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Переможний дебют
українців
Вітчизняні футболісти переграли опонентів зі Швеції з рахунком 2:1
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Збірна У раїни розпочала до-
машнє Євро-2012 з вольової
перемо и над збірною Швеції.
Підопічні Оле а Блохіна спро-
мо лися віді ратися після де-
що нело ічно о ол Златана
Ібра імовича, забивши два
м’ячі. Справжнім ероєм по-
єдин став ветеран збірної,
равець столично о “Динамо”
Андрій Шевчен о, я ий відзна-
чився д блем і для я о о, ціл-
ом можливо, цей т рнір ста-
не останнім с ладі націо-
нальної оманди. Перемо а
дозволила “синьо-жовтій”
др жині очолити вартет D,
ос іль и іншом матчі цієї
р пи між Ан лією та Фран-
цією б ла зафі сована нічия
1:1.

Нарешті до Києва завітало Євро�2012!

Столиця останньою з поміж 8 міст Укра�

їни та Польщі прийняла матч футболь�

ного чемпіонату Європи. Довгоочікува�

на подія сповна винагородила мільйони

вболівальників фантастичною перемо�

гою наших футболістів над збірною

Швеції з рахунком 2:1. Ми перемогли, і в

серцях усіх співвітчизників все гучніше

лунають слова гімну “Ще не вмерла

України ні слава, ні воля!..”

Напруга перед матчем була неймовір�

ною як серед вболівальників, так і футбо�

лістів. “Застоялися, як гарні коні. Б’ємо

копитом, хочемо в бій! Нам необхідно за�

спокоїти моїх підопічних, адже чим дов�

ше дивимося чужий футбол, тим вище

напруга”,— сказав напередодні поєдинку

наставник українців Олег Блохін. Також

тренер зазначив, що велику надію покла�

дає на ветеранів команди, які разом з мо�

лодими футболістами мають утворити

гармонійне поєднання досвіду і молодого

запалу.

Як виявилося згодом, саме цей баланс

подарував нам переможний результат.

Перед самим матчем мало хто з експертів

брався прогнозувати переможця цієї па�

ри. Для обох збірних ця зустріч стала

першим офіційним поєдинком. У това�

риських матчах українці та шведи зустрі�

чалися тричі, і в цих іграх був зафіксова�

ний паритет: по одній перемозі та нічия.

Також усіх цікавило протистояння двох

легенд своїх збірних — Андрія Шевченка

та Златана Ібрагімовича, проте футболіс�

ти такі питання журналістів одразу ж

припиняли. Зокрема український фор�

вард зазначив, що передусім ця гра відбу�

ватиметься між збірними, а не футболіс�

тами, і жоден з них не здобуде перемоги

без підтримки усієї команди. Тож відпо�

віді на усі запитання зміг дати лише сам

матч. Єдине, в чому можна було бути

впевненим,— це в неймовірній підтрим�

ці футболістів з боку вболівальників. 64

тисячі глядачів безпосередньо на стадіо�

ні, ще стільки ж у офіційній фан�зоні

приймаючого міста Києва і десятки міль�

йонів біля екранів телетрансляторів — усі

вони об’єдналися заради перемоги нашої

збірної.

Обидві команди розпочали гру дещо

обережно, як кажуть, з розвідки. Пер�

ший гострий момент створили футбо�

лісти збірної України, проте м’яч після

удару Євгена Коноплянки пройшов

повз ворота. Відповідь суперника була

гострішою, але після удару шведа Ро�

зенберга надійно зіграв голкіпер Ан�

дрій П’ятов. Після зіграних 30 хвилин

на табло світилися нулі, і за справу взя�

лися вболівальники на трибунах.

Своєю підтримкою вони надихнули

вітчизняних футболістів йти вперед.

Часом, здавалося, що ось�ось м’яч за�

котиться у ворота суперників, але уда�

рам вітчизняних форвардів не вистача�

ло лише кількох сантиметрів, аби враз�

ити ціль. Втім, у першому таймі коман�

дам так і не вдалося забити. А ось друга

половина гри майже одразу розпочала�

ся з голу. На жаль, зовсім нелогічного у

наші ворота. Кім Кальстрем отримав

м’яч у правому куті української штраф�

ної і виконав передачу вздовж воріт,

першим на добиванні опинився Златан

Ібрагімович, який і відкрив рахунок у

цій зустрічі. Пропущений гол не збен�

тежив наших футболістів — і вже за 2

хвилини настрій уболівальників змі�

нився. “Динамівці” — два Андрії, Яр�

моленко та Шевченко, вселили впевне�

ність у перемогу. Перший виконав фі�

лігранну передачу, а другий головою

вразив ціль — 1:1, і все почалося спо�

чатку.

Проте, не встигли глядачі на трибунах

заспокоїтися, як емоції захлиснули їх ще

з більшою силою. Подача кутового — і

все той же Андрій Шевченко виводить

Україну вперед! Напевно, найнапружені�

шими видалися останні 30 хвилин матчу.

Спочатку вітчизняні футболісти оборо�

нялися, проте з плином часу почали по�

мітно нервувати, чим ледь не скориста�

лися шведи. Останні секунди матчу тяг�

нулися неймовірно довго, але українці

вистояли і таким чином здобули історич�

ну перемогу у розіграшах чемпіонату Єв�

ропи. Звичайно, після матчу всіх пере�

повнювали емоції, зокрема автор голів у

ворота збірної Швеції Андрій Шевченко

зазначив: “Я почуваюся просто прекрас�

но, я справді щасливий. Зараз відчуваю

себе на десять років молодшим. Я хочу

подякувати всім людям, котрі працювали

зі мною і підтримували останні півроку.

Це, напевно, була моя найкраща гра за

останні сім�вісім місяців. Усіх з перемо�

гою!” 

У центрі столиці встановлено
понад 2000 нових урн 
Однією із особливостей онстр цій є їхня жаростій-
ість – вони витрим ють температ р до +120 ра-
д сів
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Південно�Західна залізниця
запустила екскурсійний 
ретро�потяг Київським
залізничним кільцем 

Квит и можна придбати на примісь ом во залі
станції Київ-Пасажирсь ий. Вартість — 25 ривень
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Обираємо кращих 
У столиці старт вав он рс "Молодий підприємець
ро "
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Київські подвір’я стануть 
охайними та чистими
У столиці старт вала омпле сна про рама ре-

монт та бла о строю житлово о фонд і приб -
дин ових територій. Я повідомив олова КМДА
Оле сандр Попов, та і роботи вже зараз прово-
дяться за п’ятьма адресами Голосіївсь ом та
Дарниць ом районах. Гот ються дол читися до
про рами Деснянсь ий, Дніпровсь ий та Свято-
шинсь ий райони. А до осені про рам б де поши-
рено на весь Київ. “Фа тично ми розпочали ре-
монт в сій столиці. Йдеться не лише про асфаль-
т вання дворів. Там, де це необхідно, проводяться
роботи з ремонт ліфтів, під’їздів, бла о строю
приб дин ових територій, облаштов ється освіт-
лення під’їздів та дворів. Д же важливо, що до
ожно о двор запровадж ємо омпле сний інди-
від альний підхід. Тобто, перш ніж затвердити
про рам , за ожною адресою виїжджає спеціаль-
на омісія і вивчає, я і саме роботи потрібно ви о-
нати”,— розповів Оле сандр Попов. Зо рема, на
проспе ті На и, 35, між орп сами 2, 3, 4 вже на
70 % відновили асфальтне по риття; на фінальній
стадії оновлення між вартальних проїздів на в ли-
ці Василь івсь ій, 27; тривають роботи на в лиці
Заболотно о, 80-122 та на в л. Рев ць о о, 18, 18-
а, 32, 34. За алом визначено понад 200 адрес, де
вже за іль а тижнів розпочн ться роботи з ремон-
т житлово о фонд та оновлення приб дин ових
територій

Дві тисячі волонтерів щодня 
допомагають гостям Євро%2012
Добровольці надають мовн підтрим остям Ки-

єва. Юна ів та дівчат в яс равих зелених ф тбол ах
з написом Volunteer, можна побачити аеропортах
“Бориспіль” і “Київ”, на сіх станціях метро, цен-
тральном залізничном во залі та на автово залі,
з пин ах транспорт . У день матч між омандами
У раїни та Швеції добровільні помічни и працювали
посиленом режимі, на дея их ло аціях — цілодо-

бово. Відвід вачам офіційної фан-зони волонтери
роздавали с венірн символі та п тівни и швед-
сь ою мовою. Протя ом подальших днів чемпіонат
2-тисячна др жна сім’я волонтерів працюватиме на
входах та виходах офіційної фан-зони, надаватиме
допомо людям з особливими потребами, при-
ле лій 1,5- м зоні та безпосередньо на НСК “Олім-
пійсь ий”

СЕРЕДА
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Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Перший матчевий день столиці прой-
шов без б дь-я их е сцесів. Правоохо-
ронці, меди и, ом нальни и, працівни и
фан-зони та стадіон — сі задіяні сл ж-
би працювали чіт о та зла оджено. Місто
довело, що ідне приймати іноземних
остей на престижном ф тбольном
т рнірі. На “відмінно” під отов столиці
до Євро-2012 оцінили й міжнародні е с-
перти з Німеччини.

Керівник німецької організації з міжнародного спів�

робітництва GIZ Матіас Брандт похвалив приймаючі

міста України за хорошу підготовку до футбольного

чемпіонату. “З того, що я бачив, у мене тільки позитив�

ні враження. Та й мої колеги з інших міст теж позитив�

но відгукуються з цього приводу”,— каже пан Брандт.

За словами фахівців, значних недоліків німецькі екс�

перти не помітили у підготовці до футбольного свята.

Зауважимо, GIZ з 2010 року почала надавати Україні

експертну допомогу у підготовці до Євро�2012. У рам�

ках цього проекту близько 50 експертів вирушили до

українських приймаючих міст, аби допомогти підготу�

ватись до проведення Євро�2012.

Як зазначає представник GIZ в Україні Хольгер Ной�

вегер, рівень професіоналізму української сторони є ду�

же високим. Вітчизняні організатори, в тому числі і ки�

ївська влада, намагались зробити усе якнайкраще, і це

їм чудово вдалося втілити у життя. Німецькі експерти

відзначають, що під час будь�якої підготовки є безліч

дрібних проблем. “Коли ми готувались до спортивних

подій такого рівня у себе, то зіткнулись з такими ж

проблемами, що й ви,— каже Хольгер Нойвегер.— На�

віть у Німеччині ми не змогли б зробити все на 100 %, в

Україні ж зроблено на 90 %”. 

Окрім позитивних відгуків про Україну, німецькі екс�

перти наголосили й на інтеграції нашої держави в євро�

пейську культуру. Зауважимо, з цією метою впродовж мі�

сяця у столиці під Аркою Дружби народів діятиме “Євро�

пейське містечко”. Воно знайомить українців та гостей

столиці з європейським сьогоденням в одинадцяти сферах

міжнародного співробітництва. До слова, кияни та гості

міста зацікавились цим проектом, у містечку уже побува�

ло понад 35 тис. відвідувачів. “Ми проводимо тут фести�

валь української музики та співів. Крім того, у містечку

пройшов свій футбольний турнір європейських по�

сольств. Перемогла в ньому Франція”,— розповів “Хре�

щатику” Матіас Брандт. До речі, працюватиме містечко до

1 липня, тож організатори запрошують усіх охочих відвіда�

ти Європу, що розгорнулась в центрі столиці 

Щойно Андрій Шевчен о зрівняв рах но матчі проти збірної Швеції
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Цифра дня

Олександр Попов привітав Національну збірну
України з перемогою у першому матчі команди 
на Євро#2012
Голова КМДА Оле сандр Попов привітав тренера збірної У раїни та
сю оманд з певненою перемо ою матчі зі збірною Швеції. “Щи-
ро дя ю вам за видовищн р , я ви подар вали вболівальни ам,
всій У раїні, всій Європі! Я з неймовірною напр ою та спортивним
азартом слід вав за ожною хвилиною поєдин , сподіваючись на ва-
ш перемо ! І мої надії, я і надії мільйонів раїнців, ви виправдали!
Та ож висловлюю подя вболівальни ам та щирим фанам ф тбол ,
я і підтрим вали вас та своєю шаленою енер ети ою додавали вам
певненості власних силах”,— привітав равців збірної із вдалим
стартом єврот рнірі Оле сандр Попов.
11 червня національна збірна У раїни з ф тбол ви рала свій пер-

ший матч на Євро-2012. З рах н ом 2:1 раїнці перемо ли національ-
н збірн Швеції. На адаємо, це перший поєдино національної збір-
ної єврот рнірі. Наст пні дві ри відб д ться на “Донбас-Арені” До-
нець . 15 червня У раїна ратиме з Францією, а 19 червня — зі збір-
ною Ан лії

У центрі столиці встановлено понад 
2000 нових урн
Ком нальні сл жби міста встановили понад 2000 нових пласти о-

вих рн для збор сміття. Однією із особливостей та их рн є їхня
жаростій ість — вони витрим ють температ р до +120

0
C. Про це

повідомив перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча
під час брифін медіа-центрі міста Києва. Крім то о, за йо о сло-
вами, столиці розставлено 168 онтейнерів для збор сміття, і
наявності ще є близь о 200 резервних онтейнерів, я і б д ть опе-
ративно задіяні разі необхідності. Що ж стос ється прибирання
офіційної фан-зони, то перший заст пни олови КМДА під реслив,
що для дотримання чистоти та належно о санітарно о стан тери-
торії місь а влада задіяла додат ові сили ом нальних сл жб,
збільшено іль ість двірни ів та інтенсивність прибирань. Крім то-
о, б де виділено спеціальний пилосмо , за допомо ою я о о при-
биратим ть дрібне сміття. Сл жби міста щодня проводять онтроль
чистоти та, в залежності від потреб, збільш ватим ть іль ість рн
для сміття

12 900 000 
гривень сплатили до зведеного бюджету столичні платники податків за
п`ять місяців нинішнього року 

Про це  повідомила голова ДПС у м. Києві Ірина Носачова 
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Євро�2012 увіковічили у марках
Унікальні поштові знаки доповнили футбольну колекцію
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Днями "У рпошта" ввела в обі по-
штові мар и, присвячені проведенню
в У раїні ф тбольно о чемпіонат
Європи. Лист з та ими мар ами
можна надіслати в б дь-я частин
світ . До то о ж, ф тбольні поштові
мініатюри мож ть поповнити оле -
цію філателістів і стати ч довим с -
веніром.

Чемпіонат Європи з футболу вчергове увіковічи�

ли на поштових марках. Уже з 8 червня вони на�

дійшли в обіг і стали доступними для колекціонерів

та пересічних громадян.

На одній із марок зображені всі вісім футбольних

арен, де й проходитимуть матчі. В обігу коштуватиме

вона 12 грн, випущена тиражем 200 тис. екземплярів.

Решта поштових мініатюр дещо дорожчі — 27 грн 60

коп. Тут зображені логотип Євро�2012 та футбольний

м’яч. Марки з поштового блоку “Фінальна частина

чемпіонату Європи з футболу�2012” можна придбати

окремо, або ж в одному блоці.

Нагадаємо, раніше був випущений поштовий

блок “УЄФА ЄВРО 2012тм. Україна�Польща”, дві

зчіпки по чотири марки в кожній: “Міста�господа�

рі УЄФА Євро 2012” та “Футбольні арени УЄФА

Євро 2012”, а також марку з офіційними талісмана�

ми “Євро�2012”: “УЄФА ЄВРО 2012тм” (Славко і

Славек).

