
На думку експертів, вона збільшиться нинішнього року на 12,3 %
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Вхід до фан�зони 
на Хрещатику буде вільним
Столична влада гарантує вболівальникам бездоганний сервіс, 
повну безпеку і гарний настрій

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

До почат оловно о ф тбольно о дій-
ства Європи залишилось сьо о 7 днів. У
столиці заверш ють останні при от вання
до з стрічі іноземних остей, я і приб -
д ть на ф тбольний чемпіонат. До Києва
я одно о із приймаючих міст приїд ть
десят и тисяч іноземних вболівальни ів,
й оловне їх місце дисло ації — офіційна
фан-зона, що простя ається від Майдан
Незалежності, вздовж Хрещати а до в -
лиці Бо дана Хмельниць о о. Нині т т ще
тривають роботи з її облашт вання, а о-
ли вони завершаться, ор анізатори обіця-
ють чимало подій та розва , я их ще не
знала жодна фан-зона чемпіонат .
Запрацює офіційна територія для вболі-
вальни ів Євро-2012 вже 7 червня.

Столична фан
зона розмістилась на 52 тис. кв. м, во


на розрахована на 70 тисяч вболівальників, які впро


довж усього чемпіонату зможуть тут дивитися футболь


ні матчі, розважатися та відпочивати.

Як розповів “Хрещатику” куратор офіційної фан
зони

Євро
2012 у Києві та Харкові Вілен Матвєєв, нині тут ще

тривають роботи з облаштування території. “Зараз фан


зона вже обнесена прозорим парканом, встановлені тор


гові павільйони, туалети, монтується сцена та VIP
зона,

прокладені основні кабельні мережі — робота кипить.

Загалом над облаштуванням фан
зони працюють понад

500 робітників”, — зазначає пан Матвєєв.

Незабаром тут встановлять велетенський екран, який

перенесе уболівальників на будь
який із стадіонів Укра


їни та Польщі, де проходитимуть ключові матчі турніру.

“Один екран площею 150 кв. м розмістять на Майдані

Незалежності, ще два, трохи менших, розташуються по

периметру фан
зони”,— розповідає “Хрещатику” за


ступник голови КМДА Анатолій Голубченко.

Кожен день тут відбуватиметься безліч культурних і

мистецьких заходів. Гостей розважатимуть 15 музич


них гуртів, серед них й зірки світового масштабу. За


уважимо, вхід до фан
зони буде вільний для всіх охо


чих. “Лише три концертні дні доведеться платити, але

тільки при вході у VIP
зону й на територію біля сце


ни — це відрізок на Майдані Незалежності”, — зазна


чає Вілен Матвєєв.

Фан
зона є офіційним місцем УЄФА, й відповідно до

їх вимог територія має бути обнесена парканом з чоти


рьох сторін, а асортимент продуктів харчування й напо


їв, які тут продаватимуться, погоджений з УЄФА та са


нітарно
епідеміологічною службою. До слова, обслуго


вуватимуть вболівальників у євро
таборі понад 2 тис.

працівників. Як зазначають організатори, для роботи

обирали людей, які добре володіють англійською, щоб

уникнути мовного бар’єру.

Організатори зазначають, що на території для вбо


лівальників будуть посилені заходи безпеки. “Тут бу


де встановлено 59 відеокамер, які фіксуватимуть ко


жен вхід й покриватимуть всю територію. Сигнал з

камер передаватиметься в штаби, спеціально ство


ренні для забезпечення правопорядку у фан
зоні”, —

наголошує Анатолій Голубченко. Зауважимо, відпові


датимуть за безпеку вболівальників 500 фахівців при

максимальному наповненні території та 300 — при се


редньому. Також при виникненні нештатної ситуації

викликати допомогу зможе кожен з працівників офі


ційної території фанатів.

Цікаво, що у спеціально відведеному почесному місці

фан
зони Києва оселиться унікальний хряк
віщун —

справжній український кабанчик, який щодня передба


чатиме результат майбутніх матчів

Офіційна фан-зона на Хрещати для вболівальни ів Євро-2012 запрацює вже 7 червня

Столична влада вперше виступила
партнером міжнародного етнічного
фестивалю "Країна мрій" 

Ініціатив проведення дев'ято о фестивалю
підтримав Оле сандр Попов
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Експерти прогнозують значне
зниження цін на овочі 

Фахівці про ноз ють зниження цін на ранні овочі вже
з червня
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Киянам презентували унікальні
реліквії столичного
самоврядування 
Старовинні прапори, ерби та печат и
демонстр ються вперше
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Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Зниження рівня за альної інфляції до ре-
ордно мінімально о значення за останні
9 ро ів прис орило зростання реальної
зарплати вітні до 15,5 % в річном об-
численні порівняно з 13,5 % березні.

Такий показник не став несподіванкою для учасників

ринку, при цьому очікуване уповільнення інфляції про


тягом принаймні найближчих двох місяців може спри


яти подальшому поліпшенню зростання реальної зар


плати, зазначають експерти ING Bank. Річні ж темпи

зростання реальної зарплати очікуються на рівні 12,3 %.

Нагадаємо, що інфляція в Україні в квітні 2012 року впа


ла до нуля в порівнянні з 0,3 % в березні і 0,2 % — в люто


му і січні. У річному вимірі — по відношенню до аналогіч


ного місяця минулого року — інфляція сповільнилася до

0,6 % з 1,9 % за підсумками березня і 3 % — за підсумками

лютого.

“Незважаючи на зростання цін на паливо і очікуване

подорожчання низки товарів перед Великодніми святами,

фактичні дані показали уповільнення інфляції у квітні по


рівняно з березнем. Цьому сприяло зниження цін на про


дукти харчування, зокрема яйця і молочну продукцію, а

також вартість комунальних послуг”, — зазначають екс


перти Арт
Капітал. Аналітики прогнозують, що в травні

порівняно з квітнем інфляція, швидше за все, не переви


щить 0,2 %, а в річному вирахуванні, за рахунок високої

бази порівняння, ймовірна і дефляція.

Фахівці порталу rabota. ua, в свою чергу, підрахували, що

фінансова мотивація у вигляді заробітної плати залишає


ться основним фактором зацікавленості українських пра


цівників. “Зацікавленості співробітника у виробничій ді


яльності, на думку наших респондентів, сприяє в першу

чергу гідна оплата праці — цей мотив в своїй відповіді на


зивають 9 з 10 опитаних українців. Близько половини опи


таних вважають цікавою таку роботу, в якій можна прояви


ти свою творчість або фантазію, а також ту професію, яку

вибираєш самостійно і усвідомлено”, — зазначають екс


перти порталу працевлаштування
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Уряд переніс робочі дні у містах, 
які приймають Євро:2012
У зв’яз з проведенням матчів Євро-2012 в Донець-
, Києві і Львові переносяться робочі дні. Відповідне

рішення хвалено 31 травня на засіданні ряд . Урядо-
вим розпорядженням, прийнятим сьо одні, внесено
зміни до розпорядження Кабінет Міністрів від 28 лис-
топада 2011 ро № 1210 “Про перенесення робочих
днів 2012 році”. З ідно з до ментом, під час прове-
дення матчів фінальної частини Чемпіонат Європи
2012 ро з ф тбол б д ть перенесені робочі дні
містах проведення матчів. У Донець : з понеділ а 11
червня — на с бот 9 червня, п’ятниці 15 червня — на
с бот 21 липня, вівтор а 19 червня — на с бот 28
липня, середи 27 червня — на с бот 11 серпня. У Ки-
єві: з понеділ а 11 червня — на с бот 9 червня, п’ят-
ниці 15 червня — на с бот 23 червня, вівтор а 19
червня — на с бот 21 липня. У Львові: з середи 13
червня — на с бот 16 червня. У Хар ові: з середи 13
червня — на с бот 16 червня

Голова КМДА Олександр Попов 
зустрівся з принцесою Монако
З неофіційним візитом в столиці переб ває принце-

са Мона о Стефанія Марія Єлизавета разом з донь ою
Полін Дю ре. Сьо одні оролівсь і особи з стрілися з
оловою КМДА Оле сандром Поповим. Це вже др ий
візит принцеси до Києва. Вона зазначила, що при-
хильно ставиться до столиці У раїни. Принцеса Стефа-
нія висо о цін є рівень майстерності Київсь ої ш оли
цир ово о мистецтва і підтрим є тісний онта т зі сто-
личною м ніципальною а адемією естрадно о та цир-
ово о мистецтва. Оле сандр Попов подя вав прин-
цесі Мона о за ва до иївсь их артистів цир . “Ми
д же раді вітати вас нашом місті і сподіваємося, що
ваш візит залишить приємні враження. Щиро вдячні за
ва до ст дентів та вип с ни ів нашої м ніципальної
а адемії цир ово о мистецтва. Ми радіємо із дося -
нень наших співвітчизни ів в У раїні та за її межами,
тим паче, на та ом поважном фестивалі, я ий ви
очолюєте”, — с азав під час з стрічі Оле сандр Попов.
Королівсь і особи приб ли до Києва пош ах моло-
дих талантів цир ово о мистецтва, адже представни и
династії Грімальді, до я ої належить принцеса, впро-
довж останніх соро а ро ів вист пають ор анізатора-
ми та натхненни ами Міжнародно о фестивалю цир-
ово о мистецтва в Монте-Карло — найпрестижнішо-
о цир ово о фестивалю світі. Нині принцеса Стефа-
нія — президент фестивалю
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Київ гідно підготується до опалювального 
сезону 2012—2013
Перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча впевнений в
спішній під отовці й проходженні опалювально о сезон 2012-2013
ро ів. Про це він с азав в інтерв'ю У раїнсь им Новинам.
"Впевнений, що під от ємося ми до зими не ірше, ніж торі , й, більше

то о, наст пном сезоні виробимо тенденцію до с орочення аварій",—
вважає пан Маз рча . Він та ож зазначив, що місто не має намір підви-
щ вати відповідні тарифи на ЖКП, що стос ються йо о омпетенції.
При цьом підвищення тарифів, становлюваних Національною омі-

сією держре лювання енер ети и, й Національна омісія державно о
ре лювання в сфері ом нальних посл , за інформацією Маз рча а,
та ож не план ється. "Мож с азати, що ті тарифи, я і онтролює місь-
а влада, точно підвищ ватися не б д ть. Місто онтролює тарифи на
обсл ов вання б дин ів. Я б де реа вати НКРЕ й НКРКУ... Я сьо о-
дні знаю, що не план ється підвищення тарифів, але я воно б де зав-
тра — я не знаю",— с азав Оле сандр Маз рча . Він зазначив, що
разі, я що підвищення тарифів з бо НКРЕ або НКРКУ відб деться, то
місто б де роз лядати варіант стрим вання їх зростання для населен-
ня за допомо ою омпенсації

Вперше КМДА виступила партнером 
міжнародного етнічного фестивалю
"Країна мрій"
Ініціатив проведення дев'ято о міжнародно о етнічно о фестивалю

"Країна мрій" партнерстві з КМДА підтримав очільни столиці Оле сандр
Попов. Та , 22-23 червня на території Печерсь о о ландшафтно о пар
"Співоче поле" відб деться один із най любленіших фестивалів иян та
остей міста "Країна мрій". Вперше за історію проведення фестивалю
КМДА вист пила офіційним партнером ні ально о міжнародно о заход .
Протя ом двох днів сі охочі змож ть завітати до раїни а тенти и й

природності, де лише жива м зи а, жива історія і льт ра. Я розпо-
вів ор анізатор заход Оле С рип а, традиційно на вели ій фести-
вальній сцені, "Кобзарсь ій" та "Під стінами Лаври" на остей "Країни
мрій" че атиме розмаїття етнічної та world-music. Та ож працюватиме
дитячий майданчи — інтера тивна про рама, що в лючає в себе най-
різноманітніш творч діяльність дітей на основі фоль лорних мотивів.
Поцінов вачів раїнсь ої народної льт ри запрош є алея майстрів

зі своїми авторсь ими дороб ами. Зо рема ості та часни и фестива-
лю реальном часі роз ч ватим ть традиційні народні танці. Та ож
під час фестивалю відб ватим ться різноманітні літерат рні та теат-
ральні презентації, традиційні та яс раві озаць і розва и. На майдан-
чи "Етно-Fashion" презент ватим ть оле ції раїнсь о о етнічно о
та старовинно о одя .
Серед новино фестивалю вист пи ртів "Baba Zula" (Т реччина),

"Ma Valise" (Франція), "Mgzavrebi" (Гр зія), "Lilian Viera" (Бразилія, Ве-
ли обританія). Та ож е с люзивн про рам для "Країни мрій" от ють
відомі раїнсь і рти "ТНМК" та "Воплі Відоплясова" разом з Васи-
лем Попадю ом та ЛеГранд Ор естра.
Після завершення онцерт сі прихильни и ф тбол змож ть пере ля-

н ти матч на вели ом повнометражном е рані та вболівати за любле-
ні оманди, я і ратим ть Гдансь та Донець 22 та 23 червня

Київський Монмартр оживе
Андріївський відкриють старовинними танцями, етнічними 
співами та забавами

Стартував сезон 
пришкільних таборів
На відпочинок дітей столична влада виділила понад 13 млн грн

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Герої творів Михайла Б л а ова,
Проня Про опівна та пан Голохвас-
тов, я і про люються ле ендарною
в лицею, етнічні та світсь і розва и і
м зи а — все це вже 3 червня мож-
на б де побачити самом серці
Києва, на Андріївсь ом звозі. Та
про рам від риття ле ендарної в -
лиці після ре онстр ції вчора пред-
ставили місь адміністрації олова
КМДА Оле сандр Попов та відомий
м зи ант, ор анізатор фестивалю
"Країна мрій" Оле С рип а.

Як зазначив голова КМДА Олександр Попов,

на сьогодні завершені два етапи реконструкції

Андріївського узвозу — так, на вулиці замінені всі

інженерні мережі, реконструйована бруківка,

частково відремонтовані фасади будівель. Зага%

лом ремонтні роботи на узвозі були профінансо%

вані на 45 млн грн.

"Проведена дуже велика робота. По проекту її

виконання — 13 місяців, однак у нас такого часу

не було, тому ми все виконали у значно стислі

терміни. На жаль, залишився ще третій етап — це

реконструкція тих будинків, які зараз в аварійно%

му стані і з якими доведеться ще попрацювати. Та

ми б хотіли, щоб відкриття Андріївського узвозу

стало справді цікавою подією у культурному жит%

ті міста",— зазначив Олександр Попов.

Голова КМДА підкреслив, що продовжує пра%

цювати над тим, аби важливі питання життєдіяль%

ності цієї вулиці вирішували безпосередньо її

мешканці. "Управління цією територією ми хоче%

мо передати людям, які там проживають або

представляють свою творчість. Це моя принципо%

ва позиція, і я все зроблю, щоб так і було. Переко%

наний, лише таким шляхом можна зберегти дух

Андріївського узвозу",— наголосив очільник

КМДА.

За словами Олега Скрипки, у партнерстві з

яким міськадміністрація готує відкриття мис%

тецької вулиці, під час святкування буде відтворе%

на автентична, старовинна історія всього Києва

та Андріївського узвозу зокрема. Так, вулицею

прогулюватимуться люди у стародавніх костю%

мах, серед яких можна буде зустріти героїв творів

Михайла Булгакова, Проню Прокопівну й Сви%

рида Голохвастова та інших відомих та колорит%

них персонажів. Окрім того, всім охочим запро%

понують зіграти у гру "Струмочок" — вервечка

людей підніматиметься до Андріївської церкви,

де і буде запланована святкова програма та кон%

церт. Також присутніх на святі розважатимуть

фольклорною й етнічною музикою та середньо%

вічними танцями.

