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Нове життя 
Андріївського узвозу
Після реконструкції на оновлену вулицю повернулися митці та кияни

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Вихідними на оновленом Андріївсь ом
звозі завир вало льт рне життя. Ста-
ровинн і люблен сіма иянами в ли-
цю б ло від рито після масштабної ре-
онстр ції. На адаємо, останній раз ре-
монтні роботи на звозі проводилися
тридцять ро ів том . Тепер иївсь ий
Монмартр став ще ращим — на в лицю
поверн лися х дожни и, продавці с вені-
рів та й самі ияни, я і з нетерпінням
очі вали від риття звоз .

На святкове дійство зібралося кілька тисяч меш�

канців міста. Зустрічала гостей популярна пара з

п’єси Михайла Старицього “За двома зайцями” Про�

ня Прокопівна та Свирид Голохвастов. “Ми вже про�

гулялися вулицею. Нам вона дуже подобається. І ву�

личний шопінг прийшовся Проні до смаку. Вона на�

віть сумочку собі вибрала”, — розповів жартома Сви�

рид Петрович.

Вздовж усього узвозу відбувались виступи народних

гуртів, оркестрів, хорових та танцювальних колекти�

вів. Актори Театру на Подолі та Театру “Колесо” гос�

тинно запрошували перехожих на прем’єрні вистави.

Кияни, як і багато років раніше, мали змогу придбати

сувеніри у численних торгівців та художників, що по�

вернулися на узвіз. Цікаво було спостерігати, як з ни�

ми торгуються актори, перевдягнені в костюми літе�

ратурних персонажів з творів Михайла Булгакова.

Пройшовся узвозом і голова КМДА Олександр По�

пов. Разом із головою Подільської РДА Петром Мат�

вієнком та музикантом Олегом Скрипкою гості долу�

чилися до стародавньої гри “Струмочок” та підійшли

до Андріївської церкви, де й відбулося офіційне від�

криття узвозу та перерізання сплетених стрічок.

“Ми виконали велику роботу. Я впевнений, що ще

багато�багато років ця вулиця не матиме проблем,

адже тут були проведені заходи з реконструкції Андрі�

ївської церкви, закріплені фундаменти будинків, від�

ведені стоки, повністю реконструйовані інженерні

мережі, фасади будинків. І це ще не все. Ми продов�

жимо роботи, але подальша реконструкція вже не ви�

магатиме закриття узвозу, адже вони матимуть ло�

кальний характер”, — розповів Олександр Попов.

За його словами, доопрацювання та капітальної ре�

конструкції на узвозі потребують ще декілька будин�

ків. І ці роботи будуть проведені найближчим часом. З

нагоди завершення реконструкції Андріївського узво�

зу голова КМДА відкрив освячену пам’ятну дошку,

яку розмістили на фасаді будинку № 38. Нагадаємо, за

час реконструкції, що відбувалася в надзвичайно стис�

лі строки, фахівці проклали тут нову дренажну систе�

му, відновили інженерні мережі, замінили зношену

бруківку, тротуари. Крім того, виконано реставрацію

та ремонт фасадів більшості будинків, встановлено

102 опори вуличного освітлення, влаштовано худож�

ньо�декоративну підсвітку фасадів тощо.

Голова КМДА вручив символічний ключ від вулиці

голові органу самоорганізації населення “Вуличний

комітет “Андріївський узвіз” Віктору Хаматову. Відте�

пер все, що відбуватиметься на узвозі, здійснювати�

меться виключно за згодою мешканців вулиці та лю�

дей, які тут працюють. “Сьогодні перед нами нова ву�

лиця. Оновлені інженерні мережі дозволяють нам по�

стійно мати світло, воду і справну каналізацію, чого

раніше не було. Все це позитивно впливає на життя

узвозу. Звичайно, доопрацювання потребують і бу�

динки, і прибудинкові території. Ми працюватимемо

у цьому напрямку спільно з міською владою”, — за�

значив “Хрещатику” Віктор Хаматов.

Загалом народні гуляння на Андріївському тривали

до пізнього вечора, а завершилось свято виступом

співавтора культурної програми відкриття Андріїв�

ського Олега Скрипки

Київсь а влада вдихн ла нове життя в історичний Андріївсь ий звіз

Наслідки негоди, 
що сталася в неділю, 
оперативно ліквідовано 

Б ревієм б ло повалено 208 дерев, травмовано
п'ятьох осіб, пош оджено 9 автомобілів, дахи 3-х
житлових б дин ів та однієї лі арні
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Європа в центрі Києва 
Під ар ою Др жби народів місяць працюватиме
європейсь е містеч о
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Кращих письменників України
"коронували" 

Стали відомі переможці он рс "Коронація слова-
2012"
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Вчора прем’єр-міністр У раїни Ми ола Азаров о лян в від рит
після ре онстр ції транспортн розв’яз на перетині б львар
Др жби народів та Наддніпрянсь о о шосе Києві. Там разом
з представни ами профільних відомств та станов лава ряд
об оворив питання подальшо о розвит транспортних мереж
не лише столиці, а й в У раїні.

Як зазначив Микола Азаров, приводом для активного розвитку транспортної ін�

фраструктури стала підготовка до Євро�2012, однак це зовсім не означає, що після

футбольного чемпіонату влада перестане опікуватися проблемами міста. Глава уряду

також відзначив, що роботи з розвитку інфраструктури не лише продовжаться, а й

значно активізуються, і не лише у Києві, а й в усіх населених пунктах держави.

“Цього року ми відремонтуємо та збудуємо понад 700 кілометрів сільських доріг, які

поєднають наші села з райцентрами та великими містами. Це надзвичайно важливо,

тому що вперше за останніх 20 років у таких масштабах відбувається таке будівництво.

Ми не знижуватимемо темпів реалізації інфраструктурних проектів, оскільки це — ру�

шій економіки”, — наголосив Микола Азаров.

Обговорили на зустрічі й питання подальшого розвитку транспортної системи

Києва. Так, після огляду реконструйованої розв’язки глава уряду зазначив, що

транспортний вузол, біля мосту Патона повинен бути оснащений якісними дорож�

німи знаками, які дозволять водіям краще тут орієнтуватися. Окрім того, за слова�

ми Миколи Азарова, за два тижні уряд проведе обговорення варіантів рішення

транспортної проблеми на Поштовій площі. “Важливо знайти таке рішення, яке

не створить у великому масштабі незручностей для людей”, — зазначив Микола

Азаров.

Нагадаємо, що розв’язка на перетині бульвару Дружби народів та Наддніпрянсько�

го шосе, створена на двох найважливіших діаметральних напрямках: бульвар Дружби

Народів — міст ім. Патона та Набережне шосе — Наддніпрянське шосе, які сьогодні є

ділянками важливих магістралей, що проходять по межі центрального ядра міста, і

з’єднують два основні автодорожні підходи до Києва з півдня та півночі. Проведена

реконструкція дозволила значно збільшити пропускну спроможність транспортного

вузла, максимально спростити рух основних ліво� та правоповоротних потоків і га�

рантувати безпеку руху транспорту.

За словами гендиректора КК “Київавтодор” Георгія Глінського, після відкриття ре�

конструйованої розв’язки, враховуючи зауваження водіїв, вже були зроблені певні

вдосконалення. Насамперед йдеться про додатковий з’їзд для громадського транспор�

ту, облаштування доріжок для велосипедистів. Окрім того, за словами пана Глінсько�

го, найближчим часом буде поліпшена система інформування водіїв щодо користу�

вання цим транспортним вузлом
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До Київського зоопарку 
привезли 
слона Хароса
Вчора до столично о зоопар привезли дов оочі-
вано о слона. Про це повідомив енеральний ди-

ре тор КП “Київсь ий зооло ічний пар ” Оле сій Тол-
сто хов. Привезли азіатсь о о слона Хароса з Рос-
товсь о о зоопар . Йом 7 ро ів, ва а — 2,5 тонни.
Народився він Німеччині. До основно о раціон тва-
рини входять овочі та фр ти. За словами заст пни-
а енерально о дире тора зоочастини столично о
зоопар Костянтина Орлова, адапт вання до нових
мов тварини триватиме близь о місця. На адаємо,
що для Хароса ре онстр ювали два вольєри — літній
та зимовий. Значно збільшили площ для ви л тва-
рини, металев о орож замінили на величезні аме-
ні, змонт вали нове освітлення, теплили підло , ре-
онстр ювали о лядовий майданчи . Зазначимо, що
спонсором придбанні слона вист пив е с-мер Ки-
єва Оле сандр Омельчен о, він виділив на цю бла о-
родн справ 100 тисяч доларів

До медичної галузі міста 
залучать понад 145 млн грн 
інвестицій
До перелі об’є тів, що потреб ють зал чення ін-

вестицій, в лючено вісім медза ладів, запропонова-
них ГУ охорони здоров’я КМДА. Та е рішення б ло
прийняте на засіданні постійно діючої Кон рсної
омісії із зал чення інвесторів до фінанс вання б -
дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об’є тів
житлово о та нежитлово о призначення, незавер-
шено о б дівництва, інженерно-транспортної інфра-
стр т ри міста. За словами олови омісії, заст п-
ни а олови КМДА Р слана Крамарен а, за альний
обся інвестицій ці об’є ти с ладає 145,2 млн рн,
а термін о пності — 3-5 ро ів. “Інвесторам б де за-
пропоновано до реалізації низ прое тів, та их я
облашт вання абінетів УЗД-діа ности и лі арнях,
де їх не вистачає, б дівництво лі вальних орп сів
і створення діа ностичних відділень”, — пояснив за-
ст пни олови КМДА.
За словами Р слана Крамарен а, прое ти ГУ охо-

рони здоров’я д же детально прораховані та пропи-
сані обов’яз и і права інвесторів, що значно прис о-
рить їх пош

Понад 300 юних киян 
вже відпочивають 
у дитячих таборах
За інформацією ГУ справах сім’ї, молоді та спор-

т КМДА, днями більше 300 юних иян відб ли на
оздоровлення до Запорізь ої, Одесь ої та Львівсь ої
областей. Наразі столиці триває а тивна під отов а
до наст пних змін літньо о відпочин сезон 2012 ро-
. Крім то о, відновити сили, арно відпочивши, ма-

ють можливість і ст денти денної форми навчання
столичних вишів. Для цьо о потрібно зверн тися до
Головно о правління справах сім’ї, молоді та спор-
т за телефонами: 279-69-66; 278-37-88. Усі охочі ма-
тим ть можливість відпочин омфортабельном
пансіонаті “Р та”, що в Одесь ій області на Чорном
морі, надавши опію ст дентсь о о вит а та сплатив-
ши 30 % вартості п тів и, а лідери ст дентсь о о са-
мовряд вання — лише 10 %. За алом цьо о ро май-
же 40 тисяч юних иян піль ових ате орій матим ть
можливість оздоровитися та відпочити за рах но
оштів місь о о бюджет . Крім то о, а тивно прово-
диться робота із зал чення додат ових оштів, що
дасть змо відпочити майже 150 тисячам дітей. С о-
ристатись своїм правом на літній відпочино та оздо-
ровлення мож ть діти від 7 до 18 ро ів. Залежно від
ате орії юні меш анці столиці мож ть претенд вати
я на без оштовні, та і 10, 20, 30 та 50 % п тів и
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Київський міський голова Леонід Черновецький
написав заяву про дострокове складення 
повноважень
1 червня 2012 ро Київсь ий місь ий олова Леонід Черновець ий

написав заяв про достро ове с ладення повноважень. Частиною др -
ою статті 42 За он У раїни "Про місцеве самовряд вання в У раїні"
передбачено, що заст пни місь о о олови — се ретар Київради тим-
часово — здійснює повноваження Київсь о о місь о о олови разі
звільнення олови з посади зв'яз з достро овим припиненням йо-
о повноважень.
Повноваження місь о о олови достро ово припиняються день

прийняття на пленарном засіданні Київради рішення, я им береться
до відома зазначений фа т. З дня прийняття на пленарном засіданні
Київради відповідно о рішення се ретар тимчасово наб ває повнова-
ження місь о о олови.
Заст пни місь о о олови — се ретар Київради Галина Гере а під-
реслила, що, відповідно до за он , протя ом 15-ти днів після звіль-
нення з посади місь о о олови вона звернеться до Верховної Ради
У раїни з лопотанням щодо призначення позачер ових виборів місь-
о о олови

Загальний рівень сплати киянами 
за житлово!комунальні послуги у травні 
становить 99,77 %
За альний рівень сплати иянами за житлово- ом нальні посл и із

врах ванням по ашеної забор ованості травні становить 99,77 %,
відсото поточної сплати дорівнює 92,04. Про це повідомив дире тор
КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" Станіслав Капл -
нен о.
За йо о словами, серед меш анців б дин ів ОСББ та ом нальної

форми власності рівень сплати дося н в понад 100 %, а рівень сплати
б дин ах відомчої форми власності с ладає 97,45 %.
У б дин ах ом нальної форми власності най ращий по азни до-

ся н то Дніпровсь ом (108,52 %), Подільсь ом (102,80 %) та Дар-
ниць ом (102,43 %) районах.
Серед б дин ів ОСББ рівень сплати Солом'янсь ом районі стано-

вить 104,09 %, Дарниць ом — 103,99 %. Найнижчий рівень — Дес-
нянсь ом (95,32 %) та Святошинсь ом (97,66 %) районах.
Я розповів Станіслав Капл нен о, за поточний період за не надані

посл и або надані не повном обсязі, житлові ор анізації міста пе-
рерах вали иянам 7,6 млн рн

Наслідки негоди, що сталася в неділю, 
оперативно ліквідовано
За інформацією начальни а ГУ з питань надзвичайних сит ацій Віта-

