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Місто налагоджує діалог 
з бізнесом
У структурі КМДА створять департамент, який опікуватиметься 
проблемами підприємців

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Нині Києві працює 400 тисяч с б'є тів
мало о та середньо о бізнес , я і забез-
печ ють 40 % від сіх надходжень до
зведено о держбюджет . Про необхід-
ність підтрим и підприємців з бо дер-
жави та спрощення мов ведення бізне-
с столиці йшлося вчора на нараді
місь адміністрації за часті олови
КМДА Оле сандра Попова, про рора
міста Києва Анатолія Мельни а, пред-
ставни ів профільних правлінь і ві-
домств та ерівни ів асоціацій підпри-
ємств промислово о виробництва та
тор івельної сфери.

Як зазначив у вступному слові до учасників наради

голова КМДА Олександр Попов, підтримка бізнесу —

єдиний шанс поліпшити економічні показники міста.

"Наша зустріч присвячена дуже важливому питанню,

що стосується взаємодії влади, правоохоронних органів

та бізнесу. Під час засідання Ради регіонів України Пре+

зидент звернув особливу увагу на зловживання різних

контролюючих органів, які надмірними перевірками за+

важають розвитку підприємництва в державі. Факти не+

правомірної діяльності цих структур найближчим часом

мають бути розглянуті та вирішені правоохоронними

органами. А також мають бути вжиті заходи для того,

щоб в подальшому такі ситуації не виникали. Наші по+

стійні контакти з представниками великих підприємств

та структурами малого і середнього бізнесу підтверджу+

ють занепокоєння суб'єктів господарювання щодо по+

дальшої роботи і конкретизації проблем, які влада і пра+

воохоронні органи повинні вирішити. Наше спільне

завдання — виконати політичну волю Президента,

спрямовану на підтримку бізнесу. Єдиний шанс дати

Києву перспективу економічного зростання — це ство+

рити сприятливі умови для розвитку підприємницької

діяльності. Іншого варіанта у нас не існує",— зазначив

Олександр Попов.

Він додав, що перші кроки міською владою уже

зроблені. Так, у Києві у всіх районах діють дозвільні

центри, які значно спрощують процедуру отримання

документів для підприємців. Щодо найближчих пер+

спектив, то Олександр Попов наголосив на необхідно+

сті прискорення впровадження системи "Електрон+

ний уряд". Він запропонував переглянути терміни та

можливість фінансування цього проекту, щоб макси+

мально реалізувати програму протягом цього року. А

для координації роботи зі сприяння розвитку підпри+

ємництва в структурі КМДА з'явиться окремий депар+

тамент. Нове відомство системно вирішуватиме проб+

лемні питання бізнесу.

Підприємці підтримали налагодження конструк+

тивної роботи з владою та правоохоронними органа+

ми та відразу внесли кілька пропозицій, зокрема що+

до створення електронного реєстру проблем. Та най+

більше представники бізнесу нарікають на велику

кількість перевірок контролюючих органів, які знач+

но ускладнюють їх роботу. "Це питання для нас дуже

актуальне та важливе. Адже буває, що на підприємстві

одночасно відбувається по 3+4 перевірки. Звісно, всі

вони проходять в рамках чинного законодавства, але

ми просимо їх систематизувати, щоб представники

бізнесу розуміли процес цих перевірок",— зазначив

Олександр Осадчий, голова Ради директорів підпри+

ємств та організацій міста Києва, директор ВО "Київ+

прилад".

За словами прокурора міста Києва Анатолія Мельни+

ка, вже проводиться робота задля вирішення цього пи+

тання. Так, за його словами, Генпрокуратурою підготов+

лений проект змін до низки законів України, куди буде

внесено пункт про обов'язкове погодження з прокурату+

рою дозволів на проведення контролюючими органами

перевірок малого та середнього бізнесу.

Наостанок Олександр Попов доручив профільним

службам впродовж місяця провести аналіз взаємодії,

проблем та пропозицій підприємців щодо поліпшення

стосунків з правоохоронними і контролюючими орга+

нами. Результати цієї роботи оприлюднять вже за місяць

на наступній спільній нараді

Київсь а влада арант є створення сприятливих мов для ефе тивно о розвит мало о та середньо о бізнес

Сьогодні відбудеться відкриття
київської фан�зони Євро�2012 
У зв'яз з цим ор анізатори під от вали насичен
свят ов про рам
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На Парковій дорозі відкрили
перший гелікоптерний майданчик 

Першочер ово він сл ватиме для оперативно о
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Під час Євро�2012 столична
підземка працюватиме довше 

"Хрещати " дізнавався, я зміниться рафі роботи
Київсь о о метрополітен
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"Нічого надзвичайно з погодою зараз

не діється. Ми спостерігаємо ті явища,

які відбуваються щороку у літній пері+

од: зливи, град, шквали. Звичайно, по+

завчорашня ситуація вийшла за рамки

звичного дощу, і за нашими критеріями

ми віднесли це до небезпечного явища,

тому що комунальній сфері завдано

значних збитків. Проте такої зливи ми

більше не очікуємо",— прокоментувала

"Хрещатику" начальник відділу метео+

рологічних прогнозів Українського Гід+

рометцентру Людмила Савченко.

Внаслідок потужної зливи 6+го черв+

ня у столиці була підтоплена станція

метро "Вирлиця". "Робота станції не

припинялася. Ми одразу відкачали всю

воду, що потрапила всередину. Причина

підтоплення в тому, що вдень скошену

траву біля станції своєчасно не забрали,

і водяні потоки змили її до зливостоко+

вої каналізації. Через це злив забився",

— повідомив начальник ГУ з питань

надзвичайних ситуацій Віталій Пше+

ничний.

Також злива спричинила затоплення

підземного переходу у районі станції

метро "Шулявка". Зливовий сток був за+

битий сміттям від місцевої торгівлі. А

на вул. Богатирській сток не вправляє+

ться з великою кількістю дощової води,

схожа ситуація і на проспекті Григо+

ренка.

Як повідомили "Хрещатику" у прес+

службі КК "Київавтодор", їх співробіт+

ники постійно проводять заходи з очи+

щення зливоприймальних та оглядових

колодязів в занижених місцях. Такі ро+

боти мають забезпечити справність во+

достоків під час приймання дощових

вод. "Для утримання розвиненої систе+

ми колекторів дощової каналізації та

інших елементів водовідведення на ву+

лично+шляховій мережі міста задіяний

71 працівник, в тому числі 15 інженер+

но+технічних фахівців", — повідомляє

прес+служба.

За даними Гідрометцентру, найближ+

чими днями нестійка погода утримаєть+

ся. Часто йтимуть грозові дощі. "Зливи

протримаються ще п'ять днів. Темпера+

тура буде по+літньому високою, що ти+

пово для цього періоду", — зазначила

Людмила Савченко
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Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Раптові зливи, блис ав и та штормові попередження — це
звичне явище для червня, тож жодних аномалій в цьом не-
має, запевняють в Гідрометцентрі. Проте пот жні водяні пото и
столиці стають причиною величезних алюж, я і завдають

численних незр чностей і для водіїв, і для пішоходів. Наразі
столичні сл жби працюють режимі підвищеної отовності до
б дь-я их по одних мов.

Новини

Голова КМДА закликає киян 
зустріти гостей Євро/2012 
національною символікою
Оле сандр Попов зверн вся до державних ста-

нов та ор анізацій всіх форм власності, а та ож до
иян з проханням на період проведення Євро-2012
вивісити Державні прапори У раїни на адміністра-
тивних б дівлях та місцях проживання. "Я зверта-
юся до иян, я і в сі часи демонстр вали і демон-
стр ють патріотичне ставлення до У раїни. Давайте
з стрінемо остей Євро-2012 в Києві нашою дер-
жавною символі ою! Перед тисячами іноземних
вболівальни ів це стане не лише проявом пова и та
шанобливо о ставлення до наших державних сим-
волів, а й зна ом єднання вели ої раїнсь ої нації
під час проведення важливої для раїни події",— за-
значив Оле сандр Попов.
Голова КМДА та ож за ли ав вболівальни ів, я і

відвід ватим ть матчі Євро-2012 на НСК "Олімпій-
сь ій", тримати в р ах Державні прапори У раїни, а
водіїв — встановити синьо-жовті прапорці в абінах
автомобілів. "Хоч , аби ця ініціатива сприймалась не
я адміністративне дор чення, а я вияв ордості за
свою раїн , я флеш-моб, я ий об'єдн є та зміцнює
націю", — заявив Оле сандр Попов

У Києві демонтовано 631 рекламну
конструкцію
Про це повідомив заст пни олови КМДА Оле -

сандр П занов. "Оператори рин — власни и зов-
нішніх ре ламних засобів — пішли наз стріч вимо ам
ромади Києва та столичної влади і самостійно
зменшили іль ість онстр цій в центрі міста, я то-
о вима ає Концепція розвит зовнішньої ре ла-
ми",— с азав Оле сандр П занов. За йо о словами,
185 ре ламних засобів б ли прибрані самими влас-
ни ами, а 446 носіїв демонт вали фахівці КП "Київ-
ре лама". Я повідомлялося раніше, н льовій фор-
матній зоні стало на 146 онстр цій менше. "На
жаль, не всі ре ламні омпанії виявили соціальн від-
повідальність, дея им операторам знадобилася до-
помо а в позбавлені від зайвих носіїв",— онстат -
вав заст пни олови КМДА. Іноді онстр ції дово-
дилося прибирати не один раз. Я розповів Оле -
сандр П занов, шість вели их ре ламних щитів, роз-
ташованих на шляхопроводах над проспе том Бажа-
на, знімали двічі. "Після ре онстр ції проспе т Ба-
жана іль ість ре лами на ньом значно зменшила-
ся. Але дея і власни и самовільно встановили їх зно-
в . Довелося демонт вати та і засоби прим сово",—
розповів заст пни олови КМДА
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Цифра дня

Сьогодні відбудеться відкриття київської 
фан�зони Євро�2012
У зв’яз з цим ор анізатори під от вали насичен про рам . Та , воро-

та фан-зони від риються о 12.00 вист пом барабанщи ів Тай о-Драм-
мерс. Після чо о Хрещати ом пройде Президентсь ий ор естр. О 12.30
розпочнеться хода с льпт ри Зоз лиця с проводі р пи підтрим и Red
Foxes і ф тболістів оманди “Зоз ” середньої ш оли № 1 с. Петропавлів-
сь а Борща ів а — чемпіона Київсь ої області з ф тбол та володаря тре-
тьо о місця Ш ільно о б а. О 13.00 з офіційним зверненням вист плять
представни и КМДА, УЄФА та офіційної фан-зони, а о 13.30 ор анізато-
ри заб’ють символічний ол, я ий б де с проводж ватися міні-феєрвер-
ом на сцені. О 14.30 відб деться вист п оле тив “Божичі”, а о 15.00
презент ють н ра-віщ на, що меш ає на території фан-зони, о 16.00 він
дасть свої перші про нози щодо рез льтатів матчів Польща-Греція та Ро-
сія-Чехія.
Крім то о, остей че ають неонові барабани, вист п Стаса Ш рінса, ба-

лет р пи підтрим и Red Foxes. У фан-зоні працюватим ть точ и ромад-
сь о о харч вання та продаж с венірів. Після за інчення матчів на остей
че ає рочистий феєрвер з прое цією на Стелл Свободи

На Парковій дорозі відкрили перший
гелікоптерний майданчик
Перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча взяв часть від-
ритті першо о в Києві майданчи а для елі оптерів на Пар овій дорозі.
“У Києві це перший та ий майданчи , а за іль а ро ів ми план ємо від-
рити ще 16 вертодромів. Першочер ово вони сл ватим ть для опера-
тивно о транспорт вання тяж охворих та надання е стреної медичної до-
помо и. Від риття вертодром відб лося саме напередодні ф тбольно о
свята недаремно, адже під час Євро-2012 разі вини нення надзвичай-
ної сит ації ми повинні б ти отові швид о відреа вати на неї”, — за ва-
жив Оле сандр Маз рча . В рочистостях із на оди введення в е спл -
атацію Центр адміністративно-ділової авіації взяли часть міністр інфра-
стр т ри У раїни Борис Колесні ов та дире тор т рнір УЄФА “Євро-
2012” в У раїні Мар іян Л б івсь ий.
Прис тні о лян ли елі оптерний майданчи та ознайомилися з робо-

тою Центр , а працівни и МНС продемонстр вали можливості йо о ви о-
ристання для лі відації наслід ів надзвичайних сит ацій

730 000 000 
доларів становив обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами міста
Києва за січень – березень 2012 року 
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Під час Євро�2012 столична
підземка працюватиме довше
"Хрещатик" дізнавався, як зміниться графік роботи 
Київського метрополітену

Як повідомили “Хрещатику” в

прес�службі КП “Київський мет�

рополітен”, з 7 червня по 2 липня,

на період роботи офіційної фан�

зони на вулиці Хрещатик та на

Майдані Незалежності, роботу

столичної підземки буде продов�

жено на одну годину, а в дні прове�

дення футбольних матчів на НСК

“Олімпійський” (початок о 21 год.

45 хв.) 11, 15, 19, 24 червня, 1 лип�

ня та заходів у офіційній фан�зоні

13 червня — на дві години.

Окрім цього, станція “Майдан

Незалежності” Куренівсько�Чер�

воноармійської лінії з 00 год. 00 хв.

7 червня до 6.00 2 липня буде зачи�

нена для входу та виходу пасажи�

рів. У зазначений період станція

працюватиме як пересадочна з лі�

нії на лінію.

До того ж, станції метрополітену

“Олімпійська” та “Палац спорту” з

17 год. 45 хв. до 21 год. 45 хв. та на

одну годину після закінчення мат�

чів на НСК “Олімпійський” 11, 15,

19, 24 червня та 1 липня 2012 року

будуть зачинені для входу та вихо�

ду пасажирів. Через станцію

“Олімпійська” поїзди слідувати�

муть без зупинки. В зазначений

період у разі необхідності в залеж�

ності від пасажиропотоку можливе

обмеження входу пасажирів на

станції “Хрещатик”, “Театральна”

і “Площа Льва Толстого” та, при

необхідності, закриття входу на

станції “Хрещатик” і “Театраль�

на”.

У прес�службі столичної під�

земки розповіли, що у період з 7

червня по 1 липня з 22.00 до за�

кінчення руху поїздів будуть пе�

редбачені додаткові резервні ваго�

ни для випуску їх, при необхідно�

сті, на лінії

Процес впорядкування 
МАФів триває
Майже 7 тисяч власників кіосків подали заявки 
на сплату пайової участі
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

За приблизними даними, Києві
близь о 15 тисяч МАФів. Проте їхня
не поряд ованість розташ ванні
створює дис омфорт для меш анців
міста та альм є розвито цивілізо-
ваної тор івельної інфрастр т ри
столиці. Вихід із сит ації иївсь а
влада бачить від ритті тор івель-
них площ новоб довах. Про це
розповів перший заст пни олови
КМДА Оле сандр Маз рча в прямо-
м ефірі теле анал “Київ”.

Лідером за кількістю МАФів вважається Дес�

нянський район. На його території майже півтори

тисячі кіосків. “На сьогодні у Деснянському

районі 1411 тимчасових споруд без врахування

ринків. Загальна площа їх становить 28 тис. кв. м,

якщо брати до уваги, що один кіоск займає при�

близно 20 кв. м”,— зазначив пан Мазурчак.