Пан Скрипка згадує, що ще з часів першого ві%

зиту до Києва любив прогулюватися Андріїв%

ським узвозом. "Я думаю, що всі кияни люблять

Андріївський узвіз, і я любив тут проводити час,

особливо проїхатися на велосипеді. Та щоразу ба%

чив цю "вбиту" бруківку, бачив уражені грибком

старовинні будинки. І узвозу мені було відверто

шкода... Тому прекрасно, що ця реконструкція

зроблена, зроблені нормальні дороги, а будинки

тепер не будуть сипатися. І нам буде не соромно

показати Андріївський узвіз іноземцям",— розпо%

вів "Хрещатику" Олег Скрипка.

Крім того, співак зазначив, що за підтримки

міськадміністрації вже в цьому році є можливість

представити французький Монмартр на Андріїв%

ському узвозі, започаткувавши фестиваль вулиць%

побратимів. "Тільки через об'єднання зусиль вла%

ди і громади ми можемо творити великі речі. У

нас є ідеї, ми відчуваємо і дух Києва, і України.

Але потрібен певний інструментарій, який є у

влади для їх втілення. І коли правильно робиться

ця синергія, тоді все відбувається чудово",— додав

Олег Скрипка.

За словами голови КМДА Олександра Попова,

якщо деякі деталі свята в честь відкриття Андріїв%

ського узвозу припадуть до душі киянам та гостям

столиці, вони можуть стати невід'ємним атрибу%

том мистецької вулиці. Крім того, на відвідувачів

Андріївського чекає традиційна сувенірна про%

дукція та вироби вітчизняних митців, без якої вже

ніхто не уявляє існування узвозу

Для організації змістовного до%

звілля та відпочинку дітей у таборах

працюють гуртки, секції позашкіль%

них навчальних закладів. Складено

велику програму культурно%масових

заходів: відвідання театрів, кінотеат%

рів, екскурсій, катання Дніпром на

катерах, а також відпочинок у пар%

кових зонах міста.

"Діяльність пришкільних таборів

дуже важлива. Така форма роботи

дає можливість дітям, які з різних

причин залишаються на канікулах у

місті, провести змістовно дозвілля.

Крім того, вирішує проблему влаш%

тування дітей та догляду за ними

протягом дня, особливо молодшого

віку для працюючих батьків, а також

є суттєвою матеріальною підтрим%

кою за рахунок якісного харчування

дітей у таборах",— зазначила на%

чальник Головного управління осві%

ти і науки КМДА Віра Горюнова.

Зауважимо, що цього року на

оздоровлення і відпочинок дітей

міська влада виді%

лила для системи

освіти міста 13,3

млн грн. За раху%

нок міського бю%

джету планується

оздоровити біль%

ше 12 тисяч дітей шкільного віку.

Півтисячі пільгових путівок на літ%

ній відпочинок отримають пере%

можці різноманітних олімпіад, кон%

курсів, дитячі творчі колективи, юні

журналісти, спортсмени, туристи,

техніки, а також діти із сімей осві%

тян. Оздоровлення дітей буде відбу%

ватися у Закарпатській, Івано%

Франківській областях та на узбе%

режжі Чорного моря.

Крім того, у вересні відбудеться Х

М і ж н а р о д н и й

навчально%оздо%

ровчий збір лі%

дерів учнівсько%

го самовряду%

вання загально%

освітніх на%

вчальних закладів Києва на базі

Міжнародного дитячого центру

"Артек". Його учасниками стануть

150 лідерів із освітніх навчальних

закладів столиці

Столичний зоопарк отримає
індійського слона
Тварину на ім'я Хорас покажуть киянам у липні
Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Індійсь ий слон на ім'я Хорас зараз
меш ає російсь ом звіринці, що
Ростові-на-Дон . У перших числах
червня йо о перевез ть до Київсь о-
о зоопар . Наразі завершено б -
дівництво зимово о вольєр , триває
облашт вання літньо о помеш ання
для східно о остя. Відвід вачі змо-
ж ть подивитися на новоприб ло о
слона лише через місяць — до лип-
ня Хорас переб ватиме на аранти-
ні.

Точний вік тварини у київському зоопарку не

називають — бояться зурочити, кажуть лише, що

йому майже сім років. Тварина, безумовно, стане

гідною заміною померлому кілька років тому сло%

ну Бою.

У київському зоопарку вже завершуються всі

роботи з облаштування зовнішнього і внутріш%

нього вольєрів, в яких житиме Хорас. "У зовніш%

ньому вольєрі збільшено площу для перебування

тварини. А саме: прибрано металеві огорожі і ви%

кладено кам'яні канти, щоб вольєр мав естетичні%

ший вигляд, а тварина стала доступнішою для від%

відувачів. У вольєрі стоятиме спеціальна пара%

солька, під якою слон зможе ховатися від дощу та

сонця",— розповіла "Хрещатику" фахівець зв'яз%

ків з громадськістю та пресою Київського зоопар%

ку Крістін Афара. За її словами, у зимовому воль%

єрі реконструйовано огорожу, зроблено нове ос%

вітлення та вентиляцію, покладено нову резинову

підлогу для відпочинку тварини.

Як розповідають працівники зоопарку, дня них

є найважливішим організувати безпечне переве%

зення тварини до України. Адже транспортувати%

муть Хораса на відстань у 850 км. "Для перевезен%

ня слона потрібна спеціальна клітка, щоб під час

дороги тварина себе не травмувала",— зазначила

Кріснін Афара.

Як стало відомо "Хрещатику", наразі директор

Київського зоопарку Олексій Толстоухов перебу%

ває у відрядженні у Ростові%на%Дону та займаєть%

ся питаннями з підготовки перевезення слона.

Всю дорогу поруч з Хоросом будуть ветеринар та

два опікуни: один, який доглядав слона у Ростові,

і той, що доглядатиме його у Києві.

Після прибуття до української столиці Хорас

місяць перебуватиме на карантині. Тому від%

відувачі зможуть побачити його не раніше липня.

Обійдеться Хорас для звіринця у 100 тис. доларів.

Спонсором у цій благородній справі виступив

екс%мер Києва Олександр Омельченко. В свою

чергу столична влада обіцяє приділяти розвитку

зоосаду максимум уваги. "Ми плануємо вкладати

кошти у розвиток зоопарку і інтенсивно робимо

це зараз. У цьому році відвідувачі побачать нові

експозиції та реконструйовані старі. Збільшиться

кількість тварин у зоопарку. Так, найближчим ча%

сом ми чекаємо на прибуття слона з Ростова%на%

Дону",— зауважив голова КМДА Олександр По%

пов

До Міжнародного дня захисту дітей відбудеться
фотовиставка "Втрачене дитинство"
До Міжнародно о дня захист дітей 1 червня М зеї партизансь ої

слави — філії М зею історії міста Києва — розпочне робот фотови-
став а "Втрачене дитинство". Фотое спозиція присвячена часті дітей
воєнних онфлі тах. Відвідавши вистав , ияни та ості міста змо-

ж ть дізнатися, я війни та їхні наслід и вплин ли на долю найменших
і най разливіших меш анців неспо ійної планети.
До ва и відвід вачів м зею запропон ють опії літо рафій та репро-

д цій артин, що зображають Хрестовий похід дітей 1212 ро , дитя-
чі за они юних партизанів-підпільни ів, дітей- ероїв Вели ої Вітчизня-
ної війни 1941—1945 ро ів. О ремий вистав овий стенд присвячено
представни ам фашистсь ої молодіжної ор анізації "Гітлерю енд".
Та ож на виставці представлять світлини з теми збройних протисто-

янь, що відб ваються в раїнах Азії та на Афри ансь ом онтиненті,
я их, на жаль, бер ть часть діти та підліт и.
Крім то о, відвід вачі змож ть ознайомитися з малюн ами, віршами

і творами чнів столичних навчальних за ладів з теми: "Втрачене ди-
тинство".
Тематична вистав а триватиме до 30 червня, ожно о дня з 10.00 до

17.00 (понеділо — вихідний день). М зей партизансь ої слави, я о-
м розміщено е спозицію, знаходиться на території пар льт ри та
відпочин "Партизансь а слава" на в л. Слав ородсь ій (Дарниць ий
район)

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

обсл ов вання населення КМДА, 1 та 2 червня столиці відб д ться
сільсь о осподарсь і ярмар и.
Зо рема 1 червня ярмар и відб д ться Голосіївсь ом районі на

просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Деснянсь ом — на просп. В. Мая ов-
сь о о, 63/12; в Дніпровсь ом — на в л. Алма-Атинсь ій, 109; в Пе-
черсь ом — на в л. Червоноармійсь ій, 121; в Подільсь ом — на
просп. Правди, 5-11; в Святошинсь ом — на в л. Зодчих, 62-64; в Со-
лом'янсь ом — на в л. Освіти, 8-20; в Шевчен івсь ом — на в л. Во-
ровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, в л. Я іра, 19, в л. В. Пі а, 18, на розі
в л. Щ сєва та Тираспольсь ої.
У с бот 2 червня ярмар и пройд ть в Голосіївсь ом районі на

Страте ічном шосе, 2-6; в Дарниць ом — на в л. Л. Рев ць о о; в
Деснянсь ом — на в л. О. Саб рова (в межах в л. Бальза а та просп.
Мая овсь о о) та на просп. В. Мая овсь о о, 63/12; в Дніпровсь о-
м — на в л. А. Малиш а, 5-15; в Оболонсь ом — на просп. Оболон-
сь ом , 23-43; в Печерсь ом — на в л. М. Задніпровсь о о; в Свято-
шинсь ом — на в л. Т л зи (навпроти пар "Інтернаціональний"); в
Солом'янсь ом — на в л. Стадіонній.
На ярмар ах споживачам запропон ють різноманітні прод ти харч -

вання майже з сіх ре іонів У раїни. На адаємо, прод ція на ярмар ах
реаліз ється за цінами на 10-15 % нижчими, ніж роздрібній тор о-
вельній мережі та на рин ах міста

Цифра дня

5 026 600 000 
гривень, на таку суму у січні�березні 2012 року отримано доходів від
наданих послуг столичними підприємствами пошти та зв`язку, що на
6,4 % більше, ніж у відповідному періоді минулого року 
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За рахунок міського бюд�
жету планується оздоро�

вити більше 12 тисяч дітей
шкільного віку

Загальний наклад 131855. Замовлення 24957

Оле сандр Попов та Оле С рип а розповіли про подробиці від риття оновлено о Андріївсь о о звоз
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Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

З понеділ а 28 травня розпочала робот мережа дитя-
чих таборів відпочин з денним переб ванням на базі
освітніх навчальних за ладів столиці. Відпочин ові змі-
ни приш ільних таборах триватим ть 18 робочих днів
до 21 червня. За алом місті від рито і працює 99
приш ільних таборів, я их переб ває 6,5 тисяч дітей.



Тенденції

Ділові новини

Ощадбанк готовий 
до виплати компенсацій
Державний Ощадний бан о-

товий до почат виплат омпен-
сацій за в ладами Ощадбан
СРСР, що знецінилися. Про це
повідомив олова правління бан-

Сер ій Подрєзов. “У нас стар-
т є виплатна про рама. Перший
тиждень б де важ им, але ми о-
тові”,— с азав він. Бан ір та ож
зазначив, що 30 травня Ощад-
бан одержав на ці цілі від Мінфі-
н 200 млн ривень, а в четвер
очі ється ще 1,2 млрд ривень.
За йо о словами, перший день
виплат по всій У раїні обсл жать
60-70 тис. людей. Пан Подрєзов
та ож за важив, що люди, я і не
прийшли в призначений час,
змож ть одержати свої в лади в
б дь-я ий інший день позачер о-
во. На адаємо, Президент Ві тор
Ян ович заявив, що з 1 червня і
до інця 2012 ро повинна б ти
здійснена виплата омпенсацій
в ладни ам Ощадбан СРСР.
Очі ється, що 6 млн ромадян
одержать по 1000 рн омпен-
сацій.

Механізм проведення 
держзакупівель буде 
вдосконалено
Перший віце-прем’єр-міністр

Валерій Хорош овсь ий зазна-
чає, що при вдос оналенні за о-
нодавства про за півлю товарів і
посл за бюджетні ошти необ-
хідно врахов вати інтереси дер-
жавних підприємств. “Тендерні
процед ри не повинні заважати
режим щоденної роботи підпри-
ємств”,— с азав він. А та ож до-
дав, що одним із фа торів, я і
форм ють не он рентоспро-
можність державних підприємств
на своїх рин ах, є існ юча систе-
ма державних за півель. “Я зав-
жди виходж з та ої позиції: вар-
тість боротьби з ор пцією не по-
винна б ти більшою від можливих
втрат від ор пційних дій”,— за-
значив пан Хорош овсь ий. Він
повідомив, що мета влади при
вдос оналенні механізм держза-
півель — це, насамперед, до-

тримання інтересів безпосеред-
ньо людини, том при визначенні
переможця тендерів д же важли-
ва не тіль и вартість, а й я ість

товарів і посл , що поставляють-
ся, повідомляють У раїнсь і но-
вини

Закон про зайнятість 
населення приймуть 
у червні
Міністр соціальної політи и

Сер ій Ті іп о про ноз є роз ляд
Верховною Радою за онопрое т
про зайнятість населення пер-
шом читанні до 10 червня. Про
це він написав під час онлайн-
онференції на своїй сторінці в
соціальній мережі Facebook.
“Сподіваюся, до 10 червня він б -
де роз лян тий першом читан-
ні. І сподіваюся, що до інця
червня ми йо о приймемо”,— на-
писав віце-прем’єр. Ті іп о та ож
зазначив, що цей за онопрое т
же переб ває в Раді. На адаємо,
що до мент спрямований на
розширення можливостей для
реалізації прав ромадян на пра-
цю, підвищення рівня ле альної
зайнятості й стим лювання робо-
тодавців до створення робочих
місць.