лія Пшенично о, наслід и не оди, я а сталася Києві 4 червня, опера-
тивно лі відовані до 22 одини то о ж дня. "Одраз після за інчення не-
оди ми підняли всі аварійні бри ади Головно о правління та КП "Ки-
ївсь а сл жба порят н ". Працювали зеленб дівці всіх районів міста,
я і розпилювали звалені дерева та звільняли від них проїжджі частини
і трот ари. Крім то о, працівни и "Київавтодор " чистили зливосто и,
я і б ли засмічені внаслідо зливи",— поінформ вав Віталій Пшенич-
ний.
Та ож, за йо о словами, фахівці ом нально о підприємства "Київ-

пастранс" оперативно лі від вали пориви онта тних мереж трамвай-
них та тролейб сних маршр тів, а працівни и "Київенер о" працюва-
ли над поновленням еле тропостачання. Наразі ще триває відновлен-
ня мереж зовнішньо о освітлення та прибирання дрібних іло пова-
лених дерев.
На адаємо, що 4 червня столиці пройшов б ревій, внаслідо я о о

травмовано 5 осіб, повалено 208 дерев, пош оджено 9 автомобілів,
дахи трьох житлових б дин ів та однієї лі арні

Печерський та Оболонський райони розділили
перше місце у весняному двомісячнику 
з благоустрою
У столичній адміністрації на чолі з першим заст пни ом олови

КМДА Оле сандром Маз рча ом підвели підс м и весняно о двомі-
сячни а з бла о строю 2012 році.
Та , ращими районами визначені Печерсь ий та Оболонсь ий, др -
е місце розділили Шевчен івсь ий та Дарниць ий райони, третіми
рейтин стали Солом'янсь ий та Святошинсь ий.
Серед ом нальних підприємств ращим визначено УЖКГ Печер-

сь о о район . На др ом місці — КП "Дире ція з правління та обсл -
ов вання житлово о фонд " Солом'янсь о о район , на третьом —
КП "Дире ція з правління та обсл ов вання житлово о фонд " Голо-
сіївсь о о район .
Серед шляхо-е спл атаційних правлінь ращим стало КП ШЕУ

Шевчен івсь о о район , на др ом місці — КП ШЕУ Печерсь о о
район , а КП ШЕУ Оболонсь о о район посіло третє місце.
Серед ом нальних підприємств тримання зелених насаджень пер-

ш сходин розділили КП УЗН Голосіївсь о о та Оболонсь о о райо-
нів, а КП УЗН Дарниць о о посіло др е місце

"Київводоканал" обстежив усі 16 пожежних 
гідрантів у межах фан!зони
Усі 16 пожежних ідрантів межах иївсь ої фан-зони переб вають

технічно справном стані. Про це повідомили ПАТ "АК "Київводо а-
нал".
Та , 31 травня фахівці товариства спільно з пожежни ами заверши-

ли обстеження технічно о стан та схеми під лючення пожежних ід-
рантів районі фан-зони т рнір УЄФА Євро-2012. Зо рема, йдеть-
ся про в л. Хрещати (від в л. Бо дана Хмельниць о о до Інстит т-
сь ої).
На адаємо, що понад 100 тисяч столичних пожежних ідрантів за-

безпеч ються водою з мереж "Київводо анал ". Більшість з них пере-
б вають на балансі підприємств або відомств, на території я их вони
розташовані. Решт 11 тис. 800 ідрантів обсл ов є "Київводо анал".
Щоро спільно із пожежни ами проводиться їхнє обстеження. У разі
виявлення несправності чи відс тності ідранта він терміново замінює-
ться новим

Цифра дня

926 700 000
гривень, таку суму становив загальний обсяг наукових та науково�
технічних робіт, виконаних власними силами столичних організацій 
у І кварталі 2012 року

За інформацією ГУ статистики в м. Києві
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Новий асфальт 
в кожне подвір'я
У столиці стартувала програма повномасштабної реконструкції
житлового фонду та прилеглих територій

Кияни схвально оцінюють ідею 
проведення міського референдуму
За два тижні зібрано більше половини від необхідних підписів

Ірина СЛАВУТСЬКА
"Хрещатик"

Столична влада розпочала
рандіозний ремонт приб -
дин ових територій столи-
ці. Повна заміна асфальт-
но о по риття дворах та
на між вартальних проїз-
дах, ремонт ліфтів, під'їз-
дів, сходин ових літин,
заміна зовнішньо о та
вн трішньо о освітлення
б дин ів, бла о стрій та
встановлення дитячих май-
данчи ів, де це необхід-
но,— сі ці роботи прово-
дитим ться омпле сно та
під особистим онтролем
олови КМДА Оле сандра
Попова. Вчора він переві-
рив я ість ви онання та их
робіт на в лиці Заболотно-
о, 94-118.

Ремонтні роботи протягом літа

виконають в усіх районах міста на

200 ділянках. Для цього з бюджету

буде виділено близько 350 мільйонів

гривень. Відучора програма старту�

вала на чотирьох локаціях: вул. Ва�

сильківська 27, вул. Ревуцького, 34�

36, просп. Науки, 35, а також на вул.

Заболотного, 94�118.

"Ми розпочинаємо комплексний

проект реконструкції житлового

фонду столиці. Стартуємо на почат�

ку літа задля того, щоб максимально

встигнути до осені. Робота на кож�

ній з локацій проводитиметься ком�

плексно, починаючи від ремонту

під'їздів, ліфтового господарства, за�

міни освітлення у будинках та на

прибудинкових територіях і закінчу�

ючи заміною асфальтного покриття.

Головний акцент робитимемо на

якості робіт з тим, щоб відремонто�

ваний житловий фонд зміг експлу�

атуватися щонайменше 20 років, не

потребуючи будь�якого втручання",

— сказав Олександр Попов під час

виїзної наради на вул. Заболотного.

Замовниками ремонту під'їздів та

ліфтів визначено КП "Спецжитло�

фонд", освітленням прибудинкових

територій займатиметься КП "Київ�

міськсвітло", асфальтуванням — КК

"Київавтодор".

"На вул. Заболотного планується

комплексний благоустрій територій

біля 42�х будинків. Він передбачає

повну заміну асфальтобетонного по�

криття, облаштування паркомісць для

мешканців. На першому етапі плану�

ємо відремонтувати територію біля

шести будинків — №№ 80, 88, 90, 94,

96, 102 і 122. Роботи за цими адресами

плануємо завершити вже через два

тижні. Загалом всі заходи мають за�

вершитися до осені",— розповів "Хре�

щатику" начальник дорожньо�буді�

вельного комплексу Роман Дончик.

Зазначимо, що розпочата програ�

ма — це найбільший за обсягами

проект комплексної реконструкції

столичного житлового фонду та

прилеглих територій за всю історію

незалежної України

Від Олімпіади до Євро
На п'ятьох в'їздах до столиці з'явилися футбольні символи — м'ячі

Відкривали символічний футболь�

ний м'яч з урочистостями. Так, пере�

можці конкурсу малюнку до "Євро�

2012" вручили голові КМДА Олексан�

дрові Попову малюнок на тему чем�

піонату, який отримав призове місце у

дитячому конкурсі. Розрізаючи стріч�

ку перед скульптурною композицією,

очільник міськадміністрації висловив

сподівання, що цей символ стане до�

стойною заміною загальновідомому

олімпійському ведмедику.

"До Євро залишилися лічені дні, і

нами була проведена велика робота.

Я думаю, що цей символічний м'яч

стане своєрідним символом естафе�

ти від Олімпіади 1980�го року до Єв�

ро�2012. Ця конструкція є оригі�

нальною та сучасною, з гарним де�

коративним освітленням. Тож я ду�

маю, що кожен, хто заїжджатиме до

міста, буде отримувати позитивний

настрій. Адже Київ цьогоріч є столи�

цею європейського футболу", —

зауважив Олександр Попов.

Зазначимо, що конструкція в'їз�

ного знаку "Символічний футболь�

ний м'яч" виконана з металевих

стрічок, які символізують прапори

Польщі та України. М'яч з шести�

кутними та п'ятикутними сегмента�

ми має сферичну форму та прикра�

шений декоративним освітленням.

Такі символічні знаки встановили

на в'їздах до Києва і в інших райо�

нах міста. А саме: у Одеському на�

прямку на просп. Глушкова, у Гос�

томельському напрямку — на пере�

тині великої кільцевої дороги та

Гостомельського шосе, а також у бік

Броварського та Бориспільського

шосе.

Знаково, що розробником проек�

ту цього знаку стали фахівці КО "Ін�

ститут генерального плану м. Ки�

єва". Один такий м'яч обійшовся

столиці у 100 тисяч грн. За словами

Олександра Попова, на облашту�

вання цих скульптур були викорис�

тані кошти, які місто отримало від

легалізації малих архітектурних

форм

По місту встановлено понад 300 наметів, де во�

лонтери проводять роз'яснювальну роботу серед

киян та збір підписів. Для проведення референдуму

у столиці цю ініціативу повинні підтримати не мен�

ше 10 % мешканців міста, які мають право голосу, а

це понад 216 тис. киян. За два тижні понад 154 тис.

мешканців Києва уже висловились "за" проведення

місцевого референдуму, й члени Громадянського

форуму впевнені, що за наступні два тижні необхід�

ну кількість підписів вдасться зібрати.

До того ж, необхідність проведення референду�

му назріла у місті давно. Секретар Національної

спілки журналістів України, заслужений журна�

ліст України, координатор робочої групи "Демо�

кратичний Київ" Громадянського форуму Києва

Віктор Чамара виокремлює чотири основні під�

стави на підтримку його

проведення: "Перша —

ситуація, яка склалася в

Києві щодо безсистем�

ної забудови, зокрема й

в історичній частині

міста. Друга — масшта�

би Києва, адже сьогодні

столиця — це мегапо�

ліс, який за кількістю населення перевищує відомі

європейські держави, й вирішувати його майбутнє

повинна громада. Третя — вимога багатьох гро�

мадських організацій повернути Київ киянам. Й

четверта — відновлення порядку та законності усіх

рішень, які приймаються місцевою владою. За

останні 1,5 роки у цьому напрямку було зроблено

чимало, але цю роботу потрібно продовжувати".

Зауважимо, референдум — єдина можливість

залучити киян до спільної розбудови майбут�

нього столиці. Тим паче, що місцевий референ�

дум, на відміну від Всеукраїнського, має обо�

в'язкову дію, тобто він отримає силу закону. "Рі�

шення місцевого референдуму є обов'язковими

для виконання органами виконавчої влади та

місцевого самоврядування,— розповідає "Хре�

щатику" виконавчий секретар Громадянського

форуму Києва Марина Бурмака.— Рішення ре�

ферендуму не може

скасувати ні мер, ні го�

лова КМДА, ні депута�

ти Київради".

Нагадаємо, на сто�

личний референдум

винесуть три питання,

які стосуються надання

адресної матеріальної

допомоги пенсіонерам та надбавок працівникам

бюджетної сфери, створення в Києві муніципаль�

ної міліції та основні положення Генерального

плану розвитку міста.

Кияни позитивно сприймають проведення ре�

ферендуму й проявляють достатню зацікавле�

ність. Адже своїм голосом люди зможуть змінити

майбутнє столиці на краще

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

За ініціативи олови КМДА Оле сан-
дра Попова столиці а тивно о-
т ються до проведення Першо о и-
ївсь о о референд м . На адаємо,
на ньо о винесено три питання, що
стос ються майб тньо о міста та
йо о меш анців. Відповідно до ді-
ючо о за онодавства підтримати
проведення референд м повинні не
менше 10 % меш анців Києва, я і
мають право олос . Зараз ініці-
ативні р пи а тивно працюють над
збором підписів та надають иянам
детальн інформацію про винесені
на референд м питання.

