
Основою медичної реформи стане
ефективний менеджмент
Олександр Попов здійснив перевірку медичних закладів 
двох пілотних районів столиці
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Вони відкривають 
іноземцям Київ
"Хрещатик" дізнавався, як працюється на вулицях столиці 
волонтерам Євро�2012

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Вболівальни ів, я і приб ли на ф тболь-
ний чемпіонат до Києва, на в лицях сто-
лиці з стрічають дві тисячі волонтерів.
Працюють молоді люди дві-три зміни, а
на дея их ло аціях — цілодобово. У дні
матчів роботи більше, тож й працювати
доводиться посиленом режимі. Основ-
не завдання добровольців — надавати
мовн підтрим остям та допома ати
орієнт ватись їм місті.

З перших днів футбольних матчів волонтери розпочати

активну роботу у міжнародних аеропортах “Бориспіль” та

“Київ”, на усіх станціях метро, центральному авто� та за�

лізничному вокзалах, зупинках громадського транспорту,

в офіційній фан�зоні, прилеглій до НСК “Олімпійський”

1,5�кілометровій зоні, фан�кемпінгу на Трухановому ос�

трові, Службі допомоги киянам (call�центр) та столично�

му Медіа�центрі. Впізнати волонтерів дуже легко — юна�

ки та дівчата вдягнені у яскраві футболки зеленого кольо�

ру з написом Volunteer.

“На волонтерів ліг мовний тягар, адже з будь�якого пи�

тання вболівальники звертаються саме до них, і наші ак�

тивісти залюбки допомагають гостям. Примітно, що доб�

ровольці з великим завзяттям працюють понаднормово.

Адже під час роботи вони можуть застосувати свої вміння,

практикувати іноземні мови і набувати нових знань та на�

вичок”,— зазначає “Хрещатику” координатор волонтерів

Києва, заступник начальника ГУ освіти та науки Лідія

Нестеренко.

Як розповідають самі волонтери, їм подобається їхня

робота, тож вони не шкодують, що стали помічниками

для гостей столиці. “Мені подобається, що я маю змогу

спілкуватись з іноземними вболівальниками та розпові�

дати їм про місто Київ. Вони дуже активні й часто звер�

таються до нас за допомогою. Для іноземців звично, що є

волонтери, й вони до нас постійно підходять з різними

питаннями”,— розповідає “Хрещатику” волонтер пери�

метру від станції метро “Площа Льва Толстого” до фан�

зони Ніна Дудник.

Лейла Ахмад допомагає вболівальникам зорієнтуватись

у метро. “Вони запитують, на яку сторону їм вийти зі

станції, на яку гілку пересісти, щоб зручніше дістатись до

місця призначення,— розповідає дівчина.— Часто запи�

тують, як проїхати до музею “Чорнобиль” чи ще до якоїсь

пам’ятки в місті”.

Разом з тим дівчата з усмішкою згадують й цікаві момен�

ти, які траплялись за час їхньої роботи. Так, Ніна ділиться

спогадами про вболівальників, які просили з нею сфото�

графуватись на згадку, але при тому дуже соромились.

Лейла ж з гордістю каже, що її уже замучили іноземці пи�

танням на кшталт — де можна поїсти українського борщу?

Не менш цікава робота й волонтерів у фан�зоні. Олег Ір�

чишин розповідає “Хрещатику”, що тут він допомагає не

загубитись фанам, за необхідності допомагає ЗМІ спілку�

ватись з вболівальниками чи організаторами в якості пере�

кладача. “Більшає роботи у фан�зоні зазвичай в другій по�

ловині дня, коли сюди сходиться величезна кількість гос�

тей,— розповідає хлопець.— Мені дуже цікаво працювати,

адже саме тут пульсує серце європейського чемпіонату”.

До слова, нарікати добровільним помічникам й справді

нема на що. Всі вони застраховані, отримали форму, про�

їзний квиток на всі види транспорту, медичні та інформа�

ційні матеріали. Окрім цього, їх забезпечують харчуван�

ням та питною водою.

Міська влада також не забуває про “зелених” помічни�

ків й стежить за умовами їх роботи. Так, днями заступник

голови КМДА Анатолій Голубченко поспілкувався з во�

лонтерами у фан�зоні й відвідав сервісний центр волон�

терського руху Києва, який базується у Київському бу�

динку учителя.

“Я вирішив особисто пересвідчитися, у яких умовах тут

працюють волонтери, чи добре їх годують, чи видають до�

статню кількість питної води, чи не перевантажують ро�

ботою. Хотілося також особисто поспілкуватися з добро�

вольцями, дізнатися їхню думку про сервісний центр та

волонтерську роботу загалом,— зауважує Анатолій Голуб�

ченко.— Це важлива для нас інформація, адже після Єв�

ро�2012 ми не збираємось зупинятися, а плануємо й у

майбутньому приймати у себе масштабні спортивні захо�

ди. Тому ми маємо сприяти розвиткові волонтерського

руху у столиці, адже цей досвід знадобиться нам й надалі”.

Зауважимо, днями 30 юнаків та дівчат — делегатів від

СНД, приїдуть до Києва, аби перейняти досвід волонте�

рів столиці під час фінальної частини футбольного 

чемпіонату

Вихідними на Андріївському узвозі
відбудеться "Народне Євро" 
Киян та остей міста ор анізатори обіцяють

вразити незвичайним лянням
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До Євро#2012 у Києві запрацював
перший готель мережі Holiday Inn 
За лад має 208 номерів й оснащений

найс часнішою техні ою
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У Києві зареєстровано 916
мільйонерів 
Про це повідомила олова ДПС м. Києві Ірина

Носачова
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У столиці планують встановити 
пам’ятник Віктору Цою
У день народження поета та м зи анта рт “Кіно”

Ві тора Цоя олова КМДА повідомив про намір про-
вести столиці творчий он рс прое тів пам’ятни а
митцю. Йо о план ють встановити на озері Тельбін бі-
ля “дерева Цоя”. Вчора мирові 80-х виповнилося б
50 ро ів. Я відомо, на березі озера Тельбін вліт
1986 ро Цой разом з м зи антами “Кіно” брали
часть зйом ах сво о першо о фільм — дипломної
роботи иївсь о о режисера Сер ія Лисен а. Саме
пла ча верба на березі, де роз ортався сюжет філь-
м , стала неофіційним місцем паломництва прихиль-
ни ів творчості Ві тора Цоя. “На піснях Цоя вихов ва-
лись цілі по оління, проте і сьо одні йо о твори не
втрачають своєї а т альності. Збере ти льт р Ки-
єва — означає збере ти йо о історію і пам’ять про ви-
датних особистостей. Київ повинен мати арт місць,
пов’язаних із постатями, я і жили і працювали сто-
лиці різні часи та епохи. Усюди мають б ти встанов-
лені в азівни и, а т ристичні арти — оновлені. Почат-
ом реальних дій цьом напрямі стане захист “дере-
ва Цоя” та облашт вання цієї території рам ах місь-
о о прое т бла о строю район озера Тельбін, я ий
вже реаліз ється”, — зазначив Оле сандр Попов

Тролейбусна лінія “Київ — Ірпінь”
запрацює наступного року
Заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о про -

ноз є завершення б дівництва тролейб сної лінії “Ки-
їв — Ірпінь” в наст пном році. “КП “Київпастранс”
займається тією частиною, що за Києвом, решта —
область. Замовни ом б дівництва вист пає та ож об-
ласть. Зараз проводяться прое тні роботи. Б дівниц-
тва ще не розпочали, але цьо о ро воно почнеться,
а наст пно о ро , я д маю, лінію зап стять в е спл -
атацію”, — с азав пан Гол бчен о

У столиці відзначили кращих 
держслужбовців
Учора з на оди відзначення Дня державної сл жби

У раїни 18 держсл жбовців отримали Почесні рамо-
ти КМДА. Вр чив на ороди держсл жбовцям олова
КМДА Оле сандр Попов. Та ож на ороди та рошов
премію отримали й 16 переможців Все раїнсь о о
он рс “Кращий державний сл жбовець” м. Києві.
“Столиця змінюється, змінюється на раще. До цьо о
процес причетні всі ияни, але особлив роль т т ві-
ді рають саме держсл жбовці. Бо інтеле т альний по-
тенціал нашої раїни — це найважливіший с арб, я ий
має б ти ви ористаний з ма симальною віддачею. І
саме та і люди працюють на державній сл жбі У ра-
їни. Від ожно о з нас залежить перспе тива розвит
міста”, — за важив Оле сандр Попов
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Очільник міськадміністрації оглянув

медичні заклади, а також поспілкувався

з медперсоналом та дізнався безпосеред�

ньо в лікарів про недоліки та переваги

цього процесу. Олександр Попов висло�

вив невдоволення щодо невідповідності

звітів чиновників реальному стану

справ. А також наголосив на необхідно�

сті введення гідних умов праці для сто�

личних медиків первинної ланки, звер�

нув увагу на їх достатню матеріальну мо�

тивацію, що, за його словами, має стати

базисом позитивних змін в галузі охоро�

ни здоров’я.