Експерти прогнозують 
значне зниження цін 
на овочі
Асоціація “У раїнсь ий л б а -

рарно о бізнес ” про ноз є зни-
ження цін на ранні овочі з червня.
Про це заявив е сперт УКАБ І ор
Стрелю . “Молодий “борщовий
набір” же з почат червня б де
ошт вати наба ато дешевше”,—
с азав він. За йо о про нозами,
оптові ціни на молод артоплю
знизяться з 16-18 рн за іло рам
до 6-9 рн, на ап ст — з 18-20
рн до 4-5 рн, на мор в — з 12
до 9 рн, рання циб ля, рожай
я ої очі ють же 10-12 червня,
б де ошт вати від 12-15 рн.
І ор Стрелю та ож точнив, що
врожай овочів цьо о ро за ар-
них по одних мов залишиться на
рівні мин ло о ро

126 млн грн на розвиток
транспорту

Уряд виділив Міністерств ін-
фрастр т ри 126 млн ривень
для здійснення заходів реалізації
страте ічних пріоритетів розвит

сфери транспорт . Про це с аза-
но в постанові Кабмін № 410 від
23 травня. Зазначена с ма по-
винна б ти передана Міністер-
ством фінансів за рах но оштів,
передбачених спеціальном
фонді державно о бюджет на
2012 рі за про рамою “Реаліза-
ція про рам допомо и Європей-
сь о о Союз ”. Кабмін дор чив
Мінінфрастр т ри по одити пе-
редач зазначених оштів із Комі-
тетом Верховної Ради з питань
бюджет

Вкладники МММ до міліції
не звертались

У серед в ЗМІ з’явилася інфор-
мація про те, що всіх філіях фі-
нансової піраміди “МММ-2011”
повністю припинено виплати
в ладів. Тим часом в МВС У раїни
зазначають, що не отрим вали
жодної заяви від в ладни ів ом-
панії “МММ-2011” про відмов ви-
плач вати їм в лади, про це за-
явив начальни прес-сл жби МВС
Володимир Поліщ . Водночас він
зазначив, що разі надходження

та их заяв вони б д ть реєстр ва-
тися, за ними проводитим ть до-
слідч перевір , а в випад на-
явності підстав — пор ш ватим ть
римінальні справи, іна ше міліція
б де ре оменд вати ромадянам
звертатися зі своїми претензіями
до омпанії в с д, повідомляють
У раїнсь і новини

ЛАЗ розробив автобус 
середнього класу

Компанія “Львівсь і автоб сні
заводи” (ЛАЗ) розробила авто-
б с середньо о лас “Лайнер-
141” (приблизна вартість 550
тис. рн). Він ніверсальний та
призначений для місь их, при-
місь их і міжмісь их перевезень
на відстань до 400 м. Автоб с
має 5 варіантів план вання са-
лон для міста й передмістя і
відповідн для ожно о вид
іль ість місць — від 23 до 39.
Крім то о, автоб с можна швид-
о трансформ вати під спеці-
альні транспортні засоби: ш іль-
ний чи медичний автоб с, авто-
рамницю

Електронні 
платежі — 
економія 
на грошообігу

Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

У раїна опинилася на 60-м місці в
рейтин омпанії The Economist,
я им визначається а тивність ор анів
влади сфері еле тронних платежів.
Незважаючи на низь ий рез льтат,
е сперти відзначають, що наша дер-
жава має позитивний базис для за-
провадження еле тронних рошей
стос н ах “ ряд — споживач”. При-
ладом та о о соціально о діало
стало запровадження столиці “Карт-
и иянина”.

Дослідницький центр The Economist Intelligence

Unit (EIU) оголосив результати рейтингу Government

E�Payments Adoption Ranking (GEAR) за минулий рік,

в якому було оцінено 62 країни. Дослідження пока�

зує, наскільки активно державні органи використову�

ють електронні платежі в різних сферах взаємодії з

громадянами, а також демонструє основні фактори,

що впливають на процес впровадження електронних

платежів.

Дані засновані на 37�ми індикаторах і об’єднані у

кілька категорій: “споживач — уряд”, “уряд — спожи�

вач”, “бізнес — уряд”, “уряд — бізнес”, “інфраструк�

тура”, “соціально�економічний контекст” та “полі�

тичний контекст”.

Україна в цьому рейтингу потрапила в четверту ка�

тегорію — “потрібні поліпшення” і зайняла 60�е міс�

це. Загальний результат дорівнює лише 28,6 бала зі

100 можливих. На думку експерта The Economist Тобі

Ілза, низькі темпи розвитку електронних платіжних

систем в Україні можна пояснити недостатньо розви�

неною для цього інфраструктурою та іншими об’єк�

тивними факторами.

Проте, як зазначає генеральний директор Visa в

Росії, країнах СНД і Південно�Східної Європи Сті�

вен Паркер, наша держава має всі можливості, аби

покращити свій результат. “Україна має великий по�

тенціал у сфері електронних платежів. Особливо це

стосується таких категорій як “уряд — споживач” та

“споживач — уряд”. Приміром, сплата штрафу за

порушення правил дорожнього руху, комунальні по�

слуги, адміністративне стягнення чи, навпаки, соці�

альні виплати і пільги можуть здійснюватися безго�

тівково. Так само і в категорії “уряд — бізнес”, коли

можна оперативно здійснити сплату відрахувань до

фондів та повернення державою ПДВ”,— пояснив

Стівен Паркер.

Зразком ефективного впровадження новітніх сис�

тем у відносинах міська влада — населення є запрова�

джена у столиці “Картка киянина”. “Картка Visa ви�

конує одразу кілька функцій: пільговий документ у

транспорті, дисконтна картка у визначених місцях, а

також її можна використовувати як звичайну платіж�

ну картку”,— констатує Стівен Паркер.

За словами експертів, електронна система грошо�

вих розрахунків заощаджує казні чималі кошти. Як

приклад, у Бразилії перехід до електронної системи

платежів зекономив 0,7 % ВВП країни.

Компанія The Economist, покладаючись на згада�

ний рейтинг, сформувала прогнози щодо подальшого

розвитку електронних платіжних систем у світі. Від�

так, взаємодія влади і приватного сектору в цьому

контексті продовжиться: автоматизованими стануть

сплата та компенсація податків, соціальні нарахуван�

ня тощо. Стандарти безпеки платіжних карток будуть

підвищуватися. Крім того, в найближчі роки мобільні

платежі, в тому числі мобільний банкінг, демонстру�

ватимуть високі темпи росту
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Чи варто інвестувати 
кошти у золото
Експерти радять бути вкрай обережними при купівлі дорогоцінного металу

Золотий стандарт
Золото багато століть було

грішми. В обігу використовува�

лись золоті монети або паперові

банкноти з можливістю їх рівно�

цінного обміну на золото. Цей

метал виконував грошову функ�

цію, тому що має низку унікаль�

них якостей — в природі його

відносно мало, він майже не під�

дається корозії, його легко розді�

лити і дуже важко підробити. Все

це зробило золото відмінним за�

собом обміну та накопичення.

Однак із ростом впливу бан�

ківської системи почалась тен�

денція до відмови від золотого

стандарту грошей. Так в 1944 ро�

ці була підписана Бреттонвуд�

ська фінансова угода між США

та 43 країнами, згідно якої ці

держави співвідносили курси

своїх валют до долара США, а

сам долар співвідносився до зо�

лота по фіксованій ціні в 35 до�

ларів за троїсту унцію (31,1 г).

Однак в 1971 році США відмо�

вились від прив’язки долара до

золота, згодом і інші країни за�

мінили золоту валюту паперови�

ми грошима. А долар, таким чи�

ном, став світовою резервною

валютою. В 1999 році з’явилось

євро, яке потіснило долар і теж

стало резервною валютою.

Однією із головних причин

відмови від золотого стандарту

стало бажання центробанків ма�

ти можливість необмежено дру�

кувати гроші (чого із золотом

зробити було неможливо) і та�

ким чином латати бюджетні дір�

ки та знецінювати заощадження

громадян. Поки економіка ста�

більно розвивалася, центробан�

ки не зловживали емісією — до�

віра до паперових грошей, а осо�

бливо до світових резервних ва�

лют — долара та євро — була ви�

сокою. Але за останні 10 років

світ почала вражати економічна

криза. Для покриття величезних

дефіцитів, Федеральна резервна

система США, Євроцентробанк,

а за ними усі інші країни почали

друкувати гроші у величезних

кількостях. Це одразу ж викли�

кало знецінення грошових за�

ощаджень, і паперові валюти по�

чали втрачати довіру. Щоб за�

хиститися від девальвації, та і

взагалі від слабкості фінансової

системи, інвестори повернулися

до золота. Так із 2002 року воно

подорожчало із 330 до $1600 за

троїсту унцію.

Останні 3 роки золото вперше

за довгий період часу стало до�

рожче платини. А торік — на ко�

роткий час, його вартість сягну�

ла позначки $1920. Головними

покупцями золота тепер стали

центральні банки, особливо

швидко нарощують свої золоті

резерви Індія та Китай. Однак і

чимало приватних інвесторів ку�

пують цей метал, щоб захистити

свої заощадження від фінансо�

вих буревіїв. І коли українці тра�

диційно купують долари, то, на�

приклад, у Азії віддають більшу

перевагу золоту.

Динаміка цін

Серед фінансистів все частіше

ведуться розмови про повернен�

ня, принаймні частково, золоту

грошових функцій. Більшість

фахівців сходяться в думці, що

чим більше фінансова криза бу�

де посилюватись, тим більшою

буде роль та ціна золота. Папе�

рові валюти можуть девальвува�

ти, можуть з’являтись і зникати

(згадайте долю радянського руб�

ля), а золото уже багато століть

не втрачає своєї цінності.

В той же час золото — спеку�

лятивний актив. Його ціна в

короткотривалій перспективі

то зростає, то падає. Так, торік

його вартість коливалась у діа�

пазоні $1520�1920 за троїсту ун�

цію. Тому експерти радять бути

вкрай обережними при купівлі

дорогоцінного металу. За слова�

ми начальника Управління не�

торгових операцій ПАТ Комер�

ційний банк “Даніель” Андрія

Львова, не варто купувати золо�

то для короткотривалих спеку�

ляцій, оскільки це дуже ризи�

ковано. Однак в довготривалій

перспективі ціна золота ста�

більно зростає. “На 2013 рік

більшість експертів прогнозу�

ють зростання ціни золота до

2000 $/унц. До кінця 2012 року

я бачу перспективу коридору

1450�1800 $/унц.”,— зазначив

“Хрещатику” заступник голови

правління ПАТ “Юнекс Банк”

Анатолій Тімофєєв.

Українські реалії

І в Україні за останні роки ін�

терес до золота стабільно зрос�

тав. Так, за даними НБУ, торік

було ввезено банківського зо�

лота в 2,2 разу більше, аніж в

2010 році. Все більше вітчизня�

них банків продають та викупа�

ють золоті зливки та монети. До

того ж, умови для купівлі та

продажу золота для населення

значно покращились: зменши�

лась маржа між ціною купівлі і

продажу (тепер вона складає, в

залежності від маси зливка,

близько 2,0�5,0%), покращила�

ся якість обслуговування по�

купців.

Зрештою НБУ суттєво вдоско�

налив нормативну базу для обігу

цінних металів. “Операції купів�

лі�продажу металів на суму до

150 тис. грн здійснюються без

ідентифікації клієнта. Зливки

повинні відповідати світовим

стандартам. Окрім того, якщо

вони упаковані, то упаковка по�

винна бути без пошкоджень. У

іншому випадку — можна звер�

нутися до банків, які викупову�

ють метал з пошкодженою упа�

ковкою (або без неї ) з дискон�

том 2—4%”,— радить Анатолій

Тімофєєв.

Як і де придбати

Традиційно в Україні попу�

лярними є золоті зливки. Вони

відрізняються за масою від 1 г

до 1 кг, способом виготовлення

(лиття чи штамповка) та афіна�

жером — підприємством, що

виготовило зливок. Як прави�

ло, він запакований у спеціаль�

ну упаковку, а до нього додаєть�

ся сертифікат виробника. В сві�

ті є чимало афінажних компа�

ній, однак найбільш надійними

вважаються зливки всесвітньо

відомих фірм: Argor Heraeus,

Degussa, Umicore, Valcambi. За

словами Андрія Львова, остан�

нім часом все більш популяр�

ними стають золоті інвестицій�

ні монети НБУ масами 31,10 і

7,78 г.

Сама процедура покупки та

продажу золота в банках відбу�

вається в касах і мало чим від�

різняється від купівлі�продажу

валюти. Та перед покупкою

жовтого металу слід уважно ви�

вчити ринок — адже банки про�

понують різні ціни на дорого�

цінні метали, та і їх вартість

майже щодня змінюється. Та�

кож слід прочитати спеціальні

статті, присвячені купівлі, про�

дажу та зберіганню дорогоцін�

них металів, а також прокон�

сультуватися із спеціалістами,

які є в кожному банку, що тор�

гує золотом. Підробки на ринку

золотих зливків та монет зустрі�

чаються нечасто. Однак, щоб

захистити себе, експерти радять

купувати дорогоцінні метали

лише в банках.

Окрім золота, банки пропону�

ють для інвестицій срібні зливки

та монети. Цікаво, що в останні

роки цей метал демонструє ще

більшу динаміку росту, аніж зо�

лото. Однак ринок срібла в

Україні поки що відстає у роз�

витку, маржа між цінами купівлі

та продажу складає 10�35%.

Окрім того, вартість срібла

схильна до дуже великих коли�

вань. Тому інвестиції в нього

вважаються більш ризиковани�

ми, але також цікавими для ін�

весторів

Безготівкові розрахунки
дозволяють уряду 
заощаджувати бюджет 
і оперативно виконувати 
соціальні ініціативи

За даними НБУ, торік 
в Україну було ввезено

банківського золота 
в 2,2 разу більше, 
аніж в 2010 році. 

Все більше вітчизняних
банків продають 

та викупають золоті
зливки та монети 

Євген ГУДЗЬ
спеціально для “Хрещатика”

Питання “де тримати свої заощадження?” завжди
б ло а т альним для раїнців. Я захистити свої
ровні від знецінення в наш нестабільний час ці а-
вить сіх. Робити заощадження в ривні досить
ризи овано. В ладати оши світових валют (до-
лар, євро, можливо юань, анадсь ий долар,
швейцарсь ий фран ) теж не зовсім надійно: слід
пам’ятати, що сі паперові валюти втрачають
свою цінність — девальв ють. Том для заощад-
жень на тривалий час (більше півтора-два ро и)
фахівці радять п вати бан івсь е золото злив-
ах чи інвестиційних монетах.
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Хрещатик 1 червня 2012 року

Участь у формуванні експозиції

взяли вісім музеїв, архівів та біб�

ліотек з п’яти країн: Німеччини,

Польщі, Росії, Швеції та України.

“Впродовж року велися перегово�

ри, тривали організаційні процеси

задля того, аби кияни могли поба�

чити цю унікальну експозицію.

Тепер ми на власні очі можемо по�

бачити реліквії Києва, котрі впро�

довж століть слугували символами

влади та самоврядування старо�

давнього граду,— зазначив на від�

критті виставки голова КМДА

Олександр Попов.— Окрема вдяч�

ність за підтримку у підготовці

експозиції меценатам, їхня допо�

мога стала фундаментом організа�

ції виставки”.

Унікальність експозиції в тому,

що вперше атрибути київської вла�

ди, які знаходились в різних музеях

світу, тепер зібрані в одному примі�

щенні. Серед раритетів виставки —

іська печатка XVI ст, найдавніший

експонат, який надав для публічно�

го ознайомлення Музей історичних

та культурних реліквій родини Ше�

реметьєвих. З цього ж музею пред�

ставлені матриці ще двох печаток —

міста Києва кінця XVІI ст. і київ�

ського радці Василя Федоровича

Ходики�Креницького.

Вперше, після більш 360�річної

перерви, в Київ повернувся прапор

київського міського самоврядуван�

ня із зображеним на ньому гербом

Києва, який зберігається як трофей

у Військовому музеї у Стокгольмі.

Як розповіли “Хрещатику”, праців�

ники музею самі тривалий час не

знали, чий це прапор. А найдорож�

чим артефактом є “Гербовник Геор�

га Ортенбурга” 1602�1604 рр. (най�

старіший список гербовника Кон�

рада Грюненберга 1480 р.), в якому

серед понад 200 гербів є й живопис�

не зображення герба Києва. До ре�

чі, тогочасний герб міста найчасті�

ше змальовували як лук зі стрілою

на натягнутій тятиві (подекуди ще й

з рукою), що символізувало готов�

ність Києва захищатися та борони�

тися від ворогів.