Для проведення референдуму у
столиці цю ініціативу повинні під�

тримати не менше 10 % мешканців
міста, які мають право голосу, а це

понад 216 тис. киян

Ремонтні роботи протя ом літа ви онають на 200-х ділян ах в сіх районах міста
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Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

До старт Євро-2012 залишилося всьо о два дні, і Київ
же отовий з стрічати остей. Для то о, щоб рочис-
тий настрій вболівальни ів з'являвся ще на в'їздах до
столиці, днями за часті олови КМДА Оле сандра По-
пова рочисто від рили "Символічний ф тбольний
м'яч". Зна встановлений на 14-м ілометрі Брест-Ли-
товсь о о шосе, що на Житомирсь ом напрям . По-
дібні онстр ції з'явилися і на інших чотирьох дорожніх
"воротах" міста.
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Ділові новини

Ощадбанк прийняв 80 тисяч
вкладників
За перший день видачі омпен-

саційних виплат в У раїні б ло
обсл овано понад 80 тис. в лад-
ни ів Ощадбан СРСР. Я пові-
домив олова правління Ощад-
бан Сер ій Подрєзов, перший
день проведення омпенсаційних
виплат в ладни ам Ощадбан
олишньо о СРСР пройшов “
спо ійній доброзичливій обста-
новці”. За рез льтатами першо о
дня роботи, близь о 6 тисяч с-
танов “Ощадбан ” провели ом-
пенсаційні виплати. На адаємо,
вони триватим ть до 25 р дня
поточно о ро . У зазначений пе-
ріод бан план є обсл жити 6
млн в ладни ів

Мінфін проведе шість
аукціонів з ОВДП

Міністерство фінансів У раїни
має намір провести червні шість
первинних а ціонів із розміщення

облі ацій вн трішніх державних по-
зи (ОВДП). З ідно із рафі ом,
першій половині місяця а ціони
б д ть проводитися по вівтор ах і
четвер ах, а на др заплановані
лише два дні а ціонів: серед ,
20 червня і вівторо , 26 червня.
Валютні облі ації із по ашенням че-
рез два і три ро и б д ть виставле-
ні 5, 12 і 20 червня, тоді я трирічні
облі ації із валютною прив’яз-
ою — 7, 12 і 20 червня. Най орот-
ші річні ривневі бонди по пці
змож ть придбати на всіх а ціо-
нах червня, рім останньо о.
Дворічні папери б д ть виставлені
5, 12, 20 і 26 червня, трирічні — 7,
14 і 26 червня. Дов остро ові рив-
неві ОВДП із по ашенням через
п’ять і сім ро ів Мінфін запропон є
на а ціонах 7, 14, 20 і 26 червня

Митниця запрацювала 
в режимі Євро$2012

З 5 червня міжнародних
п н тах проп с для автомо-

більно о спол чення, розташо-
ваних на ділянці ордон
Львівсь ій області, раїнсь і та
польсь і при ордонні і митні
сл жби почали здійснювати
онтроль в режимі проведення
Євро-2012. Контроль здійсню-
ється на базі існ ючої інфра-
стр т ри п н тів проп с (на
території Респ блі и Польщі).
На всіх см ах ле ово о р х в
обох напрямах (в’їзд/виїзд)
безперервний спосіб — в одно-
м місці. В межах Львівсь ої об-
ласті є чотири п ти проп с :
“Рава-Р сь а — Гребенне”,
“Кра овець — Корчова”, “Ше и-
ні — Меди а” та “У инів — Дол-
обич в”. Я зазначають на мит-
ниці, триватиме спільний он-
троль до 4 липня. О рім цьо о,
митни и на олош ють, що напе-
редодні б ли проведені тренін-
и з та о о вид онтролю. За
рез льтатами попередніх на-
вчань, час онтрольних проце-
д р значно с оротився

Податківці повернули до
бюджету понад 8,5 млн грн
Чер ове хилення від оподат -

вання виявили подат івці Києва в
ході перевір и небан івсь ої фі-
нансової станови — омпанії з
правління а тивами. Я вияви-
лось, підприємство реаліз вало
низ цінних паперів — а цій за-
вод та с ористалось нормою
оподат вання, оли подат ом на
приб то оподат ов ється лише
позитивна різниця між доходом
від продаж та вартістю придбан-
ня цінних паперів. Але перевір а
по азала, що в азані а ції вже не
мали стат с цінних та перетво-
рились на “технічні” а ції, ос іль-
и зазначений завод знаходиться
на стадії лі відації. Отже, підпри-
ємство не мало права застосов -
вати спеціальні норми оподат -
вання, а отриманий дохід підля-
ав оподат ванню подат ом на
приб то на за альних підставах.
У підс м перевір и підприєм-
ств доведеться сплатити до бю-

джет донараховані 6,8 млн рн
подат на приб то та 1,7 млн
рн штрафних сан цій

Українці активно грають 
у лотереї

Азартний бізнес в У раїні про-
д є оборот в 2 млрд ривень на
рі . Про це заявив енеральний
дире тор оператора держлоте-
рей омпанії “МСЛ” Єв ен Вла-
сен о, передає “Дело”. “За аль-
ний обся рин становить при-
близно 2 млрд ривень на рі . Я -
що оворити про тенденції рост ,
то торі б в вели ий ріст всіх
операторів. Я що порівняти пер-
ший вартал цьо о ро з
мин лорічним, то зафі совано
зростання 55 %”,— зазначив
Власен о. Після ризи раїнці
стали а тивніше витрачати роші
на лотереї. За даними “МСЛ”, з
2009 по 2012 ро и обся прийня-
тих платежів збільшився на
250 %

Оголошено конкурс 
на розробку 
двох шельфових ділянок

У раїна о олосила он рс на
ладення оди про розподіл

прод ції (УРП) в леводнів, я і
видоб ватим ться в межах
С іфсь ої і Форось ої діляно
Чорноморсь о о шельф . Заяви
на часть в он рсі б д ть
прийматися Державною сл ж-
бою еоло ії і надр У раїни до
18.00 2 серпня 2012 ро . Плата
за часть он рсі становить 1
млн ривень. Вартість па ет
он рсної до ментації с ладає
12 млн ривень. Переможець
он рс і держава в особі Кабі-
нет Міністрів ладають од
стро ом на 50 ро ів. За інфор-
мацією міністра е оло ії та при-
родних рес рсів Ед арда Ста-
виць о о, С іфсь а ділян а зай-
має близь о 17 тис. в. іломет-
рів, Форось а — 14 тис. в. іло-
метрів

Король 
київських 
підрядників
Іван МАРЕК
“Хрещатик”

С часний столичний бізнес пережи-
ває не най ращі часи. Аби втрима-
тися на плав , підприємцям потріб-
но ш ати нові рин и зб т прод -
ції, орієнт ватися непростій е оно-
мічній сит ації. А я це б ло, с ажі-
мо, сто ро ів том ? Аби дати відпо-
відь на це запитання, “Хрещати ”
спільно з М зеєм історії міста Києва
започат ов є нов р бри , де ми
б демо розповідати читачам про то очасних бізнесме-
нів Києва. З плином час ці визначні особистості б ли
незасл жено заб тими, хоча саме завдя и їм місті
з’явилися нові б дин и, трамвайне спол чення, водо-
провід, мости і цілі в лиці. Частина з цих об’є тів сл -
ють нам і донині.

Купець 1�ї гільдії, мільйонер, будівельний підрядник Лев Борисович Гінз�

бург — знакова постать для Києва. Саме йому кияни мають завдячувати за над�

звичайно красиві будинки, які досьогодні є окрасою міста. Лев Борисович пе�

реїхав до міста над Дніпром у 1877 році, де й пройшло все його подальше бурх�

ливе життя. Створивши власну будівельну компанію, він зумів за декілька ро�

ків стати одним з найбагатших київських підрядників, а точніше, їх “королем”,

як його називали сучасники.

Контора пана Гінзбурга збудувала десятки визначних об’єктів сучасної сто�

лиці. Назвемо лише декілька з них: київський міський театр, театр “Солов�

цов”, міський музей старовини й мистецтва, політехнічний інститут, римо�ка�

толицький костьол Св. Миколая, караїмську кенасу, хоральну синагогу, дер�

жавний банк, богадільню Дегтярьова, єврейську лікарню, педагогічний музей.

Ці споруди функціонують у місті й донині.

Аби отримувати ці численні замовлення на будівництво, Лев Гінзбург вдав�

ся до незвичайного на той час проекту, який став наочною рекламою його під�

приємства. За один рік (1901) конторою підрядника на вул. Миколаївській, 9

(тепер Городецького, 9) було зведено великий шестиповерховий прибутковий

будинок, що вважався тоді найвищим у місті. Ця будівля була серйозно пошко�

джена під час війни, але її відновили і зараз вона прикрашає центр Києва. Піс�

ля цього Гінзбург звів ще один висотний на той час будинок на сім поверхів.

Під час другої хвилі будівельного буму у Києві Лев Борисович вирішує побу�

дувати власний прибутковий будинок. І не просто звести звичайний особня�

чок, а продумує грандіозний проект будівництва першого київського хмарочо�

са. Для цього він викупив земельну ділянку в центрі за адресою вул. Інститут�

ська, 16�18. Проект першого київського хмарочоса розробили одеські архітек�

тори Мінкус та Троуп’янський. Будівництво гіганта тривало з 1910 по 1912 ро�

ки і обійшлося в 1,5 мільйона рублів.

Це був величезний 8�11�поверховий прибутковий будинок, розрахований на

94 комфортабельні квартири, найбільші з яких нараховували 11 кімнат (всього

їх було близько 500). На перших поверхах будинку Гінзбурга розміщувалися

продовольчі магазини. Споруда увінчувалася баштою, звідки відкривалися чу�

дові панорами Києва. Дім Гінзбурга був настільки відомий, що кожен візник

знав, де він знаходиться. Завдяки висоті у 50�60 метрів будівлю було видно на�

віть з околиць.

Тогочасні газети з захопленням описували будинок Гінзбурга. “З балконів

його верхніх поверхів відкривався неймовірний вид на Старе Місто з його ста�

ровинними церквами. Звідси можна було спостерігати в ясну погоду увесь Ки�

їв “з висоти пташиного польоту”. До речі, на горішні поверхи будинку меш�

канці підіймались на перших кованих ліфтах американської фірми “Отіс”.

Будинок Гінзбурга тридцять років привертав до себе увагу киян та гостей

міста та слугував справжньою окрасою й гордістю Києва. Але під час окупації

міста фашистами замінований радіокерованими фугасами хмарочос було піді�

рвано. Сила вибуху була такою великою, що він не підлягав відновленню. А

вже у 1950�х роках на його місці було споруджено готель “Москва” (тепер

“Україна”).

Після будівництва першого київського хмарочоса Льва Гінзбурга запрошу�

вали для спорудження висотних будинків у Чикаго, але мільйонер не погодив�

ся, захотівши бути № 1 у своєму місті. Важко сказати, чи жалкував про це Лев

Борисович, адже вже через декілька років в країні вирували революція і грома�

дянська війна... Нова влада націоналізувала прибуткові маєтки та особняки за�

можних киян, в тому числі і нерухомість Гінзбурга. Кажуть, що “король київ�

ських підрядників” втратив всі свої мільйонні статки і у 20�х роках помер у

злиднях в звичайній радянській лікарні
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 6 червня 2012 року

Як вберегтися 
від інтернет�шахрайства
"Хрещатик" з’ясував, що потрібно знати при віртуальних розрахунках
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

З ро в рі іль ість орист вачів
мережі інтернет в У раїні збільш є-
ться. Більше третини населення на-
шої держави наразі орист ються
Всесвітньою мережею. Відб вається
і плавна мі рація платіжно о просто-
р в вірт альн мереж . Відповідно
зростає рівень шахрайства в інтер-
неті. За останні півтора ро іль-
ість шахрайсь их операцій зросла
більш ніж двічі. “Хрещати ” з’яс -
вав, я им чином можна вбере ти
власні рах н и від шахраїв в мережі.

“Кількість розрахунків в мережі інтернет збіль�

шується з кожним роком, тому банки докладають

чимало зусиль, аби зробити цей сервіс для клієнтів

якомога безпечнішим та максимально інформують

власників платіжних карток про те, які існують ме�

тоди захисту розрахунків”,— стверджує Юлія Мо�

розова, директор Департаменту розвитку картково�

го бізнесу VAB Банку.

Як шахраї отримують інформацію

“Інтернет�транзакції є операціями з найвищим

рівнем небезпеки серед операцій з використанням

платіжних карток, — пояснює “Хрещатику” Окса�

на Задорожня, начальник управління моніторинга

клієнтських операцій ПАТ “Укрсоцбанк”.— Шах�

раї можуть перехопити інформацію під час її пере�

дачі до необхідного сайту (якщо система захисту

сайту є недосконалою). Окрім цього, навмисно

створюють Інтернет�фішинг�сайти, які клонують

web�ресурси, при цьому назва такого сайту дуже

схожа на назву оригінального, але відрізняється на

декілька букв, цифр, крапок, підкреслень”.

Варто пам’ятати, що навіть одна невірно вказана

літера може свідчити про те, що сайт є шахрай�

ським. Слід звернути увагу, чи коректно вказано

протокол передачі даних, що використовується в

комп’ютерних мережах. Якщо перед назвою сайту

замість “http” зазначено “https”, клієнт може бути

впевненим, що сайт є безпечним та обмінюється з

ним інформацією по захищеному каналу. Також

варто перевірити, чи усі меню на сайті є робочими

та зателефонувати до служби підтримки сайту, щоб

пересвідчитись, що телефон вказано вірно.

За словами експертів, опитаних “Хрещатиком”,

зібрати інформацію про картки можна лише завдя�

ки безпечності і неуважності громадян. “Смс�пові�

домлення на мобільний телефон, листи на робочу і

домашню електронну адресу, дзвінки від імені бан�

ку з вимогою під слушним приводом підтвердити

номер картки та пін�код, її термін дії і кодове слово

повинні насторожити власників карт. Особи, що

намагаються отримати обманним шляхом особисті

ідентифікаційні дані власника картки, або так звані

“фішери”, також вставляють в повідомлення поси�

лання на підставні сайти банків, компаній, що на�

дають послуги оплати картками в мережі. Щоб ваші

кошти на картці не потрапили до рук шахраїв, здій�

снювати переходи за такими посиланнями не вар�

то”,— додає Юлія Морозова.

Як зробити розрахунки  в мережі 
безпечними

Оксана Задорожня надає декілька основних по�

рад, яких слід дотримуватися власникам платіжних

карток задля безпечної оплати товарів і послуг у

Всесвітній павутині: “Рекомендується здійснювати

покупки на сайтах, в надійності яких ви абсолютно

впевнені. Також варто віддавати перевагу тим, що

підключені до програм Verified by Visa (Перевірено

Visa) або Secure Code (Безпечний Код); не викорис�

товуйте картки на сайтах без додаткового захисту

даних, що передаються (адреса сайту має починати�

ся з “https”, а не з “http”). Також бажано віддавати

перевагу сайтам, на яких номер картки при введен�

ні замінюється на “*” (“зірочка”) або інший символ

заміни”.

Фахівець також застерігає ні в якому разі не вико�

ристовувати PIN�код при проведенні інтернет�

транзакцій (у тому числі в якості пароля) і радить не

підтримувати залишок на карткових рахунках, що

значно перевищує суму угод (для того, щоб потен�

ційні шахраї не мали можливості проводити по�

дальші операції).