“Ми як національний оператор були зобов’язані

увіковічити грандіозну спортивну подію, яка зараз

проходить в Україні, — зазначила “Хрещатику” ге�

неральний директор УДППЗ “Укрпошта” Оксана

Плотнікова.  — Щиро сподіваюсь, що й ці марки

теж не залишать нікого байдужим, і кожен очеви�

дець сьогоднішніх подій захоче придбати художні

мініатюри на згадку про незабутні дні футболу в

Україні”.

В “Укрпошті” впевнені, що цими зразками обо�

в’язково зацікавляться колекціонери. “Філателіс�

тична цінність цих марок досить велика, адже, без�

умовно, колекціонери всього світу захочуть попов�

нити ними свої експозиції”,— каже заступник на�

чальника відділу письмової кореспонденції та ре�

алізації філателістичної продукції УДППЗ

“Укрпошта” Тетяна Решетняк.

І справді, марки почали масово купувати відразу

ж після їх погашення. Так, київський колекціонер із

багаторічним досвідом Євген Тупчій прийшов на

урочисту церемонію, аби одним із перших придба�

ти конверт першого дня й збагатити ним свою ко�

лекцію.

Цікаво, для любителів марок “Укрпошта” готує

ще один сюрприз. На завершення чемпіонату з’я�

виться ексклюзивний поштовий знак. “На цій мар�

ці в образі жінки представлена Україна, яка прий�

має Євро�2012. Таких знаків буде обмежена кіль�

кість й коштуватимуть вони значно дорожче”, —

розповідає “Хрещатику” Оксана Плотнікова

Київська фан�зона б’є рекорди 
з відвідування
Іноземці відзначають її гостинність, чистоту та безпеку

Готувалися до напливу

фанів всі відповідні служби

міста. В основному дбали

про безпеку вболівальни�

ків, адже такого ажіотажу в

фан�зоні Києва не очікував

ніхто. Так, за словами Сер�

гія Харькова, куратора офі�

ційної фан�зони Києва, за

попередніми підрахунками

організаторів, щоденно від�

відувати фан�зону мало 20�

30 тисяч вболівальників,

тоді як вже перші дні матчів

зібрали близько 50–70 ти�

сяч шанувальників футболу.

Однак всі очікування з

кількості відвідувачів побив

день понеділка, 11 червня,

коли на поле НСК “Олім�

пійський” вийшли збірні

України та Швеції. За під�

рахунками УЄФА, перший

день матчу у Києві зібрав

100 тисяч вболівальників.

Збиратися на Хрещатику

вболівальники розпочали

ще з дванадцятої ранку, піс�

ля відкриття фан�зони.

Вдень тут можна було поба�

чити переважно іноземних

фанів, які з зацікавленістю

роздивлялися місто та насо�

лоджувалися виступами ет�

нічних колективів, що ви�

ступали на сцені біля голов�

ної площі країни. Інозем�

цям народна творчість при�

пала до душі. “Це просто

неймовірно, я в захваті від

того, що бачу і чую. В Києві

я уже третій день, і хочу ска�

зати, що ви маєте пишатися

тим, в якому місті живете”,

— ділиться першими вра�

женнями швед Кірстен.

Відзначають вболівальни�

ки і гостинність та привіт�

ність українців. “Мені подо�

бається Київ, люди тут дуже

привітні. Організація фан�

зони трохи відрізняється від

того, як це відбувається на

моїй батьківщині, однак на�

ші вболівальники всім задо�

волені”, — розповів “Хре�

щатику” Ула Сьоштед, пре�

зидент фан�організації вбо�

лівальників Королівства

Швеції “Camp Sweden”. На�

гадаємо, у тимчасовому та�

борі на Трухановому острові

наразі розмістилося 3,5 тис.

футбольних вболівальників

зі Швеції. Там встановлено

500 наметів, а на паркінгу

обліковується 120 трейлерів.

Мешканці кемпінгу задово�

лені умовами тимчасового

проживання.

Після обіду переважна

більшість шведських фанів

(їх прибуло до Києва 15

тисяч) вирушили на площу

Лесі Українки, звідки коло�

нами рухалися до НСК

“Олімпійський”. Рух фана�

тів охороняли правоохорон�

ці. За даними ГУ МВС у міс�

ті Києві, колону з швед�

ських шанувальників фут�

болу супроводжували майже

900 міліціонерів.

Дбали і про безпеку вболі�

вальників у фан�зоні. Тут

охорону правопорядку за�

безпечували 500 стюартів.

Загалом у Києві за безпекою

слідкували 6,5 тисячі пра�

цівників міліції та військо�

вослужбовців внутрішніх

військ МВС України. За ін�

формацією штабу з безпеки

фан�зони та правоохорон�

них органів, за добу не було

зафіксовано жодних серйоз�

них порушень — посилені

заходи з безпеки дозволили

уберегти спокій вболіваль�

ників.

Подбало місто і про інва�

лідів. За інформацією ГУ

праці та соціального захис�

ту населення, спецавтомо�

білі перевозили вболіваль�

ників з порушеннями опо�

рно�рухового апарату під

час матчу Україна — Шве�

ція. Спецтранспортом ско�

ристалися 6 осіб: 2 шведів,

2 англійців та двоє киян.

Уболівальники з порушен�

ням опорно�рухового апа�

рату безкоштовно прямува�

ли з аеропорту до закладів

розміщення, фан�зони та

НСК “Олімпійський”. Ки�

ївський міський територі�

альний центр соціального

обслуговування інформує,

що у матчеві дні та до 12.00

наступного дня також здій�

снюватиме безкоштовне

перевезення вболівальни�

ків із порушенням опорно�

рухового апарату.

Загалом цього вечора за

протистоянням збірних

України та Швеції на екра�

нах, які розташовані у фан�

зоні, спостерігало понад 50

тисяч любителів футболу.

Підтримувати своїх гравців

більшість українців прий�

шли в національній симво�

ліці та народному вбранні.

Дружніми оплесками та ви�

гуками “Україна!” та “Нам

потрібен гол!” зустрічали

вболівальники кожну атаку

вітчизняної команди. Після

фінального свистка та пер�

шої перемоги національної

збірної на Євро�2012 україн�

ські фани вітали один одно�

го та співали національний

гімн. Святкування в офіцій�

ній фан�зоні продовжували�

ся до другої години ночі. До

домівок всі пошановувачі

футболу змогли дістатися

без проблем, адже у цей день

роботу громадського транс�

порту було продовжено до

третьої години ночі.

Усю ніч фан�зону прибира�

ли клінінгові служби, з тери�

торії вивезли 150 куб. м сміт�

тя. Тож чиста та охайна фан�

зона вже зранку була готова

знову прийняти вболівальни�

ків та тішити їх незабутніми

емоціями від видовищного

футболу

У місті стимулюватимуть енергоощадливість
З метою розроб и механізм стим лювання ефе тивно о ви о-

ристання енер етичних рес рсів за ладах бюджетної сфери міс-
та Києві створено робоч р п . Відповідне розпорядження під-
писав олова КМДА Оле сандр Попов. Та , з ідно з до ментом,
до робочої р пи війшло ерівництво Головно о фінансово о
правління, Головно о правління енер ети и, енер оефе тивності
та енер озбереження, Головно о правління охорони здоров’я, ГУ
освіти і на и та інші. Очолив її перший заст пни олови КМДА
Оле сандр Маз рча . Членам робочої р пи дор чено до 15 черв-
ня надати олові робочої р пи пропозиції щодо розроб и та о о
механізм стим лювання енер оощадливих за ладів бюджетної
сфери

На ТЕЦ#5 здійснено капітальний ремонт 
енергоблоку
Учора фахівці “Київенер о” завершили плановий апітальний ре-

монт енер обло № 2 на ТЕЦ-5. Роботи тривали півтора місяці та
завершилися запланований термін. Фахівці омпанії виявили та
с н ли несправності енер о стат вання, я і вини ли внаслідо ін-
тенсивної е спл атації енер обло протя ом попередньо о ро .
Лі відовано технічні несправності енератора, т рбіни, отлоа ре а-
т та допоміжно о стат вання. Замінено, зо рема, зношені деталі
с ладно о енер етично о обладнання — спіралі піді рівачів висо о-
о тис , тр бопроводи поверхонь на рів онве тивно о паропере-
рівача отлоа ре ат , проведено ревізію тя од ттєвих механізмів
отла тощо. На ремонтні роботи б ло виділено понад 14 млн рн.
На час проведення апітально о ремонт др о о енер обло на

ТЕЦ-5 омпанія забезпеч вала необхідні для задоволення енер етич-
них потреб столиці обся и еле тричної та теплової енер ії.
На адаємо, з ідно з нормативно-технічною до ментацією, апі-

тальні ремонти на енер обло ах проводяться один раз на чотири
ро и

На в’їздах на Труханів острів встановлять 
шлаґбауми
Для створення належних мов відпочин иян та остей міста пе-

ріод проведення Євро-2012 підписано розпорядження КМДА щодо
обмеження в’їзд транспорт на територію Тр ханово о острова. Та ,
до 30 вересня діятим ть п н ти проп с авто на Тр ханів. Ор анізо-
в ватим ть ф н ціон вання в’їздів з 9.00 до 21.00 онтролери. Відпо-
відатиме за проп с ний режим КП “Київтранспар сервіс”. Транспорт-
ні засоби, що зал чені до ор анізації осподарчої та підприємниць ої
діяльності на території острова, проп с атим ть за відповідними пере-
п ст ами. Крім то о, б де розширено зони пар вання на приле лих
до острова територіях. За інформацією ГУ МВС Києві, біля п н тів
проп с КП “Київтранспар сервіс” чер ватим ть працівни и міліції
та ДАІ

Південно#Західна залізниця запустила 
екскурсійний ретро#потяг Київським 
залізничним кільцем
Про це с азано в повідомленні Міністерства інфрастр т ри. “З 10

червня Південно-Західна залізниця пропон є остям чемпіонат Євро-
2012 і жителям столиці здійснити о лядов поїзд на ретро-потязі Ки-
ївсь им залізничним ільцем”, — с азано в повідомленні. Потя рс -
ватиме щодня. Час відправлення — 13.45 з першої платформи цен-
трально о во зал , тривалість о лядової е с рсії — 2 одини. Під час
поїзд и пасажири мож ть с ористатися посл ами ва она-ресторан .
Та ож для зр чності пасажирів передбачено місця для ба аж . Квито
можна придбати на примісь ом во залі станції Київ-Пасажирсь ий.
Йо о вартість — 25 ривень

У раїнсь і вболівальни и свят ють фан-зоні перш перемо вітчизняної збірної з ф тбол на
Євро-2012
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Андерс, зі Швеції:

“Київ — д же охайне та
арне місто. Ми з моїми
др зями лише вчора при-
їхали, том по и бачили
лише фан-зон та мон -
мент на Майдані Незалеж-
ності. Одна перервах
між матчами ми хочемо
детальніше о лян ти міс-
то. Крім то о, план ємо
відвідати страви вашої на-
ціональної хні. Та ож
вас неймовірно смачне
пиво”.
Роман, з Росії:

“Атмосфера т т справді
ч дова. Місто д же затиш-

не та охайне, тож д маю
нам є чо о вас повчитися.
Крім то о, вас д же ввіч-
ливі міліціонери та праців-
ни и ДАІ. Я родом з У ра-
їни, том вболіватим за
ваш збірн . Проб ти т т
план ю до за інчення чем-
піонат , адже мені вдалося
пити вит и на фінал”.
Мі аель, зі Швеції:

“Я д же задоволений,
що та и приїхав до У ра-
їни. У раїнці д же милі та
остинні люди. По ода з -
стріла нам справжнім б -
ревієм, одна нас це не
зля ало, адже с андинави
до та о о зви ли. І нія і
по одні перипетії не зава-
дять нам вболівати за на-
ш оманд , не дивлячись
на перш пораз ”.
Яс а и, з Японії:

“Перше, що я відвідав
Києві — це Софійсь ий та
Михайлівсь ий собори.
Зараз піш и план ю дій-
ти до Києво-Печерсь ої
Лаври. У мене є арта,
я ою д же зр чно о-
рист ватися. Крім
то о, вас досить зр ч-
на схема ромадсь о о
транспорт . Мені ле о
діставатися до б дь-
я о о точ а міста.
Насамперед я хоч від-
відати визначні місця
Києва, а вже ввечері ви-
р ш дивитися ф тбол
до фан-зони”.
Ані а, зі Швеції:

“У вас ч дове місто і
д же остинні люди. Крім
то о, ми приємно враже-
ні цінами. У вас надзви-
чайно дешеві с веніри, а
та ож їжа та напої фан-
зоні. Сама фан-зона теж
арно облаштована.
Т т можна з задово-

ленням провести час
та насолодитися ф тбо-
лом”.

ЕМОЦІЇ ЄВРО
2012

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Хоча Євро-2012 старт вало 8 червня Вар-
шаві матчем збірних Польщі та Греції, для
раїнців все ж та и спортивне свято розпо-

чалося 11 червня під час видовищно о про-
тистояння оманд У раїни та Швеції. У цей
день на НСК “Олімпійсь ий” за рою спосте-
рі ало 64 тисячі болівальни ів, ще стіль и
ж підтрим вали свої оманди в офіційній
фан-зоні на Хрещати .