За його словами, по�

збавитися від кіосків

допоможе створення

упорядкованої торго�

вельної інфраструкту�

ри, а сприятиме цьому

відкриття магазинів на

перших поверхах жит�

лових будинків. “Лише в Деснянському районі

цього року ми здаємо в експлуатацію 29 тис. кв. м

торгівельних площ. Тенденція до збільшення

спостерігається по всьому місту. Окрім того, ми�

нулого року ми здали 1,5 млн кв. м житла. І в усіх

житлових будинках на перших поверхах передба�

чені торгівельні площі. Людям потрібно перехо�

дити в інші, якісніші умови праці. Важливо, що в

Києві цей процес вже запущений. Проте для пов�

ного переходу на якісно новий рівень торгівлі

знадобиться ще кілька років”, — переконаний

Олександр Мазурчак.

Також перший за�

ступник голови КМДА

зазначив, що сьогодні

близько 7 тис. власни�

ків МАФів по всьому

Києву погодилися по�

дати заявки на сплату

пайової участі на благоустрій міста. Долю інших

тимчасових споруд вирішать протягом найближ�

чого часу. “Через місяць вже будуть з’ясовані всі

питання з ними, і всі кіоски, які не ввійдуть у ци�

вілізоване поле, будуть демонтовані”, — запевнив

Олександр Мазурчак

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

З ідно з розпорядженнями столичної влади та з метою забезпечення омфортно о
перевезення вболівальни ів на період проведення з 8 червня по 1 липня чемпіонат
Європи 2012 ро з ф тбол та з 7 червня по 2 липня роботи офіційної фан-зони на
Хрещати , змінюється режим роботи Київсь о о метрополітен . Зо рема дні про-
ведення ф тбольних матчів на НСК “Олімпійсь ий” робот підзем и продовжать на
дві одини, а на період ф н ціон вання фан-зони — на одн один . О рім цьо о 11,
15, 19, 24 червня та 1 липня дея і станції підзем и б д ть тимчасово за риті для
вход -виход пасажирів та працюватим ть лише я пересадочні з однієї лінії метро-
політен на інш .

Лідером за кількістю МАФів
вважається Деснянський район. 
На його території майже півтори

тисячі кіосків

Wi�Fi на замовлення
Кияни самі визначатимуть місця, де найбільше потрібен 
безкоштовний інтернет
Оксана ЛИСИНЮК
“Хрещатик”

З ожним днем столиці
більшає ромадсь их місць
з без оштовним дост пом
до мережі Wi-Fi. Та , не-
щодавно в Києві запрацю-
вала мережа “Kyiv Free
Wi-Fi” на в лиці Хрещати
(від Майдан Незалежності
до Бессарабсь о о рин ).
Т т дост п до мережі б де
постійним і не обмежиться
часом проведення Євро-
2012. З одом під лючити-
ся до інтернет серед в -
лиці ияни та ості міста
змож ть ще на п’яти май-
данчи ах столиці.

Майже два тижні на Хрещатику

діє безкоштовний доступ до мережі

Wi�Fi. Нагадаємо, такі інновації ста�

ли можливими завдяки проекту

“Kyiv Free Wi�Fi”, який стартував 27

травня. Учасниками проекту висту�

пили КМДА (КП “Київміськсвіт�

ло”) та спонсори компанії “Kyiv

Free Wi�Fi” та “life:)”. Зауважимо,

цей проект закладений до ініціативи

“Електронний уряд” Стратегії роз�

витку Києва до 2025 року.

Як зазначає заступник голови

КМДА Руслан Крамаренко, місто не

витратило на цей проект жодної ко�

пійки бюджетних коштів — все фі�

нансувалося за рахунок спонсорів,

вартість проекту склала близько 2

млн грн. “Ми бачимо, що цей про�

ект стає все більше популярним се�

ред користувачів. За перший день

роботи безкоштовним Wi�Fi в цен�

трі Києва скористалися близько

1600 чоловік, а за тиждень 12,5 тися�

чі користувачів”, — зазначає Руслан

Михайлович.

За його словами, таких точок у

столиці побільшає, й протягом

трьох місяців ще п’ять майданчиків

Києва отримають безкоштовний

Wi�Fi. “До кінця літа до мережі Kyiv

Free Wi�Fi ми плануємо підключити

площу Івана Франка, парк Тараса

Шевченка, Оболонську набережну,

Контрактову площу та парк “По�

зняки”, — розповів “Хрещатику”

Руслан Крамаренко.

Студент четвертого курсу одного із

столичних вишів Владислав Курята

зазначає, що раніше, аби скориста�

тись мережею Wi�Fi, потрібно було

зайти в кафе, а це не завжди зручно.

Вільний доступ до мережі в най�

більш відвідуваних громадських міс�

цях столиці — дуже хороша ідея.

“Мені без проблем вдалось під’єдна�

тись до мережі Kyiv Free без паролю.

Я зайшов на кілька сайтів і в соцме�

режі, щоправда швидкість тут поки

не велика”, — каже Владислав.

Міська влада пояснює, що

швидкість зараз і справді обмеже�

на, 2 Мбіт/с, адже підприємці, які

працюють на Хрещатику, почали

використовувати цю мережу в сво�

їх цілях. Зауважимо, із тисячі під�

ключень в день близько 200 — це

приватні компанії, які мають тут

офіси. За словами заступника го�

лови КМДА Руслана Крамаренка,

надалі кияни самі матимуть змогу

визначати місця, де потрібен Wi�

Fi. Так, протягом червня�серпня

буде створений сайт проекту “Kyiv

Free Wi�Fi”, на якому мешканці

міста зможуть голосувати та визна�

чати такі майданчики

Годинник зворотного відліку часу до Євро�2012
рахуватиме дні до фіналу чемпіонату
Еле тронний одинни зворотно о відлі час до Євро-2012, встанов-

лений на б дівлі КМДА на Хрещати , 36, доліч є останні одини до по-
чат ф тбольно о чемпіонат . На адаємо, рочисте від риття однієї з
найбільших спортивних подій світ — чемпіонат Європи з ф тбол — від-
б деться сьо одні, 8 червня, Варшаві. У Головном правлінні з під о-
тов и Євро-2012 повідомили, що оли одинни відрах є останні хвилини
до почат т рнір , еле тронний механізм розпочне інший відлі — до по-
чат фінал чемпіонат . Я відомо, фінал Євро-2012 відб деться 1 липня
Києві

“Київзеленбудівці” реконструюють сквери 
у Дарницькому районі
Розпорядженням, я е підписав олова КМДА Оле сандр Попов, ви-

значено два об’є ти для проведення робіт з влашт вання столичних
с верів Дарниці. Зо рема йдеться про ре онстр цію пар ової тери-
торії на в лиці Анни Ахматової, 43 та влашт вання с вер на проспе -
ті Петра Гри орен а, 28. Ком нальне об’єднання зелено о б дівництва
та е спл атації зелених насаджень міста ор аніз є ви онання робіт з
розроб и прое тно- ошторисної до ментації з влашт вання с верів
та визначить прое тні і підрядні ор анізації на ви онання відповідних
робіт.
При ладанні замовни ом до оворів підряд на ви онання робіт б д ть

передбачені мови щодо надання арантій я ості їх ви онання та встанов-
лені арантійні стро и е спл атації встановлено о обладнання

У місті запрацює квіткова виставка
КО "Київзеленб д" запрош є иян та остей столиці на вистав вітів,
рочисте від риття я ої відб деться 8 червня о 18.00 на Співочом полі
(територія Печерсь о о ландшафтно о пар ).
Вистав а присвячена чемпіонат Європи з ф тбол та триватиме до

5 серпня. На схилах пар роз вітн ть візер н и, переплетені раїнсь и-
ми мотивами петри івсь их розписів, поєднані з елементами стилісти и
Євро-2012. Гостей здив є не тіль и різноманіття ольорів та форм вітів,
я і б д ть змінюватись різні фази сво о розвит , а й розміри рослин.
Квіт чі літни и (а ерат м, та етіс, бе онія, пет нія) фахівці поєднали з де-
оративними матеріалами — марм ровою рихтою та м льчою. За альна
площа віт ових омпозицій с ладає 1 тис. 669 в. м.
Щовихідних, свят ові дні та дні матчів о 20.00 на сцені Співочо о по-

ля проходитим ть онцерти за частю зіро раїнсь ої естради. Зо рема
сьо одні вист пить фіналіст а пісенно о он рс “Євробачення-2010”
Аlyosha

Киян запрошують на ярмарки
Я повідомили "Хрещати " в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о об-

сл ов вання населення КМДА, 8 та 9 червня столиці пройд ть сільсь о-
осподарсь і ярмар и.
Зо рема п’ятницю ярмар ватим ть в Голосіївсь ом районі на

просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Деснянсь ом — на просп. В. Мая ов-
сь о о, 63/12; в Дніпровсь ом — на в л. Гродненсь ій, 1/35–5; в По-
дільсь ом — на просп. Правди, 5–11; в Святошинсь ом — на в л.
Зодчих, 62–64; в Солом’янсь ом — на в л. П. Козиць о о; в Шевчен-
івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2–4, в л. Ризь ій, 1, в л. Я іра, 19,
в л. В. Пі а, 18, на розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої.
У с бот 9 червня ярмар и відб д ться в Голосіївсь ом районі на в л.

М. Б рмистен а (в межах в лиць Василь івсь ої та Ломоносова); в Дар-
ниць ом — на в л. Л. Рев ць о о; в Деснянсь ом — на в л. Лис івсь ій
(в межах в лиць Рад нсь ої та Милославсь ої) та на просп. В. Мая ов-
сь о о, 63/12; в Дніпровсь ом — на б льварі Праці, 3–9; в Оболонсь о-
м — на в л. Л. Гавро, 1–9; в Печерсь ом — на в л. М. Задніпровсь о-
о; в Святошинсь ом — на в л. Генерала На мова, 23; в Солом’янсь о-
м — на просп. Космонавта Комарова, 28

До інця літа до мережі Kyiv Free Wi-Fi під лючать площ Фран а, пар Шевчен а, Оболонсь набережн , Контра тов
площ та пар "Позня и"
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Бізнес по	київськи

Ділові новини

Парламент врегулював 
формування реєстру 
вкладників Ощадбанку СРСР

Зо рема деп тати передбачи-
ли проведення інвентаризації
даних для визначення реальної
с ми зобов’язань держави з по-
вернення знецінених заощад-
жень. Відповідно до до мента,
передбачається можливість ом-
пенсації ромадянам втрат від
знецінювання заощаджень не
тіль и в рошовій формі за рах -
но державно о бюджет , а й в
інших формах. Парламент вніс
відповідні зміни до статті 1, 6, 7,
8 за он “Про державні арантії
відновлення заощаджень рома-
дян У раїни”. За даними ряд ,
за альна с ма необхідних ом-
пенсаційних виплат становить
131,96 млрд ривень, одна точ-
на іль ість в ладни ів, що ма-
ють право на отримання зазна-
ченої омпенсації, і точна с ма
зобов’язань на сьо одні не ви-

значені. Станом на 1 січня по-
точно о ро , за даними Кабмі-
н , до реєстр внесені дані про
11,8 млн в ладни ів, за альний
обся оштів на омпенсаційних
рах н ах я их становить 49,8
млрд ривень. З них лише
близь о 6,4 млн осіб отримали
омпенсацію в межах 1 тис. ри-
вень на за альн с м 5,8 млрд
ривень. Ще 5,4 млн осіб очі -
ють омпенсації на за альн с -
м 5,2 млрд ривень, повідомля-
ють У раїнсь і новини

Кількість дозволів 
для бізнесу скорочено 
на 85 %
Президент У раїни Ві тор Ян -
ович вважає, що рівень ор пції
в дозвільній системі зниж ється.
Про це він заявив на засіданні
Ради інвесторів. “Кор пційна
с ладова, що б ла величезною
за рах но то о, що чиновни и
робили на цьом бізнес, ба ато в

чом вже зни ла”,— зазначив
Ян ович. На йо о д м , цьо о
вдалося дося ти через с орочен-
ня іль ості різних дозволів, я і
повинні отримати бізнесмени
для ведення своєї діяльності. Він
зазначив, що іль ість дозволів
с орочено на 85 %, та ож важли-
в роль зі рали прийняті анти о-
р пційні за они

"Укргазбанк" розпочав 
програму пільгового 
іпотечного кредитування
“6 червня "У р азбан " видав

перший іпотечний редит рам-
ах президентсь ої про рами
“Дост пне житло під 3 %”,— за-
значають представни и бан .
Власни ом 2- імнатної вартири
в Києві стала молода родина із
трьох осіб. Бан на ад є, що в а-
зана вище про рама передбачає
видач редит під 16 % річних, і
13 % позичальни ові омпенс є
держава з місцевих фондів спри-

яння житловом б дівництв . Та-
им чином, позичальни виплач є
бан лише 3 % річних ривні.
На адаємо, що Міністерство ре-
іонально о розвит , б дівниц-
тва й житлово- ом нально о ос-
подарства план є надати за цією
про рамою близь о 30 тис. ре-
дитів, що, за про нозами мініс-
терства, дозволить зал чити в
б дівельн ал зь майже 10 млрд
ривень і забезпечити житлом
понад 40 тис. осіб, повідомляють
У раїнсь і новини

На Чиказькій біржі 
торгуватимуть українською
олією та ячменем
Міністерство а рарної політи и

та продовольства про ноз є, що
до інця 2012 ро на Чи азь ій
товарній біржі почнеться тор івля
ф’ючерсами на раїнсь -
р дз , ячмінь і соняшни ов олію.
Про це повідомив міністр а рар-
ної політи и та продовольства

Ми ола Присяжню під час засі-
дання Ради інвесторів при Прези-
денті У раїни. “До інця ро пла-
н ється ввести новий ф’ючерс на

р дз , ячмінь і, що для нас
най оловніше,— на соняшни ов
олію”,— с азав він. Пан Присяж-
ню на адав, що 6 червня на Чи-
азь ій біржі почалася тор івля
ф’ючерсами на раїнсь пше-
ницю

2 млн гривень штрафу 
за махінації 
по IT,технологіях
Подат івцями столиці ви рито

фа т мисно о хилення від спла-
ти подат ів особливо вели их
розмірах. Дире тор підприємства
після проведення тендера отри-
мав замовлення від одно о з дер-
жавних фондів на ви онання ро-
біт із доопрацювання про рамно-
о забезпечення на за альн с м
близь о 7 мільйонів ривень. На
проведення даних робіт підпри-

ємство мало авторсь е право та
ви онало все власнор ч, але по-
рах вало, що подат ів вийде за-
ба ато, і вирішило їх мініміз вати,
для чо о лало од з с бпід-
рядни ом на проведення фі тив-
них робіт та перевело на йо о по-
точний рах но ошти за начебто
ви онані роботи. Внаслідо про-
веденої махінації держбюджет не
отримав майже 2 млн рн. Наразі
стосовно дире тора столично о
підприємства пор шено римі-
нальн справ за озна ами зло-
чин

Приватизація принесла 
бюджету 5,1 млрд гривень

У січні-травні Фонд державно-
о майна перерах вав держав-
ний бюджет 5,1 млрд ривень
від приватизації держмайна.
Про це повідомляє прес-сл жба
ФДМУ. Річний план надходжень
від приватизації б ло ви онано
на 50,92 %

Фінансова імперія 
Гінцбургів
Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Цьо о раз р бриці “Бізнес по- иївсь и” ми розповімо
про родин иївсь их бізнесменів-мільйонерів Гінцб р-
ів. А саме — про барона Володимира Гораційовича
Гінцб р а — фінансиста, ц ропромисловця, я ий зро-
бив чимало добрих справ для Києва. Цій родині нале-
жали численні ц рові заводи, величезні земельні ді-
лян и та нер хомість то очасній Російсь ій імперії.
Представни и родини Гінцб р ів займались видоб ван-
ням золота та платини, тор івлею, бан івсь ою спра-
вою, в ладали ошти розвито пароплавства та про-
мисловості. Це б ла справжня фінансова імперія, пред-
ставни и я ої не ц рались бла одійності.