Для оплати покупок через інтернет�сайти україн�

ські банки пропонують спеціальні картки, призна�

чені виключно для цих операцій. “Краще викорис�

товувати окрему дебетову карту Visa Virtual (назва

картки може відрізнятися, залежно від банківської

установи — Авт.), яка буде використовуватися тіль�

ки для покупок у мережі,— стверджує Оксана Задо�

рожня.— Кошти на неї рекомендується переводити

безпосередньо перед наміром здійснити покупку в

обсязі, трохи більшому запланованих витрат”.

Власникам платіжних карток фахівці радять ку�

пувати речі тільки в перевірених інтернет�магази�

нах і платіжних сервісах, а угоди на аукціонах і за

приватними оголошеннями оплачувати лише після

перевірки інформації про продавця (рейтинг на

аукціоні, відгуки покупців). Користувачам інтерне�

ту також треба бути обережними при використанні

комп’ютерів загального доступу, які розташовані в

інтернет�клубах і кафе. Практично у всіх програ�

мах, які забезпечують доступ до інтернет�банкінгу,

передбачена кнопка виходу з системи управління

вашими банківськими рахунками, натискання якої

забезпечує завершення зв’язку (сесії) вашого бра�

узера і віддаленого банківського серверу. Слід також

знати, що всі браузери схильні запам’ятовувати дані

відвідуваних сторінок, в тому числі імена і паролі.

На всякий випадок необхідно завжди проводити

чищення пам’яті браузера, видаливши тимчасові

файли інтернет�сесії.

Крім того, убезпечити свою платіжну картку

можна за допомогою встановлення індивідуальних

авторизаційних лімітів. Це один із найбезпечніших

і найдешевших способів захисту. Таким чином ко�

регується максимальна сума для операцій з вико�

ристанням платіжної картки.

Окрім цього, Оксана Задорожня радить: якщо

вам обіцяють виплатити виграш або винагороду на

картковий рахунок і при цьому просять надати дані

вашої картки (номер картки, термін дії, три останні

цифри на смузі для підпису, нанесені способом ін�

дент�друку (CVV2/CVC2), або ПІН — код) — це

шахрайство. Для перерахування грошових коштів

на ваш картковий рахунок потрібні інші реквізити:

назва, МФО, ЄДРПОУ та адреса банку, номер ра�

хунку (ці дані вказані в Договорі про відкриття та

обслуговування карткового рахунку), а також ваші

персональні дані (ПІБ та ідентифікаційний код).

Дії у разі виявлення шахрайства

У першу чергу клієнту необхідно контролювати

рух своїх грошових коштів — регулярно отримувати

виписки у банку і підключити послугу СМС�пові�

домлення про кожну транзакцію. У разі виявлення

несанкціонованої операції необхідно відразу ж за�

телефонувати до Контакт�центр банку, заблокувати

свою картку, звернутися з письмовою заявою до фі�

нустанови і до органів МВС

Для оплати покупок через
інтернет�сайти українські банки
пропонують спеціальні картки,
призначені виключно для цих

операцій

Сім порад, як вберегти свої кошти від інтернет$шахраїв 
1. Не використовуйте ПІН під час замовлення товарів або послуг через мережу інтернет, а також за

телефоном/факсом. 
2. Не повідомляйте інформацію про платіжну картку або картковий рахунок через мережу інтернет,

наприклад ПІН, паролі доступу до рахунків, термін дії платіжної картки, кредитні ліміти, персональні
дані тощо. 

3. Для оплати товарів (послуг) через мережу інтернет використовуйте окрему платіжну картку (так
звана "віртуальна картка") з граничним лімітом, яка передбачена тільки для цього та не дає змоги
здійснювати з її використанням операції в торговельній мережі та зняття готівки. 

4.Необхідно використовувати сторінки в мережі інтернет (сайти/портали) тільки відомих і
перевірених інтернет�магазинів. 

5. Обов`язково переконайтесь у правильності зазначення адреси сторінок у мережі інтернет
(сайтів/порталів), до яких підключаєтесь і через які збираєтеся здійснювати оплату товарів (послуг),
оскільки схожі адреси можуть використовуватися для здійснення незаконних дій або сумнівних
операцій з використанням персональних даних платіжної картки. 

6. Здійснювати оплату товарів (послуг), придбаних через мережу інтернет, тільки зі свого
комп`ютера з метою збереження конфіденційності персональних даних та/або інформації про
картковий рахунок. Якщо оплата товару (послуги) здійснюється через чужий комп`ютер, після
завершення всіх розрахунків переконайтеся, що персональні дані та інша інформація не збереглися
(знову відкривши сторінку продавця, на якій здійснювалась оплата товару). 

7. Слід встановити на свій комп`ютер антивірусне програмне забезпечення і регулярно здійснювати
його оновлення та оновлення інших програмних продуктів (операційної системи, прикладних
програм). Це захистить вас від проникнення неліцензійного програмного забезпечення (вірусів). 

Джерело: НБУ 
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 6 червня 2012 року

Олександра ГУНІНА,
Оксана ДОБРУЧ,
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Традиційно в перший день
літа столиці відзначають
Міжнародний день захист
дітей. Не обділили ва ою
малень их иян й цьо о
ро . Та , до свята в місті
пройшло ба ато ці авих
заходів. Зо рема запра-
цювали приш ільні табори
відпочин та оздоровлен-
ня, пройшли театралізова-
ні вистави, майстер- ласи
та зма ання. Привітав ді-
тей зі святом та набли-
женням літніх ані л о-
лова КМДА Оле сандр По-
пов.

Реабілітація за допомогою
комп’ютера

У день захисту дітей голова

КМДА Олександр Попов завітав до

вихованців Дарницького дитячого

будинку!інтернату. У цьому на!

вчальному закладі виховуються дів!

чатка віком від 4 до 25 років з ура!

женнями центральної нервової сис!

теми. Наразі в інтернаті 138 вихова!

нок, 70 % з них — діти!сироти.

Олександр Павлович оглянув

приміщення закладу, відвідав май!

стерні, де дівчатка займаються різ!

ними видами творчості, та разом з

іншими гостями подивися концерт,

який до його приїзду підготували

вихованки закладу. На свято голова

КМДА завітав не з порожніми ру!

ками — він передав закладу техніку

для створення сучасного комп’ю!

терного класу. Тож ці дітки зможуть

долучитися до програми інтернет!

наставництва, яка наразі запрова!

джується у столичних будинках!ін!

тернатах.

“На жаль, влаштування дітей!си!

ріт з інвалідністю до прийомних сі!

мей є проблематичним, тому біль!

шість з них на все життя залишаю!

ться вихованцями державних за!

кладів. Для таких дітей важливим та

необхідним є спілкування з дорос!

лими. Саме тому в столичних бу!

динках!інтернатах буде запрова!

джена нова форма роботи — інтер!

нет!спілкування дітей з наставни!

ками, яких за спеціальними про!

грамами сьогодні готують міська

Служба у справах дітей спільно з

Благодійною організацією “Одна

надія”. Така форма інтернет!спіл!

кування позитивно сприятиме емо!

ційному та пізнавальному розвитку

вихованців таких закладів. Настав!

ництво гарантує кожній дитині, що

є людина, яка піклується про неї.

Дитина не залишена на самоті зі

своїми повсякденними проблема!

ми”,— зазначив Олександр Попов.

Різнобарв’я святкових 
розваг

Своє свято та початок літа близь!

ко тисячі дітей відзначили й біля

Київського палацу дітей та юнац!

тва.

З самого ранку тут діяли різні те!

матичні майданчики для дозвілля,

де могли побавитись діти з усього

Києва. Юні кияни мали змогу по!

грати у шахи та шашки, познайо!

митися з тваринами куточка живої

природи, здійснити подорож до

країни квітів та екзотичних рослин

і отримали перші уроки флористи!

ки. Також тут були організовані

майстер!класи з ліпки з тіста, бісе!

роплетіння та створення мозаїки з

керамічної плитки.

Крім того, для малечі був облад!

наний майданчик з туристичними

розвагами — змагання на мотузках,

краєзнавча вікторина та надувний

скеледром. А авіаційно!космічний

центр КПДЮ представив для ши!

рокого загалу зразки льотного спо!

рядження та демонстраційний па!

рашут. Тож нудьгувати малечі тут

було ніколи.

Цікаві ігри у пришкільних
таборах

До речі, з 28 травня у Києві роз!

почали свою роботу 99 пришкіль!

них таборів, у яких перебуває 8 ти!

сяч дітей. Днями один із таких та!

борів, який розмістився на базі спе!

ціалізованої школи № 47 імені Ан!

тона Макаренка, перевірив і голова

КМДА Олександр Попов. Він по!

спілкувався з дітьми, які займалися

цікавими розважальними іграми на

п’яти тематичних майданчиках, ог!

лянув приміщення, де вихованці

відпочивають, а також медичний

кабінет та їдальню.

“Мені дуже приємно, що тради!

ція пришкільних таборів не тільки

збереглася, а й розвивається. Адже

це значна допомога тим батькам,

які працюють, і чиї діти залишаю!

ться у місті на час канікул. Я озна!

йомився з умовами перебування ді!

тей, і вважаю, що вони на дуже ви!

сокому рівні. Адже за майже симво!

лічну плату діти отримують пре!

красне харчування і, що не менш

важливо, мають можливість займа!

тися тим, що їм подобається. Тож я

думаю, що у них залишиться багато

позитивних емоцій”,— зазначив

Олександр Попов.

Міському відділенню 
репродуктивного здоров’я
виповнилося 30 років

Також в рамках відзначення Між!

народного дня захисту дітей у сто!

лиці пройшло урочисте святкуван!

ня 30!річчя від дня створення Місь!

кого спеціалізованого відділення

репродуктивного здоров’я при Ки!

ївській міській клінічній лікарні

№ 6 (Консультація “Шлюб та

сім’я”). Заклад було створено у 1982

році, і він вважається одним з най!

старіших не тільки в Україні, а й на

території СНД.

У відділенні використовуються

сучасні методики діагностики та лі!

кування, а його фахівці проходять

стажування в центрах України та

країн СНД. За словами завідуючої

відділення Світлани Гібнер, сього!

дні тут надають повний спектр ме!

дичних послуг для подружніх пар:

консультації лікарів (гінеколог, ан!

дролог, психолог тощо), обстежен!

ня, лабораторна діагностика і ліку!

вання безплідного шлюбу, невино!

шування вагітності, сексуальної

дисгармонії тощо. За весь період

роботи відділення до лікарів звер!

нулося близько 19 тисяч подружніх

пар, з них 3 тисячі стали щасливи!

ми батьками

Європа в центрі Києва
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Під ар ою Др жби народів протя ом
місяця працюватиме Європейсь е
містеч о. На йо о території розміс-
тилися палат и, в я их можна дізна-
тись про е ономі , енер ети , ос-
віт в ЄС, а та ож ті можливості, я і
від риті для раїнців за ордоном.
О рім то о, відвід вачі мож ть відві-
дати онцерти, с шт вати страви з
раїнсь ої хні та без оштовно по-
рати спортивні і ри.

Європейське містечко — це спільний проект

Представництва ЄС в Україні та КМДА. Воно

створено як майданчик для обміну досвідом між

країнами ЄС та Україною. Святкова церемонія

відкриття днями відбулась за участю голови

КМДА Олександра Попова, посла Німеччини в

Україні Ганса Юргена Гаймзьота, а також глави

представництва Європейського Союзу в Україні

Жозе Мануеля Пінту Тейшейра.

“Інтеграція України в європейську культуру і

посилення дружніх стосунків з країнами ЄС є

сьогодні важливим напрямком у політиці нашої

держави. А “Євромістечко” — спільний проект

Представництва Європейського Союзу в Україні

та КМДА — сприятиме посиленню взаємообміну

культурними цінностями та досвідом. Впевне!

ний, що містечко користуватиметься популяр!

ністю, адже розташоване безпосередньо біля

фан!зони Євро!2012, тож всі українські вболі!

вальники і наші гості із!за кордону зможуть стати

учасниками цікавої культурної європейської про!

грами”,— підкреслив під час церемонії відкриття

Олександр Попов.

Проект представляє найкращі європейські

практики в одинадцяти сферах міжнародного

співробітництва, зокрема: “Україна в Європі”,

“Стала енергетика”, “Культурна спадщина”,

“Навчання в Європі”, “Разом до здорового су!

спільства” та інші. Паралельно презентовані у

містечку і українські національні традиції. Зокре!

ма проводить майстер!класи із виготовлення ви!

шиванок заслужений майстер народної творчості

Ганна Ушеренко. У павільйоні № 13 розміщене

українське кафе “Кулінарна Україна”.

У день відкриття гості мали можливість зіграти у

футбол на Кубок європейських посольств. Фут!

больне поле облаштоване безпосередньо під аркою

Дружби народів. Також тут діє майданчик для гри у

баскетбол. Нагадаємо, заходи у Європейському

містечку триватимуть щодня з 10.30 до 22.00, а у ви!

хідні дні — до 24.00. Виступи українських та зару!