“Головні завдання тих змін, які зараз

відбуваються у медичній галузі — під�

вищення якості столичної медицини та

пошук моделі стимулювання лікарів.

Кадровий дефіцит дійсно є в місті і, пе�

редусім, у первинній ланці. Але лікарі

прийдуть до медзакладів, якщо тут на

них чекатиме хороша зарплатня, ком�

фортні умови, надійний соціальний за�

хист та привабливі перспективи. Усе це

складає престижність професії. Ті ж

умови, у яких нині працюють наші лі�

карі та медсестри — це знущання зі ста�

тусу медиків та поважного медичного

фаху. Отже, на першому етапі реформи

ми маємо створити достойні умови

праці сімейним лікарям та лікарям за�

гальної практики. Без цього позитив�

ний результат залишиться тільки на па�

пері”, — зазначив Олександр Попов.

Також очільник міськадміністрації

наголосив на важливості ще однієї

складової медичної реформи — ефек�

тивному менеджменті, та зазначив, що

не терпітиме показових звітів, які при�

ховують проблеми. “Звісно, це дуже

складна реформа, легко вона не прохо�

дила у жодній країні світу. Однак проб�

леми потрібно вирішувати, а не 

замовчувати. “Потьмкінські села” нам 

не потрібні”, — зазначив Олександр 

Попов
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Два райони столиці — Дарниць ий та Дніпровсь ий — стали
часни ами пілотно о прое т за альнонаціонально о значення
щодо реформ вання ал зі охорони здоров’я. Вчора олова
КМДА Оле сандр Попов особисто поспіл вався з лі арями та
персоналом полі ліні , я і працюють в мовах змін.
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З наступного тижня “Картку киянина” почнуть
видавати людям з інвалідністю
Районні правління соціально о захист заверш ють відпрацювання

двох ате орій піль ови ів прое ті “Карт а иянина” — це бать и ба-
атодітних родин та соціальні працівни и. З наст пно о тижня заяв и
на отримання арт и иянина почн ть приймати від людей з інвалід-
ністю, що не мають права піль ово о проїзд метрополітені. Про це
повідомив заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о. “Наразі заяв-
и на отримання арт и прийняті від 4,5 тисяч осіб, за цими заяв ами
емітовано 1300 арто — щодня близь о 100 осіб отрим ють “Карт
иянина” на р и. Ці арт и вже сьо одні можна ви ористов вати
метрополітені та мережі ом нальних апте “Фармація”,— зазначив
Р слан Крамарен о.
Він на адав, що перелі осіб, я і отрим ють піль и від міста, визначе-

ний про рамою “Т рбота. Наз стріч иянам” на 2011-2015 ро и”. Це
о ремі ате орії населення міста Києва, я і, відповідно до за онодавства,
не мають права на піль овий проїзд метрополітені, а саме: бать и ба-
атодітних сімей ( іль ість та их осіб — 4 552), я і першими почали от-
рим вати “Карт иянина” вже з вітня цьо о ро ; пенсіонери та люди
з інвалідністю, я і не мають права на піль овий проїзд в метрополітені
( іль ість осіб — 73 050); непрацюючі особи, я і здійснюють до ляд за
дітьми-інвалідами та отрим ють державн соціальн допомо ( іль ість
осіб — 3 515); особи, я і не мають права на пенсію та інваліди ( іль ість
осіб — 1 533); соціальні працівни и ( іль ість осіб — 1 476)

На вивезенні відходів киянам заощадили 
1 мільйон гривень
Про це повідомив дире тор КП “Київ ом нсервіс” Сер ій Мельни .

“Це стало можливим із прийняттям січні Київрадою рішення щодо
впоряд вання діяльності тимчасових спор д, я им власни ів іос ів
зобов’язали сплач вати за вивіз творюваних ними поб тових відхо-
дів”,— зазначив Сер ій Мельни . До прийняття цьо о рішення понад
90 % власни ів МАФів не сплач вали за вивезення відходів, орист -
ючись при цьом онтейнерами, встановленими на приб дин ових те-
риторіях житлових б дин ів. “Сьо одні ми лали понад 2 тисячі до о-
ворів на вивезення поб тових відходів із підприємцями. Це дозволяє
не тіль и е ономити ошти меш анцям, але й тримати під онтролем
сит ацію із на опиченням та вивезенням непотреб для забезпечення
належно о санітарно о стан житлової заб дови”,— додав пан Мель-
ни

Цифра дня

26 246 200 000 
гривень, на таку суму протягом І кварталу 2012 року біржами міста Ки�
єва було проведено 146 торгів та зареєстровано відповідно пропозицій
до реалізації товарів 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві
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На Троєщині побільшає дитячих
та спортивних майданчиків
За сприяння секретаря Київради тут встановлять 30 нових ігрових
комплексів

Обновки з’явились завдяки старан�

ням заступника Київського міського

голови — секретаря Київради Галини

Гереги. Найближчим часом, за слова�

ми Галини Федорівни, у Деснянсько�

му та Дніпровському районах міста

буде встановлено 30 нових комплек�

сів — 20 дитячих та 10 спортивних.

“З цими двома районами пов’яза�

не моє життя. Тут я навчалася, здобу�

ла освіту, отримала першу роботу,

розпочала свій бізнес. І до сьогодні я

постійно беру участь у їх житті. Зок�

рема, розпочала втілення низки соці�

альних програм, спрямованих на

розвиток цих територій та поліпшен�

ня життя мешканців,— зауважила Га�

лина Герега під час відкриття спор�

тивного майданчика на проспекті

Маяковського, 4.— Однією з перших

програм — встановлення дитячих та

спортивних майданчиків біля будин�

ків. Я дуже хочу, щоб наші дітки були

щасливими та здоровими”.

Будинок на проспекті Маяковсько�

го, 4, як і інші адреси, вибрали не ви�

падково — район щільно забудова�

ний, і дітям не вистачало місць для

відпочинку та занять спортом. Крім

нового спортивного комплексу, там

встановили та пофарбували огорожу

баскетбольного майданчика. Також

дітям подарували нові футбольні

м’ячі.

“Ми дбаємо про наш дитячий май�

данчик, але у будинку, та й у сусідніх,

дуже багато дітей різного віку. Тому

подекуди малеча стоїть у черзі, аби

покататись на гойдалках. Тож ми дуже

раді, що нам встановили новий спор�

тивний комплекс, і діти будуть грати�

ся тут досхочу”,— розповіла “Хреща�

тику” мешканка будинку, член прав�

ління ЖБК “Кристал�16” Наталя

Метлашевська.

У той час, коли діти випробовували

нові драбинки�турніки та бавилися з

веселим аніматором, їхні батьки та ба�

бусі скористалися з нагоди, аби по�

спілкувалися із Галиною Федорівною

та подякувати їй за увагу до життя мік�

рорайону

Галина Гере а під час від риття ново о дитячо о майданчи а на проспе ті
Мая овсь о о, 4

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Чимало иївсь их ш оляри ів під час ані л оздоров-
люються таборах, проте д же ба ато дітей залишаю-
ться місті і потреб ють ці аво о дозвілля. На жаль,
дале о не всі бать и мож ть забезпечити йо о своїм
чадам, і більшість час малеча проводить дворах.
Юним меш анцям б дин ів N№ 4, 18, 22-А та 34, що
на проспе ті Мая овсь о о, пощастило, днями їхніх
дворах від рито чотири нових і рових та спортивних
майданчи ів.

Євро�2012 стане поштовхом
для розвитку туризму в Києві
З початку футбольного чемпіонату кількість туристів зросла на 19 %
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

У Києві вже пройшло три
матчі першості Європи з
ф тбол . За два тижні сто-
лицю відвідало де іль а
десят ів тисяч т ристів. Всі
ре орди з відвід вання б’є
столична фан-зона, я на
період матчів півфінал та
фінал мають значно роз-
ширити. Про перші рез ль-
тати проведення Євро-2012
днями розповіли в КМДА.