Рід купців Гінцбургів бере свій початок з міста

Вільно. У 1870 році їм було даровано баронський ти�

тул. Сімейство вже тоді мало мільйонні статки. Воло�

димир Гораційович народився в Парижі у 1873 році і,

крім домашньої освіти, закінчив фізико�математич�

ний факультет Санкт�Петербурзького університету.

На зламі століть молодий барон приїхав до Києва, де

одружився з дочкою “цукрового короля” Лазаря

Бродського — Кларою. Вони вінчались у новозбудо�

ваній Київській хоральній синагозі. Так Клара

Лазарівна отримала титул баронеси, а Гінцбург при�

єднався до родини найбільшого цукрового магната.

Згодом Володимир Гінцбург придбав чималу земельну ділянку на вулиці

Садовій, 4, де за два роки побудував комфортабельний на той час двоповер�

ховий цегляний особняк. Тут було 16 розкішно оздоблених і умебльованих

кімнат, зимовий сад та веранда.

Володимир Гінцбург був членом ради Київського товариства взаємного

страхування цукропромисловців, членом правління товариства Томашпіль�

ского та інших цукрових заводів. Як фінансист барон працював у Київсько�

му біржовому комітеті (кандидат у члени комітету). Варто зазначити, що сі�

мейству баронів Гінцбургів належали золоті та платинові копальні у Росії та

численні цукрові заводи у Подільській та Київській губерніях.

Володимир Гораційович не шкодував коштів на благодійність. Він трива�

лий час очолював комітет Київського відділення товариства поширення ос�

віти серед євреїв Росії (це товариство створив його дід у 1863 році), викону�

вав обов’язки почесного попечителя 2�го київського комерційного учили�

ща (завдяки йому сотні киян отримали фінансову освіту), також він був по�

печителем Фундуклеївської жіночої гімназії та Єврейської лікарні.

Барон регулярно спонсорував притулки для бідних дітей, виділяв кошти

на підтримку тогочасних художників, скульпторів, письменників. Завдяки

фінансовій допомозі Гінцбурга у Києві діяла Міська бібліотека — одна з

найбільших на той час у місті. А коли в період столипінської реакції бібліо�

теку закрили, барон допоміг збереженню її фондів і сприяв їх передачі до

Київського міського зібрання, за що його було визнано почесним членом

цієї установи. Саме Володимир Гінцбург у 1910 році подарував місту для

прикрашення інтер’єру Київської публічної бібліотеки бронзову скульпту�

ру царя Олександра ІІ, яка вціліла до наших днів і зберігається на подвір’ї

Музею російського мистецтва.

Бізнесові справи родини Гінцбургів процвітали майже до 1917 року. Але

вже після буремних революційних подій 1905 року Володимир Гінцбург по�

чав розпродаж своїх земель у Києві, мабуть відчуваючи, що настають неспо�

кійні часи. Відомо, що під час чорносотенних погромів у місті юрба розлю�

чених погромників увірвалась до маєтку на Садовій, 4. Назустріч натовпу,

захищаючи своє майно, вибіг брат господаря особняка — Олександр Гінц�

бург. Ситуація була критичною — озвірілі чорносотенці могли вбити чоло�

віка та розграбувати маєток. Допомогли рішучі дії Григорія Бродського,

який мешкав у сусідньому будинку — він зробив кілька пострілів у натовп і

в повітря, чим збив ворожий запал юрби...

Вже у березні 1909 року Володимир Гінцбург вирішує продати незабудо�

вану частину земельної ділянки безпосередньо на розі Садової та Інститут�

ської, площею 946 кв. сажнів, за 90 тисяч рублів — цивільному інженеру

Шлейферу. Останній того ж року розпочав тут зведення прибуткового бу�

динку та особняка. За півроку Гінцбург продає і решту садиби по Садовій,

4, площею 860 кв. сажнів, разом з власним особняком. Нерухомість при�

дбав відомий київський цукропромисловець Мойсей Зайцев. До речі, кре�

дитне товариство оцінило особняк і всю садибу на Садовій, 4 в 100 188 руб�

лів. Новий господар надійно застрахував своє майно, та це не врятувало йо�

го після революції. Особняк націоналізували, і він вже більше не викорис�

товувався під житло, а в 30�ті роки його зруйнували та звели на цьому місці

величезний будинок для НКВС України (тепер будівля Кабінету Міністрів

України).

Звичайно, що радянську владу цікавили не фінансові магнати та барони,

а їхнє майно, яке було вправно націоналізовано. Тож родина Гінцбургів бу�

ла змушена виїхати з Києва і доживати свого віку в еміграції
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Найбільше автомобілів
купують у Києві
Динаміка первинних реєстрацій нових автівок в Україні вища, 
ніж у Франції та Іспанії
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

У вітні первинний автомо-
більний рино У раїни про-
демонстр вав зниження
іль ості реєстрацій авто-
транспорт на 9,5 % порів-
няно з попереднім міся-
цем, але в порівнянні з
вітневим рез льтатом ми-
н ло о ро він виріс на
18 %. Усьо о б ло реалізо-
вано і вперше поставлено
на облі в ДАІ 30423 оди-
ниці автотранспортних за-
собів, повідомляють в асо-
ціації “У равтопром”. Ліде-
рами рин ле ових авто-
мобілів є Hyundai, ВАЗ,
КІА, VOLKSWAGEN та ЗАЗ.
Динамі а автомобільно о
рин , на д м фахівців,
залежатиме від підвищен-
ня імпортних мит.

Проблема з постачаннями запчас�

тин стримувала зростання вироб�

ництва вітчизняних автомобілів у

лютому і березні, вважає старший

аналітик ІГ “АРТ Капітал” Олексій

Андрійченко. “Крім того, спостері�

гається наплив відносно дешевих

іноземних автомобілів, вироблених

в Росії. У першу чергу це стосується

Hyundai Accent. З початку квітня

знову відродилися чутки про підви�

щення імпортних мит на 15 %. З вве�

денням цих мит можна чекати збіль�

шення частки вітчизняних автомо�

білів на ринку України. Частка ім�

порту до кінця року може поверну�

тися на рівень 70 %”,— зауважує

експерт.

Лідери продаж

Первинні реєстрації легкових ав�

томобілів у квітні в Україні збільши�

лися на 11 % щодо торішнього показ�

ника і досягли позначки 21238 авто.

Для порівняння, за даними Європей�

ської Асоціації Автовиробників

(ACEA), в ЄС за цей період було за�

реєстровано 1 017 912 нових легкових

автомобілів, або на 6,9 % менше, ніж

у тому ж місяці 2011 року. На ринках

провідних країн Європи динаміка

реєстрації нових авто значно різ�

ниться. Серед великих ринків тільки

Великобританія (3,3 %) і Німеччина

(2,9%) продемонстрували зростання,

в той час як у Франції спостерігалося

скорочення на 1,9 %, Італії — на 18

%, а Іспанії — на 21,7 %.

Комерційних автомобілів в Укра�

їні, за інформацією асоціації “Укр�

автопром”, було продано 8736 оди�

ниць, що на 39 % більше показника

квітня минулого року. У частині ав�

тобусів ринок виріс на 34 %. Кіль�

кість первинних реєстрацій автобу�

сів — 449 одиниць. “Зниження про�

дажів щодо попереднього місяця ви�

глядає наступним чином. Легкових

автомобілів реалізовано на 7 % мен�

ше, комерційних авто — на 14 %, ав�

тобусів — на 20 %. Частка нового

транспорту в первинних реєстраціях

легкових автомобілів склала 98 %, в

сегменті комерційної техніки — 

22 %, а в частині автобусів — 

61 %”,— підбивають підсумок в

“Укравтопромі”.

У квітні лідерську позицію на рин�

ку нових легкових автомобілів повер�

нула собі корейська марка Hyundai,

змістивши ВАЗ на друге місце. Квіт�

неві продажі Hyundai досягли познач�

ки 2277 одиниць (на 8 % більш ніж у

березні поточного року і на 19 % біль�

ше аналогічного минулорічного по�

казника). ВАЗ закінчив місяць з по�

казником 1796 авто. На третє місце, з

п’ятої позиції в березні, перемістився

ще один корейський бренд — KIA — з

результатом 1574 одиниці, змістивши

VOLKSWAGEN на четверту сходинку

рейтингу (1505 машин). Завершує

квітневу п’ятірку лідерів ЗАЗ — з по�

казником 1473 легковики.

Найбільше придбано нових легко�

вих автомобілів було у квітні в Ки�

єві — 4807. На другому місці Донець�

ка область — 2221 авто. З показником

1891 од. третє місце дісталося Дніп�

ропетровській області. Найменше

первинних реєстрацій нових легко�

виків зафіксовано в Чернівецькій об�

ласті — 120 од.

Вітчизняний автопром пішов
на спад

За попередніми даними асоціації

“Укравтопром”, в квітні 2012 року в

Україні було вироблено 7006 авто�

транспортних засобів, що на 10,5 %

менше, ніж в березні, і на 11,3 %

менше аналогічного показника ми�

нулого року. Виробництво легкових

автомобілів в квітні зменшилося

щодо попереднього місяця на 

9,6 % — до 6477 одиниць. Частка

легкових автомобілів, вироблених в

Україні, на внутрішньому ринку

продовжує виявляти тенденцію до

зниження, і в квітні склала 23 %

проти 24 % в березні. Комерційних

автомобілів було вироблено 294

одиниць (на 19 % менше березнево�

го показника).

Загалом в Україні з початку року

спостерігається скорочення вироб�

ництва автомобілів. За чотири місяці

воно склало 11 % за всіма видами ав�

тотранспорту, і 17 % — по легкови�

ках. “Якщо в лютому основною при�

чиною називали недопоставки ком�

плектуючих на Запорізький і Кре�

менчуцький автомобільні заводи че�

рез сильні морози, то зараз все біль�

ше говорять про зниження попиту на

вітчизняні автомобілі через зростан�

ня імпорту, — пояснює Олексій Ан�

дрійченко. — У той же час продажі

нових легкових автомобілів за під�

сумками чотирьох місяців зросли на

6 %. У квітні вони були приблизно на

рівні минулого року. Частка імпорту

вже складає 77 % при тому, що ще то�

рік вона дорівнювала 72 %”.

Проте не всі українські виробни�

ки скоротили випуск автомобілів.

Так, “Богдан Моторс” за підсумка�

ми чотирьох місяців збільшив ви�

робництво легковиків на 7 %, а “Єв�

рокар” — на 84 % і в квітні вийшов

на друге місце серед автовиробни�

ків. ЗАЗ за результатами першого

кварталу зменшив виробництво на

42 % через проблеми з поставками

комплектуючих в лютому.

Чого очікувати?

В майбутньому, на думку Олексія

Андрійченка, динаміка автомобіль�

ного ринку залежатиме від введення

імпортних мит. “Якщо мита будуть

введені, що на сьогодні ще не є на�

шим базовим прогнозом, але стає

все більш імовірним сценарієм, то

продажі легкових автомобілів,

швидше за все, залишаться на рівні

минулого року — близько 220 тис.

авто, за рахунок скорочення імпорту.

Для нарощування виробництва ав�

томобілів українського виробництва

знадобиться час і нові моделі. Про�

цес імпортозаміщення — тривалий,

який в тому чи іншому виді припус�

кає вихід на ринок України нових за�

рубіжних виробників, які будуть за�

цікавлені у випуску своїх моделей на

існуючих потужностях українських

заводів”,— стверджує експерт.

Якщо ж мита не будуть введені, то,

на його думку, продажі можуть досяг�

ти 245 тис. автомобілів, що на 11 %

більше, ніж у минулому році. Зрос�

танню сприятимуть приплив валюти

під вибори, здешевлення євро, стабі�

лізація ставок на автокредити і реаль�

не зростання зарплат на тлі низької

інфляції

Найбільше нових легкових автомобілів було придбано
у квітні в Києві – 4807 легковиків. На другому місці
Донецька область – 2221 автівка. З показником 1891

машина третє місце зайняла Дніпропетровська область

Барон Володимир
Гінцб р
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 8 червня 2012 року

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Наразі иївсь их ш оля-
рів тривають літні ані -
ли, проте освітяни вже
а тивно от ються до на-
ст пно о навчально о ро-
. "Хрещати " розпочи-

нає серію матеріалів про
ращі навчальні за лади
столиці. Сьо одні в центрі
ва и — спеціалізована
ш ола № 250 (з по либ-
леним вивченням мате-
мати и), що розташована
Деснянсь ом районі

міста.

Нині складно навчати дітей, а ще

складніше створити такі умови, де б

учні відчували себе комфортно, за�

тишно та йшли до школи з задово�

ленням. Кожен навчальний заклад

має власне бачення, як навчати,

розвивати й виховувати дітей. За

словами директора спеціалізованої

школи І�ІІІ ступенів № 250 з по�

глибленим вивченням математики

Наталії Гуменюк, мета закладу —

створити сприятливі умови для

творчого самовдосконалення учнів,

підготувати до подальшого життя,

навчити практично і творчо засто�

совувати здобуті знання.

"Фізики" та "лірики"

У спеціалізованій школі є класи

двох профілів, в яких учні розвива�

ють спеціальні здібності. В гумані�

тарних класах, крім рідної україн�

ської, поглиблено вивчають англій�

ську та німецьку мови. У матема�

тичних класах школярі опановують

алгебру, геометрію, інформатику,

фізику, практикум розв’язування

задач. У школі ІІІ�го ступеня (10�11

класи) також функціонує профіль�

на освіта: іноземна філологія (анг�

лійська та німецька мови) та фізи�

ко�математичний профіль (матема�

тика).

Розвиток дитини 
з перших класів

Сьогодні спеціалізована школа

№ 250 — це експериментальний на�

вчальний заклад, в якому з 2001 ро�

ку активно впроваджується Ком�

плексна програма розвитку дитини

"Росток" у 1�4, 5�7 класах. Ця про�

грама допомагає вчителям розвива�

ти індивідуальність дитини, вияв�

ляючи її здібності, формувати у

школярів бажання та уміння вчити�

ся.

В основі роботи педагогів на�

вчального закладу — особистісний

підхід, пріоритети розвиваючого

навчання та творчої діяльності, пе�

дагоги розглядають в кожній дити�

ні неповторну унікальну особис�

тість. Вчителі використовують ме�

тодики та технології навчання, по�

будовані на творчому підході, та

створюють максимальні умови для

творчої діяльності учнів. У на�

вчальному закладі діє наукове то�

вариство учнів "Ерудит", яке дає їм

змогу розвинути свій інтелект у са�

мостійній творчій діяльності з ура�

хуванням індивідуальних особли�

востей та нахилів. Головне правило

участі школярів у науково�дослід�

ницькій роботі — особистий інте�

рес та захоплення дитини. Завдяки

роботі у товаристві учні відчувають

свою значущість, належність до

науки, знайомляться з методами

наукової та творчої роботи. Актив�

но в спеціалізованій школі діють

секції української мови, україн�

ської літератури, світової літерату�

ри, історії, історичного краєзнав�

ства, правознавства, алгебри, гео�

метрії, прикладної математики,

біології, хімії, англійської мови,

мистецтвознавства, комп’ютерних

мереж, мультимедійних систем.