“Хрещати ” дізна-
вався про перші вра-
ження іноземних вбо-
лівальни ів від Києва



Обираємо кращих

Ділові новини
Пересувну торгівлю у Києві
впорядковано
Підписано розпорядження

КМДА “Про за альномісь і заходи
щодо впоряд вання Києві пе-
рес вної дрібно-роздрібної тор-
овельної мережі”. З ідно з роз-
порядженням, до засобів дрібно-
роздрібної тор овельної мережі
віднесено автома азини, авто а-
фе, авторозвоз и, автоцистерни,
лав и-автопричепи, віз и, спеці-
альне техноло ічне обладнання,
рознос и, лот и, столи и тощо.
При цьом затверджений поад-
ресний перелі , де і я ою прод -
цією мож ть тор вати з та их за-
собів. Та , з ідно з розпоряджен-
ням, арячі напої мож ть реалізо-
в ватись 44 визначених місцях
та на площі біля входів-виходів до
станцій метро та з пино ромад-
сь о о транспорт за межами 20
метрів. Для тор івлі безал о оль-
ними напоями та прод тами
харч вання із застос ванням ав-

тома азинів та авто афе визна-
чено 109 ло ацій та ще 15 адрес
на час проведення Євро-2012.
Крім то о, чотири адреси визна-
чено для тор івлі с венірною і
арнавальною прод цією та ще
три — вітами

WebMoney блокуватиме
учасників компанії “МММ”

Система WebMoney б де бло -
вати часни ів омпанії “МММ-
2012”. Про це с азано в повідом-
ленні WebMoney. “У зв’яз з ре-
ор анізацією МММ і повідомлен-
нями про спроб створення нової
фінансової піраміди на ад ємо,
що подібна діяльність рам ах
WebMoney Transfer с воро забо-
ронена й бло ється, з подаль-
шою відмовою в обсл ов ван-
ні”,— с азано повідомленні ом-
панії. Для безпе и орист вачів
система відстеж є й припиняє
спроби ви ористання системи

WebMoney Transfer форм ванні
фінансових пірамід або стр т р
мережево о мар етин . У Пере-
лі товарів і посл , розрах н ах
за я і забороняється ви ористан-
ня тит льних зна ів (WM), том
числі WMU, в лючені ба аторівне-
вий мар етин , піраміди й матри-
ці, бізнес-па ети. Корист вачам,
я і пор ш ють ці правила, систе-
ма відмовляє в обсл ов ванні,
повідомляють У раїнсь і новини

ЄБРР надасть українським
банкам $200 мільйонів

Європейсь ий бан ре онстр -
ції й розвит має намір надати
$200 млн раїнсь им бан ам і лі-
зин овим омпаніям на підтрим
прое тів енер оефе тивності.
ЄБРР план є надати редитні лінії
раїнсь им бан ам і лізин овим
омпаніям для наст пно о реди-
т вання приватних омпаній, що
здійснюють інвестиції в енер о-

ефе тивні прое ти. Ця про рама з
надання технічної допомо и ра-
їнсь им фінансовим становам,
с бпозичальни ам і е спертам
б де підтрим ватися Міністер-
ством фінансів Австрії. Прое т де-
монстр ватиме перева и енер о-
збереження й сприятиме розвит-

редит вання й лізин в сфері
енер озбері аючих прое тів, а та-
ож ефе тивність раціонально о
ви ористання енер ії для підви-
щення он рентоспроможності
промисловості. ЄБРР заявляє, що
всі часни и прое т повинні на-
давати щорічні е оло ічні й соці-
альні звіти. Передбачається, що
рада дире торів ЄБРР роз ляне
цей прое т 10 липня

Директор інтернет"магазину
ухилився від сплати 
понад 4 млн грн ПДВ
Столичні подат івці виявили

чер ове хилення від сплати по-

дат ів особливо вели их роз-
мірах. Підприємство, що займа-
ється оптовою тор івлею радіо-
еле троні ою та про рамним
забезпеченням, реалізов вало
прод цію через мереж сто-
личних с пермар етів та влас-
ний інтернет-ма азин. Проте
серед постачальни ів товар
подат івці знайшли фі тивн
фірм , я ій дире тор омпанії
впродовж останніх трьох ро ів
перерахов вала ошти. Зважа-
ючи на безтоварний хара тер
взаємовідносин, дире тор ом-
панії мисно хилилась від
сплати подат на додан вар-
тість на за альн с м більш ніж
4 мільйони ривень. За фа том
хилення від сплати подат ів в
особливо вели их розмірах від-
носно 34-річно о дире тора під-
приємства пор шено римі-
нальн справ . З метою відш о-
д вання завданих державі збит-
ів наразі проводяться заходи,

спрямовані на встановлення
майна посадових осіб та а тивів
підприємства

Запрацює система 
електронного обліку 
деревини
Державне а ентство лісових

рес рсів має намір запровадити
систем еле тронно о облі де-
ревини до інця 2012. “Під інець
ро єдина система еле тронно-
о облі деревини почне працю-
вати всіх лісо осподарсь их
підприємствах раїни”,— зазна-
чив олова а ентства Ві тор Сі-
вець. З йо о слів, це дасть змо
значно заощадити фінансові ре-
с рси за рах но оптимізації ро-
бочих процесів, а та ож ефе тив-
но боротися з неза онними ви-
р б ами ліс . Зе ономлені ошти
Держлісрес рсів план є спрям -
вати на збільшення площ лісових
насаджень

Стартував конкурс
"Молодий 
підприємець року"
Іван МАРЕК
“Хрещатик”

У столиці проводиться 10-й ювілейний Київсь ий місь-
ий он рс “Молодий підприємець ро ”. Я повідоми-
ли “Хрещати ” в ГУ з питань ре ляторної політи и та
підприємництва, прийом заяво на часть он рсі
здійснюватиметься із 11 червня до 13 липня поточно о
ро .

Метою конкурсу є виявлення найкращих молодих підприємців за номі�

націями: “Бізнес — початок”, “Малий бізнес”, “Середній та великий біз�

нес” та популяризація ідей підприємництва серед молоді. До участі у кон�

курсі залучаються підприємці віком до 35 років, які зареєстровані у Києві

як фізичні особи�підприємці; є керівниками юридичних осіб�суб’єктів під�

приємництва.

Критерії відбору переможців: виробництво (надання) конкурентно�

спроможної продукції (робіт, послуг) на внутрішньому та зовнішньому

ринках; кількість діючих, збережених та створених нових робочих місць;

своєчасність виплати заробітної плати, повнота сплати податків і зборів

(обов’язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів та до державних цільо�

вих фондів; наявність на підприємстві колективного договору або угоди

та забезпечення його виконання; створення необхідних умов для висо�

копродуктивної праці; результативність роботи з бронювання робочих

місць для працевлаштування працездатних громадян, які потребують со�

ціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку

праці.

Переможці у номінації “Бізнес�початок” отримають грошову премію для

стимулювання їх підприємницької діяльності. Переможці у номінаціях

“Малий бізнес”, “Середній та великий бізнес”, які мають досягнення в біз�

несі, будуть відзначені відповідними відзнаками. Консультації щодо участі у

конкурсі здійснюють: ГУ з питань регуляторної політики та підприємництва

та КП “Київський міський бізнес�центр”. Прийом заяв та матеріалів для

участі у конкурсі проходить за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набереж�

на, 19�Б, кімн. 311, e�mail: mpr2012@gupp. gov. ua або т/ф.: (044) 590�54�22

Новини компаній

Закон про 
містобудівну 
діяльність має 
чітко виконуватись
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Понад рі том б в прийнятий за он “Про ре лювання
містоб дівної діяльності” № 3038, я ий дозволяє с ттє-
во зменшити собівартість б дівництва житла та зробити
йо о більш дост пним. Проте, за словами б дівельни-
ів, за цей час ор ани місцево о самовряд вання та і
не привели свої нормативні а ти відповідність до
норм за он .

Кожен регіон повинен розробити містобудівну документацію та ввести

таке поняття, як “зонінг територій”, чого сьогодні не спостерігається.

“Щоб закон запрацював, потрібно розробити Генеральний план міста, план

зонування території та її детальний план. Проте у більшості випадків ми

спостерігаємо відсутність такої документації у містах, що негативно позна�

чається на інвестиційному кліматі у тому чи іншому регіоні”,— зазначив

“Хрещатику” голова Ради директорів Конфедерації будівельників України

Лев Парцхаладзе.

Складна ситуація змусила раду директорів Конфедерації будівельників

звернутися до Генпрокурора України Віктора Пшонки із проханням органі�

зувати перевірку органів місцевого самоврядування щодо дотримання ни�

ми вимог закону № 3038. “Минулого року Мінрегіон перевірив, як на міс�

цях цей закон втілюється в життя. На жаль, міністерство підтвердило, що

органи місцевого самоврядування його ігнорують. Тому у нас залишився

останній варіант — написати звернення Генеральному прокурору. І днями

наш лист був зареєстрований у Верховній Раді”,— заявила член Ради

директорів  Конфедерації будівельників України Клавдія Бондарева. Крім

того, голова ради директорів Конфедерації запропонував вести рейтинг

міст на виконання чинного законодавства у будівельній галузі та окремо

створити так званий “чорний список” недобросовісних будівельних компа�

ній. “На раді директорів ми прийняли рішення про створення “чорного

списку”. Ми організуємо спеціальний комітет, який буде відслідковувати

непрофесійних будівельників і інформувати про них ЗМІ”,— пояснив пан

Парцхаладзе.

Віце�президент Конфедерації Ігор Лисов запропонував вести єдиний ре�

єстр нерухомості, що дозволить оцінювати будівельні потреби регіонів.

“Показник в Україні становить 0,2 м2 житлової площі на людину. Щоб вдві�

чі збільшити будівельні потужності, необхідно ввести єдиний реєстр неру�

хомості. Створення такої електронної бази дозволить визначити ті регіони,

в які найбільше необхідно вкладати коштів для будівництва житла”,— за�

значив Ігор Лисов
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Динаміка ринку 
кредитування
"Хрещатик" з’ясував, кому і під які відсотки банки видають 
споживчі позики
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Після достатньо спішно о
проходження ризи лі від-
ності, я а спіт ала бан ів-
сь систем У раїни восе-
ни мин ло о ро , ба ато
фінансових станов анон-
с вали розширення реди-
т вання я населення, та і
підприємств 2012 році.
Незважаючи на це, за ін-
формацією НБУ, обся и
редит вання домашніх
осподарств протя ом віт-
ня знизились до 7,5 млрд
рн і б ли меншими, ніж
середній обся за попе-
редні 12 місяців (8,3 млрд
рн). З о ляд на це, “Хре-
щати ” вирішив з’яс вати,
на я их мовах і під я і
відсот и бан и наразі ре-
дит ють населення.

Як пояснили фахівці, на сьогодні

існують споживчі кредити двох

груп: беззаставні споживчі кредити

(кредити готівкою, кредити на при�

дбання товарів, кредитні картки) і

споживчі кредити товарів, що ви�

даються під заставу (автокредити,

іпотечні кредити). Перші — най�

більш доступні для масового сег�

менту і тому користуються найбіль�

шим попитом у населення.

Беззаставні кредити

За словами Ігоря Шумицького,

директора департаменту маркетингу

роздрібного бізнесу VAB Банку, на�

разі стандартна відсоткова ставка за

беззаставними кредитами складає

від 60 до 90 %. Але якщо клієнт вже

має позитивну кредитну історію у

банку, то фінустанова може змен�

шити ставку на 5�20 %.

Щодо кредитів готівкою, то на рин�

ку присутні цінові пропозиції зі став�

кою у гривні від 25 % і до 

65�70 %, додає Дімітрос Ефтіміоу, ди�

ректор з розвитку роздрібного бізнесу

Universal Bank: “Розмір ставки зале�

жить від багатьох факторів — в першу

чергу від стратегії, яку банк обрав за

даним продуктом, категорії клієнта,

каналів продажу тощо. Подекуди при

невисокій процентній ставці наявна

низка різноманітних комісій — за ви�

дачу кредиту, щомісячних комісій, що

в дійсності суттєво здорожує кредит”.

Кредити під 0 %

Досить розповсюдженою практи�

кою є співпраця банків із роздрібни�

ми мережами і пропозиції придбати

товари у кредит під 0 %. Подібні по�

зики найчастіше використовують у

супермаркетах електронної та побу�

тової техніки. “Для клієнта це дійс�

но кредит без переплат, — запевняє

Ігор Шумицький.— Адже дохідність

за таким кредитом банку компенсу�

ють безпосередньо мережі побутової

чи електронної техніки, які є парт�

нерами, за такою пропозицією і зі

свого боку зацікавленні у збільшен�

ні обсягів продажів. Деякі банки для

оформлення такого кредиту можуть

затребувати страхування життя клі�

єнта на користь банку або страху�

вання товару. Проте, як правило, це

не впливає на витрати клієнта”.

За словами Тараса Кириченка, за�

ступника голови правління, дирек�

тора головного управління роздріб�

ного бізнесу Правекс�Банк, багато

фінустанов практикують співпрацю

з роздрібними магазинами, у рамках

якої кредитні кошти безпосередньо

перераховуються з метою оплати об�

раного клієнтом товару: “Однак да�

ний спосіб не завжди зручний, адже

клієнт може змінити своє рішення,

обрати інший товар, або він не бажає

здійснювати покупку в магазинах,

які пропонує банк. У випадку, якщо

вказується, що кредит видається під

0 % — це може розповсюджуватися

лише на окремі товари чи їх моделі,

які не користуються попитом”.

“Пропозиція кредитів для при�

дбання товарів може складати 

0,01 %, проте за такими продуктами

подорожчання відбувається за раху�

нок одноразових та щомісячних ко�

місій. Під час консультації та перед

підписанням угоди банки детально

інформують клієнта про всі випла�

ти, які його чекають, тож позичаль�

ник бачить реальну картину майбут�

ніх платежів і абсолютно свідомо бе�

ре на себе відповідні зобов’язан�

ня”,— додає Ігор Шумицький.

Хто може отримати?

Якщо клієнт офіційно працевлаш�

тований, споживчий кредит для ньо�

го доступний. Зазвичай для того, щоб

його отримати, достатньо надати пас�

портні дані, ідентифікаційний код та

заповнити анкету, де потрібно вказа�

ти усю необхідну інформацію для то�

го, щоб банк мав можливість переві�

рити надійність клієнта. Довідку про

доходи з місця роботи за останні 6 мі�

сяців вимагають не завжди — в ос�

новному, якщо йдеться про більшу

суму кредиту. В окремих випадках

банк може запросити іноземний пас�

порт, посвідчення водія тощо.

Як пояснили “Хрещатику” сто�

личні банкіри, у разі необхідності

надання довідки про доходи необ�

хідно засвідчити наявність офіцій�

ної заробітної плати, що складає,

наприклад, у Києві, не менше 2000

грн на місяць. “В Україні є достат�

ня кількість доступних кредитних

програм, скористатися якими мо�

же будь�який громадянин (віком

від 21 до 71 року). Знизити вартість

кредитування можна під час акцій�

них пропозицій, однак вони но�

сять тимчасовий чи сезонний ха�

рактер. Ще одним шляхом зни�

ження вартості кредитування може

стати позитивна кредитна історія.

Тобто сумлінна сплата кредитних

зобов’язань в подальшому буде ви�

нагороджуватися програмами ло�

яльності чи більш привабливими

умовами повторного кредитуван�

ня. В цих питаннях кожен банк ви�

значається самостійно”,— ствер�

джує Анджей Олейник, директор з

маркетингу та розвитку продуктів

Platinum Bank.

Кредити під заставу

Як зазначають фахівці, протягом

перших п’яти місяців поточного року

частка продажів транспортних засо�

бів в кредит залишилась на рівні кін�

ця 2011 року — приблизно 

19�21 % від загального обсягу прода�

жів. Проте варто зазначити, що, якщо

на початку року спостерігалося па�

діння обсягів кредитних продажів, то

вже у березні тренд купівлі авто в кре�

дит фізичними особами знову зріс.

На думку Дімітроса Ефтіміоу, до кін�

ця поточного року обсяги продажів

нових авто в кредит суттєво не змі�

няться і можуть досягти 25�26 % від

загальних обсягів продажу в країні.

“З початку року помітне деяке

зниження цікавості клієнтів до при�

дбання автомобілів, це розповсю�

джується як на автомобілі в кредит,

так і на авто, придбані за готівку,—

пояснює Тарас Кириченко.— Окре�

мі клієнти вважають, що після проб�

лем з ліквідністю, з якими зіштовх�

нулися банки — ставки підвищи�

лись, та оформлення автокредитів є

невигідним. Однак це не завжди від�

повідає дійсності”. 

Іпотечний ринок, за словами екс�

пертів, пожвавився в останні місяці,

однак кредити залишаються досить

дорогими для більшості позичальни�

ків. Банки продовжують аналізувати

можливість участі у програмі уряду

щодо забезпечення житлом певних

категорій громадян, однак для того,

аби така співпраця набрала обертів,

на думку фахівців, потрібен час.

Прогноз на майбутнє

Зважаючи на те, що споживчі

кредити загалом дуже прибуткові і

дозволяють використовувати ко�

роткостроковий ресурс, фінансові

установи зацікавлені у просуванні

таких позик, до того ж, на них іс�

нує високий попит. Споживчі кре�

дити нерідко є оптимальним рі�

шенням для того, щоб перекрити

поточні витрати на ремонт кварти�

ри, докласти грошей на придбання

побутової техніки чи спланувати

подорож або відпустку. Тож ці кре�

дити і надалі будуть користуватися

високим попитом, що стимулюва�

тиме банки до більш активної про�

позиції.