Як зазначає начальник ГУ з пи�

тань підготовки і проведення в

Україні фінальної частини чемпіо�

нату Європи 2012 Тетяна Слишик,

готуватися до прийому футбольних

фанатів місто почало ще 4 роки то�

му. У столиці встановлено 50 вказів�

ників руху до об’єктів туристичного

огляду та надруковано 280 тисяч

карт, які користуються надзвичай�

ною популярністю у вболівальників.

Отримати їх можна в 13 туристично�

інформаційних центрах, зосередже�

них у центральній частині міста.

Окрім того, 18 пунктів діють на зу�

пинках транспорту та в столичній

підземці. Такі вказівники роблять

Київ комфортним та зрозумілим для

туристів. “Туризм не може розвива�

тися без підвищення іміджу столиці.

На сьогодні наше місто займає 62

місце з 138 країн щодо відвідувано�

сті туристами. Однак ми сподіва�

ємося, що цей показник зміниться в

бік покращення після Євро�2012”,—

зазначає Тетяна Слишик.

За час чемпіонату на 19 % збіль�

шилась кількість туристів, що від�

відали столицю. За словами началь�

ника ГУ комунального господар�

ства Дмитра Новицького, найбіль�

ше іноземців цікавлять не видатні

місця Києва, а прогулянки на теп�

лоходах по Дніпру. Також значно

збільшилася кількість заявок на від�

відування Національного музею

“Чорнобиль”.

Як зазначає пан Новицький,

значна спортивна подія стимулюва�

ла Київ до розвитку та відновлення

туристичної галузі в цілому. Задля

цього у столиці були розроблені ос�

новні напрямки розвитку туризму:

“Київ козацький” — спрямований

на ознайомлення з історією міста та

України; “Київ духовний” — зна�

йомить гостей міста з культовими

спорудами; “Київ на Дніпрі” — рек�

реаційна зона в самому центрі Ки�

єва, яку потрібно розвивати, та “Ки�

їв діловий” — він передбачає розви�

ток виставкового бізнесу, зокрема

проведення різноманітних експо�

зицій, семінарів, симпозіумів світо�

вого рівня.

Позитивною тенденцією є і роз�

виток міської інфраструктури,

зокрема зміни у транспортній га�

лузі, що також покращує турис�

тичний потенціал Києва. Так,

значно збільшилася пропускна

спроможність аеропорту “Борис�

піль” — до 8 млн осіб. Приймає

іноземних туристів після рекон�

струкції і аеропорт “Київ”. “У міс�

ті були побудовані нові розв’язки,

відремонтована велика кількість

асфальтового покриття, на марш�

рути випущено новий транспорт.

Окрім того, стадіон “Олімпій�

ський” в майбутньому дасть змогу

реалізовувати великомасштабні

події і приймати велику кількість

глядачів”,— зазначив Дмитро Но�

вицький. Наостанок він відзначив,

що Київ використав шанс, який

отримав від Євро�2012, тож на�

ступним кроком є привернення

уваги туристів до столиці

На Андріївському узвозі відбудеться 
“Народне Євро”
Цими вихідними — 23 та 24 червня на Андріївсь ом звозі відб -

деться ф тбольне свято “Народне Євро”. Киян та остей міста ор ані-
затори обіцяють вразити незвичайним лянням. Та , сі охочі змож ть
взяти часть т рнірі з БіГФАНБол — ні альної ри на над вном во-
дяном полі. А та ож дол читися до в’язання і антсь о о ф тбольно о
илима мир , побачити вист пи олоритних фоль лорних оле тивів з
сієї У раїни та відвідати вистав и-ярмар и та майстер- ласи народних
майстрів. Крім то о, рам ах “Народно о Євро” відб деться шо ф т-
больно о фрістайл та част вання пиро ом.
Для наймолодших відвід вачів працюватиме дитячий майданчи з

народними майстер- ласами, он рсами та аніматорами, розі раша-
ми призів для ф тболістів та вболівальни ів.
Ор анізаторами заход є Бла одійний міжнародний фестиваль ф т-

бол “Вели ий м’яч” за підтрим и КМДА

Шведський кемпінг на Трухановому острові
увійде до Книги рекордів Гіннесса
Ф тбольні вболівальни и зі Швеції мають намір зареєстр вати най-

більший емпін на Тр хановом острові Книзі ре ордів Гіннесса. У
період проведення матч Швеція-Ан лія іль ість вболівальни ів від Ко-
ролівства Швеція, я і проживали емпін , становила близь о
5 тисяч. Про це повідомив перший заст пни олови КМДА Оле сандр
Маз рча . “Для створення тимчасово о табор до прийняття іноземних
остей ом нальни и відновили робот аналізаційної насосної станції,
про лали водопровідн мереж з під люченням до всіх необхідних об’-
є тів інфрастр т ри. Крім то о, встановлено 5 омпле сів по 14 д шо-
вих абіно з холодною та арячою водою, додат ово встановлені 10
мобільних онтейнерних т алетів, 20 біот алетів і 3 армійсь і д шові
омпле си,— с азав Оле сандр Маз рча .
“Після зі раних ф тбольних матчів частина вболівальни ів поїхала на

бать івщин , проте наметовом містеч залишається 3 500 вболі-
вальни ів зі Швеції, розміщено 100 трейлерів. Наразі ми отримали за-
яв и від інших раїн, я і мають бажання поселитися емпін до інця
Євро. Ми отові їх прийняти. Проте, відраз ж після чемпіонат , на Тр -
хановом острові б де проведено серйозн робот з відновлення тери-
торії і створено зон відпочин для иян та остей столиці”,— додав
Оле сандр Маз рча .
А по и що КП “Плесо” запрош є охочих спостері ати за ф тбольни-

ми поєдин ами разом із фанами Швеції в ivent-зоні наметово о містеч-
а, де встановлено велетенсь ий е ран за альною площею 48 метрів

У п’ятницю та суботу в місті відбудуться ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ правлінні вн трішньої тор івлі та по-

б тово о обсл ов вання населення КМДА, 22 та 23 червня столиці від-
б д ться традиційні ярмар и. Зо рема в п’ятницю (22 червня) ярмар ва-
тим ть в Голосіївсь ом районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Дніпров-
сь ом — на просп. Возз’єднання, 2-4; в Подільсь ом — на просп. Прав-
ди, 5-11; в Святошинсь ом — на в л. Зодчих, 62-64; в Шевчен івсь о-
м — на в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, в л. Я іра, 19, в л. В. Пі-
а, 18, розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої.
У с бот (23 червня) ярмар и пройд ть Голосіївсь ом районі на в л.

Маршала Конєва (в межах в лиць Вільямса та Ломоносова); в Дарниць-
ом — на в л. Л. Рев ць о о; в Деснянсь ом — на в л. Маршала Ж о-
ва (в межах в л. Вол ова та просп. Лісово о) та на просп. В. Мая овсь о-
о 63/12; в Дніпровсь ом — на в л. А. Малиш а, 5-15; в Оболонсь ом —
на просп. Оболонсь ом , 23-43; в Печерсь ом — на в л. І. К дрі (в ме-
жах в лиць Л м мби та Чи оріна); в Подільсь ом — на просп. Мос ов-
сь ом , 5; в Святошинсь ом — на в л. М. Б л а ова, 2-а; в Солом’ян-
сь ом — на в л. І. П люя та в л. П. Козиць о о; в Шевчен івсь ом — на
в л. М. Подвойсь о о, 2-12

У столиці відкрито пам’ятник
Матері�Вдові
Скульптуру з білого граніту висічено за кошти небайдужих українців
Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

Сьо одні до 71-ї річниці з почат
Вели ої Вітчизняної війни в столич-
ном пар Перемо и б де від рито
пам’ятни Матері-Вдові. Створення
с льпт ри профінанс вали всією
раїною — більше трьох тисяч ра-
їнців прийняли часть бла одійній
а ції. Част а столично о бюджет
цьом прое ті — 60 тисяч ривень.
За алом ви отовлення та встанов-
лення мон мент обійшлося в пів-
мільйона ривень.

