроло ічна, 14, літ."А"

2. Нежилі приміщення площею 111,2 в.м — м.Київ, в л. Фр нзе, 15, літ."Б"

3. Нежилі приміщення площею 57,0 в.м — м.Київ, в л. Красі ова, 6, літ."А"

4. Нежиле приміщення площею 65,3 в.м — м.Київ, в л. Антонова, 15-а

5. Нежиле приміщення площею 68,5 в.м — м.Київ, в л. Антонова, 15-а

6. Нежилі приміщення площею 79,3 в.м — м.Київ, просп. Василя Пори а, 13, літ."Г"

7. Нежилі приміщення площею 1579,2 в.м — м.Київ, в л. Мазепи, 6, літ."А,АІ"

8. Нежилі приміщення площею 258,0 в.м — м.Київ, б льв. Верховної Ради, 17, літ."А"

9. Нежилі приміщення площею 399,0 в.м — м.Київ, в л. Щерба ова, 49, літ."А"

10. Нежилі приміщення площею 201,7 в.м — м.Київ, б льв. Шевчен а, 1, літ."А"

11. Нежилі приміщення площею 1549,0 в.м — м.Київ, просп. Перемо и, 60, літ."А"

12. Нежилі приміщення площею 245,6 в.м — м.Київ, просп. Перемо и, 30, літ."А"

13. Нежилі приміщення площею 224,0 в.м — м.Київ, в л. Го олівсь а, 36-40, літ."А"

14. Нежилі приміщення площею 103,3 в.м — м.Київ, в л. Прорізна, 10, літ."А"

15. Нежилі приміщення площею 81,7 в.м — м.Київ, в л. Костянтинівсь а, 16, літ."А"

16. Нежилі приміщення площею 100,0 в.м — м.Київ, в л. Хрещати , 44, літ."А"

17. Нежилі приміщення площею 167,8 в.м — м.Київ, в л. Воровсь о о, 45, літ."А"

18. Нежилі приміщення площею 119,4 в.м — м.Київ, в л. Стрілець а, 28, літ."А"

19. Нежилі приміщення площею 62,8 в.м — м.Київ, в л. Прорізна, 16/2, літ."А"

20. Нежилі приміщення площею 55,5 в.м — м.Київ, в л. Федорова, 29, літ."Б"

21. Нежилі приміщення площею 45,0 в.м — м.Київ, в л. Михайлівсь а, 22, літ."Б"

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про
підс м и проведення он рс №90-ПР з відбор с б'є тів
оціночної діяльності, я і б д ть зал чені до проведення
незалежної оцін и об'є тів, що належать територіальній

ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Ковт на Сер ія Михайловича в я ості
відповідача, остання відома адреса проживання : м. Київ, в л. Предславинсь а, 34, в. 219, по
справі №2-1087/12 за позовом Моторно о (транспортно о) страхов о бюро У раїни до Ковт на
Сер ія Михайловича про стя нення ш оди в поряд ре рес , я е призначено на 11 червня 2012
ро на 14.00 і відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 17, під олов ванням
с дді Батрин О.В.

С ддя О.В. Батрин

Сихівсь ий районний с д м. Львова відповідно до ст. 74 ЦПК У раїни ви ли ає
Холодниць о о Оле сандра Віталійовича в с дове засідання по справі за позовом
ПАТ АКБ "Львів" до Ковальч В.П., Холодниць о о О.В., Сімінсь о о П.В. про
визнання недійсним правочинів щодо півлі-продаж автомобіля, я е відб деться
21.06.2012 р. о 14.30 в приміщенні Сихівсь о о районно о с д м. Львова,
що знаходиться за адресою; м. Львів, в л. Чоловсь о о, 2 ( поверх 4, абінет 409).

Попереджаємо, разі неяв и с дове засідання на зазначен дат , справа б де
роз лян та ваш відс тність на підставі наявних ній матеріалів та до азів ( хвалено
заочне рішення).

С ддя Волос о І.Р.

Втрачений ст дентсь ий вито
на Ім'я Веремей а Павла Оле сан-
дровича, виданий Інстит том мис-
тецтв Київсь о о педа о ічно о ні-
верситет ім. Б. Грінчен а, вважа-
ти недійсним.