Загалом у травні експерти не від�

значали значних змін на ринку спо�

живчих кредитів. Хоча слід зауважи�

ти, що кілька нових банків, які ви�

йшли на ринок, а також нові пропо�

зиції вже існуючих гравців сприяли

незначному зниженню середньорин�

кової пропозиції. “У подальшому ди�

наміка кредитування багато в чому

буде залежати від макроекономічної

ситуації в Україні і світі. Наразі пла�

тоспроможність позичальників по�

ступово знижується, що негативно

впливає на стан кредитних портфе�

лів банків, які, в свою чергу, змушені

висувати більш жорсткі умови з на�

дання кредитних продуктів”,— під�

сумовує Анджей Олейник

Загалом у травні експерти не відзначали значних змін
на ринку споживчих кредитів. Хоча слід зауважити, що
кілька нових банків, які вийшли на ринок, а також нові
пропозиції вже існуючих гравців сприяли незначному

зниженню середньоринкової пропозиції
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 13 червня 2012 року

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

“Хрещати ” продовж є
серію матеріалів, присвя-
чених ращим та найці а-
вішим середнім навчаль-
ним за ладам столиці.
Сьо одні знайомтесь зі
спеціалізованою ш олою
№ 193 Подільсь о о райо-
н з по либленим вивчен-
ням раїнсь ої мови і лі-
терат ри, в я ій працюють
власний театр, хорео ра-
фічна ст дія та проводять-
ся он рси раїнсь их
пісень.

В одному з мальовничих куточків

Виноградаря, в квітучому садку,

розташувалася школа № 193.

“Школі вже за сорок. Нещодавно її

відремонтувати за державний кошт,

— розповідає директор навчального

закладу Ольга Дяденко. — І тепер

вона вітає всіх євровікнами та євро%

ремонтами. Діти звикли до нових

парт, жалюзі, зелених оаз на кожно%

му поверсі і до банкеток у коридо%

рах”.

Ще одна гордість спеціалізованої

школи — триповерховий спортив%

ний комплекс, добудований під час

ремонту, з спортивними, тренажер%

ними, танцювальними залами. Учні

охоче займаються тут у спортивних

секціях футболу, волейболу, карате,

шейпінгу, загальної фізичної підго%

товки, настільного тенісу.

Любов до України через
пісні та вірші

З 2005 року загальноосвітня се%

редня школа № 193 набула статусу

спеціалізованої з поглибленим ви%

вченням української мови і літера%

тури. “Твердо переконана, що

спочатку треба досконало вивчити

свою мову, а вже потім опановува%

ти інші,  — вважає директор на%

вчального закладу Ольга Дяден%

ко.% Погодьтесь, дітей змалку тре%

ба привчати любити рідне місто,

рідну землю, свою Батьківщину. А

хто це може зробити краще? Зви%

чайно, вчителі — українці”. Ка%

федра викладачів української мо%

ви в цьому навчальному закладі —

найчисельніша та найдосвідчені%

ша. Саме тому останнім часом

школа стала базовою з вивчення

українознавства.

Щороку в рамках Шевченків%

ського тижня тут відбуваються за%

ходи щодо популяризації україн%

ської пісні, які організовує голова

методоб’єднання вчителів%україн%

ців Вікторія Адаменко. Це конкур%

си на краще виконання, на кращу

інсценізацію українських пісень,

вечори пам’яті Володимира Івасю%

ка, Квітки Цісик, літературно%му%

зична композиція “Світанок укра%

їнської естради”. Ці заходи як взі%

рець друкуються в фахових видан%

нях, а учні Вікторії Адаменко пере%

магають в різних поетичних кон%

курсах. Цього року на міському

етапі конкурсу до Дня української

писемності та мови були відзначені

поетичні доробки учнів Влади Кор%

зун, Марії Постовалової та Анаста%

сії Степаненко. До речі, саме вірші

Степаненко Анастасії були визнані

кращими в Україні за підсумками

2008 року. Юна поетеса стала пере%

можницею Всеукраїнського кон%

курсу учнівської творчості на Тара%

совій горі в Каневі, а поезії Насті

були опубліковані в збірнику дитя%

чої творчості “Обираючи шлях” та

в журналі “Українська мова та літе%

ратура в середніх школах, ліцеях,

гімназіях та колегіумах”.

Юні театрали

В навчальному закладі є драма%

тична студія “Традиції українсько%

го театру”, яку очолює учитель

української мови та літератури Ігор

Давиденко. Великий успіх серед

учнів та батьків мали інсценізована

п’єса Г. Квітки%Основ’яненка

“Сватання на Гончарівці” та сучас%

на інсценізація “Кайдашевої сім’ї”.

Та й талантів у школі не бракує. За

словами Ольги Дяденко, на щоріч%

ній звітній травневій конференції

для батьків, учителів та гостей на%

вчального закладу яблуку ніде

впасти.

Ще одна гордість спеціалізованої

школи — це хореографічний ан%

самбль “Гроно”, який очолює учи%

телька української мови і літерату%

ри Наталія Морозова. За останні

три роки учасники ансамблю вибо%

роли шість нагород на міжнарод%

них та всеукраїнських конкурсах.

Жодне свято не проходить без ви%

ступу трьох вікових груп ансамблю:

молодшої, середньої та старшої. А

чудові костюми для дітей конс%

труює сама Наталія В’ячеславівна.

З захопленням вчителі, школярі

та батьки дивляться й вистави

шкільної опери. Це вже результат

роботи вчителя музики Галини

Яковенко, яка залучила до свого

гуртка найталановитіших учнів. А

роботи керівника гуртка декора%

тивно%прикладного мистецтва

Олени Шумаріної та її підопічних

давно відомі в усьому Подільсько%

му районі. Жодне свято не обхо%

диться без подарунків%оберегів,

зроблених руками учнів. І навіть

шкільний хол прикрашений ви%

ставкою Олени Альбертівни “Обе%

реги рідного краю”.

Час пришкільних таборів

Не у всіх дітей є можливість від%

почивати три літніх місяці у бабусі

або на морі. А пришкільний табір

спеціалізованої школи № 193 у

червні пропонує якісне харчуван%

ня, відпочинок та розваги — спор%

тивні змагання, заняття у новому

спорткомплексі. Вихователі — вчи%

телі, яких добре знають діти,— ор%

ганізовують концерти, виступи,

творчі зустрічі, екскурсії. Керівник

пришкільного табору Леся Дубо%

вик облаштовує все якнайцікавіше,

тому діти зі сльозами на очах про%

щаються з пришкільним табором.

Але не назавжди, а до першого ве%

ресня.

“Колись, починаючи свій шлях

директора в цій школі, я мріяла

створит и школу радості для дітей,

школу творчості для вчителів та

школу спокою для батьків, — каже

Олена Борисівна. — Сподіваюсь,

що такою нашу школу бачать і учні,

і вчителі, і батьки”

Довкілля біля озера Вирлиця
почистішало на 2 КРАЗи сміття

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Понад місяць мин ло з то о час ,
оли ияни від рили пляжний сезон.
На жаль, попитом серед меш анців
столиці орист ються навіть водой-
ми, де патися заборонено. Що-
правда, сезон пі ні ів ін оли пере-
творює зони відпочин на зони від-
ч ження зі сміття, залишено о від-
почивальни ами. Нещодавно праці-
ни и Київенер о взяли часть в очи-
щенні бере ів озера Вирлиця та ви-
везли із зони відпочин дві автів и
непотреб .

Напередодні Всесвітнього дня охорони навко%

лишнього середовища, який відзначають 5 червня,

працівники “Київенерго” вирішили зробити добру

справу для довкілля — прибрати сміття у прибереж%

ній смузі озера Вирлиця, що у Дарницькому районі.

Цю водойму обрали не випадково. Вздовж одно%

го боку озера тягнеться трубопровід сміттєспалю%

вального заводу “Енергія”, а вздовж іншого — жит%

ловий масив, мешканці якого використовують при%

бережну смугу для відпочинку. Територія з боку під%

приємства прибрана, а от частина берега навпроти

почала перетворюватися на стихійне сміттєзвалище

за винятком маленького клаптика пляжу. Незважа%

ючи на це, в озері, крім 30 видів риби, чудово почу%

ваються раки, а це свідчить про дійсно чисту воду у

водоймі. Власне, місцеві рибалки знають, де тут

краще закинути вудку.

“Люди звикли думати, що довкілля забруднюють

переважно промислові підприємства. Але не меншу

шкоду природі завдають автомобілі своїми викида%

ми і... самі люди. Ми всі кияни і хочемо жити у чис%

тому місті, тож прибирання Вирлиці стало для нас

одним із кроків соціальної відповідальності”, —

вважає начальник служби екології “Київенерго”

Леся Замекула.

Тож енергетики вирішили сконцентрувати при%

бирання там, де результатом їхньої роботи зможуть

максимально скористатися кияни — на березі

вздовж житлового масиву. Їхній екологічний десант

мешканці прилеглих будинків могли ідентифікува%

ти завдяки білосніжним бейсболкам. Близько 50

добровольців, серед яких екологи ТЕЦ%5, ТЕЦ%6 та

інших філіалів “Київенерго”, почали роботу з най%

більш захаращеного куточка і вирушили вздовж бе%

рега. У високій траві — пластикові пляшки, бите

скло, старі автомобільні покришки, пакети, кар%

тонні упаковки. Їх навіть не видно з дороги. Зрозу%

міти, що сміття дійсно багато, можна лише за

швидкістю заповнення мішків і їхнім вивантажен%

ням у КРАЗ.

За 2 години роботи енергетики зібрали 2 ванта%

жівки сміття. На досвідчений погляд Олексія Куче%

ренка, який вже багато років працює водієм наван%

тажувача сміттєспалювального заводу “Енергія”,

зібраний непотріб заважить на 2%3 тонни. “Пласти%

кові пляшки — це найгірше сміття. На відміну від

органіки, вони забруднюватимуть життєвий прос%

тір людини довіку, якщо їх викидати просто під но%

ги і переступати все життя, роблячи вигляд, що так

і було”, — поділився своїми спостереженнями

Олексій Михайлович. Власне, з висоти КРАЗу він

інколи координував колег на малопомітні у траві

купки сміття.

Увесь зібраний непотріб відправився на завод

“Енергія”, де був термічно знешкоджений. Вста%

новлена там система газоочистки (електрофільтри)

дозволяє запобігти викидам твердих шкідливих ре%

човин в атмосферне повітря. “Термічна обробка по%

бутових відходів принаймні гарантує, що вони не

опиняться на несанкціонованих звалищах, де недо%

бросовісні люди намагаються тихенько залишити

хто мішечок, а хто й цілу вантажівку сміття”, — за%

певнив директор “Енергії” Сергій Крикун

Активну участь в акції з очищення берегів водойми взяли 
працівники “Київенерго”

Маленькі святошинці 
оздоровлюються 
в таборах 
відпочинку
Усьо о при підліт ових л бах “Щас-

ливе дитинство” Святошинсь о о
район працюють шість таборів “Бере-
иня”, “Кентавр”, “С часниця”, “Гармо-
нія”, “Фотон”, “Обрії”, я і відвід ють
близь о 80 дітей. Вихованцям д же

сподобались е с рсії до пар ів “Феофанія” та Володимирсь а ір-
а, міні-зоопар на Петропавлівсь ій Борща івці, М зею однієї в -
лиці, м зею-апте и та зооло ічно о м зею Національно о на ово-
природничо о м зею НАН У раїни. Захоплююче враження справила
на дітей про рама цир “Шапіто”. Ці авими та повчальними б ли
вистави театр “Равли ” (“Справжній тато” і “Чарівна с рип а”). А
ще в таборах постійно проводяться веселі спортивно-розважальні
і роте и, пісенні олажі, майстер- ласи з писан арства, ліплення
солоним тістом, вілін , бісероплетіння

“Другий дім” ветеранів 
Голосієва
В Голосіївсь ом районі столиці, до

речі, єдином серед 10 районів Києва,
вже понад 13 ро ів працює власний
Б дино ветеранів по в л. Василь ів-
сь ій, 27/1. За період своєї роботи за-
лад став для ба атьох ветеранів
справжнім др ом, місцем, де є мож-
ливість спіл ватися, з ад вати ро и
молодості. Основним завданням ста-
нови є облі та надання необхідної до-

помо и ветеранам та інвалідам війни. В йо о остинних стінах роз-
міщені Ор анізація ветеранів Голосіївсь о о район , до я ої входять
14 первинних ветерансь их ор анізацій; Ор анізація інвалідів війни,
Збройних Сил та часни ів бойових дій; Спіл а олишніх партизанів
та підпільни ів; осередо олишніх малолітніх вТязнів фашистсь их
онцтаборів; осередо Товариства політвТязнів та жертв репресій;
фонд інвалідів-чорнобильців; Спіл а ветеранів Аф аністан .
В Б дин ветеранів створено чимал бібліоте , в я ій зібрані

твори відомих авторів, мем ари та х дожні твори про ВВВ, зібрана
фільмоте а на війсь ово-патріотичн темати . З 2004 ро в ста-
нові працює м зей ВВВ, в я ом ветеранами район зібрані ці аві
воєнні е спонати. В Б дин ветеранів а тивно ведеться і льт р-
но-масова робота, зо рема, працюють творчі народні оле тиви
“Доброта”, “Червона возди а” та танцювальний оле тив, я і є по-
стійними часни ами районних та місь их заходів. Об’єднав нав о-
ло себе меш анців Голосіївсь о о район і рто х дожньої творчо-
сті, робота я о о є пре расним зв’яз ом ор анізовано о дозвілля я
літніх, та і молодих відвід вачів

Оболонський район став 
лідером з облаштування 
“екозон”
В той час, я місь а влада займаєть-

ся ре онстр цією пар ів та с верів,
відновленням бюветів та фонтанів,
районні державні адміністрації а тивно
облаштов ють “е оло ічні зони”. По и
що лідером цій справі залишається
Оболонсь ий район.
“Сьо одні в роботі нас знаходиться

134 пар и та с вери. Це або апітальний ремонт, або ре онстр ція.
Нині назріла потреба створювати та звані “е оло ічні зони” — це
території між б дин ами або ділян и, де олись б ли п ст и. Пер-
шим, хто найа тивніше почав працювати над створенням “е оло іч-
них” зон, став Оболонсь ий район. Йо о й хочеться відзначити. За-
раз за ним підтя ється Голосіївсь ий район, та й інші райони пра-
цюють цьом напрям ”, — зазначив перший заст пни олови
КМДА Оле сандр Маз рча

Шевченківці готуються 
до нового навчального
року
Для дітей настала пора ані л — во-

ни відпочивають, а дея их навчаль-
них за ладах район ипить робота:
бла о строюють території поряд із за-
ладами, відб ваються ремонтні робо-
ти, тощо. На мин лом тижні Голова
Шевчен івсь ої РДА Сер ій Зімін, на-
чальни правління освіти Шевчен ів-

сь о о район Єв енія Ярова завітали де іль а освітніх за ладів.
Сер ій Геор ійович разом зі своїми оле ами відвідав ДНЗ № 155

Шевчен івсь о о район , що по в л. Доро ожиць ій, 18-а. Завід вач
ДНЗ провела прис тніх територією дитячо о навчально о за лад ,
по азала, що вже зроблено. Та , на дитячом майданчи з’явили-
ся ір а та ойдал и, а та ож де іль а б диноч ів-бесідо , де мож-
на разі дощ вихователям із діт ами разом провести вільний час.
Та ож торі силами бать ів та ерівництва за лад б ли по ладені
асфальтні доріж и на сій території садоч а. Щоправда, ще ба ато
чо о потрібно зробити, але за бра ом оштів роботи із бла о строю
приз пинилися. Тож Сер ій Зімін пообіцяв підтримати дитсадо та
на олосив на необхідності за інчення робіт з бла о строю до 20
серпня

З 2005 ро за альноосвітня середня ш ола № 193 наб ла стат с спеціалізованої з по либленим вивченням раїнсь ої
мови і літерат ри

Новини районів

Благовіст

Школа для справжніх українців
В навчальному закладі № 193 популяризують національну 
культуру

Гордість спеціалізованої ш оли – це хорео рафічний ансамбль "Гроно"

Свято#Троїцький
собор на Троєщині
відзначив своє 
15#річчя

У день Святої Трійці у Свято%Троїцькому соборі на Троєщині відбуло%

ся урочисте святкування 15%річчя з дня освячення храму. Божественну

літургію провів настоятель Десятинного монастиря Різдва Пресвятої Бо%

городиці Архімандрит Гедеон (Харон).