Також в експозиції можна поба�

чити графічні твори другої полови�

ни XVIII століття — копії малюнків

Абрагама Вестерфельда з воєнної

кампанії литовського гетьмана

Януша Радзивілла 1651 року, надані

Музеєм Війська Польського, а та�

кож документи з Державного істо�

ричного архіву України у м. Ки�

єві — три грамоти підтвердження на

війтівство середини XVII ст.

За словами організаторів, вистав�

ка в Національному музеї історії

України (вул. Володимирська, 2)

триватиме до кінця вересня, тож

кожен бажаючий зможе ознайоми�

тись з древніми атрибутами столич�

ного самоврядування

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Під час ф тбольно о чемпіонат Єв-
ро-2012 столичні меди и змож ть
без проблем пороз мітись з інозем-
ними вболівальни ами й надати
б дь-я медичн допомо . 600
медпрацівни ів з Києва та Донець а
вже за інчили рс з вивчення ан -
лійсь ої мови за про рамою Open
HEALTHCARE English 2012 й отові
до роботи.

Директор департаменту УЄФА зі зв’язків з

органами державної влади Андреас Шер зазна�

чив: “Для того, щоб створити безпечне середо�

вище перебування вболівальників, ми повинні

подбати й про медичне обслуговування наших

гостей. Тут головне — можливість медичного

персоналу вільно спілкуватись з вболівальника�

ми, щоб при необхідності надати їм кваліфіко�

вану допомогу”.

“Під час підготовки до Євро�2012 нас справді

непокоїв мовний бар’єр між медиками та гостя�

ми. Й разом з керівництвом УЄФА ми розподіли�

ли обов’язки між медичними вузами щодо деле�

гування як студентів, так й викладачів, які вільно

володіють англійською мовою, в медичні закла�

ди, що обслуговуватимуть гостей під час чемпіо�

нату. Та ми розуміли, що цієї кількості людей не

вистачить, й нам на допомогу прийшов Фонд Ро�

діона Бутко “Благо” з ідеєю провести курси анг�

лійської для медперсоналу”,— зазначив “Хреща�

тику” заступник міністра МОЗ України Олек�

сандр Толстанов.

Зусиллями фонду та за підтримки МОЗ Укра�

їни у Києві та Донецьку за проектом Open

HEALTHCARE English 2012 вже підготовлено 600

медпрацівників. “Нам приємно, що наші заняття

відвідували медичні працівники різних профе�

сій — від санітарів до завідуючих відділеннями й

головних лікарів”,— каже голова благодійного

фонду “Благо” Родіон Бутко.

До слова, вивчити англійську мову спочатку за�

хотіли понад тисячу медпрацівників, але повний

курс пройшли лише 600. Лікарі, які відвідували

курси, задоволені, адже значно підвищили свій

рівень англійської. “Коли дізнався, що триває

набір на курси, я не вагався ні хвилини, хоча й

маю певні базові знання мови,— розповів “Хре�

щатику” столичний лікар з медицини невідклад�

них станів Микола Кур’янов.— Займались ми

протягом дев’яти місяців, двічі на тиждень. Зви�

чайно, було важко, адже на заняття доводилось

приходити після робочого дня. Та результатом я

задоволений — тепер вільно зможу спілкуватись

англійською”.

До слова, керівництво фонду зазначає, що під

час реалізації цього проекту до них почали надхо�

дити запити від інших бюджетних організацій

стосовно мовної підготовки до чемпіонату

Свято П’ятидесятниці або Святої Тройці

До Євро�2012 в столичних лікарнях
говоритимуть англійською

У день П’ятидесятниці (ц. р. 

3 червня за н. ст.) Церква згадує зі�

шестя Святого Духа на апостолів.

Ця подія стала завершальною лан�

кою в одкровенні світу трьох Осіб

Єдиного Бога, і тому П’ятидесятни�

цю часто називають іще днем Свя�

тої Тройці.

Християнство вчить нас, що Єди�

ний Бог, Творець Всесвіту, пізнаєть�

ся й існує в трьох Особах, Бог Трой�

ця — Отець, Син і Святий Дух. Осо�

би Тройці — це не три Боги, але

один Бог. Таємниця Святої Тройці

недоступна й невичерпна не тільки

для людей, а й для ангелів. Це таєм�

ниця внутрішнього життя нескін�

ченного й незбагненного Бога.

Для того, щоб якось наблизити

нас до цієї таємниці, святі отці вка�

зували на деякі подібності Бога

Тройці, видимі в створеному Ним

світі. Ось, наприклад, джерело. Тут

помітні три речі — глибокі підземні

води, струмінь води, що б’є з�під

землі, й річка, що утворюється з

цього струменя. Підземні води, не�

видимі й недоступні, є в цьому по�

рівнянні образом Отця; струмінь,

який від них народжується і вихо�

дить у видимий світ,— образ Сина, і

річка, яка походить із цих же під�

земних вод і ними ж наповнюєть�

ся,— образ Духа Святого. Річка тече

по землі на велику відстань, зрошує

її і дає їй життя. Подібно до цього і

Дух Святий сходить у світ від Отця

через Христа, Сина Божого, і дає

вічне життя кожному, хто причет�

ний Йому, хто очистився і зробив

себе здатним вмістити Його.

У цьому прийнятті Духа Божого і

полягає смисл життя християнина

на землі. Хто прийняв у себе Свято�

го Духа, хто стяжав Його благодать,

той став причетним вічного життя,

таємниці майбутнього віку, той ос�

вятився і став новим творінням, но�

вою людиною, сином і спадкоєм�

цем Самого Господа Бога.

Як же з’єднується благодать із

людиною? За словами святих отців,

це відбувається подібно до того, як

вогонь з’єднується з залізом або ву�

гіллям. Якщо залізо або вугілля, са�

мі по собі холодні, темні й непоказ�

ні, вберуть у себе єство вогню, то

стають зовсім іншими — яскраво

світяться й випромінюють тепло.

Подібно до цього і створена з поро�

ху людська природа, сама по собі

непричетна Божественного світла,

Божественного буття й вічного жит�

тя, коли приймає в себе благодать,

то стає зовсім іншою — богоподіб�

ною, святою і небесною.

Кожному християнинові неод�

мінно й неухильно потрібно набува�

ти благодаті Святого Духа. Як же

нам її здобути? Відповідь може бути

тільки одна: через життя за запові�

дями Христа. Про це Він Сам гово�

рить у Євангелії: “Якщо любите

Мене, заповіді Мої виконуйте, і Я

вблагаю Отця, й іншого Утішителя

дасть вам, щоб із вами перебував

повік, Духа Істини...”. Тобто для то�

го, щоб прийняти Духа Святого, по�

трібно уважно вивчати заповіді

Христа й виконувати їх у своєму

житті.

Святі отці говорять, що як відліта�

ють бджоли, коли їх обкурюють ди�

мом, так і Дух Святий віддаляється

від тієї душі, в якій бачить і відчуває

смердючий дим пристрастей, гріхов�

них думок і серцевих порухів, таких,

наприклад, як заздрість, неприязнь

до ближнього, злопам’ятство, блудні

думки, гордість, марнославство тощо.

І навпаки, як бджоли прилітають на

квіти, де є нектар, так і Дух Святий

приходить у ті душі, де є пахощі доб�

рих думок і почуттів: таких, як любов

до ближнього, лагідність, смирен�

ність, щедрість, великодушність, чис�

тота тощо,— одним словом, у ті душі,

які працюють і намагаються викона�

ти у своєму житті заповіді Христа.

Якщо ж ми виконаємо заповіді

Христові, то Господь за правдивим

Своїм словом дарує нам той небес�

ний вогонь П’ятидесятниці, який і

нас, як колись апостолів, зробить

істинними християнами, улюбле�

ними дітьми Божими, спадкоємця�

ми Воскресіння й життя вічного в

Христі Іісусі, Господі нашому

З проповіді священика 

Іоанна Павлова

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української Православної
церкви

В Голосієво відзначать Міжнародний день 
захисту дітей
Сьо одні Міжнародний день захист дітей. Керівництво Голосіївсь ої

РДА вирішило зробити подар но тим, хто цьо о найбільше потреб є:
дітям-сиротам, дітям, позбавленим бать івсь о о пі л вання, з ба ато-
дітних сімей, дітям з сімей, я і опинилися в с ладних життєвих обста-
винах. Ч довий сюрприз че атиме на малень их олосіївців: за під-
трим и олови Голосіївсь ої РДА Оле сандра Незнала та Київсь о о
дельфінарію “Немо” для 300 дітей піль ових ате орій б де проведено
свят овий захід — розважальн про рам від аніматорів та пере ляд
вистави за частю дельфінів та морсь их оти ів.

В Голосіївському районі завершують 
підготовку до Євро/2012
В Голосіївсь ій РДА під олов ванням очільни а район Оле сан-

дра Незнала відб лось розширене засідання штаб із безпе и та
правопоряд населення та вболівальни ів під час проведення в Ки-
єві фінальної частини чемпіонат Європи з ф тбол . Основна ва а
б ла приділена питанню отовності район до прийом остей чем-
піонат , посиленню безпе и вболівальни ів, остей столиці та меш-
анців район під час Євро-2012, завершенню робіт з бла о строю,
поліпшенню санітарно о стан , встановленню інформаційних по аж-
чи ів.
До речі, для прийом вболівальни ів в районі отові 4 отелі — 2-х,

3-х та 4-х зіро та 6 малих отельних підприємств. За альна іль ість
номерів отелях с ладає 788 одиниць, одночасна міст ість — 1353
місця. Під час Євро-2012 для остей столиці районі заплановані різ-
номанітні заходи. Та , Національном м зеї народної архіте т ри та
поб т У раїни (с. Пиро ів) відб д ться: День вишивальниці і т алі,
Фестиваль раїнсь ої льт ри, День ончара і оваля, Фестиваль
борщ тощо

Один з пришкільних таборів відкрили 
у середній школі № 277 Деснянського району
“Весел ова раїна”, а саме та назв має приш ільний табір серед-

ньої ш оли № 277, остинно розчинив двері для 100 чнів різних ш іл
район .
У “Весел овій раїні” чотири за они — “Жовтий апельсин”, “Сонеч-
о”, “Др жба” та “Усміш а”. Кожен за ін має свій девіз та стінн а-
зет .
Табір працює лише п’ятий день, але йо о “жителі” вже всти ли взя-

ти часть зма аннях з волейбол , шахово-шаш овом т рнірі, нама-
лювали свою мрію на асфальті під час он рс “Малюю мрію” та від-
відати інотеатр “Флоренція”, де подивились ці аві при оди Тома Со-
йєра та йо о др зів.
“Наше завдання — зробити переб вання дітей таборі омфортним

та ці авим. У про рамі табор — різноманітні он рси, розва и, похо-
ди іно та театр, спортивні зма ання. Від Центр дитячої та юнаць ої
творчості Деснянсь о о район ш олі працюють рт и “Умілі р и”
та м зичний”,— оворить дире тор табор , зав ч з виховної роботи
Ірина Андрієвсь а.
Одне з важливих завдань табор — оздоровлення дітей. Для них ор-
анізовано триразове харч вання. До раціон в лючені со и. Щодня
ш олярі б вають на свіжом повітрі. Та що по и бать и працюють, їх-
ні діти до лян ті, на одовані, щасливі та веселі.
За алом Деснянсь ом районі діє 7 приш ільних таборів серед-

ніх ш олах N№ 23, 147, 213, 218, 277, 311 і 320, я і працюватим ть з
28 травня по 21 червня. На відпочино та оздоровлення дітей при-
ш ільних таборах з бюджет , затверджено о по ал зі “Освіта”, запла-
новане виділення оштів с мі 242 тисячі 400 рн. Забезпеч ють ро-
бот таборів валіфі овані педа о ічні адри

У Дарницькому районі відбувся творчий 
конкурс “Планета Футболяндія”
У рам ах районно о дитячо о фестивалю “Наз стріч Євро-2012”, по-

передні етапи я о о проходили з березня нинішньо о ро , б ло про-
ведено низ заходів, том числі і творчі он рси. Нещодавно при-
міщенні Дарниць ої РДА (в л. Кошиця, 11) від рито вистав робіт ви-
хованців і педа о ів дош ільних навчальних за ладів та ш іл-дитячих
сад ів І ст пеня, я і взяли часть творчом он рсі “Планета Ф тбо-
ляндія”.
Серед омпозицій є і роботи оле тивів навчальних за ладів, я і по-

сіли призові місця за підс м ами творчо о он рс , а саме: І місце —
ДНЗ № 500 “Абет а”; ІІ місце — ДНЗ № 99, № 620; ІІІ місце — ДНЗ
№ 138, № 256, № 385.
Ла реатами он рс та ож стали оле тиви ДНЗ № 5, № 148,

№ 240, № 250, № 550, № 634, № 678, № 696, “Монтессорі-сад”, ШДС
“Весел а” та “Позня и”

У Святошино відкрили літні табори 
в підліткових клубах ЦСПК “Щасливе дитинство”
У понеділо в Святошинсь ом районі столиці від рили шість літніх

таборів (“Бере иня”, “Кентавр”, “С часниця”, “Гармонія”, “Фотон”,
“Обрії”) Централізованої системи підліт ових л бів “Щасливе дитин-
ство”, я і працюватим ть до 20 червня. Уже з перших хвилин переб -
вання в таборі ш олярі з захопленням брали часть різноманітних
он рсах та і рах, але о расою рочисто о від риття став свят овий
онцерт, я ий подар вали лядачам вихованці підліт ових л бів “Бе-
ре иня” та “Фотон”.
У планах роботи таборів чимало ці авих і орисних справ та заходів.

Зо рема е с рсія в Державний політехнічний м зей (відділ авіації та
осмонавти и ім. І. І. Сі орсь о о); в Державний м зей авіації; до м -
зею поета Дмитра Л цен а; в м зей історії Святошинсь о о район ; до
міні-зоопар (Петропавлівсь а Борща ів а); на стра син ферм
(с. Ясно ород а); відвідини цир ової вистави (цир “Шапіто”); ра-
вест “Наз стріч Євро” (Київсь ий палац дітей та юнацтва); он рси
малюн на асфальті, майстер- ласи з ви отовлення паперових вітів,
з писан арства, ліплення з солоно о тіста; різноманітні ві торини, ви-
став и, дисп ти та інтера тивні дис сії

Новини районівКиянам презентували 
унікальні реліквії столичного
самоврядування
Старовинні прапори, герби та печатки демонструються вперше

Близько 600 медпрацівників вже пройшли мовну підготовку

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

У Національном м зеї історії У раїни від рилась вистав-
а “Релі вії старо о Київсь о о самовряд вання”. Т т
представлені атриб ти иївсь ої влади XVI-XVII ст.—
ерб, прапор та місь а печат а, рафічні твори др ої
половини XVIII ст. та до менти середини XVII ст., я і
доводять, що наше місто ще в ті дале і часи дотрим -
валось європейсь их традицій місь о о самовряд вання.