Композицію в парку Перемоги у Дніпровсько�

му районі сьогодні доповнить величний всена�

родний пам’ятник Матері�Вдові. Як повідомив

голова Українського фонду культури, поет Борис

Олійник, ідея створення скульптури виникла

три роки тому. “Вже у перші хвилини війни по�

лягли тисячі червоноармійців і заплакали перші

вдови. А потім прийшло стільки похоронок, що

Україна воістину стала країною вдів. Через сім

десятиліть постає пам’ятник матері�вдові... Ця

ідея надійшла від Ганни Заболотної, мешканки

села Любимівка, що на Дніпропетровщині. На

це відгукнулися тисячі громадян, які підтримали

ідею і морально, і матеріально”,— сказав Борис

Олійник.

За даними координаційної ради акції, на 20

червня цього року українці перерахували на ство�

рення пам’ятника більше 356�ти тисяч гривень.

Перший внесок надійшов від киянки Нелі Дани�

ленко.

“Приблизно 95 % коштів переслали приватні

особи, решту — громадські організації та групи

людей. За приблизними підрахунками, проект

фінансово підтримало 3 тисячі осіб. Найбільше

внесків перераховано з Київської, Полтавської,

Черкаської, Чернігівської, Дніпропетровської,

Вінницької областей та Києва. З міського бюдже�

ту столиці надійшло 60 тисяч гривень. Загалом

пам’ятник коштує приблизно півмільйона гри�

вень”,— повідомив “Хрещатику” відповідальний

секретар Координаційної ради акції Павло Філь.

Творче рішення пам’ятника розробили і реалі�

зували молоді скульптори Адріан Балог, Костян�

тин Добрянський, архітектор Костянтин Черній.

Керував митцями народний художник України,

академік, скульптор Володимир Чепелик.

За словами Костянтина Чернія, який є автором

реконструкції парку Перемоги, новий пам’ятник

органічно доповнює вже існуючі тематичні об’єк�

ти. “Скульптура створена з найсвітлішого україн�

ського граніту, витесана з цільного шматка каме�

ня. Вага монументу — приблизно 14�15 тонн, ви�

сота сягає п’яти метрів. Собою скульптура завер�

шує ідейну композицію парку Перемоги”,— про�

коментував “Хрещатику” Костянтин Черній.

Додамо, що за проектом передбачено художнє

підсвічування пам’ятника. Однак на даний момент

на це забракло грошей. Автори мистецького�куль�

турного проекту сподіваються, що з часом скульп�

тура все�таки буде підсвічуватись

Пам’ятни Матері-Вдові створений з найсвітлішо о
раїнсь о о раніт



Новини компаній

Ділові новини

Українська збірна заробила 
10 млн євро
За часть чемпіонаті Євро-2012 збір-

на У раїни заробила для національної
Федерації ф тбол 10 млн євро. Про це
повідомляє а ентство ВВС із посиланням
на дані інформаційно о центр “У раїна
2012”. За алом на всіх часни ів т рнір
УЄФА виділив 196 млн євро преміаль-
них. 8 млн євро, зароблених раїнцями,
с лав бон с для ожної збірної, я і бе-
р ть часть т рнірі. Один мільйон ф т-
болісти заробили за перемо над збір-
ною Швеції, а ще мільйон — за третє міс-
це в р пі D. Самій оманді від Федерації
ф тбол У раїни дістанеться 1 млн євро.
О рім фінансової на ороди на р повом
етапі, УЄФА платить по 2 млн євро
чвертьфіналістам, по 3 млн — півфіналіс-
там, по 4,5 млн — фіналістам. Чемпіон
Європи додат ово отримає 7,5 млн євро.
За альний заробіто переможця може
с ласти 23,5 млн євро

Створять Державний
земельний банк

Державне а ентство земельних рес р-
сів У раїни спільно з НБУ і Міністерством
АПК в найближчі дні надад ть ряд по-
ро овий план створення Державно о

земельно о бан . Про це заявив лава
Держа ентства земрес рсів У раїни
Сер ій Тимчен о. “Ухвалено рішення, і
Нацбан , Держзема ентство і МінАПК
повинні надати ряд по ро овий план
створення Державно о земельно о бан-

в найближчі дні”, — с азав пан Тим-
чен о. За йо о словами, онцепція зе-
мельно о бан с ладається з двох час-
тин. Перша — це розвито земельних те-
риторій і онсолідація земель. Др а —
це фінансово- редитна станова, метою
я ої є розвито мало о і середньо о біз-
нес за рах но дешевих редитів. За
словам пана Тимчен а, Державний зе-
мельний бан надаватиме редити під
8–9 % річних

Податок на розкіш розглянуть 
наступного тижня

Деп тати від лали роз ляд за оно-
прое т про подато на роз іш на на-
ст пний тиждень, а прийняти йо о в ці-
лом план ють восени. Про це заявив
лава парламентсь о о омітет з пи-
тань подат ової та митної політи и Віта-
лій Хом тинні : “Я вважаю, що я що
вводити новий подато , то він повинен
працювати з 1 січня наст пно о ро ,
щоб не розривати бюджетний рі , аби

люди мо ли план вати свої витрати”.
Відзначимо, що, рім рядово о прое т
за он , подані ще два деп татсь их. Ко-
мітет, роз лян вши їх на своєм засі-
данні в серед , прийняв рішення ство-
рити робоч р п і вийти до наст пно-
о пленарно о тижня на онсолідован
пропозицію

Приватний бізнес 
вироблятиме технічний спирт

Міністерство АПК вважає за доцільне
дор чити недержавним підприємствам
ор анізацію виробництва біоетанол в
У раїні. Про це повідомив перший за-
ст пни міністра а рарної політи и і про-
довольства Ми ола Без лий. “Зараз в
У раїні розроблена про рама виробниц-
тва біоетанол — технічно о спирт я
біопалива. Залишаючи за раїною моно-
полію виробництва питно о спирт , ми
вважаємо абсолютно доцільним вироб-
ництво технічно о спирт дор чити а -
рарном бізнес й не інвест вати в це
державних оштів”,— с азав він. Пан
Без лий зазначив, що представни и а -
рарно о й енер етично о бізнес отові
інвест вати більш я 1 млрд ривень для
то о, щоб нала одити виробництво
біоетанол в У раїні

75 підземних переходів 
облаштують за кошти інвесторів
У столиці триває робота із облашт -

вання підземних переходів за інвести-
ційні ошти. Та , відповідними розпоря-
дженнями КМДА затверджено перемож-
ців он рс із зал чення інвесторів до
здійснення заходів з облашт вання пі-
шохідних підземних переходів. 38 пере-
ходів облашт є ТОВ “У раїнсь ий б ді-
вельний холдин ”, з них 32 в Оболон-
сь ом районі, 6 — Подільсь ом . Ще
37 підземних переходів облашт є ТОВ
“Містер-Клін”: 14 переходів Печер-
сь ом районі, 23 — Солом’янсь ом .
Замовни ами здійснення зазначених за-
ходів із облашт вання об’є тів інвест -
вання є балансо трим вачі відповідних
об’є тів, зо рема районні шляхо-е спл -
атаційні правління з ремонт та три-
мання автомобільних шляхів та спор д
на них

Справу організаторів 
“Еліта$центру” направлено 
до суду
Генпро рат ра направила в Апеляцій-

ний с д Києва римінальн справ проти
двох ор анізаторів р пи “Еліта-центр”,
я им вис н то звин вачення в заволо-

дінні в 2004–2006 ро ах шахрайсь им
шляхом 400 млн ривень 1 693 інвесторів
б дівництва житла — вчиненні злочи-
нів, передбачених частиною 4 статті 190
(заволодіння ч жим майном шляхом об-
ман або зловживання довірою), части-
ною 2 статті 366 (сл жбове підроблен-
ня), частиною 3 статті 209 (ле алізація
оштів) і частиною 2 статті 364 (зловжи-
вання сл жбовим становищем) Кримі-
нально о оде с . На адаємо, обвин ва-
ч вані переб вають під вартою, на їх
майно і ошти на за альн с м 90 млн
ривень на ладений арешт із метою за-
безпечення відш од вання потерпілим
завданих збит ів

У Києві зареєстровано 
916 мільйонерів

Про це повідомила олова ДПС
м. Києві Ірина Носачова, омент ючи
підс м и ампанії з де лар вання дохо-
дів ромадян, отриманих 2011 році.
“Що стос ється мільйонерів, столичні
ор ани подат ової сл жби нарах вали
916 осіб, я і відзвіт вали про дохід в по-
над мільйон ривень. У мин лом році,
за підс м ами де лар вання, їх б ло
680”, — за важила оловний подат і-
вець столиці

Страхування кредитів
знову на ринку
Компанії повертаються до послуг,
які зникли під час кризи
Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

За підс м ами першо о вартал 2012 ро страхові
омпанії У раїни по аз ють позитивн динамі . Кіль-
ість ладених од зростає переважно за рах но
страх вання вантажів та автіво . Зростання рин спри-
яло поверненню до прод тової ліній и дея их омпа-
ній, що надають посл и страх вання омерційних ре-
дитів.