У святковому богослужінні взяли участь керівники міста та району,

представники духовенства, мешканці масиву. По завершенню літургії

відбулася Хресна хода та святкова трапеза.

За свою п’ятнадцятирічну історію Свято%Троїцький храм став духовним

центром, а для тисячі киян — джерелом життєдайної благодаті. Любов до

Господа, працьовитість, турбота про паству, щире ставлення до служіння

дають сили духовенству храму не лише для щоденного здійснення літургії,

а й для надання допомоги нужденним, самотнім, хворим

Інформацію надано Синодальним відділом 
Української Православної Церкви
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №44 (1063)

СЕРЕДА,
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2012 року

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Закінчення додатків до Розпорядження виконавчого Київської міської ради 
(Київської міської державної адмістрації)  №859 від 25 квітня 2012 року, надрукованого 8 червня 2012 року 
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Про внесення змін до Положення про оренду майна територіальної громади
міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011

№ 34/6250
Рішення Київської міської ради № 496/7833 від 24 травня 2012 року

Відповідно до статей 142, 143 Конституції України, статей 759�764 Цивільного кодексу України, статей 283�289, 291 Господар�
ського кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26 та частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні", статті 18 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", Закону України "Про оренду державного та ко�
мунального майна", з метою зменшення фінансового навантаження на інвалідів, членів національних творчих спілок та політичні
партії, враховуючи їх численні звернення, а також з метою сприяння розвитку спорту та здорового способу життя в місті Києві Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011
№ 34/6250, а саме:

абзац 13 пункту 21 додатка 3 після слова "майстрів," доповнити словами "інших членів національних творчих спілок, політичних партій";
пункт 21 додатка 3 доповнити абзацом такого змісту: "інвалідів, які використовують' приміщення під гаражі для спеціальних засобів пересування";
пункті 5 таблиці 2 пункту 22 додатка 3 після слів "тренажерних залів" доповнити словами "та фітнес(центрів,";
пункт 11 таблиці 2 пункту 22 додатка 3 викласти в такій редакції:

пункт 21 таблиці 2 пункту 22 додатка 3 викласти в такій редакції:

пункт 27 таблиці 2 пункту 22 додатка 3 викласти в такій редакції

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

11. Розміщення фізкультурно�спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними
видами спорту, спортивних клубів та суб'єктів господарювання, які здійснюють іншу діяльність у сфері спорту, приватних
навчальних закладів та суб'єктів господарювання, що здійснюють освітню діяльність
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27. Розміщення творчих та професійних спілок, майстерень художників, скульпторів, народних майстрів, інших членів на�
ціональних творчих спілок, політичних партій, громадських та благодійних організацій, громадських приймалень народних
депутатів України та депутатів Київради на площі, що не використовується для впровадження підприємницької діяльності і
становить понад 50 кв. метрів

4

21. Розміщення: 5

оздоровчих та санаторно�курортних закладів, баз відпочинку

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою

суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення

Про внесення змін до Положення про оренду майна територіальної громади
міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011

№ 34/6250
Рішення Київської міської ради № 497/7834 від 24 травня 2012 року

Відповідно до статей 142, 143 Конституції України, статей 759�764 Цивільного кодексу України, статей 283�289, 291 Господар�
ського кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26 та частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні", статті 18 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", Закону України "Про оренду державного та ко�
мунального майна" та з метою підвищення ефективності використання об'єктів комунальної власності територіальної громади
міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про оренду майна територіальної гро(
мади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від
22.09.2011 № 34/6250, а саме:

абзац третій підпункту 4.11 пункту 4 викласти в такій редакції: "Після
закінчення строку приймання заяв відповідний орендодавець за пого(
дженням постійної комісії Київради з питань власності протягом трьох ро(

бочих днів своїм розпорядчим документом ухвалює рішення за результа(
тами вивчення попиту па об'єкт оренди. У разі, якщо подано лише одну
заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди нежит(
лових приміщень загальною площею до 100,00 кв. м включно укладаєть(
ся із заявником за погодженням постійної комісії Київради з питань влас(
ності, договір оренди нежитлових приміщень загальною площею біль(
шою, ніж 100.00 кв. м укладається із заявником за рішенням Київської
міської ради. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголо(
шує конкурс на право оренди.";

абзац четвертий підпункту 4.11 пункту 4 викласти в такій редакції:
"Оголошення про проведення конкурсу на право оренди нежитлових при(
міщень загальною площею до 100.00 кв. м включно публікуються після

надходження до орендодавця відповідного протоколу постійної комісії Ки(
ївради з питань власності. Оголошення про проведення конкурсу на пра(
во оренди нежитлових приміщень загальною площею більшою, ніж
100.00 кв. м, публікуються після надходження до орендодавця рішення
Київської міської ради про затвердження переліку об'єктів комунальної
власності територіальної громади міста Кнєва, право оренди яких вибо(
рюється на конкурсних засадах".

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київської міської ради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про передачу в оренду нерухомого майна комунальної форми власності 
територіальної громади міста Києва переможцю конкурсу

Рішення Київської міської ради № 1020/7256 від 29 грудня 2011 року

Відповідно до параграфа 1 глави 58 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самовря�
дування в Україні", статей 5, 7, 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", рішення Київської міської ра�
ди від 22.09.11 № 34/6250 "Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва", враховуючи про�
токол засідання постійної комісії Київради з питань власності від 10.05.11 № 81, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду нерухоме майно комунальної форми власності
територіальної громади міста Києва юридичній особі — переможцю кон(
курсу згідно з додатком.

2. Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації уклас(
ти договір оренди в установленому порядку відповідно до пункту 1 цього
рішення.

3. Оприлюднити у газеті Київської міської ради "Хрещатик" оголошен(
ня про результати конкурсу на право оренди.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі(
сію Київської міської раду з питань власності

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 
до рішення Київської міської ради від 29 грудня 2011 року № 1020/7256

Перелік
юридичних осіб, яким передається в оренду майно територіальної громади міста Києва

№
п/п

Повна назва
орендаря, його

форма власності та
форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика
об'єкта оренди
та орендована

площа, кв.м

Початковий
розмір

орендної
ставки

Ставка
орендної

плати

Строк, на який
укладається

договір оренди

Ухвалили

1 2 3 4 5 6 7 8

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ 3 УТРИМАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"

1 СВЯТОШИНСЬКА
РАЙОННА 
В М.КИЄВІ
ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ
РЕГІОНІВ 

Форма власності �
колективна Форма
фінансування �
членські внески

ДЕПУТАТСЬКА.,
№25
Святошинський
район, 
ЖБк � 5�
поверховий
Площа, кв.м �
154,80

ПОЛІТИЧНА
ПАРТІЯ 
1 поверх
Площа, кв.м �
154,80

15% 15% 2 роки 
11 місяців

Укласти договір оренди
з єдиним
претендентом�
переможцем конкурсу

Додаток 5 
до розпорядження виконавчого Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 25 травня 2012 року № 859

Зміни у роботі автобусних маршрутів загального користування, які працюють 
у звичайному режимі, у режимі маршрутного таксі та тролейбусних маршрутів на період

проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Додаток 6 
до розпорядження виконавчого Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 25 травня 2012 року № 859

Рекомендовані маршрути руху між основними об'єктами 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в м. Києві

І. У дні проведення у 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):

1.1. рух автобусів маршруту № 55 тимчасово організовується по трасі:
від Ленінградської площі до вул. І. Мазепи (станція метрополітену “Арсе(
нальна”) за постійною схемою — далі вул. Московська — вул. Кутузова —
далі за постійною схемою.

1.2. рух автобусів маршруту № 69 тимчасово організовується по трасі:
від вул. Литвиненко(Вольгемут до вул. Жилянської за постійною схе(
мою — далі вул. Короленківська — вул. Тарасівська — вул. Саксагансько(
го — далі за постійною схемою.

1.3. рух автобусів маршруту № 5 в напрямку Центрального залізнично(
го вокзалу організовується по трасі: від вул. Ізюмської до вул. Боженка за
постійною схемою — далі вул. Короленківська — вул. Тарасівська — вул.
Саксаганського — далі за постійною схемою.

1.4. тимчасово закрити рух тролейбусів по маршруту № 14 “Ботаніч(
ний сад — Залізничний вокзал”.

1.5. тимчасово закрити рух тролейбусів по маршруту № 40 “Кадет(
ський гай — вул. Жилянська”.

1.6. тимчасово організувати рух тролейбусів по маршруту № 14(к “Бо(
танічний сад — пров. Щорса” по трасі: вул. Бастіонна — бульв. Лесі Укра(
їнки — розворот в районі пров. Щорса — бульв. Лесі Українки — вул. Бас(
тіонна.

1.7. тимчасово організувати рух тролейбусів по маршруту № 8(А
“Аеропорт “Київ” (Жуляни) — вул. Терещенківська” по трасі: просп. Повіт(
рофлотський — просп. Перемоги — бульв. Т. Шевченка — вул. Терещен(
ківська — вул. Льва Толстого — вул. Володимирська — бульв. Т. Шевчен(
ка — просп. Перемоги — просп. Повітрофлотський.

1.8. тимчасово організувати рух автобусів по маршруту № 14(к “Заліз(
ничний вокзал — вул. Тарасівська” по трасі: вул. С. Петлюри — вул. Жи(
лянська — вул. Короленківська — вул. Тарасівська — вул. Саксагансько(
го — вул. С. Петлюри.

1.9. тимчасово організувати рух автобусів по маршруту № 40(Тр “Ка(
детський гай — вул. Горького” по трасі: вул. Пулюя — вул. Ернста — вул.
Народного ополчення — просп. Повітрофлотський — вул. Солом’янська —
вул. Протасів Яр — вул. Федорова — вул. Горького — вул. Володимиро(
Либідська — вул. Боженка — вул. Федорова — вул. Протасів Яр — вул. Со(
лом’янська — просп. Повітрофлотський — вул. Народного ополчення —
вул. Ернста — вул. Пулюя.

1.10. тимчасово внести зміни в трасу руху тролейбусів маршруту №
3, організувавши їх роботу по трасі: Залізничний масив — вул. Волго(
градська — вул. Солом’янська — просп. Повітрофлотський — вул. Лука(
шевича — просп.Повітрофлотський — вул. Солом’янська — вул. Волго(
градська.

1.11. тимчасово внести зміни в траси руху тролейбусів маршрутів
№№ 5,8,17, організувавши їх роботу в напрямку вул. Червоноармій(

ської до бульв. Т. Шевченка за постійними схемами далі вул. Терещенків(
ська — вул. Льва Толстого — далі за постійними схемами.

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 Українки по
вул. Кутузова, вул. Московській, Кловському узвозу, вул. Мечникова, вул.
Басейній, вул. Еспланадній до “Північних воріт” стадіону НСК “Олімпій(
ський”:

2.1. вносяться відповідні тимчасові зміни у роботу автобусних маршру(
тів загального користування та тролейбусних маршрутів з урахуванням
змін в організації дорожнього руху, передбачених у п. 1 додатка 1 до цьо(
го розпорядження.

2.2. з 13.00 год. до 19.30 год. тимчасово призупинити роботу тролей(
бусів на маршрутах № 14(к “Ботанічний сад — пров. Щорса”, № 38 “стан(
ція метрополітену “Видубичі” — музей історії Великої Вітчизняної війни”.

2.3. з 13.00 год. до 19.30 год. тимчасово організувати рух автобусів
маршруту № 62 на окремих ділянках по трасам:
— Ботанічний сад — вул. Бастіонна — бульв. Лесі Українки (розворот в

районі вул. І. Кудрі) — бульв. Лесі Українки — вул. Кіквідзе — Залізничне
шосе — станція метрополітену “Видубичі”;

— Контрактова площа — вул. Сагайдачного — Володимирський узвіз —
Європейська площа — вул. М. Грушевського — вул. ї. Мазепи — вул. Лавр(
ська — музей історії Великої Вітчизняної війни.

2.4. з 17.00 год. до 19.30 год. тимчасово призупинити рух автобусів
маршруту № 55 “Ленінградська площа — станція метрополітену “Арсе(
нальна”.

3. У дні проведення у 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):

3.1. рух автобусного маршруту загального користування у режимі мар(
шрутного таксі № 553 “вул. Попудренка — станція метрополітену “Палац
спорту” організовується від вул. Попудренка до станції метрополітену
“Кловська”.

3.2. рух автобусних маршрутів загального користування у режимі мар(
шрутного таксі № 171 “вул. Волгоградська — станція метрополітену “Па(
лац спорту”, № 411 “вул. Симиренка — станція метрополітену “Палац
спорту”, № 427 “просп. Відрадний — станція метрополітену “Палац спор(
ту” організовуються від вул. Волгоградської — вул. Симиренка — просп.
Відрадний до вул. Тарасівської; (розворот автобусів здійснюється на вул.
Жилянській — вул. Тарасівській — вул. Саксаганського).

3.3. рух автобусних маршрутів загального користування у режимі мар(
шрутного таксі № 412 “вул. Набережно(Корчуватська — площа Льва Тол(
стого”, № 412(к “вул. Квітки(Основ’яненко — площа Льва Толстого”,
№ 156 “Лікарня № 1 (Феофанія) — вул. Басейна”, № 563 “Кібцентр — вул.
Саксаганського” організовуються відповідно від вул. Набережно(Корчу(
ватської, вул. Квітки(Основ’яненка, Лікарні № 1 (Феофанія), Кібцентру до
станції метрополітену “Либідська”.

3.4. рух автобусних маршрутів загального користування у режимі мар(
шрутного таксі № 507 “вул. І. СІрка — Південний залізничний вокзал,
№ 539 “вул. Ракетна (с. Жовтневе) — Центральний залізничний вокзал”
організувати по вул. Червоноармійській — вул. Федорова — вул. Боже(
нка — вул. Тарасівській — вул. Саксаганського і далі за постійною схемою
(в зворотному напрямку шлях слідування залишається без змін).

3.5. рух автобусних маршрутів загального користування у режимі мар(
шрутного таксі № 231 “вул. Кадетський гай — вул. ТерещенкІвська”,
№ 404 “вул. Волгоградська — станція метрополітену “Площа Льва Толсто(
го”, № 570 “вул. Ушинського — станція метрополітену “Площа Льва Тол(
стого”, № 199 “станція метрополітену “Палац “Україна” — вул. Ушакова”
організовується до перетину вул. Пушкінської з бульв. Т. Шевченка (роз(
ворот автобусів здійснюється на вул. Пушкінській — бульв. Т. Шевченка).