Уні альність е спозиції в том , що вперше атриб ти иївсь ої влади, я і знаходились в різних м зеях світ , тепер зібрані в одном приміщенні
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2012 року

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Закінчення додатка 3 до Рішення київської міської ради №387/7724 від 5 квітня 2012 року, надрукованого 29,
30 травня 2012 року 

3. Під�
тримка за�
кордонних
українців

Надавати організаційне та фінансове сприяння:

3.1. Проведенню
Всесвітнього
Форуму
українців

Червень�
липень

Управлін�
ня у спра�
вах націо�
нальнос�
тей та ре�
лігій, Го�
ловне уп�
равління
МВС Укра�
їни у м.
Києві

Кошти
бюджету
м. Києва

9,41 10,0 10,61 11,27 Зміцнення та
розширення
культурно�
мистецьких зв'язків із
закордонними
українцями

3.2. Проведенню
Днів Європи у
Києві

Щорічно
(травень)

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

�//� 6,59 7,0 7,43 7,89 Інформування
громадян про історію
і сьогодення
Євросоюзу,
євроатлантичні та
євроінтеграційні
процеси, що
відбуваються в
Україні

3.3. Проведенню
Форуму киян
світу під гаслом
"Київ завжди
твій"

Щорічно
(травень)

Управлін�
ня у спра�
вах націо�
нальнос�
тей та ре�
лігій, Го�
ловне уп�
равління
культури,
Головне
управління
освіти і
науки

Кошти
бюджету
м. Києва

� � � � Об'єднання екс�
мешканців Києва;
залучення ресурсів
діаспори для
вирішення
соціально�
економічних потреб
столиці; реалізація
програм обміну як на
рівні місцевого
самоврядування, так
і громадського
сектора

3.4. Забезпечен�
ня співпраці з
об'єднаннями за�
рубіжних україн�
ців за кордоном 

Постійно Управ�
ління у
справах
національ�
ностей та
релігій

�//� 10,0 10,62 11,28 12,0

Взяти участь:

3.5. В організації
та проведенні
фестивалів укра�
їнського мистец�
тва у Молдові,
Придністров�
ській республіці,
Угорщині, Поль�
щі, Республіці Бі�
лорусь, Італії, Іс�
панії, Португалії,
Бразилії, Австра�
лії, Канаді

Відповідно
до плану
проведен�
ня заходів

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

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

3.6. В організації
та проведенні
низки заходів за
участю керівни�
ків та членів ук�
раїнських гро�
мад зарубіжжя з
нагоди урочис�
тостей до Дня
Незалежності Ук�
раїни

Щорічно
(серпень)

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

Розповсюдження
через закордонні
українські
громадські
організації
інформативних
матеріалів про
економічний та
науково�технічний
потенціал столиці з
метою залучення в її
економіку іноземних
інвестицій та
сприяння розвитку
регіонального
співробітництва

3.7. В організації
та проведенні
навчально�прак�
тичних семінарів
для працівників
освіти, культури
українського за�
рубіжжя

Щорічно
(травень)

Управління
у справах
національ�
ностей та
релігій, Го�
ловне уп�
равління
освіти і на�
уки

� � � � �

3.8. В організації
та проведенні
круглих столів
щодо співпраці
державних інсти�
туцій та громад�
ських організацій
українських гро�
мад зарубіжжя

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

� � � � �

4. Під�
тримка
Друкова�
них видань
за пропо�
зиціями
націо�
нально�
культурних
товариств

4.1. Видання нау�
ково�популярної
літератури, ін�
формаційно�
аналітичних до�
відників, книг,
збірників мова�
ми національних
меншин, мето�
дичних матеріа�
лів, посібників,
розмовників,
сценарних роз�
робок тощо

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

Кошти
бюдже�
ту м.
Києва

50,0 53,1 56,4 59,89 Підтримка діяльності
національно�
культурних
товариств;
збереження рідної
мови та поваги до
інших мов,
задоволення мовно�
освітніх і
етнокультурних
потреб представників
різних
національностей

5. Інфор�
маційне
забезпе�
чення

5.1. Забезпечити
всебічне висвіт�
лення у засобах
масової інфор�
мації роботи,
спрямованої на
відродження
культури осіб, які
належать до на�
ціональних мен�
шин і прожива�
ють у м.Києві, ін�
формації про
міжнаціональні
відносини та їх
роль у забезпе�
ченні додержан�
ня прав людини і
громадянина,
розвитку націо�
нальної самобут�
ності громадян
України

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

� 15,0 16,0 17,0 18,0 Забезпечення
інформаційних
потреб представників
різних
національностей

5.2. Забезпечити
розроблення со�
ціальної рекла�
ми та провести
інформаційно�
освітні заходи,
спрямовані на
підвищення рів�
ня толерантності,
запобігання про�
явам ксенофобії,
расизму та анти�
семітизму в Ук�
раїні

Щорічно �//� Кошти
бюджету
м. Києва

18,82 20,0 21,22 22,54 Зменшення проявів
ксенофобії, расової
та етнічної
дискримінації

5.3. Забезпечити
підготовку серії�
радіо� та теле�
програм з циклу
"Етнічна мозаїка"
з висвітлення ді�
яльності націо�
нально�культур�
них товариств
столиці, захисту
їх прав та роз�
повсюдження
позитивного дос�
віду щодо забез�
печення міжнаці�
ональної злагоди
у м. Києві, а та�
кож висвітлення
життя та діяль�
ності закордон�
ного українства

Щорічно Управлін�
ня у спра�
вах націо�
нальнос�
тей та ре�
лігій, Го�
ловне уп�
равління з
питань
реклами

Кошти
бюдже�
ту м.
Києва

65,86 70.0 74,28 78,87 Ознайомлення
пересічних громадян,
мешканців столиці та
області з життям
представників
національних
меншин та
налагодження
атмосфери
взаєморозуміння та
співпраці, сприяння
їх інтеграції в
українське
суспільство

Всього 1025,14 1095,2 1162,98 1235,31

Разом 4518,63

Додаток 4 1. 

Результативні показники затрат виконання міської цільової програми "Київ етнічний" 
на 2012—2015 роки

Назва напрямку (пріоритетні
завдання)

Найменування показника Усього Значення за роками (тис. грн)

2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7

1. Сприяння діяльності
національно�культурних
товариств національних
меншин

1.1. Обсяг видатків на фінансову
підтримку заходів національно�
культурних громад

2861.09 647.48 693.93 736.95 782.73

2. Інтеграція осіб, які належать
до національних меншин, в
українське суспільство.
Сприяння у забезпеченні прав
осіб, які належать до
національних меншин, на
задоволення освітніх потреб
рідною мовою, належного
опанування державною мовою

2.1. Обсяг видатків на реалізацію
інтеграційних проектів

886.46 201.98 214.55 227.81 242.12

3. Підтримка закордонних
українців

3.1. Обсяг видатків на реалізацію заходів
з підтримки закордонних українців

114.10 26.00 27.62 29.32 31.16

4. Підтримка друкованих
видань за пропозиціями
національно�культурних
товариств

4.1. Обсяг видатків на підтримку
друкованих видань

219.39 50.00 53.10 56.40 59.89

5. Інформаційне забезпечення 5.1. Обсяг видатків на інформаційні
заходи

437.59 99.68 106.00 112.50 119.41

РАЗОМ: 4518.63 1025.14 1095.20 1162.98 1235.31

2. Показники продукту

3. Підтримка
закордонних
українців

3.1. Кількість об'єднань закордонних українців, з якими налагоджена
співпраця

40 60 80 100

3.2. Кількість охоплених осіб з числа закордонних українців 3000 5000 8000 12000

3.3. Кількість залучених на безоплатній основі волонтерів 25 З0 40 50

3.4. Кількість поданих об'єднаннями українців за кордоном проектів
заходів

15 20 25 З0

3.5.Кількість громадських ініціатив 15 20 25 20

4. Підтримка
друкованих видань
за пропозиціями
національно�
культурних
товариств

4.1. Кількість друкованих видань, яким надається підтримка 2 3 4 5

4.2. Кількість друкованих видань, яким надається підтримка вперше 1 2 3 4

4.3.Орієнтовна кількість читачів 2000 3000 5000 8000

5. Інформаційне
забезпечення

5.1. Кількість інформаційних повідомлень 50 60 80 100

5.2. Кількість інформаційно�просвітницьких кампаній щодо
підвищення рівня толерантності у суспільстві

5 7 9 10

5.3 Кількість телерадіопрограм із циклу "Етнічна мозаїка" 25 З0 40 50

5.4. Кількість ефірних хвилин 750 900 1200 1500

Назва напрямку
(пріоритетні
завдання)

Найменування показника Значення за роками (тис. грн)

2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6

1 .Сприяння
діяльності
національно�
культурних
товариств
національних
меншин

1.2. Середні витрати на підтримку однієї національно�культурної
громади

21.583 19.827 18.424 15.655

1.2. Середні витрати на забезпечення одного учасника заходу 0.076 0.058 0.048 0.039

1.3. Середня вартість консультацій по одному проекту (громадські
ініціативи)

0.232 0.288 0.339 0.383

2. Інтеграція осіб,
які належать до
національних
меншин, в
українське
суспільство.
Сприяння у
забезпеченні прав
осіб, які належать
до національних
меншин, на
задоволення
освітніх потреб
рідною мовою,
належного
опанування
державною мовою

2.1. Середні витрати на одну особу з числа національних меншин,
залучену до проекту

0.311 0.286 0.268 0.242

2.2. Середня вартість реалізації інтеграційного проекту 11.221 9.752 8.136 6.918

3. Підтримка
закордонних
українців

3.1. Середні витрати на співпрацю з одним об'єднанням зарубіжних
українців за кордоном

0.650 0.460 0.367 0.312

3.2. Середні витрати на одну особу з числа закордонних українців,
залучену до заходів

0.009 0.006 0.004 0.003

4. Підтримка
друкованих видань
за пропозиціями
національно�
культурних
товариств

4.1. Середні витрати на підтримку одного друкованого видання 25.000 17.700 14.100 11.978

4.2. Середні витрати на одного читача 0.025 0.018 0.011 0.007

5. Інформаційне
забезпечення

5.1. Середні витрати на підготовку та (або) розміщення одного
інформаційного повідомлення

1.994 1.767 1.406 1.194

5.2. Середні витрати на одну інформаційно�просвітницьку кампанію 19.936 15.143 12.500 11.941

5.3. Середня вартість хвилини телерадіоефіру 0.133 0.118 0.094 0.080

Назва напрямку
(пріоритетні
завдання)

Найменування показника Значення за роками (од.)

2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6

1 .Сприяння
діяльності
національно�
культурних
товариств
національних
меншин

1.1. Кількість охоплених національно�культурних товариств ЗО 35 40 50

1.2. Кількість залучених на безоплатній основі волонтерів 20 25 30 40

1.3. Загальна кількість учасників 8500 12000 15500 20000

1.4. Кількість поданих громадськими об'єднаннями проектів заходів 40 50 65 80

1.5. Кількість наданих консультацій 150 200 250 300

2. Інтеграція осіб,
які належать до
національних
меншин, в
українське
суспільство.
Сприяння у
забезпеченні прав
осіб, які належать
до національних
меншин, на
задоволення
освітніх потреб
рідною мовою,
належного
опанування
державною мовою

2.1. Кількість охоплених осіб з числа національних меншин 650 750 850 1000

2.2. Кількість залучених на безоплатній основі волонтерів 15 20 25 З0

2.3. Кількість поданих громадськими об'єднаннями проектів заходів 18 22 28 35

2.4. Кількість звернень громадян з числа національних меншин 45 40 35 30

3. Показники ефективності

4. Показники якості

Назва напрямку
(пріоритетні
завдання)

Найменування показника Значення за роками, %

2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6

1.Сприяння діяль�
ності національно�
культурних това�
риств національних
меншин

1.1. Динаміка кількості охоплених національно�культурних товариств 115,40 116,70 114,30 125,00

1.2. Динаміка кількості учасників, охоплених заходами 170,00 141,18 129,17 129,03

1.3. Динаміка кількості поданих громадськими об'єднаннями
проектів заходів

133,30 125,00 130,00 123,10

1.4. Динаміка наданих консультацій 150,00 133,30 125,00 120,00

2. Інтеграція осіб,
які належать до на�
ціональних мен�
шин, в українське
суспільство. Спри�
яння у забезпеченні
прав осіб, які нале�
жать до національ�
них меншин, на за�
доволення освітніх
потреб рідною мо�
вою, належного
опанування дер�
жавною мовою

2.1. Динаміка кількості охоплених осіб з числа національних меншин 154,80 115,40 113,30 117,60

2.2. Динаміка кількості поданих громадськими об'єднаннями
проектів заходів

150,00 122,20 127,30 125,00

2.3. Динаміка кількості звернень громадян з числа національних
меншин

90,00 88,90 87,50 85,70
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Назва напрямку
пріоритетні
завдання)

Найменування показника Значення за роками, %

2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6

3. Підтримка
закордонних
українців

3.1 .Динаміка кількості об'єднань закордонних українців, з якими
налагоджена співпраця

200,00 150,00 133,30 125,00

3.2. Динаміка кількості поданих об'єднаннями українців за
кордоном проектів заходів

150,00 133,30 125,00 120,00

4. Підтримка
друкованих видань
за пропозиціями
національно�
культурних
товариств

4.1. Динаміка кількості друкованих видань, яким надається
підтримка

200,00 150,00 133,30 125,00

4.2. Динаміка кількості друкованих видань, яким надається
підтримка вперше

100,00 200,00 150,00 133,30

4.3. Динаміка кількості читачів 166,70 150,00 166,70 160,00

5. Інформаційне
забезпечення

5.1. Динаміка кількості інформаційних повідомлень 1 000,00 120,00 133,30 125,00

5.2. Динаміка кількості телерадіопрограм 1 250,00 120,00 133,30 125,00

5.3. Динаміка кількості інформаційно�просвітницьких кампаній 500,00 140,00 128,60 111,10

Заступник міського голови � секретар Київради Г.Герега

Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“ОЛІМП�ЛТД” для реконструкції, експлуатації та обслуговування закладу 

громадського харчування на вул. Хрещатик, 23 у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 431/7768 від 5 квітня 2012 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 19.07.2005 № 810/3385 “Про врегу�
лювання питань продажу земельних ділянок в місті Києві” (із змінами і доповненнями), враховуючи листи Головного управління
містобудування та архітектури від 28.03.2011 № 3310/0/18/19�11 та Міністерства культури України від 20.02.2012 № 219/22/51�12,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки на
вул. Хрещатик, 23 у Печерському районі м. Києва.

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі 2 667 379,00 грн
(два мільйони шістсот шістдесят сім тисяч триста сімдесят дев’ять гри"
вень 00 копійок) на підставі експертної грошової оцінки (висновок про
ринкову вартість земельної ділянки від 07.07.2011).

3. Продати товариству з обмеженою відповідальністю “ОЛІМП"ЛТД”
частину земельної ділянки площею 0,0333 га за 2 667 379,00 грн (два
мільйони шістсот шістдесят сім тисяч триста сімдесят дев’ять гривень 00
копійок) для реконструкції, експлуатації та обслуговування закладу гро"
мадського харчування на вул. Хрещатик, 23 у Печерському районі м. Ки"
єва, яка перебуває у постійному користуванні товариства з обмеженою
відповідальністю “ОЛІМП"ЛТД” згідно з державним актом на право по"
стійного користування землею, зареєстрованим у книзі записів держав"
них актів на право постійного користування землею від 19.04.96 № 76"4"
00001, та залишити у постійному користуванні товариства з обмеженою
відповідальністю “ОЛІМП"ЛТД” земельну ділянку площею 0,0167 га для
реконструкції, експлуатації та обслуговування закладу громадського хар"
чування.

4. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою відповідальніс"
тю “ОЛІМП"ЛТД” земельної ділянки на вул. Хрещатик, 23 у Печерському
районі м. Києва (згідно з додатком).

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

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін договору купівлі"
продажу земельної ділянки площею 0,0333 га на вул. Хрещатик, 23 у Пе"
черському районі м. Києва за ціною та на умовах, визначених цим рішен"
ням.