Як зазначать експерти, у першому кварталі поточного року страхові компа�

нії показали позитивну динаміку за кількома напрямками. Наприклад, ринок

автострахування пожвавішав за преміями КАСКО, на відміну від 2011�го. У

сегменті медичного страхування продовжуються минулорічні тенденції — пе�

реважно премії зростають не стільки за рахунок збільшення кількості клієнтів,

скільки за рахунок подорожчання медичних послуг.

Наприклад, за підсумками I кварталу цього року зростання премій у компанії

“Рітейл�Страхування” склало 260 %, а кількість укладених договорів зросла в 2,8

разу в порівнянні з результатами аналогічного періоду минулого року. Також у

компанії зберігається високий рівень пролонгації страхових полісів — близько 70

% клієнтів продовжують співпрацю з нею. “Показники компанії ростуть в рази,

а клієнти продовжують купувати страхові поліси другий, третій рік поспіль — я

вважаю, це найкраща демонстрація того, що пряме страхування в Україні знай�

шло свого клієнта”, — зазначає голова правління СК “Рітейл�Страхування” Ан�

дрій Лупир. Він також додав, що у планах компанії на другий і третій квартал ос�

воєння нових видів страхування і розвиток продуктової лінійки. У страховій

компанії “Allianz Україна” кажуть, що за результатами першого кварталу кіль�

кість укладених договорів збільшилася на 15 %. Це сталося зокрема за рахунок

полісів КАСКО, автоцивілки та страхування вантажних перевезень.

За словами директора департаменту маркет�менеджменту СК “Allianz

Україна” Діани Коченкової, новим продуктом компанії стала програма

страхування комерційних кредитів. “З початком фінансової кризи цей вид

страхування зник з українського ринку. Наша компанія — одна з перших,

хто знову почав пропонувати його своїм клієнтам. Він забезпечує захист

постачальника товарів чи послуг від збитків, що виникають внаслідок не�

сплати дебіторської заборгованості покупцем або його банкрутства за опе�

раціями з відстрочкою платежу”, — коментує “Хрещатику” Діана Коченко�

ва. Додамо, що “Allianz Україна” реалізує дану програму з компанією Euler

Hermes — світовим лідером зі страхування комерційних кредитів

Євро�2012

У Києві запрацював
перший готель мережі
Holiday Inn
Заклад має 208 номерів й оснащений
найсучаснішою технікою
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Днями центрі столиці, на в лиці Горь о о, 79, розпо-
чав робот новий чотиризір овий омпле с Holiday Inn
Kiev. Це перший в У раїні отель мережі Holiday Inn,
я а наліч є понад тисяч двісті отелів всьом світі.
За лад же приймає остей. Це дев’ятнадцятий отель,
я ий від рили місті до Євро-2012.

Як розповіла “Хрещатику” директор з маркетингу та продажів готелю

Holiday Inn Kiev Тетяна Назарова, заклад має 208 номерів, з яких 180 — кате�

горії “стандарт”, 26 — підвищеного комфорту та два номери “люкс”. Стан�

дартні номери оснащені плазмовими телевізорами, що підключені до супут�

никового телебачення, а також кондиціонерами з індивідуальним клімат�

контролем.

Окрім цього, у закладі є фітнес�зона, яка розташована на останньому повер�

сі й цілодобово відкрита для гостей, які можуть нею користуватись. Для діло�

вих зустрічей, конференцій та банкетів тут є конференц�зал. Приміщення об�

ладнане найсучаснішою технікою.

Зауважимо, відкриття у столиці закладу такого рівня значно підвищує його

престиж, адже Holiday Inn вважається найбільш впізнаваним брендом мережі

Intercontinental Hotels Group. До того ж поки що це єдиний заклад цієї мережі

в Україні.

Holiday Inn Kiev — дев’ятнадцятий готель, відкритий у столиці до футболь�

ного чемпіонату Європи. “Ми повністю здали цей готель до Євро�2012, й він

буде використовуватись вболівальниками,  — зазначає заступник голови

КМДА Анатолій Голубченко. — Для Києва цей готель — це туризм, розвиток

економіки, робочі місця з гідною заробітною платою й віра в те, що інвестиції

в Україні можна вкладати зокрема й у туристичну галузь Києва”.

Нагадаємо, заклад був споруджений відповідно до укладеної угоди між

КМДА й інвестором. Так, у вказані терміни обидві сторони виконали свої зо�

бов’язання: інвестор — збудував і ввів у експлуатацію готель, а міськдержадмі�

ністрація всіляко сприяла проведенню будівельних робіт
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Тенденції на ринку
нерухомості
"Хрещатик" дізнавався, якими будуть ціни на житло
Євген ГУДЗЬ
“Хрещатик”

В У раїні запрацювала
державна про рама "До-
ст пне житло", з ідно з
я ою малозабезпечені ро-
мадяни, я і потреб ють
поліпшення житлових
мов, мож ть взяти іпотеч-
ний редит бан ах
під 3 % річних. Різницю ж
відсот ах бан ам ом-

пенс ватиме держава. А -
тивна робота цієї про ра-
ми має с ттєво оживити
рино нер хомості У раїни:

ромадян з’являться до-
дат ові можливості для
придбання вартир, а за-
б довни ів — стим л роз-
морозити свої б дівництва.
На реалізацію про рами
“Дост пне житло” рядом
виділено 1 млрд ривень,
тоді я , на д м фахівців,
для відч тно о ефе т в
масштабах сієї держави
потрібно щонайменше
30–40 мільярдів.

Поки урядовці відшуковують не�

обхідні кошти, український ринок

нерухомості живе за іншими, біль�

шою мірою загальносвітовими

правилами.

Японський сценарій

На початку 80�х на Заході та в

Японії відсотки на іпотечні креди�

ти почали дешевшати. На тлі росту

економіки та доходів громадян це

спричинило небувале зростання

цін на житлову нерухомість. Міс�

цями вона за 25 років виросла в 30

і більше разів. Люди почали купу�

вати нерухомість не тільки для

власного проживання, а і як інвес�

тицію для подальшого перепрода�

жу. Так сформувалася класична

ринкова бульбашка. А будь�яка

бульбашка повинна луснути.

Першою ластівкою стала Япо�

нія. Після стрімкого злету цін у 80�

х (так, лише в 1985–1987 роках ці�

ни на нерухомість у Токіо зросли в

10 разів), в 1991 там почалася еко�

номічна криза, що обвалила ринок

нерухомості. До 1994 року ціни

впали на 60 %. Але незважаючи на

очікування інвесторів та урядову

допомогу, після цього не відбулося

нового зростання. Ціни хоч і по�

вільно, але продовжили падіння, і

спад триває досі.

Таким же чином ситуація розви�

валася у США. Після двадцятиріч�

ного росту цін внаслідок загос�

трення економічної кризи у

2007–2008 роках відбувся різкий

обвал цін на нерухомість. І незва�

жаючи на величезні урядові про�

грами допомоги, ринок все ще пе�

ребуває в стагнації.

За таким же японським сценарі�

єм розвивався ринок нерухомості

України. Спочатку із появою від�

носно недорогої іпотеки та ейфорії

економічного росту в період

2001–2007 ціни на квартири в Ки�

єві зросли у 12,5 разу. Під час фі�

нансового обвалу в 2008–2009 ро�

ках вартість житла зменшилась у

два рази. І процес спаду триває.

Це за незначними винятками за�

гальносвітова тенденція. За дослі�

дженнями британського порталу

нерухомості GPG, навіть після па�

діння внаслідок фінансової кризи

2007–2011 років світова нерухо�

мість все ще глобально переоціне�

на. У період 1980–2007 роках майже

в усьому світі нерухомість та будів�

ництво були вкрай важливими чин�

никами економіки. Ця сфера аку�

мулювала величезні капітали, ство�

рювала багато робочих місць. Од�

нак тепер нерухомість як локомо�

тив економіки втрачає свої позиції.

Рушії української 
нерухомості

Сьогодні український ринок не�

рухомості перебуває в стагнації.