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

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

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 № 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн

енер ію, що відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 25.05.2012 № 671 роздрібні тарифи на еле троенер ію
для споживачів ( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до форм вання єдиних
роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни червні 2012 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ,
я і вводяться в дію з 1 червня 2012 ро

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення та населених п н тів,
місь о о еле трично о транспорт та ом нально-
поб тових потреб релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од

74,37 14,87 89,24 94,67 18,93 113,60

Місь ий еле тричний транспорт, ом нально-поб тові
потреби релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од
(Постанова НКРЕ №344 від 17.03.2011)

30,4 6,08 36,48 30,4 6,08 36,48

Плата за перевищення до овірної величини
пот жності — в дво ратном розмірі за 1 Вт з ідно
з За оном У раїни “Про внесення змін до За он
У раїни “Про еле троенер ети ” від 23.06.2005
№ 2706 та Постановою НКРЕ № 558 від 26.07.2005,
рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за
періодами час , встановлюються та і тарифні
оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Напівпі овий період

Пі овий період

0,35

1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 24.00 до 7.00

з 7.00 до 8.00
з 11.00 до 20.00
з 23.00 до 24.00

з 8.00 до 11.00
з 20.00 до 23.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за
періодами час , встановлюються та і тарифні
оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Денний період

0,4

1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 23.00

ПАТ “Київенер о”

№
п/п

Адреса об'є та
С б'є т оціночної
діяльності —

переможець он рс

1
Нежилий б дино площею 19,60 в.м —
м.Київ, в л. Північна, 2Е, літ. "А"

ТОВ "Е спертно-
онсалтин овий союз"

2
Нежиле приміщення площею 20,00 в.м —
м. Київ, в л. Золото стівсь а, 24, літ."А"

ТОВ "Аналітично- онсал-
тин овий центр "Епрайзер"

3
Нежилий б дино площею 78,40 в.м —
м. Київ, в л. Виш ородсь а, 69, літ."3"

ТОВ "М КОНСАЛТИНГ"

4
Нежилі приміщення площею 117,50 в.м —
м. Київ, в л. Райд жна, 6, літ."А"

ФОП Ч бен о Д.В.

5
Нежилі приміщення площею 173,90 в.м —
м. Київ, в л. А адемі а Т полєва, 16, літ."А"

ТОВ "Софт Е сперт"

6
Нежиле приміщення площею 8,80 в.м —
м. Київ, просп. Оболонсь ий, 28в, літ."А"

ТОВ "EC енд ТІ Глобал
Сервіс"

7
Нежилий б дино площею 29,50 в.м —
м.Київ, в л. Кибальчича, 19

ФОП Льодін Ю.П.

8

Па ет а цій іль ості 3 100 шт. (29,99%)
стат тно о апітал ПАТ На ово-виробни-
чий центр "Борща івсь ий хімі о-фармацев-
тичний завод"

ТОВ "Консалтин ова
фірма "Острів"

9
Част а розмірі 31,0% стат тно о апітал
ТОВ "Інтрем"

ТОВ "Самсон"

КК
ОО
ЛЛ
ЬЬ
ОО
РР
ОО
ПП
ОО
ДД
ІІ
ЛЛ  

КК
ОО
ЛЛ
ЬЬ
ОО
РР
ОО
ПП
ОО
ДД
ІІ
ЛЛ  

Кольороподіл А2+ 

(формат 

660х560 мм)

01034, Київ,

вул. Володимир�

ська, 51�а,

репроцентр 

газети «Хрещатик».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Спортивні новини

Київ спортивний. В cтолиці відбудеться 
фестиваль екстремальних видів спорту
Не всти ли иївсь і е стремали охолон ти від шалено о від риття нових

а тивностей спортивно-розважально о омпле с “X-Park”, я місь а вла-
да під от вала для них ще один неймовірний сюрприз. Наст пною поді-
єю для прихильни ів а тивно о способ життя стане Фестиваль е стре-
мальних видів спорт , що триватиме з 16 червня до 2 вересня 2012 ро
в пар Др жби народів. У рам ах заход зма атим ться оманди з вей-
бордин , воднолижно о спорт , пар р , петан , пейнтбол , міні- оль-
ф , настільно о теніс , хо ею, пляжно о волейбол , ф тбол , памп-тре ,
ф тволею, авіамодельно о спорт , бо лдерин , сле лайн , снінбордин-
, брей данс , черлідін та про рами для молоді “Танці на піс ”, он-
рс піщаних фі р. “Ми план ємо і надалі розвивати спортивн інфра-

стр т р , втілювати заходи, я і дозволять иянам проводити дозвілля ці-
аво і з ористю для здоров’я. Спортивний азарт, д х зма ань — риси,
притаманні ожній з оманд- часниць е стрим-фестивалю. Саме том
цей захід, на мій по ляд, матиме неабия ий спіх серед иян”, — зазна-
чив начальни ГУ справах сім’ї, молоді та спорт Володимир Вов