3.6. рух автобусного маршруту загального користування у режимі мар(
шрутного таксі № 450 організовується “станція метрополітену “Дружби На(
родів” — вул. Курганівська — вул. Бастіонна — Печерський міст — бульв. Ле(
сі Українки — розворот на перетині з вул. І. Кудрі — бульв. Дружби народів —
вул. Червоноармійська — вул. Федорова — вул. Протасів Яр — вул. Соло(
м’янська — Солом’янська площа — просп. Повітрофлотський — Повітроф(
лотський шляхопровід — площа Перемоги — бульв. Т. Шевченка до перети(
ну з вул. ПушкІнською; в зворотному напрямку: бульв. Т. Шевченка (від пе(
ретину з вул. ПушкІнською) — площа Перемоги — Повітрофлотський шля(
хопровід — просп. Повітрофлотський — Солом’янська площа — вул. Соло(
м’янська — вул. Протасів Яр — вул. Боженка — вул. Димитрова — вул. Горь(
кого — бульв. Дружби народів — станція метрополітену “Дружби Народів”.

3.7. рух автобусних маршрутів загального користування у режимі мар(
шрутного таксі № 230 “вул. Ірпінська — вул. Хрещатик”, № 429 “вул. Ту(

лузи — вул. Хрещатик” організовується за схемою вихідного дня на весь
період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з фут(
болу.

3.8. Рух автобусного маршруту загального користування у режимі мар(
шрутного таксі № 548 організувати за маршрутом “вул. Метрологічна —
станція метрополітену “Виставковий центр”.

4. У дні проведення в м. Києві матчів фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу за участі збірної Швеції (11 червня, 15
червня, 19 червня 2012 року; у випадку участі збірної Швеції у чверть(
фінальному та фінальному матчах також 24 червня та 1 липня 2012 ро(
ку) у зв’язку з проведенням громадських акцій уболівальників зі Швеції
на пл. Лесі Українки та їх маршів за маршрутом від пл. Лесі Українки по
вул. Кутузова, вул. Московській, Кловському узвозу, вул. Мечникова,
вул. Басейній, вул. Еспланадній до “Північних воріт” НСК “Олімпій(
ський” вносяться тимчасові зміни у роботу автобусних маршрутів за(
гального користування у режимі маршрутного таксі, а саме: № 238
“станція метрополітену “Видубичі” — Контрактова площа”, № 466 “вул.
Ревуцького — Європейська площа”, № 470 “вул. Ягідна — музей Вели(
кої Вітчизняної війни”, № 444 “вул. Заболотного — станція метропо(
літену “Арсенальна”, № 520 “станція метрополітену “Либідська” — му(
зей Великої Вітчизняної війни”, № 527 “вул. Попудренка (станція мет(
рополітену “Лісова”) — вул. Овруцька (до вул. Нагірної)”, № 553 “вул.
Попудренка — станція метрополітену “Палац Спорту” з урахуванням
змін в організації дорожнього руху, передбачених у пункті 1 додатку 1
до цього розпорядження.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

1. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (далі Аеропорт "Бориспіль") —
стадіон НСК "Олімпійський" (далі Стадіон): Аеропорт "Бориспіль" ~ Бо(
риспільське шосе — просп. Бажана — Південний міст — Наддніпрянське
шосе — бульв. Дружби народів — пл. Дзержинського — вул. Червоноар(
мійська — Стадіон.

2. Стадіон — Аеропорт "Бориспіль": Стадіон — вул. Червоноармій(
ська — вул. І. Федорова — вул. Горького — пл. Дзержинського — бульв.
Дружби народів — Наддніпрянське шосе — Південний міст — просп. Бажа(
на — Бориспільське шосе — Аеропорт "Бориспіль".

3. Конча(Заспа — Стадіон: Конча(Заспа — Столичне шосе — Наддніп(
рянське шосе — бульв. Дружби народів — пл. Дзержинського — вул. Чер(
воноармійська — Стадіон.

4. Стадіон — Конча(Заспа: Стадіон — вул. Червоноармійська — вул. І.
Федорова — вул. Горького — пл. Дзержинського — бульв. Дружби наро(
дів — Наддніпрянське шосе — Столичне шосе — Конча(Заспа.

5. Готель "Опера" — Стадіон: готель "Опера" — вул. Б. Хмельницько(
го — вул. Михайла Коцюбинського — бульв. Т. Шевченка — вул. Комінтер(
ну — вул. Жилянська — вул. Горького — вул. Лабораторна — вул. Червоно(
армійська — Стадіон.

6. Стадіон — готель "Опера": Стадіон — вул. Червоноармійська — вул.
І. Федорова — вул. Короленківська — вул. Тарасівська — вул. Саксаган(
ського — пл. Перемоги — бульв. Т. Шевченка (з розворотом на рівні
пров. Ч. Бєлінського) — вул. О. Гончара — вул. Б. Хмельницького — го(
тель "Опера".

7. Готель "Діарсо" — Стадіон: готель "Діарсо" — Кільцева дорога —
просп. Леся Курбаса — просп. Космонавта Комарова — вул. БорщагІв(
ська — вул. Жилянська — вул. Горького — вул. Лабораторна — вул. Черво(
ноармійська — Стадіон;

8. Стадіон — готель "Діарсо": Стадіон — вул. Червоноармійська — вул.
І. Федорова — вул. Горького — бульв. Дружби народів — Московська пл.—
просп. 40(річчя Жовтня — просп. Академіка Глушкова — Кільцева дорога —
готель "Діарсо".

9. Готель "Хаят" — Стадіон:
9.1 для виконання в дні, вільні від проведення матчів: готель "Хаят" —

Володимирський проїзд — вул. Велика Житомирська — Софійська пл.—
вул. Володимирська — вул. Жилянська — вул. Горького — вул. І. Федоро(
ва — вул. Червоноармійська — Стадіон;

9.2 для виконання в дні проведення матчів: готель "Хаят" — Володимир(
ський проїзд — вул. Михайлівська — вул. Хрещатик — Європейська пл.—
Володимирський узвіз — Боричів узвіз — Набережне шосе — бульв. Друж(
би народів — пл. Дзержинського — вул. Червоноармійська — Стадіон.

10. Стадіон — готель "Хаят": Стадіон — вул. Червоноармійська — вул. І.
Федорова — вул. Горького — пл. Дзержинського — бульв. Дружби наро(
дів — Набережне шосе — Боричів узвіз — Володимирський узвіз — Євро(
пейська площа — вул. Хрещатик — вул. Михайлівська — вул. Велика Жи(
томирська — вул. Володимирська — Софійська пл.— готель "Хаят".

11. Готель "Інтерконтиненталь" — Стадіон (для виконання в дні прове(
дення матчів): готель "Інтерконтиненталь" — вул. Велика Житомирська —
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вул. Володимирська — Володимирський проїзд — вул. Михайлівська —
вул. Хрещатик — Європейська пл.— Володимирський узвіз — Боричів
узвіз — Набережне шосе — бульв. Дружби народів — пл. Дзержинського —
вул. Червоноармійська — Стадіон.

12. Стадіон — готель "Інтерконтиненталь": Стадіон — вул. Червоноар(
мійська — вул. І. Федорова — вул. Горького — пл. Дзержинського — бульв.
Дружби народів — Набережне шосе — Боричів узвіз — Володимирський
узвіз — Європейська пл.— вул. Хрещатик — вул. Михайлівська — вул. Ве(
лика Житомирська — готель "Інтерконтиненталь".

13. Аеропорт "Бориспіль" — готель "Хаят": Аеропорт "Бориспіль" — Бо(
риспільське шосе — просп. М. Бажана — Південний міст — Наддніпрян(
ське шосе — Набережне шосе — Боричів узвіз — Володимирський узвіз —
Європейська пл.— вул. Хрещатик — вул. Михайлівська — вул. Велика Жи(
томирська — вул. Володимирська — Софійська пл.— готель "Хаят".

14. Готель "Хаят" — Аеропорт "Бориспіль": готель "Хаят" — Софійська
пл.— Володимирський проїзд — вул. Михайлівська — вул. Хрещатик — Єв(
ропейська пл.— Володимирський узвіз — Боричів узвіз — Набережне шо(
се — Наддніпрянське шосе — Південний міст — просп. Бажана — Борис(
пільське шосе — Аеропорт "Бориспіль".

15. Аеропорт "Бориспіль" — готель "Інтерконтиненталь": Аеропорт "Бо(
риспіль" — Бориспільське шосе — просп. М. Бажана — Південний міст —
Наддніпрянське шосе — Набережне шосе — Боричів узвіз — Володимир(
ський узвіз — Європейська пл.— вул. Хрещатик — вул. Михайлівська —
вул. Велика Житомирська — готель "Інтерконтиненталь".

16. Готель "Інтерконтиненталь" — Аеропорт "Бориспіль": готель "Інтер(

континенталь" — вул. Велика Житомирська — вул. Володимирська — Во(
лодимирський проїзд — вул. Михайлівська — вул. Хрещатик — Європей(
ська пл.— Володимирський узвіз — Боричів узвіз — Набережне шосе —
Наддніпрянське шосе — Південний міст — просп. Бажана — Бориспільське
шосе — Аеропорт "Бориспіль".

17. Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) (далі — Аеропорт "Київ") —
готель "Хаят": Аеропорт "Київ" (Жуляни) — Повітрофлотський просп.—
вул. Ф. Ернста — вул. Народного ополчення — Севастопольська пл.— По(
вітрофлотський просп.— просп. Перемоги — пл. Перемоги — бульв. Тара(
са Шевченка (з розворотом на рівні пров. Ч. Бєлінського) — вул. О. Гон(
чара — вул. Богдана Хмельницького — вул. Володимирська — пл. Софій(
ська — готель "Хаят".

18. Готель "Хаят" — Аеропорт "Київ" (Жуляни): готель "Хаят" — Софій(
ська пл.— вул. Володимирська — бульв. Т. Шевченка — пл. Перемоги —
просп. Перемоги — просп. Повітрофлотський — Аеропорт "Київ"(Жуляни).

19. Аеропорт "Київ" (Жуляни) — готель "Опера": Аеропорт "Київ" (Жуля(
ни) — Повітрофлотський просп.— вул. Ф. Ернста — вул. Народного ополчен(
ня — Севастопольська пл.— Повітрофлотський просп.— просп. Перемоги —
пл. Перемоги — бульв. Т. Шевченка (з розворотом на рівні пров. Ч. Бєлін(
ського) — вул. О. Гончара — вул. Б. Хмельницького — готель "Опера".

20. Стадіон — Аеропорт "Київ"(Жуляни): Стадіон — вул. ЧервоноармІй(
ська — вул. І. Федорова — вул. Протасів Яр — вул. А. Головка —. Червонозо(
ряний просп.— Севастопольська пл.— Повітрофлотський просп.— Аеропорт
"Київ" (Жуляни).

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 31 травня 2012 року за № 39/956

Про регулювання цін на продовольчі товари
Розпорядження № 741 від 8 травня 2012 року 

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 "Про встановлення повноважень ор�
ганів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (із змінами і доповненнями), постано�
ви Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1222 "Про затвердження Порядку декларування зміни оптово�відпускних цін на про�
довольчі товари" (із змінами і доповненнями), з метою недопущення необґрунтованого зростання цін на основні продовольчі то�
вари, в межах функцій органу виконавчої влади:

1. Встановити для всіх суб'єктів господарювання:
1.1. Граничні рівні рентабельності виробництва борошна пшеничного

вищого, першого і другого сорту, борошна житнього обдирного — 8 від(
сотків, хліба вагою більш як 500 грамів з борошна пшеничного вищого,
першого і другого сорту та їх суміші, борошна житнього та суміші борош(
на пшеничного та житнього простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль,
вода) без додавання цукру, жиру, інших наповнювачів, а також хліба і хлі(
бобулочних виробів для діабетиків —12 відсотків.

1.2. Граничні рівні рентабельності пакування (фасування) продоволь(
чих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, без ура(
хування вартості сировини не вище ніж 10 відсотків.

1.3. Граничні торговельні (постачальницько(збутові) надбавки:
1.3.1. до оптової ціни виробника (митної вартості) на м'ясо птиці (туш(

ка), молоко коров'яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку), олію со(
няшникову, яйця курячі — в розмірі 10 відсотків, борошно, цукор білий
кристалічний — 12 відсотків, яловичину, свинину, хліб — 15 відсотків, без
урахування витрат з їх транспортування у міжміському сполученні.

1.3.2. до оптової ціни виробника на ковбасні вироби варені, масло
вершкове, сметану, сир кисломолочний та твердий у розмірі 10 відсотків,
крупи (крім виробів швидкого приготування), макаронні вироби (крім ви(
робів швидкого приготування та виробів з начинкою) у розмірі 12 відсот(
ків, без урахування витрат з їх транспортування у міжміському сполученні.

1.4. Декларування Управлінню цінової політики виконавчого органу Київ(
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (03057, 
м. Київ, вул. Ульянових, будинок 1/62(А, тел 529(91(99) зміни оптово(від(
пускних цін на борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борош(

но житнє обдирне, крупи гречані, яловичину, свинину, м'ясо птиці (тушка),
ковбасні вироби варені, крім вищого сорту, молоко коров'яче питне (пасте(
ризоване, фасоване у плівку), сир кисломолочний з вмістом жиру до 9 від(
сотків, сметану з вмістом жиру до 20 відсотків, масло вершкове з вмістом
жиру до 72,5 відсотка, яйця курячі, цукор — пісок, олію соняшникову.

2. Визначити, що Управління цінової політки виконавчого органу Київ(
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), у разі по(
треби, дає офіційні роз'яснення щодо застосування регульованих цін.

3. Визнати такими, що втратили чинність:
3.1. розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ(

ської міської державної адміністрації) від 10.01.2011 № 15 "Про регулю(
вання цін на основні продовольчі товари", зареєстроване в Головному
управлінні юстиції у м. Києві 31.01.2011 за № 2/861.

3.2. розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ(
ської міської державної адміністрації) від 11.03.2011 № 349 "Про внесен(
ня змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки(
ївської міської державної адміністрації) від 10.01.2011 № 15", зареєстро(
ване в Головному управлінні юстиції у м. Києві 25.03.2011 за № 10/869.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
5. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Пуза(

нову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інфор(
мації змісту цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ(
ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 18 травня 2012 року за № 31/948

Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, які включено до необхідного
мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг

Розпорядження № 665 від 24 квітня 2012 року 
Відповідно до частини 1 статті 10 Закону України "Про поховання та похоронну справу", підпункту 2 пункту "а" частини 1 статті 28

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних
послуг, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово�комунального господарства від 19.11.2003 № 193
"Про затвердження нормативно�правових актів щодо реалізації Закону України "Про поховання та похоронну справу", зареєстро�
ваним в Міністерстві юстиції України 08.09.2004 за № 1111/9710, з метою встановлення тарифів на ритуальні послуги, що включено
до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити тарифи на ритуальні послуги, які включено до необхід(
ного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, що надає
ритуальна служба, спеціалізоване комунальне підприємство "Київський
крематорій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)" що додаються.

2. Встановити тарифи на ритуальні послуги, які включено до необхід(
ного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, що надає
ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство "Спеціалізо(
ваний комбінат підприємств комунально(побутового обслуговування" ви(
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад(
міністрації), що додаються.

3. Встановити тарифи на ритуальні послуги, які включено до необхід(
ного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, що надає
товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнське ритуальне
агентство "Реквієм", що додаються.

4. Встановити тарифи на ритуальні послуги, які включено до необхід(
ного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, що надає
комунальне підприємство "Державний Історико(меморіальний Лук'янів(
ський заповідник", що додаються.

5. Встановити тарифи на ритуальні послуги, які включено до необхід(
ного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, що надає
фізична особа — підприємець Левицький О. М, що додаються.