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки оформити та вида"
ти товариству з обмеженою відповідальністю “ОЛІМП"ЛТД” в установле"
ному порядку державний акт на право власності на земельну ділянку.

6. Товариству з обмеженою відповідальністю “ОЛІМП"ЛТД”:
6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі"продажу земельної

ділянки.
6.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки за договором ку"

півлі"продажу в місячний термін звернутись до Головного управління зе"
мельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської держав"
ної адміністрації) із клопотанням (заявою) щодо видачі вихідних даних та
організації робіт із землеустрою зі встановлення в натурі на (місцевості)
меж земельної ділянки, складання державного акта на право власності на
земельну ділянку та внесення змін до державного акта на право постійно"
го користування землею, зареєстрованого у книзі записів державних ак"
тів на право постійного користування землею від 19.04.96 № 76"4"00001.

6.3. Виконувати обов’язки власника землі відповідно до вимог статей
91, 140, 143 Земельного кодексу України.

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

Київський міський голова  Л. Черновецький

Додаток до рішення
Київської міської ради

від 05.04.2012 № 431/7768

УМОВИ
продажу товариству з обмеженою відповідальністю “ОЛІМП�ЛТД” земельної ділянки 

на вул. Хрещатик, 23 у Печерському районі м. Києва

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

тролю за дотриманням власником умов продажу земельної ділянки.
3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва

питання оформлення дозвільної та проектно"кошторисної документації
вирішувати в порядку, визначеному законодавством України.

4. Зарахувати до сум, які покупець має сплатити за земельну ділянку,
аванс у сумі 1 733 501,88 грн (один мільйон сімсот тридцять три тисячі
п’ятсот одна гривня 88 копійок), сплачений відповідно до договору № 18

від 05.11.2010. Решта вартості земельної ділянки у сумі 933 877,12 грн
(дев’ятсот тридцять три тисячі вісімсот сімдесят сім гривень 12 копійок)
сплачується протягом 10 банківських днів від дня нотаріального посвід"
чення договору купівлі"продажу.

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

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до рішень Київської міської ради від 27.11.08 № 642/642
“Про безплатний проїзд у м. Києві працівників міліції, податкової міліції 

та Служби безпеки України” та від 29.12.11 № 1100/7336 
“Про бюджет міста Києва на 2012 рік”

Рішення Київської міської ради № 585/7922 від 24 травня 2012 року
Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, зважаючи на звернення Управління державної

охорони України щодо встановлення безплатного проїзду військовослужбовців управління для виконання покладених на них обо�
в’язків, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни до рішення Київради від 27.11.08 № 642/642 “Про
безплатний проїзд у м. Києві працівників міліції, податкової міліції та
Служби безпеки України”:

1.1. Пункт 2 викласти в такій редакції:
“2. Надати військовослужбовцям Управління державної охорони Укра"

їни на 2012 рік право безплатного проїзду всіма видами комунального па"
сажирського транспорту загального користування (крім таксі та транс"
портних засобів, що працюють в режимі маршрутного таксі) м. Києва для
виконання покладених на них обов’язків за пред’явленням службового
посвідчення.”.

У зв’язку із цим пункти 2 та 3 вважати відповідно пунктами 3 та 4.
1.2. Підпункт 3.1 викласти в такій редакції:
“3.1. Вжити необхідних організаційно"правових заходів для забезпе"

чення реалізації права на безплатний проїзд у м. Києві всіма видами ко"
мунального пасажирського транспорту загального користування (крім
таксі та транспортних засобів, що працюють в режимі маршрутного таксі)

працівників міліції, податкової міліції, Служби безпеки України та Управ"
ління державної охорони України для виконання покладених на них обо"
в’язків.”.

1.3. У пункті 3.2 слова “Головним управління Служби безпеки України
у м. Києві та Київській області та Управлінням податкової міліції Держав"
ної податкової адміністрації в м. Києві” замінити словами “Головним
управління Служби безпеки України у м. Києві та Управлінням податкової
міліції Державної податкової служби в м. Києві”.

2. Виключити підпункт 34.1 пункту 34 рішення Київради від 29.12.11
№ 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”.

3. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради
“Хрещатик”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі"
сію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

Київський міський голова  Л. Черновецький

Про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Києва”
Рішення Київської міської ради № 475/7812 від 24 травня 2012 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 24.02.05 № 22/2698 “Про внесення змін до рішення Київради від 01.06.00
№ 141/862 “Про встановлення звання “Почесний громадянин міста Києва” та заохочувальних відзнак Київського міського голови”
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. За визначні особисті заслуги у соціально"економічному та культур"
ному розвитку столиці України — міста Києва, активну громадську діяль"
ність присвоїти звання “Почесний громадянин міста Києва” Ківі Дмитру
Семеновичу — Герою України, президенту — генеральному конструктору
державного підприємства “Антонов”, доктору технічних наук, професору,
члену"кореспонденту Національної академії наук України, академіку Ака"
демії інженерних наук України.

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

Київський міський голова  Л. Черновецький

Про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Києва”
Рішення Київської міської ради № 473/7810 від 24 травня 2012 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 24.02.05 № 122/2698 “Про внесення змін до рішення Київради від 01.06.00
№ 141/862 “Про встановлення звання “Почесний громадянин міста Києва” та заохочувальних відзнак Київського міського голови”
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.За визначні особисті заслуги у соціально"економічному та культурно"
му розвитку столиці України — міста Києва, активну громадську діяльність

присвоїти звання “Почесний громадянин міста Києва” Виноградову Івану
Андрійовичу — ветерану праці Київського метрополітену.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних
зв’язків та інформаційної політики.

Київський міський голова  Л. Черновецький

Про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Києва”
Рішення Київської міської ради № 474/7811 від 24 травня 2012 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 24.02.05 № 122/2698 “Про внесення змін до рішення Київради від 01.06.00
№ 141/862 “Про встановлення звання “Почесний громадянин міста Києва” та заохочувальних відзнак Київського міського голови”
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. За визначні особисті заслуги у соціально"економічному та
культурному розвитку столиці України — міста Києва, активну гро"
мадську діяльність присвоїти звання “Почесний громадянин міста
Києва” Губерському Леоніду Васильовичу — Герою України, ректоро"
ві Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
доктору філософських наук, професору, академіку Національної ака"

демії наук України, академіку Національної академії педагогічних на"
ук України.

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

Київський міський голова Л. Черновецький

Про звільнення гр. Ковальчук Н. І. від сплати державного мита
Рішення Київської міської ради № 830/7066 від 15 грудня 2011 року

Відповідно до частини першої статті 26 пункту 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 5 Декрету Ка�
бінету Міністрів України “Про державне мито” та враховуючи протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та
соціально�економічного розвитку від 22.11.2011 № 23/95, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Звільнити гр. Ковальчук Ніну Іванівну від сплати державного мита за
оформлення договору відчуження квартири № 13 на вул. Саксаганського,
81 у Голосіївському районі м. Києва у розмірі 610,00 грн.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі"
сію Київради з питань бюджету та соціально"економічного розвитку.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про надання комунальному підприємству з утримання 
та експлуатації житлового фонду спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛО�

ФОНД” земельної ділянки для будівництва доступного житла для працівників
медичних закладів комунальної власності м. Києва 

на вул. Професора Підвисоцького, 4�в у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 169/7506 від 16 лютого 2012 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 92, 123, 141 Земельного кодексу
України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Припинити Печерській районній у місті Києві раді право користу"

вання частиною земельної ділянки площею 1,83 га, наданої відповідно
до пункту 54 рішення Київської міської ради від 10.07.2003 № 638/798
“Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права ко"
ристування землею”, право користування якою посвідчено державним
актом на право постійного користування земельною ділянкою від
21.10.2003 № 82"4"00067 (лист"згода від 28.03.2011 № 090"784/13), і
віднести цю земельну ділянку до земель запасу житлової та громадської
забудови.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділян"
ки комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового
фонду спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛОФОНД” для будівництва
доступного житла для працівників медичних закладів комунальної власно"
сті м. Києва на вул. Професора Підвисоцького, 4"в у Печерському районі
м. Києва.

3. Надати комунальному підприємству з утримання та експлуатації
житлового фонду спеціального призначення “СІПЕЦЖИТЛОФОНД”, за
умови виконання пункту 4 цього рішення, в постійне користування зе"
мельну ділянку площею 1,83 га для будівництва доступного житла для
працівників медичних закладів комунальної власності м. Києва на вул.
Професора Підвисоцького, 4"в у Печерському районі м. Києва за рахунок
земель запасу житлової та громадської забудови.

4. Комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового
фонду спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛОФОНД”:

4.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог
статті 96 Земельного кодексу України.

4.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних
ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі"
ністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж зе"
мельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що
посвідчує право користування земельною ділянкою.

4.3. Питання відшкодування відновної вартості зелених насаджень
(висновок обстеження зелених насаджень від 02.09.2011 № 1142) та інші
питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.

4.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління місто"
будування та архітектури від 12.09.2011 № 10249/0/18/19"11, Київської
міської санітарно"епідеміологічної станції від 26.12.2011 № 7345, Дер"
жавного управління охорони навколишнього природного середовища в м.

Києві від 31.08.2011 № 05"08/6998, Міністерства культури України від
23.09.2011 № 224/22/51"11, Головного управління охорони культурної
спадщини від 13.09.2011 № 4449, Головного управління земельних ре"
сурсів від 28.12.2011 № 05"7687.

4.5. Передбачити проектом будівництва житлових будинків місця по"
стійного зберігання автотранспорту (крім відкритих автостоянок) у кілько"
сті, не меншій за одне машиномісце на кожну квартиру у цих будинках.

4.6. У складі проекту будівництва виконати розрахунки щодо забезпе"
ченості населення об’єктами соціальної сфери (дитячі дошкільні заклади,
загальноосвітні школи, об’єкти охорони здоров’я тощо) і передбачити їх
розміщення та будівництво одночасно із спорудженням житлових будин"
ків.

4.7. Після затвердження в установленому законодавством порядку
проектно"кошторисної документації 50 % житлової площі будинків вклю"
чити до програми доступного житла для працівників медичних закладів
комунальної власності м. Києва.

4.8. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповід"
но до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 “Про
бюджет міста Києва на 2012 рік”.

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

5. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 54 рішення Київської
міської ради від 10.07.2003 № 638/798 “Про надання і вилучення земель"
них ділянок та припинення права користування землею”.

6. Печерській районній у місті Києві державній адміністрації замовити
у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому
порядку внесення змін до державного акта на право постійного користу"
вання земельною ділянкою від 21.10.2003 № 82"4"00067.

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

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко"
місію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архі"
тектури.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про надання комунальному підприємству капітального будівництва, 
реконструкції та інвестицій “Голосіїво�будінвест” земельної ділянки 

для будівництва амбулаторії лікарів сімейної медицини 
на вул. Козацькій, 67�а у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 171/7508 від 16 лютого 2012 року
Відповідно до статей 92, 123, 141 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної

ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити публічному акціонерному товариству Київський експери"
ментальний машинобудівний завод “Стенд” право користування части"
ною земельної ділянки площею 0,015 га, відведеної відповідно до рішен"
ня виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від
26.02.57 № 345 “Про відвод земельної ділянки Державним Всесоюзним
Київським експериментальним майстерням Головмашдеталі під будів"
ництво житлових будинків”, та віднести її до земель запасу житлової і гро"
мадської забудови (лист"згода від 01.09.2011 № 206).

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству капітального будівництва, реконструкції та ін"
вестицій “Голосіїво"будінвест” для будівництва амбулаторії лікарів сімей"
ної медицини на вул. Козацькій, 67"а у Голосіївському районі м. Києва.

3. Надати комунальному підприємству капітального будівництва, ре"
конструкції та інвестицій “Голосіїво"будінвест”, за умови виконання пунк"
ту 4 цього рішення, в постійне користування земельну ділянку площею
0,059 га для будівництва амбулаторії лікарів сімейної медицини на вул.
Козацькій, 67"а у Голосіївському районі м. Києва, в тому числі:

— площею 0,044 га — за рахунок міських земель, не наданих у влас"
ність чи користування;

— площею 0,015 га — за рахунок земель запасу житлової і громадської
забудови.

4. Комунальному підприємству капітального будівництва, реконструк"
ції та інвестицій “Голосіїво"будінвест”:

4.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог
статті 96 Земельного кодексу України.

4.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних
ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі"
ністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж зе"
мельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що
посвідчує право користування земельною ділянкою.

4.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та екс"
плуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах зе"
мельної ділянки.

4.4. Питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.
4.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління

містобудування та архітектури від 12.09.2011 № 10187/0/18/19"11,
Київської міської санітарно"епідеміологічної станції від 13.12.2011
№ 7108, Державного управління охорони навколишнього природно"
го середовища в м. Києві від 03.10.2011 № 05"08/7436, Головного
управління охорони культурної спадщини від 28.09.2011 № 4731,
Головного управління земельних ресурсів від 14.12.2011 
№ 05"7652.

5. Попередити землекористувача, що право користування земельною
ділянкою може бути припинено відповідно до статей 141, 143 Земельно"
го кодексу України.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко"
місію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архі"
тектури.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про визнання таким, що втратив чинність, пункту 1 рішення Київської міської
ради від 27.05.2010 № 850/4288

Рішення Київської міської ради № 194/7531 від 16 лютого 2012 року
Відповідно до частини другої статті 20 Земельного кодексу України, на виконання доручення заступника міського голови — сек�

ретаря Київради від 28.11.2011 № 52934 та у зв’язку з відсутністю проекту землеустрою земельної ділянки Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення Київської місь"
кої ради від 27.05.2010 № 850/4288 “Про внесення змін до рішення Київ"
ської міської ради від 16.10.2008 № 523/523 “Про продаж земельних ді"
лянок приватному підприємству “ДЕВ ОЙЛ” для будівництва, експлуатації
та обслуговування комплексу автотехобслуговування на просп. Бровар"
ському, 53"а у Дніпровському районі м. Києва”.

У зв’язку з цим пункти другий і третій вважати відповідно пунктами
першим і другим.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко"
місію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архі"
тектури.

Київський міський голова Л. Черновецький
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 1 червня 2012 року

У неділю киянам влаштують
свято музики і краси
На Європейській площі пройде гала�фестиваль "Сходи до неба"
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

У неділю на Європейсь ій площі від-
б деться ала-фестиваль “Сходи до
неба-2012”. На спеціально облашто-
ваном сценічном омпле сі вист -
патим ть видатні раїнсь і м зи ан-
ти — оперні співа и, піаніст та с ри-
паль, артисти балет . Ор анізатори
обіцяють представити п бліці виш -
аний драмат р ічний “ о тейль”,
що синтез є стильові відтін и різних
жанрів і напрямів мистецтва, та на-
дихн ти ожно о лядача.

3 червня на сходах Українського дому відбудеть�

ся довгоочікувана масштабна подія — гала�виста�

ва міжнародного фестивалю “Сходи до неба”.

Спеціально для цього на сходах Українського бу�

динку компанією Zinteco створюється грандіоз�

ний сценічний комплекс з комфортною глядаць�

кою зоною, відповідний естетиці фестивалю —

простору Краси і Гармонії Жінки. Технічне забез�

печення сцени дозволить усім слухачам почути

витончений живий звук, гідний світових стандар�

тів акцій просто неба.