Багатоборство. Ольга Саладуха перемогла 
на турнірі в Марокко
В Рабаті (Маро о) відб вся дев’ятий етап Світово о ви ли з ле ої

атлети и. У раїн а Оль а Салад ха стала переможницею т рнір в потрій-
ном стриб з ре ордом зма ань — 14,75 м. У першій спробі раїн а
стрибн ла на 14,48 м, я і незабаром стали “срібними” для ол мбій и Ка-
терини Ібар ен. Анна Ярощ фініш вала др ою на дистанції 400 метрів
з бар’єрами з рез льтатом 55,41 се нди, про равши Айо е Од мос з
Ні ерії лише 5 сотих се нди. У цій же дисципліні зма аннях чолові ів за
ро від призової трій и з пинився Станіслав Мельни ов (49,97), а пере-
мо свят вав доміні анець Фелі с Санчес з ре ордом зма ань — 48,93.
Наталія Л п в бі на дистанції 800 метрів зам н ла трій призерів
(2.01,04). Перемо ла ж цій дисципліні осподиня зма ань Бтіссам Лах
(2.00,22), др ою б ла еній а Лідія Насім Ваф ла (2.00,99). Ще одна
раїн а Лілія Лобанова фініш вала п’ятою (2.02,00)

Плавання. Андрій Говоров — бронзовий призер
ЧЄ на 50 м вільним стилем
В Дебрецені (У орщина) завершився чемпіонат Європи з плавання. У

вечірній про рамі останньо о дня зма ань б ло розі рано вісім омпле -
тів на ород. У раїнці б ли часни ами двох фінальних запливів. Андрій Го-
воров ви рав бронз на дистанції 50 м вільним стилем з рез льтатом
22,18 се нди. Ма сим Шемберев зайняв восьме місце, пропливши дис-
танцію 400 м омпле сним стилем за 4 хвилини 19,24 се нди

Веслування. Українські спорстмени здобули 
золото етапу Кубка світу з академічного 
веслування
Я і на першом етапі, Бєл раді (Сербія) не б ло рівних нашій

жіночій четвірці парній (Катерина Тарасен о, Наталія Дов одь о,
Анастасія Кожен ова, Яна Дементьєва). Захопивши лідерство на
старті, наші дівчата вже на 500 м мали перева — 3 се нди.
З одом вони збільшили відрив від др о о місця вдвічі. У др ій по-
ловині дистанції лідер не змінився. І наша оманда з омфортним
відривом в 4,03 се нди фініш вала першою. За алом часть в
зма аннях взяли спортсмени із 23-х раїн

Температура +22°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 69 %

Температура +25°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 44 %

Температура +20°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 71 %

Прогноз погоди на 30 травня 2012 року

ОВНИ, заверш йте розпочаті справи до обід , саме в цей час
ваші пра тичні знання і міння отримають ідн оцін ерівниц-
тва... відповідном фінансовом е віваленті. Увечері не розпа-
люйте с тич и, вип стивши із пляш и б нтарсь о о джина, ризи-
єте зр йн вати славні взаємини.
ТЕЛЬЦІ, перша половина дня сприятлива для ам рних справ,

творчих занять, відпочин в престижном місці. Пест йте себе
любих, не відмовляючи ні в чом . Попол дні доведеться зосереди-
тися на сл жбових проблемах: під лючивши дипломатичний хист,
фахов обізнаність, ви їх спішно лі від єте.
БЛИЗНЯТ доля зм сить в отре впевнитися, що безвихідних си-

т ацій не б ває, дося ти зла оди в сім’ї та владнати поб тові проб-
леми в домашньом осподарстві вам пощастить до обід , але не
самот ж и, а завдя и рошам, бла овірним чи таємним по рови-
телям (вони від Бо а).
РАКИ, сидіти воч ою — робити собі ірше. До обід р шайте в

доро (чи напросіться відрядження), там і піймаєте сво о птаха
щастя, з стрівшись з впливовим др ом, по ровителем, д ховним
наставни ом. Вечір присвятіть революційним переб довам в домі,
аби звити затишне домашнє ніздеч о та арно йо о при расити.
ЛЕВИ, рт йте дов ола себе надійний др жній оле тив і м д-

ро ви ористов йте йо о рес рси з ви одою для себе. Розв’язанню
нас щних ділових питань присвятіть перш половин дня, доля від-
ш од є вам збит и, вселивши оптимізм майб тнє, але в бор и не
залазьте, а постарайтеся отримані приб т и раціонально в ласти
ви ідні справи, зробити важливі пра тичні по п и, поверн ти