біжних музикантів, покази мод та кінофестивалі,

тематичний парк, тимчасові виставки — це лише

мала частина того, що буде відбуватися протягом

червня під аркою Дружби народів

Під аркою Дружби народів запрацювало європейське містечко

Голосієво перевіряє 
готовність району 
до Євро:2012
В Голосіївсь ій РДА за частю олови

район Оле сандра Незнала відб лося
чер ове засідання штаб із забезпе-
чення безпе и та правопоряд насе-
лення та вболівальни ів під час прове-
дення в столиці фінальної частини чем-
піонат Європи-2012 з ф тбол . В
заході взяли часть заст пни и олови
райдержадміністрації, представни и
правоохоронних ор анів, ерівни и

стр т рних підрозділів РДА. Основна ва а б ла приділена питан-
ню прийом остей, завершенню робіт з бла о строю, поліпшенню
санітарно о стан , зо рема встановленню необхідної іль ості сміт-
тєвих рн, лі відації стихійної тор івлі. Під час засідання штаб б -
ло вирішено зверн тися до ерівництва тор овельних за ладів, роз-
ташованих на території район з ре омендаційним листом щодо об-
меження продаж спиртних напоїв вечірній та нічний час. О рема
ва а б ла приділена питанню взаємодії районної влади та право-
охоронних ор анів під час проведення Євро-2012. За рез льтатами
засідання штаб , напрацьовано та надано відповідні дор чення о-
м нальним сл жбам, стр т рним підрозділам, територіальним ор-
анам міністерств та відомств

В Голосіївському районі зросте мережа дитячих 
садочків
В Голосієво відб лась виїзна нарада на чолі з оловою Голосіїв-

сь ої райдержадміністрації Оле сандром Незналом з питання за-
вершення апітально о ремонт ДНЗ № 196 по в л. Дмитра Л цен-
а, 13.
Від риття цієї дош ільної станови допоможе вирішити проблем

влашт вання дітей до дитячих садоч ів стонаселеном мі ро-
районі Терем и — II.
Наразі заверш ються ремонтні роботи та триває бла о стрій те-

риторії. Першо о вересня дитсадо № 196 відновить робот я за-
лад ом нальної форми власності, розрахований на 207 малю ів. У
дитячом садоч працюватиме 12 р п, з я их 3 — для дітей ран-
ньо о ві , 7 — дош ільних, 2 — спеціальні для дітей з пор шення-
ми мовлення.
В освітній процес б д ть впроваджені Lego- та інформаційно- о-

м ні аційні техноло ії, інноваційна методи а Марії Монтессорі, -
манітарне спрям вання діяльності

Шевченківська РДА та НАДУ
підписали угоду 
про співробітництво
Днями відб лася офіційна з стріч о-

лови Шевчен івсь ої РДА Сер ія Зіміна
та ерівництва Національної А адемії
державно о правління при Президен-
тові У раїни. Метою заход б ло озна-
йомлення з діяльністю Національної
А адемії держ правління, а та ож під-
писання У оди про співробітництво.
Перед офіційною частиною заход

Сер ій Зімін та президент Національної А адемії Юрій Ковбасю
провели робоч з стріч, під час я ої більш предметно ознайомили-
ся з діяльністю А адемії та Шевчен івсь ої РДА, об оворили основ-
ні питання майб тньої співпраці. Потім для представни ів Шевчен-
івсь ої райдержадміністрації б ла проведена е с рсія: ості о ля-
н ли приміщення та навчальні а диторії Національної А адемії. Юрій
Ковбасю зазначив: “В А адемії створено всі мови для здоб ття
я існої с часної освіти. Постійно дос оналюється матеріально-тех-
нічна база навчальних орп сів та ртожит ів. Для підвищення
ефе тивності навчально о процес ви ористов ються нові інформа-
ційно- ом ні аційні техноло ії. Та , в А адемії від рито нов бібліо-
те з с часним еле тронним атало ом”.
Потім Сер ій Зімін та Юрій Ковбасю підписали од про співро-

бітництво між Шевчен івсь ою РДА та НАДУ при Президентові
У раїни. Предметом оди є під отов а та підвищення валіфі ації
державних сл жбовців на базі Національної А адемії, спільне про-
ведення на ово- ом ні ативних та льт рно-мистець их заходів,
а та ож надання е спертно- онс льтативних посл з питань теорії
та пра ти и місцево о самовряд вання

У Святошинському районі
відсвяткувади День 
захисту дітей
З на оди Міжнародно о дня захист

дітей 1 червня ці ава бла одійна ви-
става для малечі та ш олярів відб -
лась Вели ом імператорсь ом
цир -шапіто “Артфлай” під ерівниц-
твом засл женої артист и У раїни Ва-
лентини Р ден о.
Але спочат дітвор привітали

представни и влади. Зо рема з най ращими побажаннями до хлоп-
ча ів і дівчат зверн лися олова Святошинсь ої РДА Сер ій Рюмшин,
народний деп тат У раїни Оле сій Плотні ов та ерівни апарат
Святошинсь о о осеред Партії ре іонів Ві тор Міть о.
Зо рема олова район побажав малечі та ш олярам ці аво о й

змістовно о літньо о відпочин , подя вав педа о ам та бать ам за
невтомн працю по вихованню ідно о підростаючо о по оління — ін-
теле т альної еліти, майб тньо о нашої держави.
“Доро і юні др зі! У перший літній день в У раїні, я і всьом сві-

ті, відзначають добре і радісне свято — День захист дітей. Дитин-
ство — це ч дова пора сподівань на пре расне життя та здійснення
мрій. Ми, дорослі, віримо, що ви знайдете своє по ли ання житті,
той єдиний вірний шлях, і бать и, я і дали вам життя, б д ть пишати-
ся вами. Зичимо вам міцно о здоров’я, спіхів, радісно о та змістов-
но о відпочин під час літніх ані л!”,— зазначив Сер ій Рюмшин.
Під час проведення свята діти мали можливість полас вати соло-

дощами та пере лян ти ці ав цир ов вистав

Вихованцям дитбудинку 
сімейного типу Юсан 
вручено сертифікат 
на безкоштовне отримання
м’ясної продукції
1 червня з на оди відзначення Дня

захист прав дітей за підтрим и олови
Дарниць ої РДА Сер ія Віт овсь о о та
при сприянні Героя У раїни Оле сан-
дра Мостіпана, дире тора сільсь о ос-
подарсь ої асоціації “Нива Переяслав-
щини” б ло вр чено сертифі ат на без-
оштовне щотижневе право отримання

м’ясної прод ції ба атодітній сім’ї Оле сандра та Олени Юсан.
Вр чення сертифі ат відб лося в ма азині “Пятачо ” за адресою
в л. Срібно ільсь а, 22, що в Дарниць ом районі столиці

Юні ияни мали змо по рати шахи та отримали перші ро и флористи и

Новини районівСтолиця дбає про дітей
В свій день маленькі кияни отримали подарунки від міської влади

У день від риття "Євромістеч а" ості мали можливість зі рати ф тбол на К бо європейсь их посольств

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Ф
о

то
 Б

о
р

и
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А



–≤ÿ≈ÕÕfl  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»

5Хрещатик 6 червня 2012 року

ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №42 (1061)

СЕРЕДА,
6 червня
2012 року
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Про проведення 12.07.12 пленарного засідання IX сесії 
Київської міської ради VI скликання

Розпорядження № 37 від 31 травня 2012 року

Відповідно до частини дев’ятої статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 14, частини сьомої стат�
ті 22 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.07.11 № 383/5770, частини першої
статті 17 Статуту територіальної громади міста Києва:

1. Провести 12 липня 2012 року пленарне засідання IX сесії Київської
міської ради VI скликання о 10�00 годині в залі засідань Київради на 4�му
поверсі (вул. Хрещатик, 36).

2. Секретаріату Київради здійснити організаційне та матеріально�тех�
нічне забезпечення підготовки та проведення зазначеного пленарного за�
сідання IX сесії Київської міської ради VI скликання.

3. Це розпорядження довести до відома населення міста Києва, депу�
татів Київради, голів депутатських фракцій та груп Київради, керівників

структурних підрозділів виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації), працівників секретаріату Київської міської ради
у встановленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керу�
ючого справами Колесника М. П.

Заступник міського голови � секретар Київради 
Г. Герега

Про перенесення робочих днів у зв’язку 
з проведенням у м. Києві фінальної частини 

чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Рішення Київської міської ради № 589/7926 від 24 травня 2012 року

Відповідно до частини третьої статті 3 Закону України “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу в Україні”, з метою створення сприятливих умов для здійснення заходів, пов’язаних з проведенням у місті Ки�
єві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій
міста Києва (за винятком органів Пенсійного фонду України, Україн�
ського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”, Дер�
жавної казначейської служби та банківських установ) перенести у по�
рядку і на умовах, установлених законодавством, робочі дні (11, 15,
19) у червні 2012 року, в які будуть проводитись матчі фінальної час�
тини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, для працівників, яким

встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.
2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�

жавній адміністрації) разом із керівниками безперервно діючих підпри�
ємств та підприємств, пов’язаних з обслуговуванням населення, забезпе�
чити стабільне функціонування інфраструктури міста у дні, зазначені в
пункті 1 цього рішення.

3. Керівникам безперервно діючих підприємств та підприємств, по�

Про затвердження змін до Міської цільової програми підготовки 
та проведення у місті Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року 

з футболу
Рішення Київської міської ради № 488/7825 від 26 квітня 2012 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та на виконання пунк�
ту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.10 № 357 “Про затвердження Державної цільової програми підготовки та про�
ведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу” (зі змінами та доповненнями) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до Міської цільової програми підготовки та
проведення у місті Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу, затвердженої рішенням Київської міської ради від
15.07.10 № 1273/4711 (далі — Програма), згідно з додатком до цього
рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань сім’ї, молоді та спорту та постійну комісію Київра�
ди з питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської ради від 26.04.2012 № 488/7825

Зміни до додатка 2 "Завдання і заходи Міської цільової програми підготовки та проведення у м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"до Програми
1. Завдання 14. "Створення оптимальних умов для роботи засобів масової інформації та журналістів на основі впровадження найсучасніших інформаційно�телекомунікаційних технологій" викласти в такій редакції:

Найменування
завдання

Найменування
показника

Значення показника Найменування заходу Головний
разпорядник

бюджетних коштів,
інвестор

Джерела
фінансування

Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень
усього за роками усього за роками

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

14. Створення
оптимальних умов
для роботи засобів
масової інформації та
журналістів на основі
впровадження
найсучасніших
інформаційно�
телекомунікаційних
технологій

Організація роботи
представників засобів
масової інформації в
медіа�центрі
Приймаючого міста
Києва

Управління преси та
інформації

Державні кошти

Місцеві бюджети 2,85 2,85 

Інші джерела 

Разом 2,85 2,85 

Технічне оснащення
медіа�центру

Головне управління з
питань підготовки та
проведення в Україні
фінальної частини
чемпіонату Європи 2012
року з футболу

Державні кошти 

Місцеві бюджети 0,52 0,52 

Інші джерела 

Разом 0,52 0,52 

кількість, од. 1 1 Створення офіційного
веб�сайту м. Кисва як
Приймаючого міста
УЕФА ЄВРО�2012 та
його програмний
супровід (в т.ч.
комплексна система
захисту інформації)

Головне управління з
питань підготовки та
проведення в Україні
фінальної частини
чемпіонату Європи 2012
року з футболу

Державні кошти 

Місцеві бюджети 0,36 0,06 0,30 

Інші джерела 

Разом 0,36 0,06 0,30 

Разом за завданням
14, у тому числі: 

3,73 0,06 3,67 

Державні кошти 

Місцеві бюджети 3,73 0,06 3,67 

Інші джерела 

Найменування
завдання

Найменування
показника

Значення показника Найменування заходу Головиний
розпорядник

бюджетних коштів,
інвестор

Джерела
фінансування

Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень
усього за роками усього за роками

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

15. Будівництво,
реконструкція та
створення у м. Києві
та на прилеглих до
нього територіях та у
населених пунктах,
розташованих за
маршрутами руху
учасників чемпіонату і
туристів належної
інфраструктури,
розроблення
спеціальних
туристичних
маршрутів

Одиниць 35 35 Створення та
забезпечення діяльності
туристичних
інформаційних центрів
та екскурсійних пунктів

Головне управління
комунального
господарства

Державні кошти

Місцеві бюджети 0,79 0,79

Інші джерела

Разом 0,79 0,79

Придбання та
встановлення на
перехрестях м. Києва
дорожніх знаків та
інформаційних
покажчиків з
вказівками
найменувань вулиць
українською та
англійською мовою

Головне управління
транспорту та зв'язку
КП "Київдорсервіс"

Державні кошти

Місцеві бюджети 9,00 9,00

Інші джерела

Разом 9,00 9.00

Одиниць 358 20 60 20 258 Виготовлення та
встановлення
інформаційних стендів,
вказівників українсь�
кою, англійською та
іншими мовами

Головне управління
комунального
господарства 
Інвестор

Державні кошти

Місцеві бюджети 5,50 0,40 0,37 0,55 4,18

Інші джерела

Разом 5,50 0,40 0,37 0,55 4,18

Одиниць 50 10 20 20 Оренда та
інформаційно�технічне
забезпечення діяльності
туристичних терміналів

Головне управління
комунального
господарства 
Інвестор

Державні кошти

Місцеві бюджети 2,55 0,70 0,75 1,10

Інші джерела

Разом 2,55 0,70 0,75 1,10

Одиниць 8 3 1 4 Участь у міжнародних
виставково�ярмаркових
заходах з метою
пропагування м. Києва
за кордоном

Головне управління
комунального
господарства

Державні кошти

Місцеві бюджети 0,41 0,04 0,07 0,30

Інші джерела

Разом 0,41 0,04 0,07 0,30

Одиниць 6 2 2 2 Участь у виставково�
ярмаркових заходах у
м. Києві

Головне управління
комунального
господарства

Державні кошти

Місцеві бюджети 0,60 0,05 0,30 0,25

Інші джерела

Разом 0,60 0,05 0,30 0,25

в’язаних з обслуговуванням населення, забезпечити стабільне функціону�
вання інфраструктури міста та повноцінне обслуговування мешканців та
гостей міста Києва у дні проведення матчів фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступни�
ка міського голови — секретаря Київської міської ради Герегу Г. Ф.