А почути буде що. До участі в гала�фестивалі за�

прошені видатні українські музиканти, які спро�

моглися за минуле десятиліття ХХI століття блис�

куче реалізувати свій музично�артистичний та�

лант за кордоном. Це оперні співаки — бас Анато�

лій Кочерга (Україна�Австрія, соліст Віденської

опери і Нью�Йоркської Метрополітен�опера), со�

прано Ольга Микитенко (Україна�Німеччина, во�

лодарка Гран�прі конкурсу ім. Марії Каллас) та те�

нор Юрій Годо (Україна�Іспанія, визнаний кра�

щим голосом Іспанії у 2004�2005 роках). Вони за�

співають у супроводі Національного симфонічно�

го оркестру України під керівництвом Володими�

ра Сиренка. Для шанувальників музичного мис�

тецтва на сцену вийдуть джазовий піаніст і компо�

зитор Дмитро Найдич (Україна�Франція, лауреат

вищої театральної нагороди Франції — премії

Мольєра) та скрипаль�віртуоз Василь Попадюк

(Україна�Канада, учасник престижних джазових

фестивалів в Америці та Канаді). Хореографічну

частину фестивалю представлять артисти балету

Олена Філіп’єва (прима�балерина Національного

театру опери та балету України, лауреат численних

міжнародних конкурсів, улюблениця Майї Плі�

сецької) та Максим Мотков й інші артисти балету

Національної опери України ім. Т. Шевченка.

Червону доріжку Фестивалю прикрашатимуть ро�

боти скульптора Олексія Владімірова.

За словами організаторів, програма гала — ви�

шуканий драматургічний “коктейль”, що синте�

зує стильові відтінки різних жанрів і напрямів

мистецтва. Серед них: оперні арії і дуети різних

амплуа у супроводі симфонічного оркестру, спів a

cappella, унікальний етноджаз за мотивами укра�

їнських народних пісень, оригінальні танцюваль�

ні композиції артистів балету, інструментальні

фантазії на знамениті музичні теми для виконавця

соло з оркестром і багато іншого. Ведучим стане

президент фестивалю, письменник і філософ Во�

лодимир Сімонов.

Міжнародний фестиваль “Сходи до неба” є не�

комерційним заходом та проводиться за підтрим�

ки Кабміну, Міністерства культури України та

КМДА. Мета акції — продемонструвати найви�

щий рівень майстрів мистецтв України, що є не�

від’ємною частиною кращої світової культури, по�

дарувати натхненне свято Музики та Краси. Сло�

ган фестивалю — “Слово�Музика�Жінка”, ці по�

няття дарують людству красу, гармонію та любов.

За словами президента фестивалю Володимира

Сімонова, жодні економічні реформи не можуть

бути успішними без затвердження культури як

найпотужнішого стимулу натхнення та об’єднан�

ня людей.

Вперше міжнародний фестиваль “Сходи до не�

ба” відбувся в 1997 році. Його відкривав великий

український тенор Анатолій Солов’яненко. У

2010�му у “Сходах” взяли участь саксофоніст

Олексій Козлов і група “Арсенал”, вокальна група

“Камерата”, модельєри Ольга Сімонова та В’яче�

слав Зайцев. У 2011 році під егідою фестивалю від�

бувся всеукраїнський тур сольних концертів зірки

світової оперної сцени Дмитра Хворостовського

(в Донецьку, Одесі, Львові, Києві), за ініціативою

“Сходів до неба” були проведені майстер�класи

Дмитра Хворостовського, Анатолія Кочерги та

Дмитра Найдича для студентів музичних вузів сто�

лиці. 2011 рік фестиваль завершив акцією “Різдвя�

ні зустрічі: три піано” в Національній філармонії

України.

Початок дійства 3 червня на Європейській пло�

щі о 20.00

Я і 2010 році, дійство відб деться на сходах У раїнсь о о дом на спеціально обладнаній сцені

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

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Учора вистав ових залах Націо-
нально о м зею мистецтв імені Бо -
дана і Варвари Ханен ів від рилася
вистав а переможців он рс
творчих робіт вип с ни ів почат о-
вих спеціалізованих мистець их на-
вчальних за ладів Києва. В е спо-
зиції представлені різноманітні на-
прям и образотворчо о мистец-
тва — живопис, рафі а, с льпт ра
та де оративно-при ладні роботи.

Така виставка вже стала доброю щорічною

традицією і другий рік поспіль проходить у сті�

нах саме Музею Ханенків. “Нам дуже подоба�

ється, що ви робите, твори надзвичайно пози�

тивні,— зазначила на урочистому відкритті вче�

ний секретар музею Катерина Чуєва.— Для ро�

дини Ханенків, які побудували цей музей, освіт�

ня робота з молоддю завжди була ключовою. Во�

ни зводили церковнопарафіяльні школи, засно�

вували творчі майстерні, вироби яких продава�

лися в багатьох містах Європи”.

Конкурс випускників дитячих мистецьких за�

кладів має вже 20�річну історію, а його ініціато�

ром виступає ГУ культури КМДА. Щороку екс�

позиція демонструє професійний рівень учнів

дитячих мистецьких закладів та підбиває підсум�

ки роботи викладачів за навчальний рік. Цього

разу серед 160 поданих учнівських робіт були віді�

брані 79 кращих з 18 закладів міста, які увійшли в

експозицію. Оцінювали творчість юних митців

члени Національної спілки художників та провід�

ні фахівці. І хоч члени журі відзначали, що тала�

новитих робіт було більше, усі просто не вмісти�

лися в залах музею.

Роботи юних переможців привертають увагу

різноманіттям жанрів, стилів і технік, матеріалів,

барв, форматів і фактур. Крім живопису та графі�

ки, представлені розпис по шовку, кераміка,

скульптура, вітражі. Це ціла галактика ідеальних

світів, фантазій, спогадів, казок і передчуттів. У

своїх роботах молодь зверталася до українських

національних традицій і героїв, до казок та міфів.

І, можливо, серед них є майбутні великі україн�

ські художники.

“За останні три роки відбувся вибух творчої та

виконавської майстерності, народилося поколін�

ня юних митців з новим мисленням,— вважає

член журі, народний художник України та декан

факультету образотворчого мистецтва Академії

мистецтв Наталя Ніколайчук.— Ми переглянули

багато робіт мистецьких шкіл, провели майже на�

укову роботу. Важливим для нас було те, щоб у ро�

боті був присутній задум, автор, а не просто якість

виконання. Якщо є глибинність та внутрішнє зву�

чання, глядач просто не залишиться байдужим.

Власне, такі твори ми і обрали для експозиції”.

Переможці конкурсу отримали дипломи від ГУ

культури, а приємний подарунок зробив їм Музей

Ханенків, провівши екскурсію.

Виставка робіт молодих киян триватиме в На�

ціональному музеї мистецтв імені Богдана і Вар�

вари Ханенків (вул. Терещенківська, 15�17) до 14

червня (понеділок, вівторок — вихідні)

Відповіді на сканворд 
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Діти подарували столиці свою творчість
У Музеї Ханенків демонструють кращі досягнення випускників мистецьких шкіл

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про повторний продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежило о б дин за альною площею 406,9 в. м

на в л. Мельни ова, 28, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилий б дино за альною площею 406,9 в. м

Адреса: 04050, м. Київ, в л. Мельни ова, 28, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце спл атація".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилий б дино за альною площею 406,9 в.м, том числі:
І поверх — 147,1 в.м, місця спільно о орист вання — 56,0 в.м;
ІІ поверх — 183,4 в.м, місця спільно о орист вання — 20,4 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 532 000 (п'ятсот тридцять дві тисячі) ривень.
ПДВ — 106 400 (сто шість тисяч чотириста) ривень.

Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 638 400 (шістсот тридцять вісім тисяч
чотириста) ривень.

С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ —
63 840 (шістдесят три тисячі вісімсот соро ) ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.
2. Питання земле орист вання виріш ється новим власни ом в становленом

за оном поряд .
3. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі-продаж об'є та приватиза-

ції, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об'є т,
бере на себе по пець.

4. Переможцю а ціон :
4.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь

Товарної біржі "У рспецрес рс" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від
ціни продаж об'є та, я ий встановлюється біржею;

5. А ціон б де проведено 21 червня 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172, поверх 15, зал
№ 9, товарна біржа "У рспецрес рс". Почато о 10.00.

6. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ, в л. Горь о о,
172, поверх 15, зал № 9, товарна біржа "У рспецрес рс", в понеділо — четвер з
9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва
з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення
а ціон .

7. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на
рах но № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607,
отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

8. Грошові ошти в розмірі — 63 840 ривень, що становить 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26001301729701 в
АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа
"У рспецрес рс".

9. Грошові ошти в розмірі — 5 % від почат ової ціни в с мі 31 920 (тридцять одна
тисяча дев'ятсот двадцять) ривень вносяться в я ості арантійно о забезпечення
оплати переможцем а ціон посл біржі на рах но №26001301729701 в
АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа
"У рспецрес рс".

10. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
11. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 04050, м. Київ,

в л. Мельни ова, 28, літ. "А".
12. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ, в л. Горь-

о о, 172, поверх 15, зал № 9, товарна біржа "У рспецрес рс", тел. 362-90-13,
067-868-96-20.

Заява
про е оло ічні наслід и б дівництва, е спл атації
та обсл ов вання житлово о б дин з підземним

пар ін ом та об'є тами соціально-поб тової
інфрастр т ри на в л. Я ба Коласа, 2-б

Святошинсь ом районі м. Києва

З ідно рішення Київсь ої місь ої ради №243/2312 від
17.09.2009 р. Апарат Ради національної безпе и і оборони
У раїни б ло надано земельн ділян для б дівництва,
е спл атації та обсл ов вання житлово о б дин з підземним
пар ін ом та об'є тами соціально-поб тової інфрастр т ри на в л.
Я ба Коласа, 2-б Святошинсь ом районі м. Києва.

З ідно до овор №3 від 15 липня 2011 ро між РНБОУ та ТОВ
"Енер опрое т-БРС" ф н ції Замовни а ви он є ТОВ
"Енер опрое т-БРС".

Об'є т, що прое т ється з двох б дин ів, висотою 22 поверхи
ожний з приміщеннями соціально-поб тово о призначення з
підземною автостоян ою на 176 машино-місць, та тор овельно о
центр .

Розміщення житлових б дин ів не пор ш є інсоляції оточ ючих
б дин ів.

Прое том передбачені необхідні протипожежні заходи.

Аналіз впливів на нав олишнє середовище по азав, що
б дівництво житлових б дин ів не б де мати ш ідливо о вплив на
е оло ічний стан район .

По за інченню б дівництва прое том передбачено бла о стрій
та озеленення приле лої території.

Замовни зобов'яз ється здійснювати е спл атацію об'є та
відповідності з діючими стандартами, нормами та правилами в
ал зі охорони нав олишньо о середовища і техні и безпе и.

Сл жба справах дітей Печерсь ої районної в місті Києві державної адміністрації
о олош є он рс на заміщення ва антної посади:

- спеціаліста І ате орії відділ з питань профіла тично-виховної роботи.

Вимо и: педа о ічна або юридична освіта, відповідний досвід роботи. Заяви на он рс подавати

протя ом 30 алендарних днів з дня оп блі вання за адресою: в л. С ворова, 15, тел. 254-49-83.

Товариство з обмеженою відповідальністю "МБ Медіа" ( од за
ЄДРПОУ 35198481, адреса місцезнаходження: м. Київ, в л. Леніна, 31)
повідомляє про звільнення з роботи енерально о дире тора Лелюх
Наталії Анатоліївни, оловно о б х алтера Матіяш О сани Іванівни, а
та ож працівни ів Лелюха Юліана Івановича та Костючен о Тетяни
Анатоліївни.
Крім то о, ТОВ "МБ Медіа" повідомляє про те, що всі довіреності,

видані від імені ТОВ "МБ Медіа" на Лелюха Юліана Івановича, Костючен о
Тетян Анатоліївн , Матіяш О сан Іванівн є с асованими.
Втрачен основн р л печат Товариства з обмеженою

відповідальністю "МБ Медіа", од ЄДРПОУ 35198481, вважати недійсною.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Мьюзі Бо с У раїна"
( од за ЄДРПОУ 35198497, адреса місцезнаходження: м. Київ, в л. Лені-
на, 31) повідомляє про звільнення з роботи заст пни а дире тора Лелюха
Юліана Івановича та оловно о б х алтера Матіяш О сан Іванівн .
Крім то о, ТОВ "Мьюзі Бо с У раїна" повідомляє про те, що всі

довіреності, видані від імені ТОВ "Мьюзі Бо с У раїна" на Лелюха Юліана
Івановича, Лелюх Наталію Анатоліївн , Костючен о Тетян Анатоліївн ,
Матіяш О сан Іванівн є с асованими.
Втрачен основн р л печат Товариства з обмеженою

відповідальністю "Мьюзі Бо с У раїна", од ЄДРПОУ 35198497, вважати
недійсною.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Г мор ТБ" ( од за

ЄДРПОУ 35758083, адреса місцезнаходження; м. Київ, в л. Леніна, 31)

повідомляє про звільнення з роботи дире тора Костючен о Тетяни

Анатоліївни та оловно о б х алтера Матіяш О сани Іванівни.

Крім то о, ТОВ "Г мор ТБ" повідомляє про те, що всі довіреності,

видані від імені ТОВ "Г мор ТБ" на Лелюха Юліана Івановича, Лелюх

На алію Анатоліївн , Матіяш О сан Іванівн є с асованими.

Втрачен основн р л печат Товариства з обмеженою від-

повідальністю "Г мор ТБ", од ЄДРПОУ 35758083, вважати недійсною.

К знецовсь ий місь ий с д Рівненсь ої області ви ли ає Державне
підприєство Міністерства вн трішніх справ У раїни "Спецсервіс" я відповідача
с дове засідання по цивільній справі № 1711/108/12 за позовом Шевч а Оле сандра
Петровича до Савч Наталії Гри орівни, Дячен а Оле сандра Ми олайовича, Дячен а
Оле сандра Оле сандровича, відділ ДВС Д бровиць о о районно о правління
юстиції, ДП МВС У раїни "Спецсервіс" про визнання прилюдних тор ів та ими, що не
відб лися, визнання недійсними правовстановлюючих до ментів та визнання права
власності, я е відб деться 13 червня 2012 ро o 13.00 приміщенні с д за адресою:
Рівненсь а область, м. К знецовсь , м-н Б дівельни ів, 3.

У разі неяв и на в азане с дове засідання, с д роз лядатиме справ без вашої
часті, на підставі ст. 169 ЦПК У раїни.
С ддя І. Зей ан

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Ростоць о о І оря
Ві торовича в с дове засідання, я е призначено на 10.30 12 червня 2012 ро по цивільній
справі за позовом Ш ль и Сер ія Андрійовича до Ростоць о о І оря Ві торовича про
розірвання до овор та стя нення бор ( абінет № 35, пр. Мая овсь о о, 5-в, м. Київ).

С ддя О.В. Лісовсь а

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності

територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: в л Хрещати , 10, Головне правління
ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва, аб. 524, телефони для довідо :
279-27-86, 279-27-93.