Переможці олімпіад 
і конкурсів

Педагоги спеціалізованої школи

№ 250 в першу чергу звертають ува�

гу на розвиток творчого потенціалу

учнів і переконані, що кожна дити�

на обдарована і талановита. Як ре�

зультат — успіхи учнів. Тільки у

2011�2012 навчальних роках шко�

лярі освітнього закладу посіли 90(!)

призових місць у районних олімпі�

адах з базових предметів, 9 — у

міських; 46 учнів стали призерами

Малої академії наук у районному

етапі, а 13 учнів — у міському етапі

МАН. 9 школярів закладу є пере�

можцями районного етапу Міжна�

родного конкурсу знавців україн�

ської мови імені П. Яцика, 35 уч�

нів — призерами різноманітних

творчих конкурсів, серед них —

учениця 10�А класу Гриник Ната�

лія, лауреат ІV етапу Всеукраїн�

ського конкурсу учнівської творчо�

сті "Єднаймося, брати мої!".

В навчальному закладі 
працює зразковий 
музей освіти

"Творчі, ініціативні, креативні —

ось характеристика педагогічного

та учнівського колективів. Тільки

разом до перемог, до вивчення не�

звіданого! Саме цей девіз спонукав

у 2004 році створити на базі школи

музей освіти,— розповідає дирек�

тор школи Наталія Гуменюк.— Всі

експонати музею зібрані педагога�

ми, батьками та дітьми. Експозиції

музею розказують про історію ос�

віти в місті Києві від первісного

ладу до сьогодення. Екскурсовода�

ми в музеї є старшокласники, які

самостійно готують інформацій�

ний матеріал, беруть участь не

тільки в пошуках експонатів, а й у

археологічних розкопках". До речі,

в 2008 році Головне управління ос�

віти і науки міста Києва присвоїло

шкільному музею звання "Зразко�

вий музей".

Запорука успішних учнів —
успішні вчителі

У постійному творчому пошуку

знаходяться і вчителі освітнього за�

кладу. Так, у 2010�2011 педагоги

спеціалізованої школи стали пере�

можцями в міському етапі конкур�

су — огляду на кращу організацію

правової освіти і виховання. А у

2011�2012 навчальних роках колек�

тив сш № 250 виборов перше місце

в конкурсному проекті "Школа

сприяння здоров’ю".

"Лише успішний учитель здатен

виховати успішного учня,— впев�

нена директор Наталія Гуменюк.—

Педагог забезпечує внутрішнє

зростання дитини через співпра�

цю, педагогічну підтримку. І тому

надзвичайно важливою є очікува�

на мета, що школяр�випускник

спеціалізованої школи № 250 — це

сформована особистість із глибо�

кими і міцними знаннями, яка має

всебічний загальний розвиток, ви�

соку культуру та активну життєву

позицію, володіє 2�3 іноземними

мовами та вміє співпрацювати в

колективі, прагне до подальшого

вдосконалення у всіх сферах" 

Податківці 12 європейських 
країн домовилися про співпрацю

Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

Представни и подат ових поліцій із
12 раїн світ зібралися мин ло о
тижня для оординації діяльності і
обмін досвідом щодо протидії е о-
номічній злочинності. На д м е с-
пертів, с часном світі, лише об’-
єднавши спільні з силля, можна
ефе тивно боротися із неза онним
обі ом апіталів, відмиванням ош-
тів та іншими зловживаннями.

Міжнародна конференція "Побудова сучасної

стратегії боротьби з фінансовими (податковими)

злочинами", яка відбулася нещодавно в Ірпіні за

участі Європейської комісії та Європолу, вивела на

новий щабель стосунків українських податкових

міліціонерів із їхніми закордонними партнерами.

"Податкова міліція України успішно співпра�

цює із колегами з 68 країн світу. Адже побудова

сучасної системи боротьби зі злочинами в еконо�

мічній сфері неможлива без взаємодії з нашими

іноземними партнерами",— наголосив началь�

ник податкової міліції України Андрій Головач.

Українській Податковій міліції є чим поділити�

ся з іноземними фахівцями у питаннях протидії

правопорушень у податковій сфері. Експерт

Служби розслідувань Фінансових злочинів при

МВС Литовської Республіки Ігоріс Кржечковскіс

зауважив, що вітчизняна податкова міліція є од�

нією із найпотужніших у Східній Європі. "Для

нашої країни українська податкова міліція є важ�

ливим партнером. Без такої служби навряд чи

вдалося б досягти високих результатів у боротьбі

з тіньовою економікою в вашій державі",— додав

литовський експерт. Він зауважив, що коли Ли�

товська служба декілька років тому впроваджува�

ла сучасні технології, то використала розробки

саме українських колег.

Цікаво, що Литва і Україна співпрацюють у

сфері протидії економічним злочинам з 1998 ро�

ку. Наші держави спільно розслідують незаконні

фінансові операції офшорних компаній, неза�

конні оборудки з готівкою, протидіють умисному

заниженні вартості імпортованих товарів, а та�

кож розслідують випадки ухилення від сплати

податку на додану вартість (ПДВ).

В той же час світова глобалізація вимагає опе�

ративної співпраці між податківцями різних кра�

їн і регіонів, адже шахраїв нині не спиняють кор�

дони. Чи не найпоширеніші види податкових

злочинів, так звані "каруселі", і щоб їх викрити,

часто доводиться залучати до спільної роботи по�

датківців і правоохоронців різних держав. "Від

фіктивних фірм, які беруть участь у шахрайських

схемах із ПДВ, страждають чимало європейських

країн. За приблизними підрахунками, втрати від

неотриманих податків сягають від 60 до 100 млрд

євро",— зазначив експерт Європолу Карло ван

Хекелем.

Міжнародні та вітчизняні експерти домовили�

ся провести наступне засідання Координаційної

ради органів податкового розслідування у вересні

цього року у Криму. "Україна задекларувала і до�

тримується курсу на євроінтеграцію. Міжнародне

співробітництво буде одним з головних пріорите�

тів діяльності нашої служби. Ми залишаємося

надійним партнером фінансових поліцій світу і

Європи",— наголосив Андрій Головач

Іноземні фахівці відзначили високий рівень підготовки української
податкової міліції

На Подолі відбулася 
інформаційно5просвітницька 
акція "Світ без тютюну"
У всесвітній день без тютюн добровільні

помічни и на ромадсь их засадах сфері
надання соціальних посл Подільсь о о
районно о центр соціальних сл жб для сім’ї,
дітей та молоді ор аніз вали та провели ін-
формаційно-просвітниць а цію "Світ без
тютюн " на масиві Вино радар та на Контра -
товій площі.

З метою привернення ва и до проблеми тютюнопаління, адже в
У раїні палить близь о 11,5 млн осіб, з них — 9,1 млн чолові ів та 2,5
млн жіно . У відсот овом відношенні — 60 % і 11,2 % відповідно. При-
близно третина населення віці від 18 до 25 ро ів — є постійними р-
цями. Більш я половина всіх рців свою перш си арет ви рили
віці до 12 ро ів.
Добровільними помічни ами під час інформаційної а ції б ло роз-

повсюджено листів и щодо здорово о способ життя

У Подільському районі пройшли заходи 
до Міжнародного дня захисту дітей
Традиційно, Міжнародний День захист дітей, фахівці Центр та пе-

да о и-ор анізатори л бів за місцем проживання Подільсь о о район
столиці ор анізов ють свят ові заходи та розважальні про рами.
Та , з 1 по 6 червня в л бах за місцем проживання б ло ор анізо-

вано та проведено вистав и дитячих робіт, свят ові і роте и, розва-
жальні про рами, он рси малюн ів на асфальті.
К льт рно масові заходи, за попередньо затвердженим рафі ом,

проходять в приш ільних таборах денно о переб вання при за ально-
освітніх навчальних за ладах район .
За алом до свят ових заходів ці дні б ло зал чено понад 300 дітей

Подільсь о о район столиці

В парку Тараса Шевченка 
організували свято "Подаруємо 
будинок птахам!"
За підтрим и Шевчен івсь ої РДА та ор ані-

затора а ції — бан "Фор м" відб лося свято
під назвою "Подар ємо б дино птахам!" Про-
водився захід в рам ах про рами орпоратив-
ної соціальної відповідальності "ЕКОло ічний
ро ".
У пар ім. Т. Г. Шевчен а меш анці та ості

столиці, малеча поб д вали найбільший в У раїні б диночо для пта-
хів, я ий стане для них затишною та охайною оселею. Шпа івню б де
встановлено серед інших витворів мистецтва на Пейзажній алеї сто-
лиці У раїни.
Крім шпа івнятворчості, на часни ів заход че али веселі розва и

та приємні несподіван и. Та , пар працювали "зони а тивності", а
саме: "А ва рим", "Фотостенд", "Карао е", розмальов а заздале ідь
під отовлених шпа івень — Арт об’є т , "Вмілі р ченята".
У зоні "А ва рим" на остей че али х дожни и-чарівни и, я і наноси-

ли охочим дітлахам малюноч и на обличчя за допомо ою а ва-фарб,
що ле о змиваються водою.
У зоні "Фотостенд" б в встановлений спеціальний стенд для тих, хто

вміє і хоче малювати.
У зоні "Карао е" ожен бажаючий заспівав свою люблен пісню.
Напри інці дня б в створений ні альний арт-об’є т із 150 шпа і-

вень, зроблених та розфарбованих дітьми

Голосіївців запрошують 
до бібліотек
Зр чні та затишні зали 14 бібліоте Голосіїв-

сь о о район завжди че ають на дорослих і
малень их відвід вачів.
Особливістю бібліоте Голосієва є їх полі-

ф н ціональність, том вони вже давно стали
центрами неформально о спіл вання та ль-
т рно о дозвілля. За альнодост пні, без ош-
товні, територіально ма симально наближені
до ожно о, бібліоте и стали справжніми "ві-
тальнями для ромади". Крім широ о о вибо-

р літерат ри, ожен орист вач може підібрати собі заняття до д ші.
У бібліоте ах працюють численні л би та об’єднання за інтересами:

поетичні, пісенні, х дожні, літерат рні рт и, вистав и та вернісажі,
тематичні ран и, творчі вечори, презентації ни , з стрічі з письменни-
ами — ось дале о не повний перелі посл , я і надають районні біб-
ліоте и. Та , бібліотеці ім. М. Стельмаха же 8-й рі поспіль плідно
працює л б пісень фронтової та повоєнної юності, бібліоте а "Деміїв-
сь а" запрош є остей на засідання літерат рно-м зичної вітальні
"Свет превращается в стро ", посл хати відомих ви онавців автор-
сь ої пісні та поезії можна в "Грінівсь ій вітальні" бібліоте и № 15. Ве-
ли робот з молоддю проводить ЦРБ ім. М. Не расова, я ій діють
правовий та інтеле т альний ле торії

Дире тор спеціалізованої ш оли № 250 Наталія Г меню : "Наша мета – створити сприятливі мови для творчо о самовдос оналення чнів"

Новини районів

Петрів піст
Після святих і радісних днів, коли православні святкували Воскресіння, а

потім Вознесіння Господа, а по Вознесінні — зішестя на апостолів Святого

Духа, Якого послав Господь від Бога Отця,— Церквою встановлено піст. Він

заповіданий нам, щоб уберегти нас від безпечності, в яку легко впасти через

тривале розкошування в їжі.

Петрівський, або апостольський, піст було встановлено апостолами з пер�

ших часів існування Православної Церкви. "Після довгого свята П’ятидесят�

ниці піст особливо необхідний, щоби подвигом його очистити нам думки і

зробитися достойними дарів Святого Духа",— навчав святитель Лев Вели�

кий. Він же наставляв, що відвернути зло можна лише милістю і постом.

Святий Лев Великий пояснює необхідність постування для душі, яка

прийняла дари Святого Духа, потребою не осквернитися нечестивим жит�

тям. А досягти цього можна з Божою допомогою: святе утримання захищає

від спокус гріха, а відтак, очищуючи себе постом і милостинею, будемо

прагнути звільнитися від пороків гріховних і приносити плоди любові.

Петрівський піст завжди починається через тиждень після Трійці, тому

щоразу дата його початку різна, різна й тривалість. Цього року початок по�

сту припадає на 11 червня. А завершується піст завжди 12 липня, в день

пам’яті апостолів Петра і Павла (звідки й назва). Він не такий суворий, як

Великий. За статутом Церкви, як і в будь�який піст, в цей теж треба утриму�

ватися від споживання скоромного. По середах і п’ятницях варто утримува�

тися від риби, вина і олії, в інші дні — тільки від риби, у суботні й недільні

дні, а також у дні пам’яті великих святих і у дні храмових свят дозволяється

вживання риби.

Чим ближче до посту, тим більше в людей, які тільки починають свій ре�

лігійний шлях, виникає запитання типу "що і в які дні можна їсти".

Піст для православної людини — це сукупність добрих справ, щирої мо�

литви, стриманості в усьому, в тому числі і в їжі. Піст тілесний необхідний

для здійснення посту духовного; і той, і інший пости у своєму об’єднанні ут�

ворюють піст істиний, сприяючий духовному возз’єднанню тих, хто пос�

титься з Богом 

Інформацію надано Синодальним відділом 
Української Православної Церкви

Благовіст

Місце для навчання 
ерудитів
Спеціалізована школа № 250 виховує всебічно розвинену особистість
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5Хрещатик 8 червня 2012 року

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

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №43 (1062)

П’ЯТНИЦЯ,
8 червня
2012 року

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Закінчення додатка до Рішення київської міської ради №488/7825 від 26 квітня 2012 року, надрукованого 6 червня 2012 року 
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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

Оформлення міста
Києва

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 

Прикрашення місіа
Києва під час
проведення
чемпіонату УЕФА ЄВРО
2012

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

Державні кошти 

Місцеві бюджети 0,20 0,20

Інші джерела 

Разом 0,20 0,20 

Виготовлення
інформаційних стендів

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

Державні кошти 

Місцеві бюджети 0,08 0.08 

Інші джерела 

Разом 0,08 0.08 

Разом за завданням
19, у тому числі: 

37,17 0,90 1,40 0,10 5,19 28,88

Державні кошти 

Місцеві бюджети 22,17 0,20 0,40 0,10 4,59 16,88 

Інші джерела 15,00 0,70 1,00 1,50 12.00 

4. Завдання 20. "Забезпечення підготовки волонтерів для обслуговування проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Києві" 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

20. Забезпечення
підготовки
волонтерів для
обслуговування
проведення
фінальної частини
чемпіонату Європи
2012 року по
футболу в м. Києві

Кількість
посібників, тис.
од.

Кількість
розмовників,
тис. од.