бор и.
ДІВИ, події дня стан ть позитивним детонатором на шлях до

звершень. Завдання, над я ими ви без спішно билися, я риба об
лід, б д ть вирішені, а затрачені з силля поверн ться плідним ро-
жаєм. Можливе ріплення бази зар біжної співпраці, спішне опа-
н вання освітніх царин.
ТЕРЕЗИ, до обід обставини с лад ться напроч д вдало, за-

безпечивши надійний тил. С оріше всьо о, вас з’явиться добро-
зичливець або ціла р па помічни ів, отових за помірн плат зя-
ти на себе ваші т рботи, поле шивши працю. Це не бла одійний
реверанс, а армічна плата.
СКОРПІОНИ, я що раніше працювали на совість, ваша робота

засл жено отримає висо оцін з відповідним додат овим фінан-
с ванням, премією або іншими матеріальними піль ами.
СТРІЛЬЦІВ, завдя и вдалом збі обставин та власній працьо-

витості (цьо о ро на роботі ви майстер на всі р и, я ом ціни
немає), перша половина дня вінчається трі мфальним шт рмом
професійних вершин, ледарів та дилетантів це не стос ється. Ве-
чір бажано провести в др жньом олі та відсвят вати фахов пе-
ремо , одна не див йтеся, я що дея і з приятелів не розділять
щиро ваш радість, а б д ть тихо заздрити... Нічо о не вдієш, та-
а людсь а с тність.
КОЗОРОГИ, перш половин дня присвятіть спіл ванню з

впливовими людьми, розставте а центи в матеріальних планах, ді-
лових домовленостях, завершіть раніше розпочаті справи, по-
в’язані з навчанням, на ово-дослідною діяльністю, с довими
справами, подорожами, т ризмом, нала одженням міжнародних
зв’яз ів. Вечір за ли ає пере лючитися на новий тр довий ритм —
поперед ба ато роботи.
ВОДОЛІЇ, с иньте не ативний тя ар і налашт йтеся на позитив-

ні емоції, ви спішно пройшли стресові випроб вання, тепер з по-
ле шенням можете зітхн ти: е стрим пішов на ористь, зробивши
вас виносливими та за артованими д хом, в сім’ї запан є бла о-
дать. Вечір видасться ч довим, порад вавши приємними новина-
ми здале , не заб дьте взяти на озброєння романтичний настрій,
він має 20 червня заповнювати по вінця ваше серце.
РИБИ, ви потрапите в бла одатний Гольфстрім, омин вши фа-

тальні поро и фінансових втрат, орисні ділові зв’яз и, що зависли
на волосинці, знов відновляться, он ренти подобрішають. У др -
ій половині дня заб дьте про самостійність, що меж є з е оїзмом,
й пере лючіться на інтереси шлюбно о союз , ділової оманди,
сім’ї. Вже 2 ро и (до жовтня) ви тотально залежні від різноманітних
рес рсів інших людей, нав олишньо о світ , де найменше зловжи-
вання арається долею. Знайте мір й на ч же не зазіхайте!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  3 0  Т Р А В Н Я

ранок день вечір

Збірна України розгромила
збірну Естонії
Підопічні Олега Блохіна вдало розпочали серію 
із трьох спарингів до Євро�2012

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У понеділо збірна У раїни з ф тбо-
л провела перший із трьох запла-
нованих спарин ів, я і перед вати-
м ть та ом дов оочі ваном Євро-
2012. Першим с перни ом “синьо-
жовтої” др жини стала добре
знайома вітчизняним вболівальни ам
збірна Естонії. У видовищном по-
єдин наші ф тболісти вже пер-
шом таймі майже вирішили долю
з стрічі, забивши 3 оли.
Роз ром с перни а завершив Артем
Мілевсь ий др ом таймі. Тож
підс м овий рах но матч 4:0 на
ористь раїнців.