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місце-
знаходження

За альна
площа, в.м

Цільове
ви ористання
приміщення

Ма симально
можливий

стро оренди

Орендна плата
за 1 в.м, рн

Розмір місячної
орендної плати,

рн
Приміт а

1. КП
"Київжитлоспеце спл атація"

01034, м. Київ,
в л. Володимирсь а, 51-а,

тел: 234 23-24

1,2,3
поверхи

в л. Кайсарова,
7, літер. А

795,30

С б'є т
осподарювання, що
здійснює поб тове
обсл ов вання

населення

2 ро и 364 дні

Станом на вітень 2012

24,27 19304,17

2.
1 поверх,
антресоль

в л. Кайсарова,
7, літер. А

1512,80

С б'є т
осподарювання, що
здійснює виробнич

діяльність

2 ро и 364 дні 17,64 26687,50

3.

Київсь ий місь ий дитячий
діа ностичний центр

в л. Урлівсь а, 13, м. Київ,
тел. 220-19-57

1 поверх
в л. Урлівсь а,

13
5,00

Тор овельний об'є т з
продаж ни , азет і

ж рналів
2 ро и 364 дні

Станом на 31.03.2012

68,57 342,83

4.

Ш ірно-венероло ічний
диспансер № 3 Святошинсь о о

район м. Києва
03115, м. Київ,

в л. Верховинна, 13, тел. 450-26-97

1 поверх
в л.

Верховинна, 13,
орп с 3

129,30 С лад 2 ро и 364 дні

Станом на 31.03.2012

32,15 4156,54

5.

Ком нальний омпле сний
позаш ільний навчальний
за лад "Київсь ий місь ий

б дино чителя"
01030, м. Київ, в л.
Володимирсь а, 57,

тел. 234-61-72

2 поверх
в л.

Володимирсь а,
57, літ. А

25,00
Ор анізації, що

ор анізов ють дозвілля
дітей та юнацтва

2 ро и 364 дні 1 рн на рі

У ладання
охоронно о
до овор на

об'є т льт рної
спадщини

6.

Ком нальне підприємство
"Київпастранс"

04070, м. Київ, в л. Набережне
шосе, 2, тел.: 254-65-03

1 поверх
в л. Т полєва,
А адемі а, 21-А

10,00 Офіс 2 ро и 364 дні

Станом на 31.01.2012

72,75 727,50
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Спортивні новини

Баскетбол. В Києві визначилися переможці 
столичного етапу відбору чемпіонату України 
з баскетболу 3х3
В столиці визначилися перші два часни и фінально о т рнір чем-

піонат У раїни з бас етбол 3х3, повідомляє офіційний сайт Федера-
ції в лично о бас етбол У раїни. За ре ламентом, першом відбір-
ном етапі мо ли брати часть оманди Києва, а та ож Київсь ої, Жи-
томирсь ої та Черні івсь ої областей. Зма ання пройшли П ш ін-
сь ом пар в День Києва. За дві бажані переп ст и до С перфінал
вели боротьб 12 оманд. Зма ання відб валися за офіційними прави-
лами бас етбол 3х3 ФІБА. Спочат оле тиви билися за вихід до
чвертьфінал двох р пах, а потім по 4 най ращі з ожно о се стет
боролися в ра нді плей-офф. Майже сі матчі цьо о етап проходили
захоплюючій боротьбі, де переможець визначався на останніх се н-

дах. В іль ох поєдин ах найсильнішо о виявили лише в овертаймі. У
фінальном ж матчі иївсь о о відбор перемо свят вали "Хір р и",
я і здолали оманд "Росичі". В с ладі переможців відмінно зі рали
Єв ен Морозов та Єв ен Ш мей о, я і торі с ладі збірної У раїни
вист пали в Італії на юніорсь ом чемпіонаті світ з бас етбол 3х3.
Саме ці дві оманди представлятим ть иївсь ий ре іон в національ-
ном С перфіналі 14 та 15 липня в Києві. Команди, я і не ввійшли до
о орти лідерів, матим ть шанс потрапити до С перфінал через
останній відбірний ра нд, я ий проходитиме Києві 13 липня. Ор ані-
заторами зма ань вист пили Федерація бас етбол У раїни, Держав-
на сл жба молоді та спорт У раїни та Федерація в лично о бас етбо-
л

Шахи. Вішванатан Ананд захистив 
чемпіонський титул
30 травня в Мос ві (Росія) завершився матч за звання чемпіона сві-

т з шахів. 42-річний індійсь ий росмейстер Вішванатан Ананд від-
стояв звання найсильнішо о шахіста світ , ви равши 43-річно о ізра-
їльтянина Бориса Гельфанда. Після 12 обов'яз ових партій рах но
б в рівним, том долю світової орони шахісти повинні б ли визначи-
ти на тай-брей . За підс м ами чотирьох партій в швид і шахи, інді-
єць здоб в перемо — 2,5:1,5. Перша партія тай-брей а завершила-
ся внічию, др ій, раючи білими, він здоб в перемо . А потім, звів-
ши дві наст пні партії внічию, Ананд здоб в за альн перемо . При-
зовий фонд матч становить 2,55 мільйона доларів, з них 60 % отри-
має Ананд і 40 % — Гельфанд

Температура + 19°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 49 %

Температура +23°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 40 %

Температура +21°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 50 %

Прогноз погоди на 1 червня 2012 року

ОВНАМ притаманний шалений життєвий темп, всередині немов
ра етний дви н, хоч в осмос зап с ай! В пориві азарт ви здат-
ні на еройсь і вчин и, тіль и досл хайтеся до ч жих порад, не
ніть правд мат вічі, бо на р тих віражах можете зійти з пра-
вильної орбіти.
ТЕЛЬЦІ, час збирати плоди своїх презентабельних дій, жити

повно ровним б ттям. Поняття "хоч " і "м ш " не зміш йте в одн
п , а розмежов йте: тим, ом зобов'язані, маєте моральний чи

матеріальний бор , неодмінно віддайте належне.
БЛИЗНЯТА, повне взаємороз міння з партнерами залишиться

міражем, що манить і зни ає за оризонтом. Конфлі ти мож ть
вини н ти на тлі амбіцій, ос іль и ви налаштовані вельми реаліс-
тично.
РАКИ, я що останньо о місяця ви не в змозі зробити те, що

давно хочеться, змиріться і не марн йте сили, т т доля на лала
армічне "вето". Здоров'я д ші та тіла — ось найа т альніша тема.
Спроб йте знайти в звичних справах додат ові приємні сторони,
внесіть до них різноманітність.
ЛЕВИ, живіть за по ли ом серця, творіть, веселіться, розважай-

теся, але не стрибайте в реч ... Визначтесь чіт о з поняттям лю-
бов і др жба. Ідеальний варіант — знайти др зів і оханців в одній
ролі, до речі, вони знов з'явились вашій орбіті: це давній незавер-
шений роман, що потреб є армічної розв'яз и до інця червня...
ДІВИ, професійна сфера — це поле випроб вань, наповнене

армічними сюжетами, де виринають із мин ло о особи, з я ими
олись мали справи. С оротіть дистанцію з шефом, ловіть різно-
манітні нюанси сит ацій, вчасно їх аналіз йте та пра тично засто-
сов йте. А до подій, що відб ваються не по вашій волі, поставтеся
філософсь и.
ТЕРЕЗИ, бажання до зміни місця є вн трішньою потребою. По-

п тний вітер дачі над ватиме ваші життєві вітрила вдалині від до-
мів и, наповнюючи трепетом хвилюючих вражень. Подорож йте,
а тивіз йте ділові зв'яз и в дале их раях, одна б дьте розбірли-
ві в онта тах, вас мож ть обман ти.
СКОРПІОНИ, помір йте, що для вас найцінніше в житті: роші

чи д ховні надбання, а може, слід знайти золот середин між
земним та д ховним? Визначтесь, розставте пріоритети і прим д-
ряйтеся самостійно заробляти роші, дбати за родин , одночасно
займаючись любленими справами з метою творчої самореалізації.
СТРІЛЬЦІ потрібні всім, поп лярність заш алює! Одна не над-

то танцюйте під ч ж д д , збері айте поч ття власної ідності,
б дьте в мір посл жливими, можна с ористатися посадовими ва-
желями з метою допомо ти іншим (та зобов'язав Творець до 11
червня), тоді матимете найбільший спіх. А залежність від інтере-
сів, вимо , потреб оточення сприймайте, я іспит долі та міння
адапт ватися в найс ладніших мовах реальності.
КОЗОРОГИ, життя нафаршироване армічними сценаріями із

мин ло о, тя а до самоти може боротися з потребою працювати,
реалізов ватися професіонально, вчитися, спіл ватися, дізнава-
тися про ч жі д м и, залишатися в рсі с спільно о життя і світо-
вих подій. А я що під ачає здоров'я, то зна , що на опичилися
стресові то сини, я і слід знеш одити хворобами, а д ша зцілить-
ся через по аяння та молитви.
ВОДОЛІЇ, оді воювати, час с леїти розбиті лечи и, відродити

в серці любов та др жно далі ро вати в но з бла овірними —
вони визнали свої помил и і проходять стадію д ховної трансфор-
мації, спішно поряд з вами еволюціон ють. Життя пре расне і не
слід йо о затьмарювати фінансовими непороз міннями, се с аль-
ним невдоволенням — то прояви ба атоли о о лято о е оїзм .
РИБИ, пра нення до посадових вершин б де природним. Одна

чи отові ви задіяти потенційні фахові арсенали, добре заре омен-
д вати себе перед шефом і зійти на ар'єрний олімп? Певно, що
з силь недостатньо — сімейні проблеми з армічним підте стом
не п с ають, хоч розірвись!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

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

ранок день вечір

"Лос�Анджелес Кінгз" переміг
"Нью�Джерсі Девілз"
В НХЛ розпочалася фінальна серія у Кубку Стенлі
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У четвер в Національній
хо ейній лізі розпочалася
фінальна серія К б Стен-
лі. Кл б "Лос-Анджелес
Кін з" здоб в перемо
над "Нью-Джерсі Девілз"
першом матчі. Гра, що
проходила на домашній
арені "дияволів", заверши-
лася з рах н ом 2:1 на о-
ристь остей. Доля по-
єдин б ла вирішена в
овертаймі. В основний час
оманди обмінялися ола-
ми, а в додат овом пе-
ріоді вдалося відзначитися
Анже Копітар .

Дебютний матч фіналу кубка

Стенлі обіцяв бути дуже цікавим.

Хокеїсти "Нью�Джерсі" і "Лос�Ан�

джелесу" перед початком фіналь�

них поєдинків мали змогу відпочи�

ти і повністю відновити свої сили

після важких півфіналів. Ніхто з

експертів не брався прогнозувати

результат зустрічі, хоча певні тен�

денції у виступах колективів все ж

таки простежувалися. Наприклад,

гості з Лос�Анджелесу у перших

виїзних матчах серії плей�офф не�

одмінно здобували перемогу, нато�

мість їх суперники діяли з точністю

до навпаки: стартові домашні зу�

стрічі "Девілз" завершувалися по�

разкою. Однак на боці господарів

була інша статистика — "дияволи"

впевнено перемагали своїх опоне�

нтів в рамках регулярного сезону.

Щоправда, початок матчу дещо

розчарував. Майже половину пер�

шого періоду боротьба між супер�

никами відбувалася переважно у се�

редній зоні. Проте гостям можна

було віддати невелику перевагу за

рахунок володіння шайбою. Як

з’ясується згодом, саме гравці "Лос�

Анджелесу" першими відкриють ра�

хунок у матчі. Захисник "Девілз"

Енді Грін за своїми воротами про�

грав боротьбу Джордану Нолану,

який виконав точний пас під кидок

Фрейзеру. Колін вирішив нанести

м'який удар, покотив шайбу низом і

влучив точно між щитків воротарю

господарів Марті Бродо. Майже

відразу "Кінгз" мали змогу подвоїти

свою перевагу, проте цього разу

голкіпер "Нью�Джерсі" зіграв більш

вдало.

Більша частина другого періоду

також залишилася за Лос�Анджеле�

сом. Нападники каліфорнійців весь

час пресингували і утримували су�

перника в його зоні, а захисники,

навіть не намагалися наблизитися

до воріт Бродо, контролювали мож�

ливі контратаки. Перевести дух

гравці "Нью�Джерсі" змогли лише,

опинившись в більшості. Невдовзі

вони таки зрівняли рахунок. Після

вдалої зміни атакувальної ланки

"Девілз" на ударний простір вийшов

російський легіонер господарів Ан�

тон Волченков, який, до речі, впер�

ше відзначився в НХЛ. Третій пері�

од господарі почали дуже агресивно

і навіть забили, завдяки хитрості

Парізе, який під час боротьби на

п'ятаку рукою заштовхав шайбу за

лінію. Гол, природно, не зарахува�

ли. І все ж "дияволи" виглядали

впевненіше, хоча до кінця основно�

го часу їм так і не вдалося втілити

свою перевагу у голи. У овертаймі

господарі виглядали ще потужніше,

але стрімка контратака "Лос�Ан�

джелеса", яку завершив словенець

Анже Копітар, поховала усі надії

"Нью�Джерсі" на позитивний ре�

зультат. Тож матч завершився з ра�

хунком 2:1 на користь "Кінгз". Піс�

ля гри один з лідерів атаки "Девілз"

Ілля Ковальчук прокоментував по�

разку своєї команди: "Ми невпев�

нено провели початок зустрічі —

позначилася нервозність. Для мене

та більшості моїх партнерів це була

перша гра у фіналі Кубка Стенлі.

Однак обидві команди перебували в

одному і тому ж положенні, так що

це слабке виправдання. Потрібно

бути готовим до поєдинку з самого

початку. На жаль, сьогодні ми бага�

то помилялися"
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Цей день в історії 1 червня

Сьо одні — Міжнародний день
захист дітей. Відзначається з
1949 ро за рішенням сесії Між-
народної демо ратичної федера-
ції жіно
1495 — азначейсь их звітах

Шотландії зафі совано перш пись-
мов з ад про шотландсь е віс і
1831 — ан лійсь ий дослідни

Джеймс Клар Росс виявив місце
Північно о ма нітно о полюс
1892 — в Києві п щено пер-

ший в Росії еле тричний трамвай
1926 — народилася Мерилін

Монро (Норма Джин Бей ер
Мортенсон), іноа триса
1969 — в Канаді на радіо і те-

лебаченні заборонено ре лам
тютюнових виробів
1980 — почав робот перший

цілодобовий інформаційний а-
нал Cable News Network (CNN)

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
лава

атолиць ої
цер ви і
Вати ан

одиниця площі
(ан л.)

прийняття їжі
монастирі Х

птах з дов им
ч бом і
яс равим

забарвленням

положення
шахах

водоплавний
птах

плата за
транспорт ван-
ня вантажів
(морсь .)

Р
система
медично о

обсл ов вання
домашніх
мовах

за ли
м с льман до

молитви

вели е
приміщенння

Е
вид

бан івсь о о
рах н

малень а
Альбіна

Щ
родоначальни

верба

паразитична
омаха

са ра

листопад
(застар. назва)

анат для
вітрил (морсь .) А

народ в Азії

висо а
температ ра
при хворобі

поет 19 ст.
поеми:
"Сабіна",
"Ст дент",

балада "Змій" Т
р бе

по ривало з
начосом

франц. стар.
монета

вправа на
бр сах

вищий сорт
фаянс

И
основа,

ф ндамент

ор ани дихання

частина чобота

співець-
імпровізатор

(Азія)

проп с ,
незаповнене
місце в те сті К

ста рідина з
стовб ра
хвойно о
дерева

вітря

сильна б ря на
морі

Капітан "Лос-Анджелес Кін з" Дастін Бр ан (справа) боротьбі проти нападаючо о "Нью-Джерсі Девілз" Іллі Ковальч а