Київський міський голова  Л. Черновецький

2. Завдання 15. "Будівництво, реконструкція та створення у м. Києві та на прилеглих до нього територіях та у населених пунктах, розташованих за маршрутами руху учасників чемпіонату і туристів, належної інфраструктури, розроблення спеціальних туристичних маршрутів" викласти в такій редакції:

Найменування
завдання

Найменування
показника

Значення показника Найменування 
заходу

Головний
розпорядник

бюджетних коштів,
інвестор

Джерела
фінансування

Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень

усього за роками усього за роками
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Впровадження схеми
маршрутного
орієнтування між
основними об'єктами
чемпіонату ЄВРО�2012 з
футболу

Головне управління
транспорту та зв'язку
КП "Київдорсервіс"

Державні кошти

Місцеві бюджети 1,00 1,00

Інші джерела

Разом 1,00 1,00

Впровадження схеми
організації дорожнього
руху в центральній
частині міста на час
проведення фінальної
частини чемпіонату
ЄВРО�2012 з футболу

Головне управління
транспорту та зв'язку
КП "Київдорсервіс"

Державні кошти

Місцеві бюджети 2,00 2,00

Інші джерела

Разом 2,00 2,00

Виготовлення
дозвільної інформації
та встановлення
туристичних
інформаційних пунктів
на зупинках
громадського
транспорту

Головне управління
транспорту та зв'язку
КП "Київпастранс"

Державні кошти

Місцеві бюджети 4,30 4,30

Інші джерела

Разом 4,30 4,30
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3. Завдання 19."Створення атмосфери футбольного свята, зокрема шляхом монтажу сучасних великих телевізійних екранів у всіх обласних центрах, курортах, місцях масового відпочинку, фан�зонах викласти в такій редакції:

Найменування
завдання

Найменування
показника

Значення показника Найменування 
заходу

Головний
розпорядник

бюджетних коштів,
інвестор

Джерела
фінансування

Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень
усього за роками усього за роками

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Разом за завданням
15, у тому числі:

26,15 1,10 1,21 0,92 22,92 

Державні кошти 

Місцеві бюджети 26,15 1,10 1,21 0,92 22,92 

Інші джерела 

Найменування
завдання

Найменування
показника

Значення показника Найменування 
заходу

Головний
розпорядник

бюджетних коштів,
інвестор

Джерела
фінансування

Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень
усього за роками усього за роками

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

19. Створення
атмосфери
футбольного свята,
зокрема шляхом
монтажу сучасних
великих телевізійних
екранів у всіх
обласних центрах,
курортах, місцях
масового відпочинку,
фан�зонах

Одиниць 1 1 Облаштування
офіційної фан�зонн на
Майдані Незалежності,
в т. ч. проектні роботи,
консультаційні послуги

Головне управління з
питань підготовки та
проведення в Україні
чемпіонату Європи 2012
року з футболу

Державні кошти

Місцеві бюджети 7,53 0,10 0,03 7,40

Інші джерела 12,00 12,00

Разом 19,53 0,10 0,03 19,40

Проведення
промоційних заходів 
м. Києва, як
Приймаючого міста
Турніру

Державні кошти

Місцеві бюджети 0,50 0,50

Інші джерела

Разом 0,50 0,50

у тому числі:

Найменування
завдання

Найменування
показника

Значення показника Найменування 
заходу

Головний
розпорядник

бюджетних коштів,
інвестор

Джерела
фінансування

Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень

усього за роками усього за роками

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Виготовлення квіткової
клумби Приймаючого
міста Києва

Головне управління
екології та охорони
природних ресурсів 
КО "Київзеленбуд"

Державні кошти

Місцеві бюджети 0,50 0,50

Інші джерела

Разом 0,50 0,50

Інформаційно�
роз’яснювальна  та
іміджева кампанія
щодо підготовки та
проведення у м. Києві
фінальної частини
чемпіонату Європи 2012
року з футболу

Державні кошти

Місцеві бюджети 0,73 0,73

Інші джерела

Разом 0,73 0,73

у тому числі:

В рамках святкування
Дня Європи
встановлення
інформаційно�
іміджевого стенду та
проведення спортивно�
розважальних заходів
за участю Послів листа
Києва, як Приймаючого
міста УЄФА ЄВРО 2012

Головне управління з
питань підготовки та
проведення в Україні
фінальної частини
чемпіонату Європи 2012
року з футболу

Державні кошти

Місцеві бюджети 0,10 0,10

Інші джерела

Разом 0,10 0,10

В рамках святкування
Дня Києва встановлення
інформаційно�
іміджевого стенду та
проведення спортивно�
розважальних заходів
за участю Послів міста
Києва, як Приймаючого
міста УЄФА ЄВРО 2012

Головне управління з
питань підготовки та
проведення в Україні
чемпіонату Європи 2012
року з футболу

Державні кошти

Місцеві бюджети 0,10 0,10

Інші джерела

Разом 0,10 0,10

Кількість прес�
конференцій,

брифінгів.
круглих столів,

од.

16 10 6 Проведення прес�
конференцій,
брифінгів, круглих
столів

Управління преси та
інформації

Державні кошти

Місцеві бюджети 0,01 0,01

Інші джерела

Разом 0,01 0,01

Кількість
інтернет�

конференцій,
од.

8 6 2 Проведення інтернет�
конференцій з містами�
партнерами

Управління преси та
інформації

Державні кошти

Місцеві бюджети 0,01 0,01

Інші джерела

Разом 0,01 0,01

Найменування
завдання

Найменування
показника

Значення показника Найменування 
заходу

Головний
розпорядник

бюджетних коштів,
інвестор

Джерела
фінансування

Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень

усього за роками усього за роками

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Кількість
відеомостів, од.

5 3 2 Проведення відеомостів
приймаючими містами
України та Польщі

Управління преси та
інформації

Державні кошти

Місцеві бюджети 0,02 0,02

Інші джерела

Разом 0,02 0,02

Кількість
публікацій
(випуск по
п’ятницях), од.

60 40 20 Серія публікацій в
друкованих засобах
масової інформації з
розрахунком на широку
аудиторію

Управління преси та
інформації

Державні кошти

Місцеві бюджети 0,49 0,49

Інші джерела

Разом 0,49 0,49

Кількість
відвідувачів

707000 707000 Виконання програм
підготовки та
проведення чемпіонату,
зокрема організації
дозвілля учасників
чемпіонату та туристів
(підготовка купьтурно�
мистецьких програм,
організація гастролей
творчих колективів,
поновлення репертуару
театрів)

Головне управління
культури

Державні кошти

Місцеві бюджети 7,57 0,20 0,40 1,39 5,58

Інші джерела 3,00 0,70 1,00 1,30

Разом 10,57 0,90 1,40 2,69 5,58

Кількість, од. 1625 1625 Придбання квитків
Приймаючим містом
Києвом на матчі Турніру
УЄФА ЄВРО 2012

Головне управління з
питань підготовки та
проведення в Україні
фінальної частини
чемпіонату Європи 2012
року з футболу

Державний бюджет

Місцеві бюджети 3,17 3,17

Інші джерела

Разом 3,17 3,17

Відкриття та закриття
чемпіонату ЄВРО�2012 у
фан�зоні

Головне управління з
питань підготовки та
проведення в Україні
фінальної частини
чемпіонату Європи 2012
року з футболу

Державні кошти

Місцеві бюджети 1,89 1.89

Інші джерела

Разом 1,89 1,89

Підготовка та
проведення
передматчевих
церемоній фінальної
частини чемпіонату
УЕФА ЄВРО�2012 
у м. Києві

Головне управління з
питань підготовки та
проведення в Україні
фінальної частини
чемпіонату Європи 2012
року з футболу

Державні кошти

Місцеві бюджети 0,40 0,40

Інші джерела

Разом 0,40 0,40

Заходи, повязані з
проведенням в м. Києві
фінального
жеребкування Турніру
УЄФА ЄВРО�2012

Головне управління з
питань підготовки та
проведення в Україні
фінальної частини
чемпіонату Європи 2012
року з футболу

Державні кошти

Місцеві бюджети 0,10 0,10

Інші джерела 

Разом 0,10 0,10 

Продовження в наступних номерах



7

КУЛЬТУРА
Хрещатик 6 червня 2012 року

Кращих письменників України 
"коронували"
Стали відомі переможці конкурсу "Коронація слова�2012"
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

В останній день весни ор анізатори
12- о літерат рно о он рс “Коро-
нація слова” на ородж вали дипло-
мантів та ла реатів — авторів рома-
нів, п’єс, іносценаріїв, пісенної лі-
ри и та творів для дітей з сієї
У раїни. Цьо о ро перш премію
номінації “Романи” отримала Оль а
Слоньовсь а з Івано-Фран івсь а.
Ба ато серед переможців б ло і и-
ян, зо рема, за най ращий іносце-
нарій та п’єс . А стріч за ращим
іносценарієм для дітей Ві тора Ан-
дрієн а про раїнсь о о силача не-
вдовзі побачать і лядачі.

31 травня цвіт українського письменства зібрався

на традиційну щорічну церемонію нагородження

“Коронація слова”. Незмінною ведучою вже вкотре

була Ольга Сумська, а її партнером став Зіновій Ка#

рач. “Ми відкрили понад 250 нових імен в україн#

ській літературі, видали понад 150 книжок, і вже

близько 7 стрічок створено за творами вітчизняних

письменників", — відзначила засновник конкурсу

Тетяна Логуш.

Для дітей знімають історію 
про Івана Силу

Цього разу автором найкращої пісенної лірики,

присвяченої дітям, став киянин В’ячеслав Кукоба

(за твір “Рак”), кращої дитячої п’єси — також киян#

ка Катерина Цимбаліст (“Лісова царівна і Зоре#

гляд”). Першу премію у номінації “Прозові твори

для дітей” розділили Галина Вдовиченко зі Львова

(“Ліга непарних шкарпеток”) та Валентин Бердт з

Харкова (“Все починається в тринадцять”). Приєм#

ним сюрпризом стала перша премія у номінації “Кі#

носценарії для дітей” — її отримали Віктор Андрієн#

ко та Ігор Письменний за сценарій “Карпатський

кротон”. Як розповів Віктор Андрієнко, стрічка про

українського героя Івана Силу побачить світ у 2013

році, адже гроші на зйомки вже надала держава.

Продюсером картини став Володимир Філіппов

(він був продюсером успішного українського філь#

му “ТойХтоПройшовКрізьВогонь”), а зіграють в

ньому українські силачі Дмитро Халаджі та Василь

Вірастюк. Сценарій написаний за літературним тво#

ром Олександра Гавроша про Івана Фірцака з За#

карпаття, якого у 1928 році назвали найсильнішою

людиною планети.

Найкращу пісенну лірику написав
Анатолій Матвійчук, а роман 
за власними спогадами — Ольга 
Слоньовська

Приємні несподіванки були і у “дорослих” номі#

націях. Так, першу премію за пісенну лірику отри#

мав Анатолій Матвійчук (“Колискова сину”). “Я не

подавався на конкурс, 10 моїх нових творів на “Ко#

ронацію” відправила дружина,— розповів автор. —

Хочу зазначити, що є багато співаків, але мало спів#

ців, які лікують душу”. У номінації “П’єси” пере#

могла киянка Надія Симчич за твір “Кінець епохи

вишневих садів”. А першу премію за “Кіносценарії”

отримала Надія Кошман (“Джульєтти”), також з

Києва.

Наприкінці нагороджували у найпрестижнішій

номінації — “Романи”. Тут третє місце посіла Мі#

ла Іванцова за твір “Гра у паралельне читання”.

Другу премію отримала Зінаїда Луценко з містечка

Цибулів Черкаської області за роман “Необдумана

міловиця”. А переможницею стала Ольга Сло#

ньовська з Івана Франківська з автобіографічним

романом “Вві сні і наяву, або Дівчинка на кулі”. За

словами письменниці — доцента Прикарпатсько#

го університету, це вже її 50#та книжка, свого часу

Слоньовська номінувалась навіть на Шевченків#

ську премію.

У планах “Коронації” — 
“Золоті письменники України”

“Коронація слова” не зупиняється, і цього року

започатковує нову літературну премію — “Золоті

письменники України”. Основний критерій для но#

мінантів — наклад понад сто тисяч примірників

книги. Відзнакою нагороджуватимуть усіх україн#

ських письменників, не лише “коронаційних”, які

видали справжні бестселери. За словами Тетяни та

Юрія Логушів, на нову премію їх надихнула перший

“золотий” автор “Коронації слова” Люко Дашвар,

сукупний наклад творів якої сягає трьохсот тисяч

примірників. Нову відзнаку вручатимуть на Золотій

вечірці, яку планується провести вже в жовтні. Про#

позиції на номінантів#”золотих” авторів приймаю#

ться від Спілки письменників, видавництв, громад#

ських організацій.

До речі, вже розпочався прийом заявок на кон#

курс “Коронація слова#2013”. Твори прийматимуть

до 1 грудня 2012 року

Для письменниці Оль и Слоньовсь ої з Івано-Фран івсь а перша премія номінації "Романи"
стала справжньою несподіван ою
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Ре онстр ція завод "Енер ія" ПАТ "Київенер о"

по в л. Коле торній, 44 з станов ою лінії
для термічно о знеш одження (спалювання)

відходів, системи хімічно о очищення димових азів
від сміттєспалювальних отлоа ре атів №№ 1-4

Мета: Б дівництво о ремої спор ди еле тричної станції з отлом
сміттєспалювачем та парот рбінною станов ою пот жністю 7,15 МВт, а
та ож очисним обладнанням димових азів, системою шла о-
золовидалення та ін. на існ ючій території сміттєспалювально о завод
"Енер ія" ПАТ "Київенер о". Знеш одження азових ви идів від спол
сір и, хлор , фтор , ор анічних ислот, важ их металів, а та ож
залиш ової іль ості механічних домішо передбачає ви ористання
системи хімічно о очищення димових азів.