Для збірної України прийдешній чемпіонат Єв�

ропи важливий, як ніякий інший. Підопічні Оле�

га Блохіна є господарями турніру, і усі вітчизняні

вболівальники очікують від них лише

переможних матчів. Черговою перевіркою своїх

сил мала стати зустріч проти збірної Естонії, яка,

між іншим, грала в стикових матчах за право зі�

грати на Євро�2012, але поступилася збірній Ір�

ландії. За вимогами УЄФА ця зустріч проходила

не в Україні, а в Австрії на стадіоні “Арена�Курф�

штайн”. Таке рішення обумовлено регламентом,

згідно з яким українці не мають права проводити

домашні матчі за два тижні до початку чемпіона�

ту Європи. Перед грою Олег Блохін сказав, що не

варто за заявкою на цю зустріч судити про те, як

команда буде виглядати на Євро. Попри те, що

гра носила товариський характер, мотивація

українців була величезною. Кожен хотів проявити

себе і заслужити місце в остаточній заявці на чем�

піонат Європи. Тому вже з перших хвилин наші

футболісти заволоділи ініціативою і почали ак�

тивно тиснути на ворота збірної Естонії. А от при�

балти, схоже, зовсім не налаштувалися на таку

гру. І вже на дев’ятій хвилині національна збірна

повела в рахунку. Сергій Назаренко отримав м’яч

на правому краї і зробив передачу точно під удар

Андрію Ярмоленку. “Динамівець” завдав удару в

дотик з п’ятнадцяти метрів і влучив точно у ближ�

ню дев’ятку.

Пропустивши, гості вирішили збити атакуючий

порив збірної України, неспішно перекочуючи

м’яч на своїй половині поля, змушуючи суперни�

ка включати пресинг вже практично у чужій

штрафній. Спочатку така тактика давала свої ре�

зультати. Але на 34�й хвилині українці добилися

свого. Активний Андрій Ярмоленко увірвався в

штрафну, де його зупинили з порушенням пра�

вил. Австрійський арбітр недовго думав і вказав

на “точку”. Гусєв взявся виконувати одинадцяти�

метровий і пробив точно в правий від себе кут во�

ріт. Голкіпер не вгадав напрямок удару. А вже за 7

хвилин рахунок став більш, ніж переконливим —

Андрій Воронін вдало зіграв на добиванні.

У перерві обидва наставники збірних зробили

кілька замін. Зокрема на полі з’явилися Андрій

Шевченко та Артем Мілевський, які спільними

діями довершили розгром суперника. Другий

тайм розпочався так само активно, як і перший.

На сорок восьмій хвилині Сергій Назаренко на�

ніс удар метрів з десяти, однак м’яч пролетів по�

руч зі штангою. І практично відразу Артем Мі�

левський, якому асистував Андрій Шевченко,

забив четвертий гол. Варто зазначити, що навіть

після цього наші футболісти не зупинилися і до

фінального свистка продовжували тиснути на

ворота суперника. Втім, забити їм не вдалося,

тож матч завершився з рахунком 4:0 на користь

збірної України
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Цей день в історії 30 травня

1220 — народився Оле сандр
Невсь ий, нязь, правн Юрія
Дол ор о о і он Всеволода
Вели е Гніздо
1498 — почато третьої е спе-

диції Христофора Кол мба
1879— амери ансь ий ма нат

Вільям Вандербільт о олосив
про план створення найбільшо о
в Нью-Йор спортивно о центр
“Медісон-С вер-Гарден”
1921 — Засновано Донець ий

політехнічний інстит т
1937 — народився Оле сандр

Дем’янен о, іноа тор (“Кав азь-
а полонян а”, “Операція И”,
“Кар’єра Діми Горіна”, “Іван Ва-
сильович змінює професію”, “Зе-
лений ф р он”)
1959 — на острові Вайт (Ан -

лія) пройшло перше випроб ван-
ня с дна на повітряній под шці

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

Х
одиниця
віддалі в
астрономії

потвора:
напівжін а-
напіввзмія
(міф.) Р ритерій

олесо на вал
(техн.)

завід вач
безхвоста
земноводна
тварина

жіночий
оловний бір
(рос., стар.)

Е частина пл а
палчич а для
доб вання
во ню

знаряддя для
чищення Щ хім. елемент,

аз, N

розмінна
монета

Венес ели

А
металева
н ч а нит а

різновид лини
(для миття)

атоми хім.
елемента, заряд
ядра одна овий,

маса різна

речовина,
що с цільно
в риває

що-неб дь Т
рослина
родини
арб зових

бан івсь е
повідомлення

місто в Китаї

И с дини, по я их
тече ров

ци ансь е
жіноче ім’я

ніверсальні
ліщі

від рита
алерея,

бал он цер ві

персонаж
італійсь ої

омедії К
ірландсь і
терористи
мар а

автомата

Гравець мюнхенсь ої "Баварії" Анатолій Тимощ
вивів національн др жин на матч зі збірною Естонії
з апітансь ою пов’яз ою

Щойно збірна У раїни забила четвертий ол. На фото: Сер ій Назарен о, Андрій Шевчен о та Артем
Мілевсь ий