Ціни знижуються, а обсяги прода�

жу малі. Це викликано відсутністю

достатнього платоспроможного

попиту. У людей немає грошей на

купівлю наддорогої нерухомості.

Так, рівень цін на квартири у Києві

приблизно такий же, як у столицях

центральноєвропейських країн.

Водночас рівень реальних доходів

населення втричі менший. Це спо�

нукало банки фактично зупинити

іпотечне кредитування.

Проте падіння цін на нерухо�

мість відбувається нерівномірно.

Найшвидше дешевшають великі і

дорогі квартири та будинки. Вод�

ночас зниження цін на малофор�

матну нерухомість ледь помітне.

Як зазначає президент Спілки фа�

хівців нерухомого майна України

Олександр Рубанов, через незрі�

лість українського ринку правди�

вої статистики реальних цін прода�

жу нерухомості наразі не існує.

Однак навіть якщо розглядати ці�

ни пропозицій в оголошеннях, то

видно, що восени 2009 року одно�

кімнатні квартири площею 28–30

кв. м без ремонту на Воскресенці у

будинку 60�х років виставлялись по

ціні $ 50–55 тис, то навесні 2012

вартість аналогічної квартири ста�

новила $ 45–50 тис. Тобто знижен�

ня відбулось приблизно на 10 %.

Трикімнатні квартири в тому ж

районі площею 58–62 кв. м восени

2009 виставлялись по $ 75–85 тис.,

сьогодні за них просять $ 65–75

тис., тобто їх вартість зменшилась

приблизно на 13 %. Для дорожчих

квартир та будинків в Києві та об�

ласті ціни знизились ще більше. За

даними голови правління Спілки

консультантів з нерухомості Віктора

Несіна, в результаті торгу ціна про�

дажу квартир знижується на 10 % і

більше від попередньо заявленої.

Зміна психології покупців

Інвестиції в нерухомість, що

традиційно в Україні вважалися

надійними заощадженнями, в 

умовах кризи втрачають свою

привабливість. Нерухомість — це

хороша інвестиція в умовах еконо�

мічного росту (як це було в

2001–2007 роках). Причому ціни

на неї останніми починають рости

під час економічного підйому і

першими починають падати під

час економічного спаду. Дрібному

інвестору в умовах економічного

спаду купувати нерухомість не для

власного проживання, а для по�

дальшого перепродажу або для

здачі в оренду стає все менш при�

вабливим. У зв’язку із туманними

перспективами ринку нерухомості,

на думку Віктора Несіна, сьогодні

дрібний інвестор припинив інвес�

тувати в нерухомість. Люди купу�

ють квартири в першу чергу для

власного проживання.

Пропозиція на ринку велика, ці�

ни знижуються, тож бажання при�

їжджих за будь�яку ціну мати квар�

тиру в Києві змінили тверезий роз�

рахунок і вичікування. Потенційні

покупці стали вибагливими. Заста�

рілі “хрущівки” та “брежнєвки”

втрачають популярність, натомість

росте інтерес до нового, якісного

житла. Інтерес покупців переклю�

чився із заміських котеджів та

квартир великої площі на житло

невеликих розмірів та компактно�

го планування.

Прогноз на майбутнє

Віктор Несін вважає, що най�

ближчим часом ціни на нерухомість

суттєво не зміняться, і можлива де�

вальвація гривні суттєво не вплине

на їх рівень. В свою чергу, Олександр

Рубанов прогнозує падіння цін на

нерухомість в найближчих 2–3 роки

на 5–7 % за рік, а у разі девальвації

гривні падіння буде ще більшим.

Зокрема він визначає наступну зако�

номірність: “Гривня зміцнюється —

інтерес до ринку нерухомості росте,

гривня "падає" — інтерес до ринку

нерухомості зменшується”

Про рама "Дост пне житло" в дії

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Для спрощення процед ри отримання піль ово о редит на житло під 3 % на базі Іпотечно о центр
Києва та Київсь ої області (в л. Кривоноса, 2-а, орп с 3) працює єдине ві но. Центр дозволяє в
одном місці отримати всі необхідні до менти та інформацію, аби стати часни ом про рами. Т т
працюють представни и б дівельних омпаній, бан ів, онс льтанти Державно о фонд сприяння
молодіжном житловом б дівництв . Учасни ами про рами столиці стали 4 бан и. Вони надають
редити, процентна став а за я ими не перевищ є 16 % річних. Втім, позичальни сплач є лише 3 %,
решт омпенс є держава. Перший внесо не перевищ є чверті вартості житла. С ористатися та им
редитом мож ть не лише чер ови и, одна перева надаватим ть сім`ям із дітьми та тим, хто
потреб є по ращення житлових мов. Перші 30 сімей, я і стали часни ами цієї про рами, – ияни.
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 22 червня 2012 року

Власне, чому б і Києву не мати та�

ке диво? Повз протікає швидкий по�

тужний Дніпро. Проте столиця надто

велика, щоб мешканці певних райо�

нів могли швидко до нього дістатися.

Крім того, величний Дніпро не ство�

рює такої камерності, затишку, який

дала б невеличка доглянута річка.

Наприклад, це могла б бути добре ві�

дома киянам Либідь. Про ідею ство�

рення київського Чхонгечхону газеті

“Хрещатик” розповів народний де�

путат України Сергій Баранов�Мо�

хорт.

— Сергію Миколайовичу, наскіль�
ки я знаю, ви ініціювали розгляд про�
екту відновлення річки Либідь. Звід�
ки з’явилася ця ідея?

— Ідея виросла з порівняння іс�

торії двох річок — Либіді й Чхон�

гечхон. Виявляється, їхні долі дуже

схожі. Колись Либідь і його дале�

кий брат були значними водними

артеріями своїх столиць. Про Ли�

бідь ви знаєте — зараз вона пере�

важно тече під землею.

В Кореї після війни, на початку

п’ятдесятих років, район навколо

струмка був сильно зруйнований, і

вздовж його берегів утворилося бага�

то халуп, в Чхонгечхон зливалися не�

чистоти, він перетворився в смердю�

чу клоаку. Минуло більше тридцяти

років, ситуація в країні змінилася,

зросла і потреба жителів Сеула в зо�

нах відпочинку, екологічних місцях

для прогулянок. Був розроблений

план повернення Сеулу струмка

Чхонгечхон, який виглядав абсолют�

но фантастично. Проте корейці його

виконали.

Проводячи аналогію з вищевка�

заним, скажу, що нашу Либідь теж

можна розконсервувати. Зараз вже

розробляється план, як це зробити.

Далі — справа за проектом віднов�

лення річки, і, звісно, за фінансу�

ванням проекту.

— Що зараз являє собою Либідь?
— Це все ще найзначніший з ма�

лих водотоків на теренах Києва.

Довжина Либіді — більше 16 кіло�

метрів, вона протікає по чотирьох

районах міста: Голосіївському, Пе�

черському, Солом’янському і Шев�

ченківському. Витік річки — поча�

ток колектора по вулиці Радищева

біля перехрестя з вулицею Світло�

горською за 200 метрів від бульвару

Івана Лепсе. Далі Либідь тече під

проспектом Космонавта Комарова

до перехрестя з вулицею Героїв Се�

вастополя. Потім річка протікає під

вулицею Лебедєва�Кумача і перети�

нається з вулицею Вадима Гетьма�

на. Нижче за течією вона протікає

повз спорткомплекс Національно�

го технічного університету КПІ. На

поверхню Либідь вперше виходить

після перетину Залізничної вулиці

поряд з меблевою фабрикою “Лаго�

да”. В районі Повітрофлотського

проспекту Либідь приймає праву

притоку і зникає у тунелі. На ділян�

ці від вулиці Комінтерну до марга�

ринового заводу річка протікає у

відкритому руслі, проте далі закри�

вається бетонним тунелем.

В цілому русло річки затягнуте

бетоном на 95 %. Лише на невели�

кій ділянці збереглося природне

русло. По класифікації якості по�

верхневих вод, за даними Інституту

гідробіології НАН України, вода в

Либіді належить до категорії бруд�

них чи гранично брудних. Привер�

тає увагу урбанізованість території

басейну — 80,4 % загальної площі.

— Характеристики досить похмурі.
Схоже, відновлення Либіді —
справжній виклик?

— Так, це буде непросто. Проте

втілення такого проекту дозволить

поліпшити мікроклімат міста, буде

нове екологічно чисте місце для від�

починку жителів і гостей Києва, це

покращить туристичну інфраструк�

туру, створить нові робочі місця, а як

результат і наповнення бюджету

столиці.