6. Встановити тарифи на ритуальні послуги, які включено до необхід(
ного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, що надає
фізична особа — підприємець Малиновський В. Є., що додаються.

7. Встановити тарифи на ритуальні послуги, які включено до необхід(
ного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, що надає
фізична особа — підприємець Попроцька О. В., що додаються.

8. Встановити тарифи на ритуальні послуги, які включено до необхід(
ного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, що надає
фізична особа — підприємець Ващенко Л. Л., що додаються.

9. Взяти до відома ритуальним службам та суб'єктам господарювання,
які надають ритуальні послуги, що пільги на оплату за ритуальні послуги
та допомога на поховання надаються відповідно до чинного законодав(
ства України.

10. Це розпорядження набирає чинності з моменту оприлюднення.
11. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Пу(

занову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової ін(
формації змісту цього розпорядження.

12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ(
ника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації від 24 квітня 2012 року № 665
Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 18 травня 2012 року за № 31/948

Тарифи 
на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку окремих видів
ритуальних послуг, що надає ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство

"Київський крематорій" виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації від 24 квітня 2012 року № 665
Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 18 травня 2012 року за № 32/949

Тарифи
на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку окремих видів
ритуальних послуг, що надає ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство

"Спеціалізований комбінат підприємств комунально�побутового обслуговування"
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

№
з/п Найменування послуги

Одини�
ця

виміру

Тариф
за оди�

ницю
виміру

(грн)

Характеристика робіт

1 Оформлення договору �замовлення на
організацію та проведення поховань

1 послуга 31,00 Опрацювання необхідних реквізитів у формі
договору�замовлення в комп'ютерній програмі;
Опрацювання договору �замовлення, друкування,
подання на підпис замовнику; Опрацювання даних у
відповідному журналі обліку.

2 Копання могили в грунті І групи ручним способом
для труни довжиною 1,5м літньої пори

1 послуга 171,00 Розмічення на поверхні ґрунту окреслення могили;
Розпушення ґрунту ручним способом; Викидання
ґрунту на бровку; Зачищення поверхні дна та стінок
могили; Опускання труни з тілом померлого в могилу;
Закопування могили з оформленням намогильного
насипу; Встановлення реєстраційної таблички;
Одноразове прибирання території біля могили.

3 Копання могили в грунті І групи ручним способом
для трун довжиною до 1,5 м зимової пори

1 послуга 269,00 Ті ж.

4 Копання могили в грунті І групи ручним способом
для трун довжиною понад 1,5 м літньої пори

1 послуга 231,00 Ті ж.

5 Копання могили в грунті І групи ручним способом
для трун довжиною понад 1,5 м зимової пори

1 послуга 358,00 Ті ж

6 Копання могили в грунті II групи ручним спосо�
бом для трун довжиною до 1,5 м літньої пори

1 послуга 223,00 Ті ж.

7 Копання могили в грунті II групи ручним спосо�
бом для трун довжиною до 1,5 м зимової пори

1 послуга 302,00 Ті ж.

8 Копання могили в грунті ІІ групи ручним спосо�
бом для трун довжиною понад 1,5 м літньої пори

1 послуга 301,00 Ті ж.

9 Копання могили в грунті ІІ групи ручним спосо�
бом для трун довжиною понад 1,5 м зимової пори

1 послуга 404,00 Ті ж.

10 Копання могили напівмеханізованим способом
для трун довжиною до 1,5 м літньої пори

1 послуга 115,00 Ті ж.

11 Копання могили напівмеханізованим способом
для трун довжиною до 1,5 м зимової пори

1 послуга 192,00 Ті ж.

12 Копання могили напівмеханізованим способом
для трун довжиною понад 1,5 м літньої пори

1 послуга 155,00 Ті ж.

13 Копання могили напівмеханізованим способом
для трун довжиною понад 1,5 м зимової пори

1 послуга 291,00 Ті ж.

14 Копання могили в грунті І групи ручним способом
для трун довжиною до 1,5 м в разі проведення робіт
із підпоховання в родинну могилу літньої пори

1 послуга 257,00 Ті ж.

15 Копання могили в грунті І групи ручним способом для
трун довжиною до o 1,5 м в разі проведення робіт із
підпоховання в родинну могилу зимової пори

1 послуга 404,00 Ті ж.

16 Копання могили в грунті І групи ручним способом
для трун довжиною понад 1,5 м в разі проведення
робіт із підпоховання в родинну могилу літньої пори

1 послуга 346,00 Ті ж.

17 Копання могили в грунті І групи ручним способом для
трун довжиною понад 1,5 м в разі проведення робіт із
підпоховання в родинну могилу зимової пори

1 послуга 537,00 Ті ж.

18 Копання могили в грунті II групи ручним способом
для трун довжиною до 1,5 м в разі проведення робіт
із підпоховання в родинну могилу літньої пори

1 послуга 334,00 Ті ж.

19 Копання могили в грунті II групи ручним
способом для трун довжиною до 1,5 м в разі
проведення робіт із підпоховання в родинну
могилу зимової пори

1 послуга 453,00 Ті ж.

20 Копання могили в грунті II групи ручним
способом для трун довжиною понад 1,5 м в разі
проведення робіт із підпоховання в родинну
могилу літньої пори

1 послуга 452,00 Ті ж.

21 Копання могили в грунті II групи ручним способом
для трун довжиною понад 1,5 м в разі проведення
робіт із підпоховання в родинну могилу зимової пори

1 послуга 605,00 Ті ж.

22 Поховання урни з прахом померлих у колумбарну
нішу

1 послуга 27,00 Поховання урни з прахом померлого, закриття склеп�
патрона мозаїчним перекриттям, зашпарування щілин.

23 Поховання урни з прахом в нішу, розташовану в
колумбарнІй стіні на міських кладовищах

1 послуга 210,00 Свердлення перфоратором 4 отворів у гранітній
дошці; Віднесення всіх необхідних для поховання
урни матеріалів (віднести на відстань до 100 м.);
Зняти тимчасову дошку з ніші, поставити урну в нішу,
поставити гранітну плиту, закріпити, загерметизувати
плиту по периметру; Прибрати сміття, (вартість
гранітної дошки та словорубні роботи в тарифі на
послугу не враховані).

24 Підпоховання урни з прахом в нішу, розташовану
в колумбарній стіні на міських кладовищах

1 послуга 110,00 Всі необхідні для поховання урни матеріали віднести
на відстань до 100 м.; Зняти тимчасову дошку з ніші,
поставити урну в нішу, поставити гранітну плиту,
закріпити, загерметизувати плиту по периметру;
Прибрати сміття (вартість гранітної дошки та
словорубні роботи в тарифі на послугу не враховані).

25 Поховання (підпоховання) урни з прахом в
колумбарну нішу облаштованого склепу

І послуга 54,00 Урну з прахом померлого віднести до місця
поховання (підпоховання); Зняти гранітну плиту з
тимчасового розчину; Поставити урну з прахом в
колумбарну нішу; Покласти гранітну плитку на
цементний розчин.

26 Підпоховання урни з прахом в існуючу могилу
влітку

1 послуга 30,00 В існуючій могилі викопати яму розміром 0,6 х 0,6 м
та підпоховати урну з прахом; Засипати землею.

27 Підпоховання урни з прахом в існуючу могилу
взимку

1 послуга 45,00 Ті ж.

28 Оформлення свідоцтва про поховання 1 послуга 3,66 Оформлення свідоцтва про поховання за
зазначеними реквізитами (без вартості свідоцтва).

29 Монтаж намогильної споруди з влаштуванням
фундаменту вагою до 0,2 т при підпохованні в
родинну могилу

1 пам'ят�
ник

384,00 Підготувати площадку, викопати ями та траншеї під
фундамент та балки або металеву раму, влаштувати
піщаний підстилаючий шар товщиною 10�15 см,
підготувати бетонний розчин та залити його в ями і
траншеї, покласти балки, або раму та замонолітити;
Доставити деталі пам'ятника до місця встановлення;
Приготувати цементний розчин, встановити пам'ятник
обеліск, постамент на фундамент з влаштуванням
піронів, зашпарувати шви розчином, очистити та
протерти; Прибрати площадку після закінчення робіт.

ЗО Монтаж намогильної споруди з влаштуванням
фундаменту вагою від 0,2 т до 0,5 т при
підпохованні в родинну могилу

1 пам'ят�
ник

539,00 Ті ж.

31 Монтаж намогильної споруди з влаштуванням
фундаменту вагою від 0,5 т до 0,7 т при
підпохованні в родинну могилу

1 послуга 714,00 Ті ж.

32 Монтаж намогильної споруди з влаштуванням
фундаменту вагою від 0,7 т до 1,0 т при
підпохованні в родинну могилу

1 послуга 838,00 Ті ж.

33 Монтаж намогильної споруди з влаштуванням
фундаменту вагою від 1,0 т до 1,3 т при
підпохованні в родинну могилу

1 послуга 898,00 Ті ж.

34 Демонтаж намогильної споруди вагою до 0,2 т
при підпохованні в родинну могилу 
літньої пори 
зимової пори

1 послуга 58,00
78,00

Розібрати намогильну споруду на окремі деталі із
вибиванням піронів та перенести вбік на час
проведення робіт і під поховання; Розбити бетонну
площадку та фундамент; Прибрати будівельне сміття.

35 Демонтаж намогильної споруди вагою від 0,2 т
до 0,5 т при підпохованні в родинну могилу
літньої пори 
зимової пори

1 послуга 67,00
91,00

Ті ж.

36 Демонтаж намогильної споруди вагою від 0,5 т
до 0,7 т при підпохованні в родинну могилу
літньої пори 
зимової пори

1 послуга 78,00
107,00

Ті ж.

37 Демонтаж намогильної. споруди вагою від 0,7 т
до 1,0 т при підпохованні в родинну могилу
літньої пори 
зимової пори

1 послуга 91,00
125,00

Ті ж.

38 Демонтаж намогильної споруди вагою від 1,0 т до
1,3 т при підпохованні в родинну могилу 
літньої пори 
зимової пори

1 послуга 105,00
146,00

Ті ж.

№
п/п

Найменування
послуг

Одиниця
виміру

Тариф за
одиницю
виміру

(грн)

Характеристика робіт

1 Оформлення договору
� замовлення на орга�
нізацію та проведення
поховань

1 послуга 7,80 Опрацювання необхідних реквізитів у формі договору�замовлення в
комп'ютерній програмі; Опрацювання договору �замовлення, друкування,
подання на підпис замовнику; Опрацювання даних у відповідному журналі
обліку.

2 Оформлення свідоц�
тва про поховання

1 послуга 4,20 Опрацювання необхідних реквізитів у формі свідоцтва в комп'ютерній
програмі; Реєстрування у базі даних; Роздруковування на пристрої; Звірення з
паспортними даними замовника.

3 Кремація померлого 
з труною довжиною
2,0 м

1 послуга 445,00 Розвантаження труни з тілом померлого з площадки ліфта на електрокару,
відокремлення нижньої планки з труни; Перевезення труни з тілом
померлого на електрокару до холодильної камери кремаційного цеху;
Навантаження труни з тілом померлого на стелаж холодильної камери
кремаційного цеху.

4 Кремація померлого з
труною довжиною
понад 2,0 м

1 послуга 490,00 Розвантаження труни з тілом померлого із стелажа холодильної камери на
електрокару; Перевезення труни з тілом померлого до печі та навантаження її
у піч; Проведення кремації; Перенесення зольника у кремуляторну,
кремуляція праху, який міститься у зольнику, витягнення металобрухту із
праху, поміщення праху померлого у поліетиленовий пакет, поміщення
пакету в урну і заклеювання урни з прахом померлого; Доставка урни з
прахом померлого до урносховища, розвантаження та перенесення в
урносховище.

5 Поховання урни з
прахом померлого в
колумбарну нішу
літньої пори
зимової пори

1 послуга
1 послуга

290,00
364,00

Розмічення площадки для копання ями; Копання ями ручним способом за
допомогою лопати в ґрунті 2 категорії розміром 0,8 х 0,8 х 0,8 м.; Підсипання
підстеляючих шарів піску; Замащування тріщин і раковин в блок капсулі
цементним розчином; Встановленні блок�капсули в яму, трамбування та
підсипання землі; Перенесення урни з прахом померлого з урносховища до
місця поховання; Поховання урни з прахом померлого у колумбарну нішу;
Укладання гранітної плити перекриття з вивіркою, цементування швів;
Встановлення гранітного полірованого каменю (кубка гранітного),
вирівнювання; Облаштування підмостки по периметру каменю із
загладжуванням швів цементним розчином; Підсипання та розпланування землі.

6 Підпоховання урни з
прахом померлого у
колумбарну нішу з
монтажем та демонтажем
намогильної споруди:
літньої пори
зимової пори

1 послуга
1 послуга

290,00
364,00 

Демонтування гранітного полірованого каменю (кубок гранітний) та
перенесення до граверної майстерні; Демонтування гранітної плити
перекриття; Прибирання колумбарної ніші; Перенесення урни з прахом
померлого з урносховища до місця захоронення; Поховання урни з
прахом померлого в колумбарну нішу; Укладання гранітної плити
перекриття з вивіркою, цементування швів; Встановлення гранітного
полірованого каменю (кубка гранітного), вирівнювання; Облаштування
підмостки по периметру каменю із загладжуванням швів цементним
розчином; Підсипання та розпланування землі.

Примітка:
Тариф на послугу оформлення свідоцтва про поховання враховує податок на додану вартість згідно з чинним законодавством.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Примітка:
Тариф на послугу оформлення свідоцтва про поховання враховує податок на додану вартість згідно а чинним законодавством.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов
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У Театрі на Липках 
презентували найромантичнішу
комедію Шекспіра
В репертуарі колективу з’явилася нова постановка "Сон літньої ночі"
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Мин ло о місяця в Київ-
сь ом а адемічном теат-
рі на Лип ах відб лася
прем’єра вистави “Сон
літньої ночі”, що поставле-
на режисером Ві тором
Гиричем за однойменною
п’єсою ан лійсь о о ласи-
а Вільяма Ше спіра. Гля-
дачі наче опиняються ч -
дернаць ом світі марень,
де поряд з людьми жив ть
фантастичні істоти та оя-
ться дивні речі.

“Сон літньої ночі” вважається од�

нією з найцікавіших п’єс Шекспіра,

що не вписується в певні стильові

рамки. Драматургу вдалося поєдна�

ти реальне та фантастичне, лірику та

гумор, античну міфологію та англій�

ський фольклор. Так само заплута�

ними і переплетеними є кілька сю�

жетних історій. В лісі панує королів�

ське подружжя Оберон і Титанія,

яке “побило глечики” через нового

пажа королеви. Сюди ж потрапля�

ють четверо молодих афінян,

справжній любовний чотирикут�

ник — двоє хлопців, дівчина, в яку

обидва закохані, та її подруга, яка

кохає одного з хлопців. В цьому ж

лісі репетирують виставу на весілля

місцевого вельможі афінські реміс�

ники. Звісно, магічні істоти не мо�

жуть втриматися, щоб не втрутитися

в людські справи: так і паж Оберона

Пак навіть з добрими намірами втя�

гує героїв в шалені пригоди.

Чудернацький казковий світ вті�

люють на сцені масштабні декора�

ції, над якими працював сценограф,

заслужений діяч мистецтв України

Михайло Френкель. Це уквітчана

двоярусна сцена, яка перетворюєть�

ся то на афінський палац, то на каз�

ковий ліс, відбувається використан�

ня туману та світлових ефектів. Ще

на початку глядача занурюють у каз�

ку невеликим прологом, в якому

казковий персонаж стверджує, що

все побачене наснилося одному з ге�

роїв. Реальність і марення постійно

переплітаються, і тому п’єса, хоч во�

на і триває дві з половиною години,

так захоплює глядача, що він ди�

виться, затамувавши подих: що ж

далі?