3,0

7,0

3,0

7,0

Розробка та видання
методичного
забезпечення для
навчання волонтерів та
інформаційно=
презентаційних
матеріалів

Головне управління
освіти і науки

Державні кошти

Місцеві бюджети 0,60 0,60

Інші джерела

Разом 0,60 0,60

Матеріально=технічне
забезпечення
підготовки
волонтерів

Головне управління
освіти і науки

Державні кошти

Місцеві бюджети 1,99 1,99

Інші джерела

Разом 1,99 1,99

Кількість
комплектів
форми, тис. од.

2,0 2,0 Виготовлення
спорядження для
волонтерів

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

Державні кошти

Місцеві бюджети 5,20 0,10 5,10

Інші джерела

Разом 5,20 0,10 5,10

Кількість
підготовлених
тис. осіб

2,0 0,45 1,55 Практична та мовна
підготовка волонтерів
та координація їх
роботи

Головне управління
освіти і науки

Державний бюджет

Місцеві бюджети 1,00 1,00

Інші джерела

Разом 1,00 1,00

Облаштування місць
дислокації волонтерів

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

Державні кошти

Місцеві бюджети 4,15 4,15

Інші джерела

Разом 4,15 4,15

Забезпечення
життєдіяльності
волонтерів
(страхування,
харчування, транспорт,
зв'язок тощо)

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

Державні кошти

Місцеві бюджети 0,08 0,08

Інші джерела

Разом 0,08 0,08

Організація
обслуговування
волонтерів
спорядженням та
послугами

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту

Київський міський
центр соціальних служб
для сім'ї, дітей та
молоді

Разом за завданням
20, у тому числі: 

0,10 13,52

Місцеві бюджети 13,62

Інші джерела 0,10 13,52

Разом 13,62

Решта показників залишається без змін у відповідальності до рішення Київської міської ради від 15.07.2010 № 1273/4711 (зі змінами та доповненнями)

Про рекламно�художнє оформлення будівель, споруд, 
об’єктів незавершеного будівництва, тимчасових огорож будівельних 

майданчиків у м. Києві на період підготовки та проведення фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Розпорядження № 869 від 25 травня 2012 року
Відповідно законів України “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Укра�

їні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись рішеннями Київської місь�
кої ради від 08.02.2007 № 61/722 “Про Угоду з Приймаючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2010 —2012 року з фут�
болу” та від 25.12.2008 № 1051/1051 “Про правила благоустрою міста Києва”:

1. Власникам (балансоутримувачам) будівель та споруд, а також за&
мовникам виконання будівельних робіт у м. Києві, наведених у додатку до
цього розпорядження:

1.1. на період з 21.05.2012 року до 15.08.2012 року, за рахунок влас&
них коштів, забезпечити рекламно&художнє оформлення будівель та спо&
руд, об’єктів незавершеного будівництва та тимчасових огорож будівель&
них майданчиків у м. Києві в рамках підготовки до проведення фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

1.2. розпочати монтаж та влаштування рекламно&художнього оформ&
лення із врахуванням принципу “чистого місця” передбаченого Угодою з
Приймаючим містом фінальної частини чемпіонату Європи 2010 — 2012
року з футболу, затвердженою рішенням Київської міської ради від
08.02.2007 № 61/722;

1.3. здійснити демонтаж рекламно&художнього оформлення після про&
ведення фінальної частини чемпіонату Євро 2012 року з футболу до
01.09.2012 року;

2. Головному управлінню контролю за благоустроєм виконавчого орга&
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за&

безпечити видачу у встановленому порядку відповідних контрольних кар&
ток, пов’язаних з виконанням пункту 1 цього розпорядження.

3. Головному управлінню контролю за благоустроєм виконавчого орга&
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спіль&
но з Головним управлінням з питань реклами виконавчого органу Київ&
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Голосіїв&
ською, Печерською, Шевченківською, Дарницькою, Святошинською та
Подільською районними у м. Києві державними адміністраціями, КП
"Плесо” забезпечити контроль за виконанням пункту 1 цього розпоря&
дження та в разі його невиконання вживати організаційно — правові захо&
ди, передбачені чинним законодавством.

4. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма&
сової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ&
ника голови Київської міської державної адміністрації відповідно до роз&
поділу обов’язків

Голова О. Попов

Про доповнення адресного переліку будівель та споруд приватної, 
колективної і державної форм власності, на яких будуть проводитись роботи з

капітального ремонту фасадів, покрівель будівель та споруд, благоустрою
прибудинкових територій в рамках підготовки міста Києва до проведення 

фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Розпорядження № 851 від 24 травня 2012 року

Відповідно Закону України “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Укра�
їні”, Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, керуючись рішенням Київської міської ради від 08.02.2007
№ 61/722 “Про Угоду з Приймаючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2010�2012 року з футболу”:

1. Доповнити адресний перелік будівель та споруд приватної, колек&
тивної і державної форм власності, на яких будуть проводитись роботи з

капітального ремонту фасадів, покрівель будівель та споруд, благоустрою
прибудинкових територій в рамках підготовки міста Києва до проведення

фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; затверджений
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від 08.09.2011 № 1640 позиціями 43 — 47
такого змісту:"

43 просп. Академіка Глушкова 3 Державне підприємство “Київпассервіс”

44 просп. Московський 12=А ПП “МакДональдз Юкрейн ЛТД"

45 просп. Миколи Бажана 3=Б ПП “МакДональдз Юкрейн ЛТД"

46 вул. Вишгородська 33=А ПП “МакДональдз Юкрейн ЛТД"

47 Московська площа 1=3 ПП “МакДональдз Юкрейн ЛТД"

Про організацію постійно діючої виставки�ярмарку 
на Андріївському узвозі

Розпорядження № 850 від 23 травня 2012 року
Відповідно до пункту 2 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 30 Закону України “Про міс�

цеве самоврядування в Україні”, рішень Київської міської ради від 21.05.2009 № 462/1518 “Про запровадження принципу органі�
зації єдності з видачі дозволів на розміщення тимчасових споруд” (зі змінами та доповненнями), з метою збереження та розвитку
культурно�мистецької діяльності на Андріївському узвозі у Подільському районі, повного задоволення попиту киян та гостей міс�
та товарами образотворчого, декоративно�прикладного мистецтва, авторської художньої, культурно�мистецької та сувенірної
продукції, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Подільській районній в місті Києві державній адміністрації за пропо&
зиціями органу самоорганізації населення “Вуличний комітет “Андріїв&
ський узвіз” організувати на Андріївському узвозі Подільського району з
27 травня 2012 року проведення постійно діючої виставки&ярмарку обра&
зотворчого, декоративно&прикладного мистецтва, авторської художньої,
культурно&мистецької, сувенірної продукції.

2. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побутового обслуго&
вування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) за пропозиціями органу самоорганізації
населення “Вуличний комітет “Андріївський узвіз” залучати художників,
майстрів творчих об’єднань та творчих спілок, а також інших суб’єктів
господарювання, які будуть реалізовувати продукцію образотворчого, де&
коративно&прикладного мистецтва, авторської художньої, культурно&мис&
тецької та сувенірної продукції до організації та здійснення торгівлі, ви&
значати їх кількість та затверджувати схему місць їх розташування.

3. Головному управлінню контролю за благоустроєм виконавчого орга&
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здій&
снювати контроль за дотриманням суб’єктами господарювання під час
проведення постійно діючої виставки&ярмарку образотворчого, декора&

тивно&прикладного мистецтва, авторської художньої, культурно&мистець&
кої, сувенірної продукції правил благоустрою та забезпечити функціону&
вання об’єктів торговельної мережі у встановленому порядку.

4. Подільській районній в місті Києві державній адміністрації за пропо&
зиціями органу самоорганізації населення “Вуличний комітет “Андріїв&
ський узвіз” забезпечувати підготовку місць для торгівлі та прибирання
території на Андріївському узвозі відповідно до даного розпорядження.

5. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечувати
охорону громадського порядку під час проведення постійно діючої ви&
ставки&ярмарку образотворчого, декоративно&прикладного мистецтва,
авторської художньої, культурно&мистецької, сувенірної продукції.

6. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом функціональних обов’язків забезпечити висвітлення змісту
цього розпорядження в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ&
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

"
2. Питання щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо&

го розпорядження покласти на заступника голови Київської міської дер&
жавної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ&
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова  О. Попов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 8 червня 2012 року

Продовження в наступних номерах

Про проведення заходу “Постановка в просторі” на Андріївськом узвозі, 30�А 
у Подільському районі

Розпорядження № 860 від 25 травня 2012 року
Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 32 Закону України “Про місцеве само�

врядування в Україні”, Порядку організації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, ре�
лігійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 24.06.99 № 317/418, рішення Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 “Про Правила благоустрою міста Києва”, з
метою створення мистецької події у публічному просторі міста та привернення уваги до міських локацій, яким до цього часу в місь�
кому плануванні приділялося мало уваги, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Погодити проведення заходу “Постановка в просторі”, що відбудеть&
ся 9 червня 2012 р. на Андріївськом узвозі, 30&А у Подільському районі.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведення
заходу взяло на себе Посольство Федеративної Республіки Німеччина в
Україні.

3. Взяти до відома, що організація та проведення заходу здійснюється
за рахунок коштів Посольства Федеративної Республіки Німеччина в
Україні.

4. Під час підготовки та проведення заходу організатору забезпечити
дотримання Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням
Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (зі змінами та допов&
неннями).

5. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити заходи безпеки під час проведення заходу.

6. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого органу Київ&
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити
чергування машин швидкої медичної допомоги під час проведення заходу.

7. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської місь&
кої ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити інформу&
вання населення про проведення зазначеного заходу.

8. Подільській районній в місті Києві державній адміністрації забезпе&
чити доступ у двір на Андріївськом узвозі, 30&А.

9. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення у засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ&
ників голови Київської міської державної адмшістрації згідно із розподі&
лом обов’язків.

Голова О. Попов

Про заходи з організації дорожнього руху, роботи громадського транспорту
загального користування, паркування та інших питань 

дорожньо�транспортного комплексу міста Києва під час проведення 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Розпорядження № 859 від 25 травня 2012 року
Відповідно до Закону України: “Про столицю України — місто�герой Київ”, законів України “Про місцеве самоврядування в

Україні”, “Про дорожній рух”, в межах функцій органу місцевого самоврядування, з метою належної організації дорожнього ру�
ху, перевезення пасажирів громадським транспортом загального користування, паркування автобусів організованих груп уболі�
вальників та Інших питань дорожньо�транспортного комплексу м. Києва під час підготовки та проведення фінальної частини чем�
піонату Європи 2012 року з футболу:

1. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу Ки&
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на період
проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
спільно з:

1.1. Комунальним підприємством “Київдорсервіс” забезпечити вне&
сення змін згідно з додатком 1 (окрім пунктів 1, 1.1, 1.2.) до цього роз&
порядження в організацію дорожнього руху та встановлення відповідних
тимчасових дорожніх знаків, у тому числі наданих УЄФА, засобів регулю&
вання та обмеження дорожнього руху в центральній частині м. Києва та їх
демонтаж після завершення чемпіонату.

1.2. Комунальним підприємством “КиївтранспарксервІс” забезпечити
у дні проведення в м. Києві матчів фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу (11 червня, 15 червня, 19 червня, 24 червня та 1
липня 2012 року):

1.2.1. безкоштовне паркування автобусів організованих груп уболі&
вальників на паркувальних майданчиках, визначених у додатку 3 до цього
розпорядження, забезпечивши безперешкодний рух громадського”
транспорту та паркування автомобілів в зоні зупинок громадського транс&
порту у відповідності до вимог Правил дорожнього руху.

1.2.2. безкоштовне паркування транспортних засобів уболівальників
на паркувапьних майданчиках на в’їздах у м. Київ, визначених у додатку 4
до цього розпорядження, забезпечивши безперешкодний рух громад&
ського транспорту та паркування автомобілів в зоні зупинок громадсько&
го транспорту у відповідності до вимог Правил дорожнього руху.

1.2.3. чергування двох евакуаторів (позмінно) у центральній частині
міста для примусового переміщення працівниками Управління ДАІ ГУ МВС
України в м. Києві транспортних засобів, які здійснюють стоянку з пору&
шенням Правил дорожнього руху та заважають руху громадського транс&
порту і пішоходів, визначити місця дислокації зазначених евакуаторів та
графік їх роботи за узгодженням з Управлінням ДАІ ГУ МВС України в м.
Києві.

1.3. комунальним підприємством “Київський метрополітен”:
1.3.1. у дні проведення у м. Києві матчів фінальної частини чемпіона&

ту Європи 2012 року з футболу (11 червня, 15 червня, 19 червня, 24
червня та 1 липня 2012 року) забезпечити закриття входу/виходу станцій
метрополітену “Олімпійська” і “Палац спорту” за 4 години до початку мат&
чів та на 1 годину після закінчення матчів станцій “Олімпійська”, “Палац
спорту” і після закінчення футбольних матчів в залежності від пасажиро&
потоку, в разі необхідності передбачати обмеження на вхід пасажирів на
станції “Площа Льва Толстого”.

1.3.2. з 7 червня по 2 липня 2012 року на період роботи офіційної фан&
зони на вул. Хрещатик та Майдані Незалежності забезпечити роботу стан&
ції метрополітену “Майдан Незалежності” як пересадочну станцію з лінії
на лінію.

1.3.3. з 7 червня по 2 липня 2012 року на період роботи офіційної
фан&зони на вул. Хрещатик та Майдані Незалежності забезпечити про&
довження роботи з перевезення пасажирів на 1 годину, а в дні прове&
дення матчів (11 червня, 15 червня, 19 червня, 24 червня та 1 липня
2012 року) та 13 червня 2012 року (заходи на офіційній фан&зоні) — на
2 години.

1.4. комунальним підприємством “Київпастранс” і Комунальною служ&
бою перевезень виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) з 7 червня по 2 липня 2012 року для на&
лежного здійснення перевезень пасажирів забезпечити безперебійну ро&
боту рухомого складу на маршрутах після завершення футбольних матчів
та заходів на офіційній фан&зоні, а також організувати перевезення існу&
ючими маршрутами, які проходять біля станцій метрополітену після про&
ходження останніх поїздів метрополітену.

1.5. комунальним підприємством “Київпастранс” і Комунальною служ&
бою перевезень виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечити внесення змін у роботу ав&
тобусних маршрутів загального користування, які працюють у звичайному
режимі, у режимі маршрутного таксі та тролейбусних маршрутів згідно з
додатком 5 до цього розпорядження.

1.6. комунальним підприємством “Київпастранс” і Комунальною служ&
бою перевезень виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) забезпечити внесення відповідних змін у
схеми руху автобусних маршрутів загального користування, які працюють
у режимі маршрутного таксі, з урахуванням додатку 1 до цього розпоря&
дження. 

1.7. комунальними підприємствами “Київський метрополітен”, “Київ&
пастранс” і Комунальною службою перевезень виконавчого органу Київ&
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1.7.1. у дні проведення в м. Києві матчів фінальної частини чемпіона&
ту Європи 2012 року з футболу (11 червня, 15 червня, 19 червня, 24
червня та 1 липня 2012 року) забезпечити збільшення кількості рухомого
складу відповідно до пасажиропотоку, звернувши особливу увагу на
маршрути, шляхи слідування яких пролягають поруч з НСК “Олімпій&
ський” та офіційною фан&зоною;

1.7.2. забезпечити завчасне інформування пасажирів про зміни у ре&
жимі роботи станцій метрополітену та схемах руху наземного громад&
ського транспорту загального користування.

2. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу Ки&
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

2.1. створити комісію з розгляду звернень щодо надання перепусток
для заїзду транспортних засобів, зазначених у додатку 2 до цього розпо&
рядження, в зону закриття транспортного руху в центральній частині м.
Києва на період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу;

2.2. забезпечити виготовлення і надання перепусток у відповідності з
додатком 2 до цього розпорядження;

2.3. погодити зразки перепусток з Управлінням ДАІ ГУ МВС України в
м. Києві.

3. Шевченківській, ПечерськІй та Голосіївській районним в місті Ки&
єві державним адміністраціям створити комісії з розгляду звернень
громадян стосовно надання підтвердження проживання в зонах закрит&
тя транспортного руху у відповідності з додатком 2 до цього розпоря&
дження.

4. Визначити рекомендовані маршрути руху між основними об’єктами
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в м. Києві згід&
но з додатком 6 до цього розпорядження.

5. Просити Головне управління МВС України в м. Києві на період про&
ведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу:

5.1. забезпечити закриття руху транспорту згідно зі змінами в органі&
зації дорожнього руху, зазначеними у додатку 1 та п. 5.3 додатка 4 до
цього розпорядження;

5.2. у дні проведення в м. Києві матчів фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу сприяти забезпеченню паркування автобусів
організованих груп уболівальників на паркувальних майданчиках, визна&
чених у додатку 3 до цього розпорядження, та паркування транспортних
засобів уболівальників на паркувальних майданчиках на в’їздах у м. Київ,
визначених у додатку 4 до цього розпорядження;

5.3. у дні проведення в м. Києві матчів фінальної частини чемпіона&
ту Європи 2012 року з футболу забезпечити допуск у зону закриття
транспортного руху, визначену в п.2 додатку 1 до цього розпоря&
дження.

5.4. забезпечити допуск транспортних засобів у зону закриття транс&
портного руху в центральній частині м. Києва у відповідності з додатком
2 до цього розпорядження.

5.5. Забезпечити посилений контроль за виконанням водіями авто&
транспорту вимог Правил дорожнього руху вздовж трас маршрутів гро&
мадського транспорту, на яких забезпечується перевезення пасажирів до
основних об’єктів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з фут&
болу в м. Києві та за маршрутом автобусів&шаттлІв “Міжнародний аеро&
порт “Бориспіль” — станція метрополітену “Бориспільська”.

6. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згід&
но з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення у засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ&
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

Додаток 1 
до розпорядження виконавчого Київської міської ради (Київської міської державної адмістрації) 

від 25 травня 2012 року № 859

Зміни в організації дорожнього руху в м. Києві на період проведення фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу

1. У дні проведення в м. Києві матчів фінальної частини чемпіонату Єв&
ропи 2012 року з футболу за участі збірної команди Швеції (11 червня, 15
червня і 19 червня 2012 року; у випадку участі збірної команди Швеції у
чвертьфінальному та фінальному матчах — також 24 червня і 1 липня 2012
року) у зв’язку з проведенням громадських акцій уболівальників зі Швеції
на пл. Лесі Українки та їх маршів за маршрутом: від пл. Лесі Українки
(останній уболівальник залишає пл. Лесі Українки не пізніше 18.30 год.)
по вул. Кутузова, вул. Московській, Кловському узвозу (останній уболі&
вальник проходить перетин вул. Московської та Кловського узвозу не піз&
ніше 19.30 год.), вул. Мечникова, вул. Басейній, вул. Еспланадній до Пів&
нічних воріт стадіону НСК “Олімпійський”:

1.1. з 13.30 год. до 19.15 год. рух транспорту на бульв. Лесі Українки
закривається в обох напрямках на ділянці від вул. Кутузова до вул. І. Кудрі;

1.2. з 18.15 год. до закінчення проходження маршу закривається рух
транспорту на вул. Кутузова, вул. Московській (на ділянці від вул. Цита&
дельної до Кловського узвозу), Кловському узвозі (на ділянці від вул. Мос&
ковської до вул. Мечникова), вул. Мечникова, вул. Басейній (на ділянці від
вул. Шовковичної до вул. Еспланадної).

2. У дні проведення в м. Києві матчів фінальної частини чемпіонату Єв&
ропи 2012 року з футболу, які припадають на робочі дні (11 червня, 15
червня, 19 червня 2012 року) закривається рух транспорту з 6.00 год., а
у дні проведення матчів, які припадають на вихідні дні (24 червня та 1
липня 2012 року) закривається рух транспорту з 10.00 год. до часу закін&
чення матчу (23.30 год.— за умови відсутності додаткового часу матчу) та
протягом наступних трьох годин на таких вулицях:

2.1. вул. Червоноармійська (на ділянці від вул. І. Федорова до бульв.
Т. Шевченка);

2.2. вул. І. Федорова (на ділянці від вул. Червоноармійської до вул.
Предславинської);

2.3. вул. Димитрова (на ділянці від вул. Червоноармійської до
вул. Анрі Барбюса);

2.4. вул. Анрі Барбюса (на ділянці від вул. І. Федорова до вул. Димит&
рова);

2.5. пров. Лабораторний (на ділянці від вул. Літньої до Федерації фут&
болу України);

2.6. вул. Фізкультури (на ділянці від вул. Горького до НСК “Олімпій&
ський”);

2.7. вул. Жилянська (на ділянці від вул. Горького до вул. Шота Руста&
велі);

2.8. вул. Саксаганського (на ділянці від вул. Горького до вул. Еспланад&
ної);

2.9. вул. Шота Руставелі;
2.10. вул. Еспланадна;
2.11. вул. Рогнідинська;
2.12. Бессарабська площа (при цьому проїзд по вул. Басейній та Кру&

тому узвозу залишається відкритим);
2.13. вул. Скоропадського;
2.14. бульв. Лесі Українки (на ділянці від вул. Госпітальної до пров.

Щорса);
2.15. пров. Госпітальний;

2.16. вул. Госпітальна.
2.17. вул. ТерещенкІвська на ділянці від бульв. Т. Шевченка до вул.
Льва Толстого, крім тролейбусів та автобусів великої та надвеликої

місткості звичайного режиму руху.
3. У дні проведення в м. Києві матчів фінальної частини чемпіонату Єв&

ропи 2012 року з футболу, які припадають на робочі дні (її червня, 15
червня, 19 червня 2012 року) з 6.00 год., а у дні проведення матчів, які
припадають на вихідні дні (24 червня та 1 липня 2012 року) з 10.00 год.
до часу закінчення матчу (23.30 год.— за умови відсутності додаткового
часу матчу) та протягом наступних трьох годин напрям одностороннього
руху транспорту на вул. І. Федорова (на ділянці від вул. Горького до вул.
Червоноармійської) змінюється на протилежний, тобто напрям руху
транспорту від вул. Червоноармійської до вул. Горького.

4. З 5.06.2012 по 3.07.2012 заборонити на ділянці дороги від станції
метрополітену “Червоний хутір” до Харківської площі рух автотранспорту
в тому числі і автобусних маршрутів загального користування, крім авто&
бусів&шаттлів маршруту “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” — станція
метрополітену “Бориспільська” та спеціальних і оперативних автомобілів
по забезпеченню роботи автобусів&шаттлів.

5. Заїзд на територію стадіону осіб, щодо яких здійснюється державна
охорона, VІР&осіб і команд — учасниць матчів, а також заїзд осіб з обме&
женими фізичними можливостями в паркінг на Троїцькій площі та виїзд у
зворотному напрямку здійснюватиметься від вул. І. Федорова по вул.
Червоноармійській і вул. Фізкультури:

5.1. для заїзду і виїзду осіб, щодо яких здійснюється державна охоро&
на, виділяється ділянка вул. Червоноармійської з правої сторони (у на&
прямку пл. Льва Толстого) шириною у півтори смуги для руху, для VІР&
осіб і команд — учасниць матчів — наступна ділянка вул. Червоноармій&
ської шириною у дві смуги руху, для заїзду в паркінг на Троїцькій площі
транспортних засобів осіб з обмеженими фізичними можливостями — ді&
лянка вул. Червоноармійської з лівої сторони (у напрямку пл. Льва Тол&
стого) шириною у півтори смуги для руху;

5.2. вул. Фізкультури розмежовується на дві рівні частини, права
частина (у напрямку стадіону) виділяється для автомобілів осіб, щодо

яких здійснюється державна охорона, ліва — для заїзду на стадіон VІР&
осіб і  команд&учасниць матчів, а також для заїзду в паркінг на Троїць&
кій площі транспортних засобів осіб з обмеженими фізичними можли&
востями;

5.3. смуги руху на вул. Червоноармійській відмежовуються фізичними
перепонами окремо для транспортних засобів осіб, щодо яких здійсню&
ється державна охорона, транспортних засобів VІР&осіб і команд&учас&
ниць матчів, транспортних засобів осіб з обмеженими фізичними можли&
востями, а також від тротуарів;

5.4. смути руху на вул. Фізкультури розмежовуються фізичними пере&
понами на дві рівні частини: права смуга (в напрямку стадіону) — для
транспортних засобів осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, лі&
ва — для транспортних засобів VІР&осіб, команд&учасниць матчів і осіб з
обмеженими фізичними можливостями. Крім того, проїзна частина вул.
Фізкультури відмежовується фізичними перепонами від тротуарів;

5.5. для недопущення пішоходів, які будуть рухатись до стадіону на
вул. Червоноармійській зі сторони пл. Льва Толстого, у режимну зону
проїзна частина вул. Червоноармійської розмежовується фізичними пе&
репонами в поперечному розрізі за вул. Фізкультури (у напрямку пл. Льва
Толстого);

5.6. з метою уникнення зустрічних потоків транспортних засобів ви&
їзд автомобілів, які заїхали на територію стадіону або паркінгу на Тро&
їцькій площі, передбачений по виділених смугах руху вул. Фізкультури
і вул. Червоноармійської у зворотному напрямку тільки після закінчен&
ня матчу.

6. У дні проведення в м. Києві матчів фінальної частини чемпіонату Єв&
ропи 2012 року з футболу (11 червня, 15 червня, 19 червня, 24 червня та
1 липня 2012 року) закрити рух транспорту, крім громадського транспор&
ту загального користування та транспорту спеціального призначення на
вул. ТерещенківськІй на ділянці від бульв. Т. Шевченка до вул. Льва Тол&
стого.

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Додаток 2 
до розпорядження виконавчого Київської міської ради (Київської міської державної адмістрації) 

від 25 травня 2012 року № 859

Заїзд транспортних засобів у зону закриття 
транспортного руху в центральній частині 

м. Києва на період проведення 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

1. Заїзд у зону закриття транспортного руху, вказану в п. 2 додатку 1
до цього розпорядження, та у зону закриття транспортного руху навколо
офіційної фан—зони, визначену розпорядженням виконавчого органу Ки&
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
30.03.2012 № 512 “Про проведення заходу “Офіційна фан&зона турніру
УЄФА ЄВРО 2012 в м. Києві на Майдані Незалежності та по вул. Хреща&
тик (від вул. Інститутської до вул. Б. Хмельницького)” забезпечується:

1.1 для транспортних засобів швидкої медичної допомоги, Міністер&
ства внутрішніх справ України та Міністерства надзвичайних ситуацій
України — без перепусток;

1.2 для автомобілів мешканців будинків, розташованих у вищевказа&
них зонах закриття транспортного руху — за умови пред’явлення паспор&
ту громадянина України з відміткою про реєстрацію місця проживання у
вказаних межах;

1.3 у випадку відсутності в паспорті громадянина України відмітки про
реєстрацію місця проживання в зонах закриття транспортного руху, під&
твердження місця проживання в цій межі здійснюється відповідною
районною в місті Києві державною адміністрацією за письмовим звернен&
ням громадянина.

1.4 за наявності письмового підтвердження райдержадміністрації, Го&
ловним управлінням транспорту та зв’язку виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) громадянину на&
дається перепустка для заїзду його транспортного засобу в одну з вище&
вказаних зон закриття транспортного руху;

1.5 для транспортних засобів аварійних служб; прибиральної техніки;
транспортних засобів підприємств, установ і організацій, розташованих у
вищевказаних зонах закриття транспортного руху, робота яких унемож&
ливлюється без постійного транспортного забезпечення; транспортних
засобів, які обслуговують офіційну фан—зону; оперативних чергових авто&
мобілів структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ра&

ди (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві дер&
жавних адміністрацій І комунальних підприємств, які безпосередньо задІ&
янІ в забезпеченні заходів, пов’язаних з проведенням фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу, у вищевказаних зонах закриття
транспортного руху,— за перепусткою, виданою Головним управлінням
транспорту та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради (Київ&
ської міської державної адміністрації) за рішенням комісії, створеної у від&
повідності до п. 2.1 цього розпорядження.

2. Надання перепусток для транспортних засобів, які обслуговують
офіційну фан—зону, здійснюється за зверненням генерального оператора
офіційної фан&зони ТОВ “Холідей&Сервіс”.

3. Перепустки виготовляються трьох типів:
3.1 для заїзду в зону закриття транспортного руху, вказану в п. 2 до&

датку 1 до цього розпорядження;
3.2 для заїзду в зону закриття транспортного руху навколо офіційної

фан—зони, визначену розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.03.2012
№ 512 “Про проведення заходу “Офіційна фан&зона турніру УЄФА ЄВРО
2012 в м. Києві на Майдані Незалежності та по вул. Хрещатик (від вул. Ін&
ститутської до вул. Б. Хмельницького)”;

3.3 для заїзду в зони закриття транспортного руху, вказані в пп. 3.1 і
3.2 цього додатку.

4. Рішення щодо надання перепусток для транспортних засобів, не пе&
редбачених цим розпорядженням, у випадках нагальної необхідності за&
їзду у вищевказані зони закриття транспортного руху, приймається комі&
сією Головного управління транспорту та зв’язку виконавчого органу Ки&
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), створе&
ною у відповідності до п. 2.1 цього розпорядження.

Заступник голови — керівник апарату 
О. Пузанов

Додаток 3 
до розпорядження виконавчого Київської міської ради (Київської міської державної адмістрації) 

від 25 травня 2012 року № 859

Паркування автобусів організованих груп уболівальників

1. Для паркування автобусів організованих груп уболівальників у дні про&
ведення у м. Києві матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу (11 червня, 15 червня, 19 червня, 24 червня та 1 липня 2012 року)
організовуються тимчасові паркувальні майданчики на наступних вулицях:

1.1 для команди “А”:
1.1.1 вул. Боженка (від вул. Володимиро—Либідської до вул. Лабора&

торної з обох сторін; від вул. Лабораторної до вул. І. Федорова з обох сто&
рін; від вул. І. Федорова до вул. Димитрова) — 88 автобусів;

1.1.2 вул. Димитрова (від вул. Горького до вул. Боженка з обох сто&
рін) — 29 автобусів.