Соціальне завдання: Вплив об'є т на нав олишнє соціальне
середовище має позитивний хара тер, та я нове обладнання, що б де
встановлено в разі реалізації даної роботи, має ращі е оло ічні
по азни и. Ре онстр ція завод призведе до зменшення іль ості ТПВ,
я і вивозяться та на опич ються на полі онах ТПВ.
Введення в е спл атацію системи хімічної очист и димових азів

сміттєспалювальних отлоа ре атів, я а є природоохоронною спор дою,
дозволить значно знизити не ативний вплив сміттєспалювально о
підприємства на нав олишнє природне середовище.
Крім то о, творюються додат ові робочі місця.

Перелі найбільших впливів на стан НС:
На території передбачаємо о вплив ви идів забр днюючих речовин

від об'є т , що прое т ється, відс тні поп ляції або о ремі представни и
зни аючих видів фа ни та флори, занесені в Червоні Кни и.
У раді сі 3 м від межі санітарно-захисної зони відс тні об'є ти

природно-заповідно о фонд сіх ате орій.
Е оло ічно небезпечний вплив об'є т на рослинний і тваринний світ,

земельні рес рси, еоло ічне, соціальне і техно енне середовище
відс тній.

Вплив на повітряне середовище: При б дівництві та е спл атації
об'є т рівень забр днення атмосфери від сіх джерел за визначенням
ДСП-201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферно о повітря
населених місць (від забр днення хімічними і біоло ічними речовинами)"
відноситься щодо рівня забр днення — до доп стимо о, щодо ст піні
небезпечності — до безпечної.

Ма симально разові ви иди забр днюючих речовин при
б дівництві незначні.
При е спл атації об'є т : Відповідно до санітарної ласифі ації з ідно з

ДСП 173-96 "Державні санітарні правила план вання та заб дови
населених п н тів" (додато №4) завод "Енер ія" ПАТ "Київенер о" є
об'є том II лас небезпе и. Нормативна С33 для ньо о становить 500 м.
Санітарно-захисний розрив та відстані до існ ючих б дівель

відповідають діючим нормативним до ментам (ДБН 360-92**,
ДСП 173-96).
Ма симальні приземні онцентрації забр днюючих речовин від об' є т

по ожном забр днюючом ін редієнт не перевищ ють (без врах вання
фон ) 0,1 ГДК.

Вплив на р нт: Вплив об'є т на ґр нтове середовище не
відб вається. Прое том передбачені засоби збері ання та тилізації
відходів виробництва відповідно до їх с лад .

Вплив на рослинність:
Роботою передбачено ма симальне збереження зелених насаджень,

площа озеленення становить 600,0 м2. Отже, вплив об'є т на флор
незначний.

Ш мовий вплив: Об'є т не створюють в виробничих приміщеннях, а
та ож на приле лій території рівнів зв ово о тис , що перебільш ють
нормативні.

Вплив на водне середовище: При ф н ціон ванні об'є та
забр днення поверхневих і підземних вод не відб деться. С идні води від
об'є т відповідають нормативним вимо ам.

Зобов'язання замовни а щодо здійснення прое тних рішень:
прийняті прое тні рішення дозволять до мінім м звести вплив
б дівництва та е спл атації о ремої спор ди еле тричної станції з отлом
сміттєспалювачем та парот рбінною станов ою пот жністю 7,15 МВт, а
та ож очисним обладнанням димових азів, системою шла о-
золовидалення та ін. на існ ючій території сміттєспалювально о завод
"Енер ія" ПАТ "Київенер о" на нав олишнє середовище, природні
рес рси, здоров'я і доброб т населення.
Замовни зобов'яз ється повном обсязі реаліз вати всі технічні,

ор анізаційні, фінансові та інші рішення, передбачені прое том, а та ож
протя ом сьо о період е спл атації дотрим ватися техноло ічно о
ре ламент , відш од вати сировинні і матеріальні збит и по
забезпеченню безпечної е спл атації і та им чином арант вати
ви онання е оло ічних вимо .

Від и та пропозиції надавати протя ом 30-ти днів за адресою:
м. Київ, в л. Вели а Житомирсь а, 15-а, тел. 272-32-07.

Адміністративною оле ією Полтавсь о о обласно о терито-
ріально о відділення Антимонопольно о омітет У раїни прийнято
рішення від 11.01.2011 № 2/10-рш про визнання пор шення за оно-
давства про захист е ономічної он ренції в діях товариства з
обмеженою відповідальністю "Земля У раїни" (місцезнаходження: 03127,
м. Київ, Голосіївсь ий район, проспе т 40-річчя Жовтня, 100/2; од
ЄДРПОУ 32303249), державно о підприємства "Полтавсь ий на ово-
дослідний та прое тний інстит т земле строю" та державно о на ово-
виробничо о підприємства "Полтавсь ий еодезичний центр". У зв'яз з
неможливістю вр чити опію рішення ТОВ "Земля У раїни, з повним
те стом рішення можна ознайомитись в Полтавсь ом обласном
територіальном відділенні Антимонопольно о омітет У раїни за
адресою: м. Полтава, в л. Зи іна, 1, . 320.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовни ): Головне правління ом нально о
осподарства ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації).
Поштова і еле тронна адреса: У раїна, 01025, м. Київ, в л. В. Жито-

мирсь а, 15-а.

2.Місцерозташ вання майданчи ів (трас) б дівництва (варіанти):
м. Київ, в л. Коле торна, 44. філіал "Завод "Енер ія" ПАТКиївенер о" .

3. Хара теристи а діяльності (об'є т ): Система хімічно о очищення
димових азів, я і відходять від сміттєспалювальних отлоа ре атів.
Витрата димових азів — 90000 нм3/ од. від одно о отлоа ре ат .
Б дівництво о ремої спор ди еле тричної станції з отлом

сміттєспалювачем та парот рбінною станов ою пот жністю 7,15 МВт, а
та ож очисним обладнанням димових азів, системою шла о-
золовидалення та ін. на існ ючій території сміттєспалювально о завод
"Енер ія" ПАТ "Київенер о".

(орієнтовно по об'є там-анало ам, належність до об'є тів, я і є е оло ічно
небезпечними, наявність трансмежево о вплив )
Технічні і техноло ічні дані: 4 лінії азоочищення (о рема лінія для
ожно о отлоа ре ат ). Ефе тивність очист и: зола — 99,9%; ислі
с ладові димових азів — 90-94%;важ і метали та діо сини — до 84%.

(види і об'єми прод ції, я а виробляється)

4. Соціально-е ономічна необхідність план ємої діятельності
Зменшення не ативно о вплив на нав олишнє природне середовище.

5. Потреба в рес рсах при б дівництві та е спл атації:
земельних Не потреб є
(площа земель, я і відводяться для тимчасово о ви орист вання та постійно о

орист вання)
сировинних Вапно-"п шон а" — 3,5 тис. т/рі ; а тивоване в ілля —

182,25 т/рі .
(виды, объемы, месторазработ и и добычи, источни и пол чения)
енер етичних (паливо, еле троенер ія, тепло) ел.енер ія —

18720,12 МВт/рі ; стиснене повітря — 4050 тис. м3/рі .
(види, об'єми, джерела)

водних Вода питної я ості 172,0 м3/рі ; вода технічна —
35,5 тис.м3/рі .

(об'єми, необхідна я ість, джерела водозабезпечення)
тр дових 12 чолові

6. Транспортне забезпечення (при б дівництві та е спл атації)
транспорт б дівельної ор анізації, при е спл атації — транспорт
підприємства.

7. Е оло ічні та інші обмеження план ємої діяльності за
варіантами
дотримання природоохоронних заходів, запропонованих в прое ті.

8. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист теріторії по
варіантам
Ви онання вимо нормативних до ментів при б дівництві.

9.Можливий вплив (при б дівництві та е спл атації) на
нав олишнє середовище:

лімат і мі ро лімат відс тній
повітряне ви иди забр днюючих речовин в атмосфер
водне відс тній
р нт відс тній
рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти відс тній
нав олишнє соціальне середовище (населення) позитивний
нав олишнє техно енне середовище відс тній

10. Відходи виробництва і можливість їх повторно о
ви ористання, тилізації, знеш одження або безпечно о поховання
тилізація та повторне ви ористання залежно від видів відходів.

11. Об'єм ви онання ОВНС відповідно до ДБН А.2.2-1-2003

12. Участь ромадс ості Ознайомлення з матеріалами прое т
та ОВНС і подання пропозицій

(адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами прое т і ОВНС, пропозицій в
ор ан місцево о самовряд вання на протязі одно о місяця)
Від и та пропозиції надавати на протязі 30-ти днів за адресою: м. Київ,

в л. Вели а Житомирсь а, 15-а, тел. 272-32-07.

Київсь а місь а державна
адміністрація повідомляє, що
за рез льтатами он рс по
зал ченню інвестора до б дів-
ництва інфрастр т ри р хо-
мо о (мобільно о) зв'яз в Ки-
ївсь ом метрополітені пере-
можцем визначено ТОВ "ЕСУ",
рез льтати затверджені розпо-
рядженням Київсь ої місь ої
державної адміністрації від
29.05.2012 № 880.

Київсь а місь а державна
адміністрація повідомляє, що
за рез льтатами он рс по
зал ченню інвестора до здійс-
нення заходів з облашт вання
37 пішохідних підземних пере-
ходів (Лот 5) переможцем ви-
значено ТОВ "МІСТЕР-КЛІН",
рез льтати затверджені розпо-
рядженням Київсь ої місь ої
державної адміністрації від
31.05.2012 № 905.

Київсь а місь а державна
адміністрація повідомляє, що
за рез льтатами он рс по
зал ченню інвестора до здій-
снення заходів з облашт вання
38 пішохідних підземних пере-
ходів (Лот 3) переможцем ви-
значено ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ
БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДІНГ", ре-
з льтати затверджені розпо-
рядженням Київсь ої місь ої
державної адміністрації від
31.05.2012 № 894.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація (орендодавець) має
намір передати в орендне орист вання нежитлове приміщення в спеціалізованій
ш олі № 181 ім. І. К дрі за адресою: м. Київ, в л. І. К дрі, 22-а, за альною площею
50,30 в.м (2 поверх) з метою надання додат ових освітніх посл .
Балансо трим вач — Управління освіти Печерсь ої районної в м. Києві державної
адміністрації (м. Київ, в л. Інстит тсь а, 24/7). Рин ова вартість об'є та оцін и
станом на 30.11.2011 р. — 427777,00 рн. без ПДВ. За довід ами звертатись за тел.
044-253-00-86. Заяви подавати протя ом 10 робочих днів з дня офіційно о
оп блі вання о олошення в азеті "Хрещати ".

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація (орендодавець) має
намір передати в орендне орист вання нежитлове приміщення в Ліцеї
інформаційних техноло ій № 79 за адресою: м. Київ, в л. Ш. Р ставелі, 37,
за альною площею 45,30 в.м (2 поверх) з метою надання додат ових освітніх
посл . Балансо трим вач — Управління освіти Печерсь ої районної в м. Києві
державної адміністрації (м. Київ, в л. Інстит тсь а, 24/7). Рин ова вартість об'є та
оцін и станом на 30.11.2011 р. — 650937,00 рн. без ПДВ. За довід ами звертатись
за тел. 044-253-00-86. Заяви подавати протя ом 10 робочих днів з дня офіційно о
оп блі вання о олошення в азеті "Хрещати ".

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація (орендодавець) має

намір передати в орендне орист вання нежитлове приміщення в середній

за альноосвітній ш олі І-ІІІ ст пенів № 90 за адресою: м. Київ, в л. Лаврсь а, 2,

за альною площею 67,5 в.м (1 поверх) з метою надання додат ових освітніх посл .

Балансо трим вач — Управління освіти Печерсь ої районної в м. Києві державної

адміністрації (м. Київ, в л. Інстит тсь а, 24/7). За довід ами звертатись за тел. 044-

253-00-86. Заяви подавати протя ом 10 робочих днів з дня офіційно о

оп блі вання о олошення в азеті "Хрещати ".

Деснянсь ий районний с д. м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Камелю а
Р слана Івановича в с дове засідання, я е відб деться 19.06.2012 ро о 10.00 за
адресою: м. Київ, пр-т Мая овсь о о, 5-в, аб. № 29, для роз ляд цивільної справи за
позовом ТДВ "Страхова омпанія "Альфа-Гарант" до Камелю а Р.І. про відш од вання
ш оди в поряд ре рес .

Адреса с д : м. Київ, пр. Мая овсь о о, 5-в , аб. 29.
С ддя Є.П. Смирнова

Втрачено Свідоцтво про право на спадщин за за оном від 26.08.2009 ро ,
видане Третьою Київсь ою державною нотаріальною онторою, нотарі с
Синьовид І.О., на ім'я Кринич о Антоніна Анатолійовича на вартир за адресою:
м. Київ, в л. Коперни а, б д. 18, в. 6. Зареєстровано в реєстрі за № 1-1657.