Численні комічні моменти не до�

зволяють занудьгувати: чого лише

варта репетиції вистави афінян, де

ролі закоханих, муру, місяця та лева

грають лише чоловіки. Вражає і

майже акробатична бійка двох дів�

чат (до речі, за хореографію у виста�

ві відповідає заслужена артистка

України Алла Рубіна). А дух не�

стримних грецьких вакханалій пере�

дають танцями та пластикою. Через

такі особливості грецької культури,

що не соромилася тіла, танцю, ко�

хання, вистава й позначена як до�

росла (не рекомендована дітям до 16

років).

Вистава вражає не лише через яс�

кравими декораціями і хореогра�

фією, а й грою акторів. Подекуди в

одній й ті ж самій ролі їм потрібно

зіграти і серйозні, і комічні момен�

ти, викликати реакцію публіки. Гар�

но справилися молоді актори, що

грають закоханих — Деметрія

(Олександр Зіневич) та Лізандра

(Ігор Іванов), Гелену (Світлана Са�

су) та Гермію (Оксана Пашина�

Гринько). В їх номерах зосереджена

найбільша напруга вистави. Варто

відзначити й акторів�ремісників, які

додають виставі гумору,— Юрій

Якуша (Пірам) і Володимир Плахов,

який у весільній п’єсі перевтілюєть�

ся в “кохану” Пірама Тізбу. Королів�

ське подружжя грають досвідчені

актори Костянтин Попудренко

(Оберон) та Анжеліка Гірич (Тита�

нія), а “винуватця” усіх перипетій

біса Пака — надзвичайно пластич�

ний Олексій Петрожицький.

Тож якщо ви засумували за магією

та казкою, не пропустіть “Сон літ�

ньої ночі”. Наступний показ цієї ви�

стави відбудеться на великій сцені

Театру на Липках 7 липня

Най медніші моменти вистави створюють а тори-ремісни и, я і репетир ють лісі

Справжні пристрасті роз ортаються любовном чотири тни молодих афінян
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Спортивні новини

Танцювальний спорт. Кияни Михайло Білопухов
та Анастасія Щипіліна здобули срібні медалі 
на Кубку Європи
У Сломбалсі відб вся прес-

тижний танцювальний т рнір
WDSF European Cup Latin, я ий
зібрав 20 пар з 20 раїн світ .
Приємно, що раїнсь а пара
Михайло Білоп хов — Анастасія
Щипіліна з міли піднятися на
др сходин п’єдестал по-
шани. Перемо в зма аннях
здоб ли росіяни Андрій Кісе-
льов та Анастасія Селіванова.
Третіми став італійсь ий тандем
Вінченсо Маріньєлло — Сара
Касіні. Президент ВГО “Все-
раїнсь а федерація танцю-

вально о спорт ” Борис Дейч
привітав наших співвітчизни ів
з медалями і побажав вдало о
вист п на чемпіонаті У раїни
серед дорослих (латина), я ий
відб деться зовсім с оро, а са-
ме 16 червня цьо о ро в місті
С да (АР Крим)

Теніс. Рафаель Надаль став переможцем 
Ролан Гарросу
У Парижі (Франція) на т рнірі Вели о о Шолома — Roland Garros, на
р нтових ортах, з призовим фондом 10.531.573 доларів чоловічо-
м одиночном розряді завершився фінальний матч.
Діючий шестиразовий чемпіон т рнір , др а ра ет а світ 26-річний

іспанець Рафаель Надаль захистив свій тит л. У фінальном матчі Ра-
фаель обі рав в чотирьох сетах перш ра ет світ — 25-річно о сер-
ба Нова а Джо овича з рах н ом 6:4, 6:3, 2:6, 7:5. Матч тривав май-
же 4 одини. Через примхи по оди протистояння проходило два дні. У
перший день через дощ матч б ло перервано, і с перни и розійшли-
ся за рах н 2:1 на ористь Нова а Джо овича четвертій партії. Але
на наст пний день Рафаель Надаль вже впевнено провів до равання і
вирвав перемо . На йо о подачі боротьби пра тично не б ло, а Но-
ва а ре лярно вини али проблеми, в рез льтаті серб двічі пост пи-
вся на своїх подачах. Усьо о за матч іспанець зробив 9 брей ів проти
7 Джо овича. На рах н Надаля 4 ейси проти 3-х, при цьом обид-
ва с перни и доп стили по чотири подвійні помил и. Співвідношення
а тивно ви раних очо і невим шених помило Надаля — 34/29,
Нова а — 39/53.
Тепер рах но в особистом протистоянні тенісистів став 19:14 на
ористь іспанця.
Цей тит л для Надаля став четвертим сезоні, 50-м професійній
ар’єрі і 11-м на т рнірах “Вели о о шолома”

Температура +23°С

Атм. тиск 739 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 81 %

Температура +27°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 55%

Температура +22°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 71 %

Прогноз погоди на 13 червня 2012 року

ОВНИ, день промайне в омфортній атмосфері, де ви змо-
жете ма симально проявити свою яс равість та впливовість,
я особистіть, продемонстр вати вміння блис че справляти-
ся з дор ченими зобов’язаннями.
ТЕЛЬЦІ, день армічний, я що занед жали, не поспішайте

до лі аря чи овтати пі л и. Причина хвороб ви ли ана пере-
втомою на роботі (протя ом місяця) чи неправильним лі ван-
ням, інто си ацією не ативними емоціями. Ліпше самітнити-
ся, від ласти фізичні навантаження і відлежатися в ліж .
БЛИЗНЯТА, най омфортніше поч ватиметеся в братсь о-

м осеред , об’єднаном спільними д ховними інтересами.
Я що обставини зм сять вист пити справедливим непід п-
ним с ддею в ч жих с переч ах, з цією роллю ви впораєтеся
блис че.
РАКИ, онтролюйте емоційні пориви: дисциплінованість,

зібраність, пра матичне ви онання дор чених обов’яз ів. Не
підведіть шефа, на роботі маєте продемонстр вати висо
фахов омпетентність, с млінно ви онати додат ові завдан-
ня, самостійно хвалити непоп лярні рішення.
ЛЕВИ, Творець вас пест є і не дозволить зробити необач-

ний ро , одна не розслабляйтеся. Висо а ймовірність то о,
що вам, опинившись перед відповідальним вибором між но-
вими планами на майб тнє і давніми професійними домовле-
ностями, доведеться систем цінностей піддати серйозном
ори ванню.
ДІВИ, проведіть ревізію доходів та витрат, правильний ба-

ланс між збит ами та приб т ами залежатиме від міння діяти
цілеспрямовано й систематично, не йти на повід заба ано ,
а раціонально в ладати роші в по п и, фінанс вати дітей,
оханих, і насамперед віддати редити та бор и, тоді й вам
доля поверне взят олись пози , я моральн , та і матері-
альн .
ТЕРЕЗИ, вас при расить і піднесе на п’єдестал авторитет

твердість і принциповість, не дозволяйте партнерам (діловим,
шлюбним) с ати із себе вірьов и, адже ви дієте в їхніх же ін-
тересах! Я що пихаті нахаби цьо о не дот м ють — поясніть,
з притаманною вам дипломатичністю та блис чою ер ди-
цією, що ви та дієте заради їхньо о ж бла а.
Для СКОРПІОНІВ день промайне в тр дових реор анізаці-

ях, про спо ій заб дьте, втім, в атмосфері наеле тризовано-
сті (що є рідною стихією) ви поч ватиметеся, я риба воді, і
здатні змінити обставини на власн ористь, але при мові,
що щиро сл житимете людям, поставивши їхні інтереси на
чільне місце.
О рилених СТРІЛЬЦІВ ні в я і рам и не вправити, одна

свобода волі — це свідомлена необхідність, без я ої ви не-
спроможні д ховно розвиватися. Том зробіть та , аби реалі-
зація персональних зад мів не переш оджала нічиїм планам,
переходити ом сь доро заборонено. Що стос ється др ж-
ньої сфери, наразі ви маєте др зів, я их засл жили, і т т до-
ля справедлива, том на більше не претенд йте.
КОЗОРОГІВ очі є іспит в професійній сфері, ймовірні

принципові онфлі ти з начальством на під р нті давніх роз-
біжностей, що ніздилися в амбіціях. Сімейні обов’яз и теж
відніматим ть ба ато сил, відволі атим ть від роботи, том
постарайтеся с різь всти н ти, особливо на сл жбі, де ваш
тр д не піде в пісо , а повернеться арними приб т ами. Що
стос ється фахової реп тації, ар’єрно о рост , нині ви ся н -
ли тієї посадової сходин и, я протя ом останніх ро ів заро-
били.
ВОДОЛІЇ, романтично свят ова епопея триває, п рхайте і

не зад рманюйте олов проблемами, життя — це расива
ра, я а має приносити задоволення! Сповід йте цей прин-
цип, ні о о не с діть, ожен має право жити та , я хоче, і
протя ом ро поч ватиметеся найщасливішою людиною! Я -
що на шлях з стрічаються давні знайомі ( люблені пасії), це
зна , що вам з ними слід доопрацювати я ісь армічні хвос-
ти.
РИБАМ визначено опан вати роль дбайливо о осподаря, з

ма симальною е ономністю підійдіть до фінансових справ,
тоді зможете придбати заповітн по п чи щось ви ідно
продати. Під рідним дахом оселилася форт на (до липня 2013
р.), тож радійте, перспе тива стати щасливим володарем не-
р хомості, процвітаючо о сімейно о бізнес , а та ож модерні-
з вати стос н и бать и-діти — осяйна! При от йтеся та ож до
поповнення в сім’ї

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

Г О Р О С К О П
Н А  1 3  Ч Е Р В Н Я

ранок день вечір

Старт Євро�2012 приніс 
несподівані результати
Відбувся перший тур континентальної першості з футболу
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Нарешті розпочався та ий
дов оочі ваний чемпіонат
Європи з ф тбол . 16 най-
сильніших збірних Старо о
світ протя ом трьох тиж-
нів б д ть розі р вати
звання найсильнішої. Пер-
ший т р зма ань вже всти
запам’ятатися непост пли-
вою боротьбою ожном
протистоянні, а та ож не-
сподіваними, а часом сен-
саційними рез льтатами.
Зо рема, перший день
зма ань в р пі А збірна
Росії завдала роз ромної
пораз и збірній Чехії з ра-
х н ом 4:1. У р пі В один
з фаворитів Євро збірна
Голандії пост пилася збір-
ній Данії 0:1. А вартет С
очолила хорватсь а збірна,
я а виявилася сильнішою
за Ірландію — 3:1.

Група А

Всі ми пам’ятаємо, коли на жереб�

куванні (11 грудня), одразу ж після

того, як було визначено склад цієї

групи, залом пройшов нестримний

сміх присутніх. Ця група, порівняно

з іншими, зібрала чи не найслабший

склад. Звичайно, Росія, Греція та й

Чехія на попередніх турнірах демон�

стрували непогані результати, але

мало хто може з впевненістю заяви�

ти, що ці команди претендуватимуть

на чемпіонство. Щодо представни�

ків Польщі, то ця збірна давно не ха�

пає зірок з неба, хоча й має у своєму

складі сильних футболістів. Саме їй,

на правах господарів Євро�2012, бу�

ло доручено відкривати змагання у

матчі проти Греції. Звичайно, відчу�

ваючи підтримку місцевої публіки,

поляки одразу ж кинулися уперед.

Майже усі атаки проходили правим

флангом, і від такої одноманітності

вже зовсім скоро стало відверто сум�

но. Спокій порушив гравець дорт�

мундської “Борусії” і збірної Польщі

Роберт Левандовські, який у чудово�

му стилі вразив ворота суперників

ударом головою. Далі на перший

план вийшов суддя матчу Карлос

Карбальо. На 35�й хвилині він за не�

значний фол показав жовту картку

греку Сократісу Папастопулосу, а

вже за 10 хвилин футболіст був вилу�

чений з поля. Втім, Польща не зумі�

ла скористатися кількісною перева�

гою, більше того, господарі були

близькі до програшу. Спочатку на

51�й хвилині Греція зусиллями Ді�

мітріса Салпінгідіса зрівняла раху�

нок, а через 20 хвилин здобула право

на пенальті, але удар капітана

команди Гіоргоса Карагуніса зумів

парирувати голкіпер збірної Польщі.

Тож матч завершився з рахунком 1:1.

У грі збірних Росії та Чехії все було

набагато простіше. Наші північні су�

сіди повністю переграли своїх супер�

ників, продемонструвавши змістов�

ну гру. Рахунок матчу 4:1 на користь

росіян — дублем відзначився Алан

Дзагоєв, по голу забили Роман Пав�

люченко та Роман Широков.

Група В

Цю групу охрестили групою

“смерті”. До того ж, матчі цього

квартету запам’ятаються нам, як

перші, що відкрили Євро�2012 в

Україні. В групі зібралися одразу три

гранди європейського футболу: збір�

ні Німеччини, Португалії та Голандії,

до них приєдналася міцна команда

Данії, яка згодом і стала автором пер�

шої сенсації на турнірі. Саме в матчі

зі збірною Нідерландів підопічні

Мортена Ольсена змогли змінити

статус аутсайдера змагань на претен�

дента на вихід у стадію плей�офф Єв�

ро�2012. Хоча фінальний рахунок

повністю протилежний перебігу по�

дій на полі. Збірна Голандії майже

увесь матч, як�то кажуть, “провисі�

ла” на ворожих воротах і лише дивом

не реалізувала усі свої можливості.

Один із вболівальників після матчу

зазначив: “Я навіть не знаю, що мені

робити — плакати чи сміятися? Я ні�

коли не бачив таку кількість нереалі�

зованих моментів. Мені сподобалася

гра, але не сподобався результат”. А

ось данці скористалися чи не єдиним

гострим моментом ще у першому

таймі, який реалізував Мікаель

Крон�Делі. У іншому матчі збірна

Німеччини у видовищному матчі пе�

ремогла “європейських бразиль�

ців” — збірну Португалії — єдиний

м’яч на рахунку Маріо Гомеса.

Група С

Тут також є свої фаворити і аутсай�

дери. До перших, звичайно, нале�

жать чинні чемпіони Європи збірна

Іспанії, а також представники Італії.

До відвертих невдах турніру експер�

ти одноголосно віднесли ірландців.

Єдиною, хто змусив сумніватися у

прогнозах, стала збірна Хорватії, яка

після першого туру очолила групу,

перемігши ірландців з рахунком 3:1.

У протистоянні Італії та Іспанії була

зафіксована бойова нічия 1 :1
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Цей день в історії 13 червня

1373 — Ан лія і Порт алія під-
писали од про союз (найста-
ріший світі)
1892 — Києві п щено пер-

ший в Російсь ій імперії еле -
тричний трамвай
1912 — Мос ві рочисто від-
рито М зей образотворчих мис-
тецтв імені імператора Оле сан-
дра III
1983 — після 11 ро ів польот

амери ансь а осмічна станція
“Pioneer 10” перетн ла орбіт
Пл тона й стала першим зробле-
ним людиною об’є том, що по-
ин в межі Сонячної системи
1983 — на рино США вийшов

перший серійний мобільний те-
лефон. Пристрій під назвою
Dynatac 8000x виробництва ом-
панії Motorola важив майже 800 ,
а йо о довжина с ладала 33 см

Відповіді на с анворд на 7-й стор
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