1.2 Для команди “Б”:
1.2.1 бульв. Лесі Українки (від вул. М. Задніпровського до Печерсько&

го мосту та від Печерського мосту до вул. Кутузова) — 100 автобусів;
1.3 резервні паркувальні майданчики:
1.3.1 Набережне шосе (від ст. метро “Дніпро” до Пішохідного мосту;

від Пішохідного мосту до Річкового вокзалу; від буд. № 2 до Пішохідного
мосту; від Пішохідного мосту до ринку “Рибалка”) — 423 автобуси;

1.3.2 майданчик біля Річкового порту — 31 автобус;
1.3.3 майданчик біля Музею Великої Вітчизняної війни — 30 автобусів;
1.3.4 пл. Героїв Великої Вітчизняної війни (проїзна частина) —31 авто&

бус.
2. У дні проведення в м. Києві матчів фінальної частини чемпіонату Єв&

ропи 2012 року з футболу за участю збірної команди Швеції (11 червня,
15 червня І 19 червня 2012 року; у випадку участі збірної команди Швеції
у чвертьфінальному та фінальному матчах — також 24 червня і 1 липня
2012 року) у зв’язку з проведенням громадських акцій уболівальників зі
Швеції на пл. Лесі Українки та їх маршів за маршрутом від пл. Лесі Укра&
їнки по вул. Кутузова, вул. Московській — Кловському узвозу, вул. Мечни&
кова, вул. Басейній, вул. Еспланадній до Північних воріт стадіону НСК
“Олімпійський” паркувальні майданчики для команди “Б” надаються для
автобусів організованих груп уболівальників збірної команди Швеції.

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Додаток 4 
до розпорядження виконавчого Київської міської ради (Київської міської державної адмістрації) 

від 25 травня 2012 року № 859

Паркування транспортних засобів уболівальників 
на паркувальних майданчиках на в’їздах у м. Київ

Для паркування транспортних засобів уболівальників у дні проведення
у м. Києві матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з фут&
болу (11 червня, 15 червня, 19 червня, 24 червня та 1 липня 2012 року)
організовуються тимчасові паркувальнІ майданчики на в’їздах у місто:

1. Житомирський напрямок:
1.1 просп. Перемоги, 137&50 машиномісць;
1.2 пл. Героїв Бреста — 100 машиномісць;
1.3 просп. Перемоги (від Кільцевої дороги до ст. метрополітену “Жи&

томирська”; від ст. метрополітену “Житомирська” до ст. метрополітену
“Святошин”; від ст. метрополітену “Святошин” до ст. метрополітену “Нив&
ки”; від ст. метрополітену “Нивки” до ст. метрополітену “Берестейська”;
від ст. метрополітену “Берестейська” до ст. метрополітену “Шулявська”;
від ст. метрополітену “Шулявська” до ст. метрополітену “Політехнічний ін&
ститут”; від ст. метрополітену “Політехнічний інститут” до вул. Шолуден&
ка) — 1415 машиномісць.

2. Ковельський напрямок:
2.1 просп. Академіка ПалладІна, 23&100 машиномісць;
2.2 вул. Салютна, 2&6 (майданчик № 2 виставкового центру “Київ&

експоплаза”)* — 400 машиномісць.
3. Овруцький напрямок:
3.1 Велика Кільцева дорога від просп. Мінського до тупика по просп.

Маршала Рокоссовського — 450 машиномісць.
4. Чернігівський напрямок:
4.1 Броварський просп. (від ст. метрополітену “Лісова” до ст. метро&

політену “Чернігівська” з обох сторін; від ст. метрополітену “Чернігівська”
до ст. метрополітену “Дарниця” з обох сторін) — 723 машиномісця;

4.2 Броварський просп., 15 (Міжнародний виставковий центр)* —800
машиномісць.

5. Харківський напрямок:
5.1 вул. Поліська — 64 машиномісця;

5.2 просп. П. Григоренка, 43 (ТЦ “Метро”)* — 300 машиномісць;
5.3 вул. Ревуцького (від буд. № 31 до буд. № 27 — з повним перекрит&

тям проїзної частини у двох напрямках; від буд. № 37/12 до буд. № 31& з
повним перекриттям проїзної частини у двох напрямках) — 592 машино&
місця;

5.4 Дніпровська набережна, 18 (ТОВ “ЄвроБазар на Осокорках”)* —236
машиномісць.

6. Дніпропетровський напрямок:
6.1 Столичне шосе, 104&А (Центральний Київський міський автори&

нок)* — 1000 машиномісць.
7. Одеський напрямок:
7.1 просп. Академіка Глушкова (від Одеської площі до зупинки громад&

ського транспорту “Льодовий стадіон”; від зупинки громадського транс&
порту “Льодовий стадіон” до просп. 40&річчя Жовтня; від вул. Васильків&
ської до Київського іподрому; від Київського Іподрому до Одеської пло&
щі) — 315 машиномісць;

7.2 вул. Васильківська (від просп. Академіка Глушкова до вул. Ломо&
носова; від вул. Ломоносова до Амурської площі.; від Амурської площі
до буд. № 25; від буд. № 25 до буд. № 15/14; від буд. № 15/14 до буд.
№ 1; від ст. метрополітену “Голосіївська” до вул. Стельмаха; від вул.
Стельмаха до вул. Жуковського; від вул. Жуковського до вул. Ломоносо&
ва; від вул. Ломоносова до просп. Академіка Глушкова) — 594 машино&
місця;

7.3 вул. Грінченка, 18 (ПрАТ “Комплекс “Либідський”)* —700 машино&
місць.

*& за згодою власника надати безкоштовно у тимчасове користування
КП “Київтранспарксервіс”

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов
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Пам'яті великого маестро
У Національному палаці "Україна" відбувся Перший 
Всеукраїнський конкурс молодих виконавців імені Миколи 
Мозгового та Вечір пам'яті уславленого композитора "Любов 
останньою ніколи не буває"
Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

У Києві, в Палаці
"У раїна", відб вся Ве-
чір пам'яті омпозито-
ра, співа а, народно о
артиста У раїни Ми о-
ли Моз ово о — "Лю-
бов останньою ні оли
не б ває". Йо о донь-
а, відомий продюсер,
Олена Моз ова, вже
вдр е ор аніз вала
онцерт на честь бать-
а та започат вала
он рс молодих ви о-
навців імені Ми оли
Моз ово о.

Вечір пам'яті зібрав чимало

зірок вітчизняного шоу�бізу на

одній сцені. Наталія Могилев�

ська, Світлана Лобода, Тіна

Кароль, Надія Шестак, Гайта�

на, Ірина Білик, Олександр

Пономарьов, Володимир Тка�

ченко, Олексій Матіас, пере�

можниця першого конкурсу

молодих виконавців імені Ми�

коли Мозгового Галина Безрук

та інші відомі співаки викону�

вали пісні маестро, які чимало

українців вважають народни�

ми.

— Єдиною умовою участі у

концерті було виконання пі�

сень батька,— розповіла Олена

Мозгова,— сподіваюсь, що і

конкурс, і концерт пам'яті ста�

нуть щорічними.

На вечорі звучали твори, на�

писані у різні періоди життя

Миколи Петровича. Проте, і

нині ці пісні хвилюють, триво�

жать душу, вони непідвладні

часу.

Розпочалося дійство з висту�

пу Наталії Могилевської, кра�

щим шлягером маестро "Край".

А далі пісні перепліталися із

кадрами документальної хроні�

ки із архіву Миколи Мозгово�

го, записами його кліпів та те�

лепередач. Багатьох виконав�

ців, які виходили на сцену у не�

дільний вечір, оголошував з ек�

рану сам Микола Мозговий.

— З його піснями я виграла

чимало конкурсів — і вітчизня�

них, і міжнародних, а для цього

концерту обрала композицію

"Моя перша любов",— поділи�

лася з "Хрещатиком" народна

артистка України Надія Шес�

так.— Микола Петрович був

дивовижною людиною, інте�

лектуалом. Мені завжди імпо�

нувало, що він не співав під фо�

нограму на концертах, а це ни�

ні велика рідкість. Я вдячна йо�

го доньці Олені за те, що вона

продовжує справу свого бать�

ка — допомагає талановитій

молоді. У нас є чимало сильних

співаків, і конкурс імені Мико�

ли Мозгового для багатьох ста�

не чудовою можливістю заяви�

ти про себе.

Представники молодого по�

коління вітчизняного шоу�біз�

несу виконували пісні у сучас�

ному аранжуванні. Олексій

Матіас співав "Горянку", Ері�

ка — "Троянду�Ружу", Тіна Ка�

роль — "Материнську любов",

Гайтана — "Зачаруй нас, лю�

бов", і у кожного з цих вико�

навців здавна відомі мелодії і

слова звучали по�новому, ви�

кликаючи просто шквал оплес�

ків у глядачів, які звикли чути

їх у виконанні Василя Зінкеви�

ча, Софії Ротару чи самого Ми�

коли Мозгового.

— Батько завжди мріяв напи�

сати, як він казав, "крупную"

форму, але, не встиг... Ми довго

міркували, який твір взяти за

основу, і вирішили записати

"Минає день, минає ніч" із

симфонічним оркестром. Ро�

бота над створенням музики

тривала практично до самого

концерту,— пояснювала гляда�

чам Олена Мозгова. Виконував

цю композицію Володимир

Ткаченко.

Останні рядки пісні Миколи

Мозгового "Україно моя, Укра�

їно" у виконанні самого автора

глядачі слухали стоячи. Публі�

ка на концерті була різного ві�

ку, проте реагували однаково —

майже всі не стримували сліз.

— У цих мелодіях відчуваєш

справжні почуття, які зачіпа�

ють найтонші струни душі,—

зауважила одна літня і ошатна

пані, глядачка дійства,— а цьо�

го нині так мало на телебаченні

та й в житті.

Ще довго після концерту у

фойє люди ділилися враження�

ми, порівнювали з минулоріч�

ним та щиро сподівалися, що

вечори пам'яті Миколи Мозго�

вого стануть традиційними

Ірина Біли і Олена Моз ова

Наталія Мо илевсь а розпочала онцерт шля ером маестро "Край"

Е спресивна "Материнсь а любов" від Тіни Кароль
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Управління праці та соціально о захист населення Печерсь ої
районної в місті Києві державної адміністрації о олош є он рс на
заміщення ва антної посади;

- провідно о спеціаліста відділ призначення допомо и,
омпенсацій та соціальних арантій.

До он рс запрош ються особи з вищою освітою та досвідом роботи.
Для часті в он рсі необхідно протя ом місяця з дня оп блі вання
о олошення зверн тися за адресою: м. Київ, в л. Цитадельна, 4/7, . 19,
тел. 280-69-98.

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Колодій Зінаїд Степанівн ,
Колодія Віталія Юрійовича я відповідачів по цивільній справі № 2-2456/12 за
позовом ПАТ "Сведбан " про стя нення забор ованості в с дове засідання на 19
червня 2012 ро на 10.40.

Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-є, аб. 18, с ддя Васалатій К. А.
Наслід и неяв и в с дове засідання особи, я а бере часть справі, передбачені

ст.ст. 169, 170 ЦПК У раїни, ст. 1.85-3 КпАП У раїни.

Інформація про форм вання
Президентсь о о адрово о резерв

"Нова еліта нації" 2012 році
Відповідно до аз Президента У раїни від 5 вітня 2012 ро № 246/2012

"Про Президентсь ий адровий резерв "Нова еліта нації" добір андидатів здійснюється
на он рсній основі. До часті в он рсі доп с аються ромадяни У раїни, я і на день
поданнях до ментів не дося ли соро а ро ів, відповідають становленим за оном
вимо ам для вст п на державн сл жб , а та ож:

вільно володіють державною мовою та однією з мов Європейсь о о Союз ;
мають:

повн вищ освіт ;
стаж роботи не менше десяти po ів ( том числі не менше п'яти ро ів стаж державної
сл жби та/або сл жби в ор анах місцево о самовряд вання, із них не менш я три ро и на
ерівних посадах, чи не менше п'яти ро ів стаж на ерівних посадах відповідних сферах
соціально-е ономічно о розвит );
бездо анні етичні стандарти;
лідерсь і я ості й ініціативність;
висо і ом ні аційні навич и;
досвід омандної роботи;
с місність із льт рою про рами;
чіт е роз міння мети часті про рамі Президентсь о о адрово о резерв ;
бажання працювати прое тах державно о се тор У раїни;
висо і аналітичні здібності.

Для часті он рсі особа, я а відповідає вимо ам, особисто подає в др ованом ви ляді
до УДС Головдержсл жби У раїни в м. Києві та Київсь ій області за адресою: м. Київ, в л. Хорива,
36 та і до менти (для прис орення оброб и інформації прохання надсилати еле тронні версії
до ментів на адрес : pr@nads.gov.ua):

1) заяви про:
часть он рсі із зазначенням пріоритетноі сфери державно о правління

(соціально- манітарна, фінансово-е ономічна, сфера інвестицій та інновацій, сфера паливно-
енер етично о омпле с , сфера сільсь о о осподарства, сфера житлово- ом нально о
осподарства).

з од на проведення перевір и поданих нею відомостей;
з од на збері ання, ви ористання та оприлюднення персональної інформації, я разі

зарах вання особи до Президентсь о о адрово о резерв б де внесено до відповідної бази
даних;

2) опії першої та др ої сторіно паспорта ромадянина У раїни, засвідчені в становленом
поряд ;

3) дві фото арт и розміром 4x6 см;

4) опії до ментів про повн вищ освіт , засвідчені в становленом поряд ;

5) опію тр дової ниж и, засвідчен в становленом поряд ;

6) медичн довід про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я
У раїни;

7) заповнен ан ет за встановленою формою;

8) повідомлення про відс тність обставин, що неможливлюють її зарах вання до
Президентсь о о адрово о резерв і переб вання в ньом за встановленою формою;

9) тези п блічно о вист п з презентації власно о досвід реалізації прое т чи ідеї прое т
відповідній пріоритетній сфері державно о правління, ви ладені державною мовою та однією
з мов Європейсь о о Союз ;

10) ре омендаційні листи фахівців відповідних сферах державно о правління (за наявності);
11) опію першої сторін и за ордонно о паспорта (за наявності).

Прийом до ментів здійснюється з 10 травня до 25 червня робочі дні з 9.00 до 18.00.

Конта тна особа: К ла а Олена Володимирівна.

Для отримання додат ової інформації можна зверн тись до Управління державної сл жби
Головдержсл жби У раїни в м. Києві та Київсь ій області за телефонами: 425-77-44, 425-77-41,
425-51-51, 425-77-43.

До Нацдержсл жби У раїни за телефоном: (044) 256-00-27, еле тронна адреса:
admin_pr@nads.gov.ua

А ціонерне товариство за рито о тип
"Київсоюзшляхпрое т"

(місцезнаходження: 0405, м. Київ, в л. К дрявсь а, б д. 3/5,
од за ЄДРПОУ 01388437),

надалі — Товариство, інформ є про доповнення до о олошення
про проведення за альних зборів а ціонерів Товариства (надалі —
Збори), я і відб д ться 20 червня 2012 ро о 10.00, за адресою:
У раїна, м. Київ, в л. Івана Мазепи (Січнево о Повстання), 11-Б,
онференц-зал отелю "Салют".

Доповнення до оп блі овано о повідомлення мають наст пн реда цію:
У за альних зборах а ціонерно о товариства мож ть брати часть особи, в лючені
до перелі а ціонерів, я і мають право на та часть, або їх представни и. Дата
с ладання перелі а ціонерів, я і мають право на часть за альних зборах:
14 червня 2012 ро .