Свідоцтво на право власності на вартир за адресою Київ, в л. Зрош -
вальна, 3-Б, в. 195, видане з ідно розпорядження № 81 від 18.01.2001р.,
та д блі ат, виданий з ідно розпорядження № 37/81-Д від 06.04.2006р.,
на ім'я Трохимч Ганни Михайлівни, Трохимч а Оле сандра Васильо-
вича вважати недійсними.
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Спортивні новини

Гандбол. Жіноча збірна України вийшла 
у фінальну частину ЧЄ�2012
Першими в фінальн частин андбольно о Євро-2012 з сьомої р -

пи вийшли іспан и. У с бот бронзові медаліст и ЧС-2011 впевнено
обі рали на своєм майданчи швейцаро — 29:19. Доля др ої п ті-
в и виріш валася недільно о вечора в Запоріжжі в очній з стрічі націо-
нальних оманд У раїни та Ісландії. Проп стивши першими, наші
спортсмен и швид о вийшли вперед і надалі лише двічі до перерви
дозволили с перницям наздо нати себе ( оли рах но ставав 3:3, а
потім 4:4). А на 24-й хвилині, після ола в порожні (!) ворота Ві торії
Борщен о розрив дійшов до шести м'ячів. У др ом таймі б в момент,
оли табло висвіч вало 17:16 і ості переб вали в атаці. Але перелом
не відб лося. Перемо а залишилася за раїн ами: 22:20, і наша жіно-
ча збірна вдесяте поспіль вист пить фінальном т рнірі чемпіонат
Європи. Разом з У раїною та Іспанією вирішальних баталіях Євро-
2012, що відб дется 2—16 р дня в Голландії, візьм ть часть Німеччи-
на, У орщина, Р м нія, Сербія, Чорно орія, Росія, Франція, Ма едонія,
Швеція, Чехія, Хорватія і Данія. Ще двома деле атами на фор мі ста-
н ть чинний чемпіон Старо о Світ збірна Данії і осподарі чемпіона-
т — олланд и

Легка атлетика. Вітчизняні спортсмени вдало 
виступили на турнірі у Польщі
В Бид ощі (Польща) відб вся традиційний міжнародний т рнір з ле -
ої атлети и — "Європейсь ий атлетичний фестиваль". У раїнці зайня-
ли чотири призових місця. Оль а Земля перемо ла в бі на 400 м з
рез льтатом 52,15 се , випередивши двох британо , що пробі ли з
ращими особистими рез льтатами в сезоні — Лі Ма Коннелл (52,31)
і Ні ол Сандерс (52,33). Ма сим Маз ри б в др им се торі для
стриб ів з жердиною з рез льтатом 5,62 м, по азавши одна овий ре-
з льтат з поля ом Павелом Войцєховс і, але випередивши йо о по
спробах. Перемі др ий поля Л аш Міхалс і (5,72). У бі з бар’єра-
ми (дистанція 400 м) третє місце посіла Анна Ярощ , пробі ши дис-
танцію з най ращим особистим рез льтатом сезоні — 55,28. Пере-
мо ла цій дисципліні бол ар а Ваня Стамболова (54,08), др ою б -
ла росіян а Наталія Антюхова (54,50). Трій призерів зам н ли Віталій
Б трим, Дмитро Би л й, Єв ен Г цол і Володимир Б ра ов в естафе-
ті 4х400 м (3.05,18). Перші два місця польсь их оманд. За ро від
п'єдестал з пинилися, зайнявши четверті місця, Станіслав Мельни ов
бі на 400 м з/б — 50,23 і Анжела Шевчен о на 1500 м — 4.08,75

Фехтування. Богдан Нікішин — срібний призер
етапу Гран�прі у Швейцарії
В Берні (Швейцарія) пройшов етап Гран-прі з фехт вання на шпа ах

серед чолові ів. У раїнсь ий шпажист Бо дан Ні ішин в півфіналі пере-
мі итайця Лі Г оцзі, а фінальном поєдин пост пився осподаре-
ві т рнір Ма с Хейнцер (12:15) і посів др е місце. Третє місце роз-
ділили франц з Жан-Мішель Люсена і итаєць Лі Г оцзі

Температура + 23°С

Атм. тиск 738 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 65 %

Температура +26°С

Атм. тиск 738 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 60 %

Температура +20°С

Атм. тиск 739 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 90 %

Прогноз погоди на 6 червня 2012 року

ОВНИ, від вас вима ається стати блис чим ор анізатором сво-
о і ч жо о робочо о процес ; проб діть менеджерсь жил , ни-
ні вона зап льс є на повн сил , і всі, хто волею долі опинився по-
ряд, б д ть задоволені і безмежно вам вдячні. На приб т овій
сфері це та ож позначиться позитивно. Я що з имось із давніх
знайомих вос ресне ретроспе тивний роман, пам’ятайте, що за
пор шення шлюбної обітниці вірності доля вас по арає!
ТЕЛЬЦІ фонтан ють пот жною енер ією і здатні з одна овим за-

взяттям ризти раніт на и, вати роші, дос оналюватися про-
фесійно, опатися на ороді, дося ати висо их спортивних рез ль-
татів. Не лін йтеся, план йте найс ладніші справи, нині фізичний,
роз мовий, творчий тон с на ма сим мі. На шлях носталь ічних
бажань шлаґба м піднято, ваше "хоч " свят є перемо , я вис-
траждали та заробили раніш, і тепер пожинаєте посіяний рожай.
БЛИЗНЯТА, завдя и а тивізації олосально о вн трішньо о по-

тенціал , наполе ливості, пра тицизм і осяйній чарівності непід-
орених вершин для вас не існ ватиме. Прист пайте до ви онання
онстр тивних завдань, пов’язаних з матеріальним стат сом, до-
машніми та професійними проблемами.
РАКИ, матеріальна заці авленість най раще простим лює і

з рт є з бла овірним (діловими омпаньйонами) заради надхо-
джень до аманця. Тож зла оджено тр діться, а п стопорожнім ба-
лач ам та не прорахованим до дрібниць діям зась! Я що р тите з
имось таємні ш ри-м ри, тихо айф йте і ні ом про це (о рім до-
вірених осіб) не роз олош йте.
ЛЕВИ в ч довій професійній формі, шефа ходите в люблен-

цях, а це — золоті озирі, тож р тіться, натис айте на ар’єрні пе-
далі, наполе ливо заробляйте роші, а неви ідні ділові замовлен-
ня — то не ваш лопіт.
ДІВИ, ви на романтичній хвилі, обставини спон ають до ідеалі-

зації людей, одна не і нор йте інтимно о аспе т стос н ів з
принцем серця, се с альний потя має рати оловн роль. І т т
ви — неперевершена жриця охання! Лям рні зв'яз и на роботі
постарайтеся ви ористати з ви одою з метою ар'єрної стабільно-
сті.
ТЕРЕЗИ, аби збере ти армонію подр жніх стос н ів, присвя-

тіть день зала одженню домашніх поб тових проблем. Можете
влашт вати апітальне прибирання, ремонт під рідним дахом з
рах ванням розмір сімейно о бюджет . Надходження рошей до
спільної азни йде нормальним темпом, оловне — їх правильно
розподілити.
СКОРПІОНИ, пра матизм — ваш вірний др , менше порожніх

слів, більше он рети и. Ви маєте ч довий шанс зав'язати пра -
тичні онта ти, домовитися з людьми на ці аві для вас теми, до-
ся ти реально о спіх в с місном партнерсь ом прое ті.
СТРІЛЬЦІ, аби вас не спіт али злидні, тр діться на совість,

творчі е сперименти дозволяються лише на дозвіллі з хобі. А
сл жба вима ає онсервативних перевірених часом на пра тиці
методів роботи. Тоді вимо ливий шеф б де задоволений, і ви не
б дете червоніти, доп с аючи помил и через наївні фантазії. З ді-
ловими союзни ами все ч дово, майте на вазі: ваша отовність
поділитися собою, піти на омпроміс заради вселенсь ої армонії
є апо еєм д ховної зрілості!
КОЗОРОГИ, не самітнюйтеся, б дьте на вид . Нині маєте всі

шанси стати ероєм дня, продемонстр вавши себе з най ращо о
бо , завоювати прихильність та симпатії людей, що б ли до вас
абсолютно байд жими. І навіть за охати в себе. Охоче вип с айте
ам рні стріли, їм с дилося дося н ти цілі! 11 червня бла одатна
романтична епопея, що тривала рі , заверш ється.
ВОДОЛІЇ, з радістю тр діться на бла о процвітання сім'ї. Про-

д тивний рез льтат — оловний стим лятор ент зіазм , і він обо-
в’яз ово б де. М штр йте, ор анізов йте домочадців на шт рм
хатніх проблем, сьо одні здоровий ґл зд — ваш най ращий поміч-
ни . Той, хто с чив за любовними сюрпризами, їх неодмінно от-
римає. Небеса вам поверн ть армічний бор .
РИБИ, дивіться в майб тнє тверезо та впевнено, нія і с мніви

не повинні вас вибити з сідла там, де з партнерами єднають спіль-
ні ідеї та інтереси, де є он ретна ціль, і при її дося ненні ви отри-
маєте арний шмат від пиро а оле тивних наб т ів. Дбайте про
родин , демонстр ючи еталон сім'янина, разом з домочадцями
вам б де весело та омфортно

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Оклахома" впритул 
наблизилась до фіналу
Баскетбольний клуб здобув три перемоги поспіль у протистоянні 
з "Сан�Антоніо"
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Кл б НБА "О лахома-Сіті
Тандер" обі рав "Сан-Анто-
ніо Сперс" в п'ятом матчі
півфінальної серії. Гра за-
вершилася з рах н ом
108:103 на ористь бас-
етболістів "Тандер". Най-
рез льтативнішим равцем
матч став розі р ючий
"Сан-Антоніо" Ман Жінобі-
лі, на рах н я о о 34 оч-
и. Йо о партнер по
оманді Тім Дан ан зробив
дабл-дабл — 18 очо і 12
підбирань. У с ладі "О ла-
хоми" 27 очо на свій ра-
х но записав форвард Ке-
він Дюрант. Та им чином,
перемо а дозволила
"О лахома-Сіті" вийти впе-
ред серії до чотирьох пе-
ремо — 3:2.

Після двох виїзних поразок від

"Сан�Антоніо" майже усі експерти

були впевнені, що "Оклахома�Сіті"

може врятувати лише диво. Адже у

цих матчах "Тандерс" хоч і демон�

стрували непогану гру, але було по�

мітно, що їх суперник діяв набагато

впевненіше. Проте після успішного

початку баскетболісти "Сан�Анто�

ніо" не менш провально провели на�

ступні три гри, і від їхньої переваги

не залишилось і сліду, навіть більше,

тепер вони знаходяться у кроці від

вильоту з турніру.

Незважаючи на статус гостей у

звітному матчі, саме "Оклахома"

задавала темп у грі. "Тандерс" одра�

зу ж пішли у наступ і швидко здо�

були перевагу у 5 очок. Варто за�

значити, що у цій зустрічі гості ви�

глядали більш зібраними. Нато�

мість господарі помітно нервува�

ли, особливо один з лідерів

"Сперс" Тім Данкан, який дуже

швидко набрав два фоли і змуше�

ний був передчасно сісти відпочи�

вати. Єдиним, хто тримав техаську

команду "на плаву", був Ману Жі�

нобілі, який вдало реалізовував

свої можливості. Втім, як то ка�

жуть, "один в полі не воїн", і набра�

них очків аргентинця виявилося

замало, аби бодай зрівняти раху�

нок. Тож перша чверть завершила�

ся на користь "Оклахома�Сіті" з ра�

хунком 26:21.

Друга дванадцятихвилинка про�

ходила за таким же сценарієм, як і

перша. Баскетболісти "Сан�Анто�

ніо" намагалися пресингувати, але

їхнього запалу виявилося замало,

аби змінити ситуацію на майданчи�

ку. Часом відставання "Сперс" ста�

новило загрозливі 13 очок. Після

великої перерви гра дещо змінила�

ся. "Сан�Антоніо" почав агресивні�

ше діяти в атаці, чим змусив поми�

лятися своїх опонентів. Втім, у ці

хвилини у складі "Оклахоми" неаби�

якою активністю вирізнявся Кевін

Дюрант, який раз по раз засмучував

вболівальників "Сперс". З плином

часу господарі майданчика лише

нарощували темп. Попри значне

відставання (�10 очок) за хвилину до

кінця матчу їм майже вдалося зрів�

няти рахунок — 103:106. Ключовим

моментом став кидок Ману Жінобі�

лі, якому не вистачило зовсім трохи,

аби за 33 секунди до завершення зу�

стрічі дальнім кидком відновити

статус�кво. Після цієї похибки

"Оклахома" організувала стрімку

атаку, в якій і встановила остаточ�

ний рахунок протистояння 108:103

на її користь. Після матчу настав�

ник "Сан�Антоніо" Грег Попович

прокоментував гру своїх підопіч�

них: "Ми просто провалили першу

половину зустрічі. У нас нічого не

виходило попереду. Статистика не�

вимушених втрат мене просто шо�

кувала: 21 — це дуже багато як для

матчу такого рівня. Якщо нам не

вдасться змінити наші виступи на

краще, для нас може все завершити�

ся вже у наступному матчі"
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Цей день в історії 6 червня

Сьо одні в У раїні свят ють
День ж рналіста
1683 — в Ан лії в О сфорді

від рився перший світі п бліч-
ний м зей
1799 — народився Оле сандр

П ш ін, російсь ий поет, родона-
чальни нової російсь ої літерат ри
1882— ньюйор івець Генрі Сілі

запатент вав еле тричн прас
1889 — народився І ор Сі ор-

сь ий, амери ансь ий авіа онс-
тр тор раїнсь о о походження
1933 — місті Кемден (штат

Нью-Йор ) від рився перший в
світі інотеатр, я ом фільм, що
прое т вався на е ран розміром
12х9 метрів, можна б ло диви-
тись, не виходячи з автомобіля
1991 — Нобелівсь премію

мир вр чено президент Радян-
сь о о Союз Михайл Горбачов

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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поняття —
незаперечна

істина

ірсь а ряда

ате орія,
розряд

мистецтві бою

К
чоловічий
вечірній
остюм

волосся на
обличчі

ле е
зба ачення

амінь-
півсфера
особливої
оп лої з

одно о бо
форми

Навіть дабл-дабл Тіма Дан ана ( білій формі) не допомі йо о "Сан-Антоніо" здолати "О лахом -Сіті"