— Ви згадували про розробку пла�
ну відновлення річки. Якщо коротко,
в чому він полягає?

— Все треба робити поступово, по�

етапно. Власне, роботи з відновлен�

ня, впорядкування, утримання і екс�

плуатації Либіді мають здійснювати�

ся після розробки Концепції з її від�

новлення. Там будуть відображенні

варіанти розв’язання проблеми та

визначено оптимальні шляхи її вирі�

шення. Також треба організувати

розгляд та громадське обговорення

можливості реалізації проекту по

розконсервації підземної річки Ли�

бідь.

Для здійснення власне проекту�

вання та будівництва об’єкта з поліп�

шення стану Либіді необхідно буде

провести наступні роботи: відвести

земельні ділянки, розробити проекти

з врахуванням всіх вимог, здійснити

будівництво. Щодо останнього, то я

схиляюсь до варіанту максимального

розкриття русла річки, ремонту гід�

ротехнічних споруд та побудові очис�

них споруд на колекторах, які скида�

ють поверхневі стічні води у Либідь.

— Відчувається, що це буде мас�
штабний проект. Як завжди в таких
випадках виникає питання, хто фі�
нансуватиме роботи?

— Йдеться не просто про підйом

річки на поверхню і її очищення.

Проект включатиме впорядкування

прибережної смуги також. Він пе�

редбачатиме розбудову відповідної

інфраструктури: парків, скверів, зон

відпочинку, ресторанів, кафе тощо.

Експерти повинні добре вивчити це

питання: довкола Либіді вистачає

пустирів, місць, де можна все це роз�

містити. До фінансування даного

проекту можна залучити інвесторів,

бо інвестувати в даний проект дуже

вигідно. Запевняю, бізнес заціка�

виться відновленням Либіді.

— Чи є вже реакція місцевої влади?
— Нещодавно я надіслав відпо�

відний депутатський запит на ім’я

голови КМДА Олександра Попова.

Відповідь вже отримана. Голова

вважає порушену мною тему акту�

альною, і запит відправлено на до�

опрацювання в Інститут Генераль�

ного плану міста Києва. Тож проект

відновлення Либіді щонайменше

зустрів у міської влади зацікавлен�

ня. Думаю, рано чи пізно він буде

реалізований

Спілкувався 
Сергій ЧЕРЕДНИЧЕНКО,

спеціально для “Хрещатика”

Хворе серце — не завада повноцінній освіті

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

“Хрещати ” продовж є се-
рію матеріалів про провід-
ні середні навчальні за-
лади столиці. Сьо одні
пропон ємо вашій вазі
незвичайн імназію-інтер-
нат № 13, я а водночас є
навчально-виховним і ре-
абілітаційно-оздоровчим
за ладом для дітей із за-
хворюваннями серцево-с -
динної системи.

Загальноосвітня санаторна гімна�

зія�інтернат № 13 розташована в

Солом’янському районі столиці.

Тут живе і навчається дружна роди�

на дітей разом з колективом учите�

лів, вихователів, медичних праців�

ників. Очолює навчальний заклад

учитель�методист, заслужений пра�

цівник освіти України Світлана

Алексієнко.

Гімназія�інтернат є водночас на�

вчально�виховним і реабілітаційно�

оздоровчим закладом для дітей, які

мають захворювання серцево�су�

динної системи. Тому тут створені

всі умови для навчання, виховання,

реабілітації та оздоровлення дітей.

Інноваційні технології
Навчання у 1�11 класах прово�

диться за програмами для загально�

освітніх навчальних закладів. До�

датково є уроки лікувальної фіз�

культури (2 уроки на тиждень у 1�9

класах), інформатики (для 1�4 кла�

сів), християнської етики (1�5 кла�

си). Для школярів створені найкра�

щі умови для навчання: світлі кабі�

нети, обладнані мультимедійними

системами, новими меблями, відео

та аудіотехнікою, чудова бібліотека,

зал хореографії, 2 комп’ютерні кла�

си, ігрові кімнати, актова, спортив�

на та тренажерна зали.

Високий професіоналізм педаго�

гів (57 % мають вищу кваліфікацій�

ну категорію) у поєднанні із засто�

суванням інноваційних технологій

спрямовані на формування інтелек�

туально�творчої здорової особисто�

сті школяра. З дітьми проводять не�

традиційні уроки, на яких застосо�

вуються інтерактивні методи на�

вчання. Для кожного заняття роз�

робляються цікаві мультимедійні

презентації, що робить уроки наси�

ченими та цікавими для дітей.

Здоров’я плюс освіта

“Вся робота в навчальному закладі

спрямована на збереження та зміц�

нення здоров’я дитини, створення

оптимальних умов для всебічного

повноцінного розвитку наших вихо�

ванців, — розповідає заступник ди�

ректора гімназії з навчально�вихов�

ної роботи Галина Сватко. — Для ре�

абілітації і оздоровлення дітей із за�

хворюваннями серцево�судинної

системи у нас є спортивний і трена�

жерний зали, кабінети педіатра, сто�

матолога, маніпуляційний. Дітей об�

слуговують лікарі: кардіо�ревмато�

лог, педіатр, невропатолог, лікар

ЛФК, хірург�ортопед. Такий штат

медичних працівників дозволяє про�

водити цілодобову комплексну ди�

ференційовану реабілітацію дітей”.

Для школярів передбачений режим

дня з раціональним чергуванням спо�

кою і руху, заняття з лікувальної фіз�

культури. Розроблені комплекси фі�

зичних вправ, які вони виконують під

наглядом лікарів. Протягом дня учні

отримують 6�разове харчування з під�

вищеним вмістом вітамінізованих

продуктів. За режимом денний сон

триває 1 годину, прогулянка на свіжо�

му повітрі — 2�3 години. Медичні

працівники проводять з дітьми сана�

торно�освітню роботу, розповідають

про здоровий спосіб життя.

Учні гімназії�інтернату беруть ак�

тивну участь у предметних олімпі�

адах, конкурсі�захисті науково�до�

слідницьких робіт МАН “Дослід�

ник”, конкурсах художньої самоді�

яльності, працюють в гуртках та клу�

бах за інтересами. Найулюбленішими

серед яких є “Чарівна шкіра”, хорео�

графія, “Наша газета”, “Творчість”,

хорового співу, “Дружба”, “Майстри�

ня”, “Краса і здоров’я”, “Історія Ки�

єва у музеях міста”, “Дивосвіт”. Май�

же 10 років в гімназії�інтернаті № 13

працює гурток вокально�хорового

співу. На базі гуртка створений хор

гімназії “Овації”, який неодноразово

ставав призером районного конкурсу

хорових колективів, отримував

“Гран�прі” та посідав призові місця у

міських конкурсах.

У навчальному закладі діє дитячо�

юнацька організація “Єдина роди�

на”, а рада ділового юнацтва реалізує

цікаві проекти: “Шкільний музичний

дзвоник”, “Нагрудний знак гімна�

зиста”, радіогазета “Юнкор”. Також

діти випускають газету “Гімназисти”.

У пошуках особистості

Нині санаторна гімназія�інтернат

№ 13 — це унікальний інновацій�

ний заклад, який забезпечує умови

для відновлення здоров’я, соціаль�

ної інтеграції, розвитку життєвої

компетентності та професійного са�

мовизначення дітей, що мають за�

хворювання серцево�судинної сис�

теми.

Як відзначає Галина Сватко, про�

ект “Столичний стандарт освіти.

2012�2025 років”, розроблений за

ініціативи голови КМДА Олексан�

дра Попова, дає новий старт педаго�

гам гімназії щодо формування та

розвитку особистості школяра.

“Враховуючи, що одним із головних

показників якості діяльності на�

вчального закладу є особистість ви�

пускника в усіх її проявах — від гро�

мадської активності до професійної

компетентності, самореалізації,—

гімназія�інтернат простежує долі

своїх вихованців,— розповідає Га�

лина Сватко.— Всі вони закінчили

або навчаються у вищих навчальних

закладах, знайшовши себе, своє по�

кликання”

В гімназії	інтернаті № 13 навчаються діти з серцево	судинними захворюваннями

Троещинці відсвяткували початок
будівництва етнопарку фестивалем 
Найбільший район У раїни, я им є Троещина, за

визначенням не може б ти лише спальним. Необхід-
но ламати стереотипи. Одним із перших ро ів цьо-
м напрям є б дівництво істори о-етно рафічно о
пар на березі озера Гнил ша. Про це зазначив на-

родний деп тат У раїни, олова ради об’єднання ромадян “За Тро-
єщин !” Валерій Борисов, за ініціативи та особистої підтрим и я о о
реаліз ється цей прое т.