Ознайомитись з матеріалами щодо поряд денно о на підставі письмово о
запит а ціонери мож ть з понеділ а по п'ятницю з 10.00 до 16.00 за
місцезнаходженням товариства: 04053, У раїна, м. Київ, в л. К дрявсь а, б д. 3/5,
абінет 210.
Посадова особа товариства, відповідальна за порядо ознайомлення а ціонерів з

до ментами, заст пни Голови Правління Кравець Іван Васильович

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності підприємства
(тис. рн.)*

На лядова рада АТЗТ "Київсоюзшляхпрое т"

Наймен вання по азни а
період

звітний попередній
Усьо о а тивів 187335 184294
Основні засоби 3316 3830
Дов остро ові фінансові інвестиції 1497 1497
Запаси 563 478
С марна дебіторсь а забор ованість 105364 34668
Грошові ошти та їх е віваленти 943 177
Перозподілений приб то 3778 2285
Власний апітал 13569 12076
Стат тний апітал 5000 5000
Дов остро ові зобов'язання 80892 80676
Поточні зобов'язання 92874 91542
Чистий приб то (збито ) 1493 (9646)
Середньорічна іль ість а цій (шт.) 10 000 000 10 000 000
Кіль ість власних а цій, ви плених протя ом
період (шт.)

0 0

За альна с ма оштів, витрачених на ви п
власних а цій протя ом період

0 0

Чисельність працівни ів на інець період (осіб) 200 214

ч н х л о н ч а р

ч и х и р о

ч е л е с т а м я т а

м е д щ р б і о н

р е м а а т о н р

с о р и т с р а д а р

н з и м а л е

т е р а о т а с і

Відповіді на сканворд 

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць ..................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці ..............19 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............39 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........78 рн. 00 оп.

на місяць ..................21 рн. 50 оп.
на 3 місяці ................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............129 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць ................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............32 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........130 рн. 80 оп.

на місяць ..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ..........490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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Хрещатик 8 червня 2012 року

Спортивні новини

Євро
2012. Сьогодні відбудеться відкриття 
чемпіонату Європи з футболу
На Національном стадіоні Варшави відб деться офіційна церемонія

від риття Євро-2012. Відповідальна місія по ладена на Президента
Польщі Броніслава Комаровсь о о та Президента У раїни Ві тора
Ян овича, я ий спеціально для цьо о п’ятницю вир шив до поль-
сь ої столиці. Церемонія розпочнеться за 20 хвилин до почат ф т-
больно о матч між збірними Польщі та Греції о 19.00 за иївсь им ча-
сом та триватиме 12 хвилин. Ор анізатори обіцяють вразити лядачів
яс равим феєрвер ом та феєричним вист пом. Ідея проведення цьо-
о заход належить реативном дире тор та ви онавчом продюсе-
р італійсь ої омпанії Filmmaster Event Мар о Балич . У 2006 році він
вже мав досвід ор анізації церемонії від риття та за риття Олімпій-
сь их і ор Т рині. Для хорео рафічної постанов и сьо одні б де за-
діяно 800 волонтерів з 63 раїн. Під час рочистої церемонії від риття
Євро-2012 та ож відб деться вист п орсь о о ласично о піаніста
Адама Дьордья, я ий ви онає етюд Шопена (оп с 10, номер 11). За
про нозами, ф тбольне свято прямом ефірі пере лян ть 150 міль-
йонів лядачів всьом світі

Футбол. Олег Лужний став тренером 
сімферопольської “Таврії”
У серед на домашній для “Таврії” базі спорт омпле с “С іф” в Но-

вопавлівці представили ново о оловно о тренера — відомо о мин -
лом равця иївсь о о “Динамо” і лондонсь о о “Арсенал ” Оле а
Л жно о, повідомляє прес-сл жба сімферопольсь о о л б .
Генеральний дире тор “Таврії” Сер ій К ніцин, представляючи ф т-

болістам і персонал ново о наставни а, зазначив, що ерівництво
л б сподівається, що з приходом Оле а Романовича оманда вийде
на я існо новий рівень ри і вже в майб тньом сезоні підніметься в
т рнірній таблиці.
Оле Л жний, звертаючись до ф тболістів, зазначив: “Перед оман-

дою стоять серйозні завдання, том працювати б демо на повн сил .
Для мене всі ви рівні. Мені не важливі ваші національність і ві , я хо-
ч , щоб на ожен матч ви виходили, я на останній своєм житті, би-
лися на полі з першої й до останньої се нди. Хто б де відповідати
цим ритеріям — той завжди може розрахов вати на місце старто-
вом с ладі”.
Тим часом олишній л б Оле а Л жно о иївсь е “Динамо” здійсни-

ло перший трансфер літньо о міжсезоння. Столичний л б спішно
провів пере овори з лондонсь им “Тоттенхемом” і, я рез льтат, пів-
захисни “Шпор” та збірної Хорватії Ні о Кранчар тепер вист патиме
за “біло-синіх”

Гандбол. Збірна України провела два товариські
матчі зі збірною Туреччини
У рам ах під отов и до перед валіфі аційно о т рнір чемпіонат

Європи-2014, що з 8 по 10 червня цьо о ро пройде на Кіпрі, чолові-
ча збірна У раїни місті Мерсін провела два спарин и зі збірною Т -
реччини. У двох матчах вітчизняні андболісти володіли відч тною і -
ровою перева ою. Перша з стріч завершилася перемо ою з рах н ом
27:25, а в іншій б ла зафі сована бойова нічия 31:31

Температура +17°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 68 %

Температура +22°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 52 %

Температура +19°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 67 %

Прогноз погоди на 8 червня 2012 року

ОВНИ, словесний еротизм — пре расна зброя для спо си, і вона
вас чіт о стріляє в ціль навіть по телефон . Зваблюйте, раючись, це

зба атить списо пасій і авалерів, одночасно проб дивши за ладені
природою полі амні риси. Але приз дістанеться тіль и обраним, хто
армонійно поєдн є роль оханця і др а в одній особі і може вам
с ласти шлюбн пар .

ТЕЛЬЦІ, на шлях матеріальних та фахових здоб т ів орить зеле-
не світло. Я що почн ть надходити ділові пропозиції, просівайте їх че-
рез раціональне сито, за ладається фінансовий ф ндамент на май-
б тній рі . У професійній сфері б дьте за оносл хняними, винахідли-
вими, дос оналюйте валіфі ацію.

БЛИЗНЯТА нарешті доче ались сво о зоряно о час ; та осяйна
см а триватиме до липня 2013 р., зробивши вас щасливчи ами. Ха-
ризма б яє, життєвий потенціал б’є невичерпним джерелом, ви має-
те вийти на нов творч орбіт , але самот ж и не вдасться, лише в па-
рі з надійними союзни ами.

РАКИ, позбавляйтеся від омпле сів, не ативних нашар вань в д -
ші, ви орінюйте вн трішню невпевненість, ламайте бар’єри психоло-
ічної залежності, що заважають спішній самореалізації! Повертайте
бор и, надол ж йте п щення в роботі, не бійтеся сти атися з тр д-
нощами, е стремальними сит аціями, це арт є д х.

ЛЕВИ, рейтин поп лярності соці мі ся ає льмінації, доро а до
особисто о щастя стелена трояндами радості і взаємної любові. Не
стрим йте романтичні пориви, розпрямляйте рила бажань і облаш-
тов йте особисте життя.

ДІВИ, ар’єрні перт рбації тривають, можливі посадові ротації, зміни
ерівництва, вас з’являться висо і по ровителі. Міняти вид діяльності
по и зарано, т т триває ретроспе тивна см а до 27 червня, спеціалі-
з йтеся на давньом вид занять, де ви добре фахово під овані, маєте
ба атий діловий досвід, здатні реаліз ватися я творча особистість.

ТЕРЕЗИ, не вводьте ні о о в оман солод ою брехнею, чар йте
щирістю, не лицемірте, радьте, від рито оворіть правд в очі, можна
в райливій мористичній формі, чим допоможете людям виправити-
ся, стати на шлях істини. Любіться з бла овірними, нині ваші взаєми-
ни пронизані ідеалізмом, і це ч дово зцемент є союз, сприяючи вза-
ємном роз віт най ращих рис нат ри, я і донині не проявлялися.

СКОРПІОНИ, я що перед вами є он ретна лобальна мета, знай-
те: тихіше їдеш — далі б деш. Таємничість — ваш найліпший др .
Дійте тихо, радь ома, хиз вання на п бліці протипо азане, це вас
обеззброїть, зне ровить енер орес рси. Нині йде д ховний атарсис,
життя переходить в інш фаз , оли слід реор аніз ватися, міло тан-
цювати під д д інтересів оточення, а власні вимо и та потреби за-
лишити на задньом плані.

СТРІЛЬЦІ, еть онфронтацію! Візьміть в партнери ваш отовність
поділитися з іншими. Гармонія з людьми — це святая святих, живіть з
сіма в мирі та зла оді, а подр жні взаємини поставте на п’єдестал.
Поряд з армонійним с п тни ом ви відч єте всю повно ровність б т-
тя, зможете ма симально проявити своє творче єство, вос ресити в
серці любов і б ти щасливим.

КОЗОРОГИ, на сл жбі атмосфера напр жена, роботодавців сім
п’ятниць на тиждень, том беріться за робот , де маєте висо про-
фесійн омпетентність, і все б де аразд. Менше рити и, претензій,
поважайте ч ж д м , сл хайте поради, аде ватно реа йте на ри-
ти , тоді ваша ідність та реп тація не постраждають.

ВОДОЛІЇ, не паморочте олов майб тнім, заб дьте про мин ле!
Творіть, за ох йтеся, п рхайте метели ом, збираючи не тар з вітів
романтичних захоплень; життя пре расне і ожна мить щастя під лю-
чає вас до о еан Вселенсь ої Любові! Сюрпризи Творця почн ть з 12
червня сипатися на вас, я з ро достат , і ця манна небесна трива-
тиме до липня 2013 р.

РИБИ, арена доленосних подій під рідним дахом. Т т иплять при-
страсті з домочадцями, з я ими слід мирно виріш вати всі поб тові та
психоло ічні проблеми, рамотно осподарювати, аби родинне с дно
не сіло на мілин

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  1 0 – 1 6  Ч Е Р В Н Я

ранок день вечір

"Нью�Джерсі Девілз"
продовжили фінальну
серію Кубка Стенлі
"Дияволи" здобули виїзну перемогу над "Лос�Анджелес Кінгз"
Олександр ПИРЛИКИРЛИК
“Хрещатик”

Лише опинившись за ро
від вильот з т рнір , хо-
еїсти “Нью-Джерсі Де-
вілз” спромо лися пере-
мо ти “Лос-Анджелес
Кін з” і та им чином пере-
несли фінальн серію К б-
а Стенлі на свою льодов
арен . Четвертий матч між
омандами завершився
перемо ою “Девілз” з ра-
х н ом 3:1. Усі шайби б -
ли за ин ті третьом пе-
ріоді. Приємно, що в ор а-
нізації др о о ола взяв
часть раїнсь ий хо еїст
Оле сандр Поні аров-
сь ий, я ий віддав точн
передач . Та им чином ра-
х но серії до чотирьох
перемо став 3:1 на о-
ристь “Лос-Анджелес
Кін з”.

Перед звітною грою мало хто сум�

нівався, що “Лос�Анджелес Кінгз”

не вдасться дотиснути своїх супер�

ників і здобути перший у своїй істо�

рії Кубок Стенлі. Попередня гра, в

якій “Кінгз” перемогли з рахунком

4:0, продемонструвала, що каліфор�

нійці серйозно налаштовані на успіх

і будь�що прагнутимуть завершити

фінальну серію вже у наступному

матчі. Проте гості з “Нью�Джерсі”

мали інші плани щодо продовження

боротьби і спромоглися відстрочити

тріумф “Лос�Анджелеса” щонай�

менше на два дні. Варто зазначити,

що неабияка заслуга у вдалому ре�

зультаті належала голкіперу “Де�

вілз” Мартіну Бродо, який відбив 21

кидок суперника.

Невиразна гра у перших трьох

матчах “Девілз” змусила наставни�

ка команди з Нью�Джерсі Пітера

Дебура зробити заміни. Так, на льо�

ду з’явилися досвідчений Петр Сі�

кора та Хенрік Талліндер, які вдало

вписалися у гру команди. Обидва

колективи дуже активно розпочали

матч. Першими відкрити рахунок

могли гості, проте кидок Дайнюса

Зубруса зумів парирувати воротар

“Лос�Анджелеса”. Відповідь госпо�

дарів була миттєвою, але не такою

гострою. Під завісу першого періоду

гравці “Кінгз” здобули перевагу в

чисельності. Ці дві хвилини пере�

творилися на справжній жах для

вболівальників “Нью�Джерсі”. Гос�

подарі майданчика повністю заво�

лоділи ініціативою і були дуже

близькі до того, аби повести у ра�

хунку. Але на останньому рубежі

фантастичну гру продемонстрував

голкіпер “Нью�Джерсі” Мартін

Бродо, а де не зміг виручити кана�

дець, йому допоміг каркас воріт.

У другому періоді перевага “Лос�

Анджелеса” стала більш помітною.

Здавалося, що гол у ворота гостей —

лише питання часу. Втім, хокеїсти

“Нью�Джерсі” вистояли, і нулі на

табло збереглися аж до початку тре�

тього періоду. На заключну двадця�

тихвилинку гравці “Девілз” ви�

йшли, сповнені бажання перемогти.

Розуміючи, що цей період може ста�

ти останнім у фінальній серії, вони

одразу ж кинулися атакувати. І дуже

швидко таки домоглися свого. На

48�й хвилині після дальнього кидка

Брайса Сальвадора першим на до�

биванні був Патрік Еліаш, який і ви�

вів “Нью�Джерсі” вперед. Втім, ра�

дість гостей швидко згасла — лише

хвилина знадобилася захиснику

“Лос�Анджелеса” Дрю Дауті для то�

го, щоб зрівняти рахунок. Решту ча�

су обидві команди провели в обо�

пільних атаках, де успішнішими ви�

явилися гравці “Девілз”. Спочатку

Адам Хенрік вивів команду уперед, а

потім Ілля Ковальчук, закинувши

шайбу у пусті ворота, повністю зняв

питання про переможця у цій зу�

стрічі. Отже, “Нью�Джерсі” з рахун�

ком 3:1 здобули першу перемогу у

фінальній серії Кубка Стенлі. Після

матчу автор першої шайби “Девілз”

Патрік Еліаш прокоментував пере�

можний матч: “Ми продовжуємо

боротьбу. Сьогодні Мартіну Бродо

довелося гарно попрацювати, аби

ми змогли порадувати наших вболі�

вальників перемогою. Він подарував

нам надію, і ми зробимо все можли�

ве для того, щоб ця серія завершила�

ся на нашу користь”
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Цей день в історії 8 червня

1786 — Нью-Йор вперше
надійшло в тор овельн мереж
морозиво
1824 — Ноа Кашин із Квебе-
запатент вав пральн маши-

н
1869 — Айвз Ма аффі з Чи-
а о запатент вав пилосос
1912 — Лос-Анджелесі за-

снована іност дія “Universal”
1924— Хар ові від рито ста-

діон для 30 тис. лядачів
1928 — здійснено перший

авіаційний переліт із США до
Австралії
1936 — США введено в дію

перший лічильни для стоян и
авто
1946 — заснована Міжнарод-

на ор анізація ж рналістів
1947 — перше від рито с д-

ноплавство по всьом Дніпр

Відповіді на с анворд на 7-й стор
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Російсь ий ле іонер "Нью-Джерсі Девілз" Ілля Ковальч (на передньом плані) нама ається за ин ти шайб ворота
"Лос-Анджелес Кін з"