Зо рема він зазначив, що Троєщини славне історичне мин ле. Са-
ме т т 1026 році б ла підписана Троєщинсь а Унія між двома брата-
ми — Ярославом М дрим та Мстиславом Черні івсь им, я а дала
старт динамічном розвит ові Київсь ої Р сі, я держави, та висловив
пере онання, що етнопар , я ий б д ється на цьом славетном місці,
стане поштовхом для перетворення Троєщини с часний, омфорт-
ний, безпечний та самодостатній район.
Кожен, хто завітав на фестиваль, змі побачити історичн ре он-

стр цію підписання Унії між двома братами — Ярославом М дрим та
Мстиславом Черні івсь им, постріляти із л ів та арбалетів, позма а-
тися метанні ножів та со ир.
Найбільше враження на остей фестивалю справив вист п інно о теат-

р “С іф”, а та ож майстер- ласи театр історично о фехт вання та сце-
нічно о бою “Камелот” і “Свято ор”. Діти ж найбільше вподобали інтера -
тивний атра ціон “Стеж а воїна”. А по завершенню свята ор анізатори
здив вали сіх вист пом Київсь о о во няно о театр та феєрвер ом.
За алом свято відвідало більше 5 тис. остей. Ор анізатори запевня-

ють, що вже восени в етнопар пройде дводенний фестиваль серед-
ньовічної льт ри

Голосіїв туристичний запрошує 
до знайомства з містом
Голосієво здавна вважають “Перлиною Києва” і од-

ним з найзеленіших районів столиці. І недарма — лі-
си та зелені насадження займають 6170,0 а терито-
рії район . В Голосієво зосереджено вели ий при-
родно-ре реаційний та істори о- льт рний потенці-

ал. О рім цьо о, т т розташовано 6 пар ів та 26 с верів, понад 1200
пам’ято льт ри, історії та архіте т ри, 4 м зеї, 22 діючих льтових
храми, в том числі всесвітньо відомі Свято-Троїць ий чоловічий мо-
настир “Китаївсь ий П стинний с ит” та “Свято-По ровсь а Голосіїв-
сь а п стинь”.
Вели а ва а в районі приділена розвит дитячо-юнаць о о та мо-

лодіжно о т ризм , я ий є ефе тивним засобом а тивно о відпочин ,
естетично о виховання та розвит людини. На території район ф н -
ціон є 27 се цій, рт ів та л бів т ристично о напрям , в я их зай-
мається понад 600 осіб. Важливим фа тором розвит т ризм є на-
явність об’є тів інфрастр т ри для розміщення остей столиці, зо ре-
ма отелів, я их районі 12, з них 5 — зір ових. За алом т т діє 255
т ристичних підприємств та ор анізацій, я і мож ть задовольнити най-
виба ливіші сма и иян та остей столиці

В Святошині відбудеться 
громадське обговорення проекту
Генплану Києва
23 червня о 15.00 в Центрі льт ри “Святошин”

(просп. Перемо и, 112) відб деться ромадсь е
об оворення прое т Генерально о план м. Києва “Святошино — за-
хідні ворота в столицю”. В об оворенні візьм ть часть: олова Свято-
шинсь ої РДА Сер ій Рюмшин, оловний архіте тор Києва Сер ій Це-
ловальни , начальни КО “Інстит т Генерально о план м. Києва” Сер-
ій Броневиць ий, заст пни и олови Святошинсь ої РДА, меш анці
район . Темами для об оворення щодо розвит район б д ть: збе-
реження зелених насаджень, розвито автомобільних розв’язо , роз-
вито ре реаційних зон біля озер

Сво о час в Чхон ечхон зливали нечистоти, наразі ж бере и стр м а - одне з
най любленіших місць відпочин жителів і остей південно орейсь ої столиці

Санаторна імназія-інтернат № 13 – це ні альний інноваційний за лад,
де навчаються діти, я і мають захворювання серцево-с динної системи

Новини районівСергій БАРАНОВ�МОХОРТ: 

"Відновлення Либіді поліпшить
мікроклімат міста та покращить
туристичну інфраструктуру"
У самом центрі Се ла, (Південна Корея), проті ає
стр мо Чхон ечхон. Уздовж йо о бере ів люблять ля-
ти місцеві жителі і т ристи. Т т б’ють фонтани, бере и
ви ладені арною плит ою і амінням. Вода створює
прохолодний мі ро лімат, що особливо приємно в літ-
ню спе . Можна сісти на амінці і помочити но и в
чистій воді, можна помил ватися численними різнома-
нітними фонтанами. По с ті справи, новий Чхон ечхон
являє собою витя н тий в одн лінію ландшафтний
пар в самом центрі міста, по я ом можна ляти
здовж рі и. Про це місце написано всіх нових п ті-
вни ах по Се л .

Чхон ечхон проті ає в самом центрі Се ла і являє собою витя н тий в одн
лінію ландшафтний пар з безліччю фонтанів
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
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Тарифи на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку окремих
видів ритуальних послуг, що надає товариство з обмеженою відповідальністю

"Всеукраїнське ритуальне агентство "Реквієм"

№
п/п Найменування послуг

Одиниця
виміру

Тариф 
за одиницю
виміру (грн)

Характеристика робіт

1 Оформлення договору�замовлення на
організацію та проведення поховань

1 послуга 32,78 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 Організація відправлення урни з прахом
померлого за межі України

1 послуга 35,40 В присутності представника митниці та
замовника прибути в крематорій і разом з
представником крематорію перейти в
крематорний цех, де бути присутнім при
просушці, пропуску праху через крематор для
виключення наявності сторонніх речей;
Помістити прах в урну; Закрити кришку урни
(поставити на клей); Опечатати кришку і дно
урни сургучем; Оформити довідку для митниці.

3 Організація відправлення труни з тілом
покійного за межі України

1 послуга 111,07 В присутності представника митниці виїхати до
моргу, одержати від лікаря, виконуючого розтин,
довідку про відсутність сторонніх речей у тілі
померлого; Оглянути одяг, труну, ящик�
контейнер; Бути присутнім при одягненні
померлого, перекладанні його в труну, закритті
кришки цинкової вкладки, виконанні паяльних
робіт та накритті верхньої кришки труни; На
передній та задній частині кришки труни вирізати
на тканині місце під сургучеву печатку; Через
задній та передній замки кріплення кришки труни
протягти шнур 1,5 м, зав'язати Його на замках,
покласти на підготовлені місця для опечатування;
Підготувати сургуч, вилити на шнур і поставити
печатку; Дати дозвіл на вкладення опечатаної
труни в ящик�контейнер.

4 Запаювання оцинкованої труни (кришка
до основи) довжиною 1,5 м

1 послуга 127,65 Запаяти труну з вкладкою з оцинкованої сталі
вздовж всього периметру; Покласти труну в ящик�
контейнер.

5 Запаювання оцинкованої труни (кришка
до основи) довжиною понад 1,5 м

1 послуга 173,22 Ті ж.

6 Поховання урни з прахом померлого у
колумбарну нішу

1 послуга 18,95 Поховати урну з прахом померлого, закрити
склеп�патрон мозаїчним перекриттям;
Зашпарувати щілини.

7 Поховання урни з прахом померлого в
колумбарну нішу, розташовану в
колумбарній стіні на міських кладовищах

1 послуга 134,75 Перфоратором просвердлити 4 отвори у гранітній
дошці; 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.

8 Підпоховання урни з прахом померлого в
колумбарну нішу, розташовану в
колумбарній стіні на міських кладовищах

1 послуга 72,18 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.

9 Підпоховання урни з прахом померлого в
існуючу могилу влітку

1 послуга 20,24 В існуючій могилі викопати яму розміром 0,6 х 0,6
м та підпоховати урну з прахом; Засипати землею.

10 Підпоховання урни з прахом померлого в
існуючу могилу взимку

1 послуга 29,78 Ті ж.

11 Монтаж намогильної споруди при
організації підпоховання в існуючу могилу
з влаштуванням фундаменту вагою до 
0,2 т

1 послуга 428,84 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.

12 Монтаж намогильної споруди при
організації підпоховання в існуючу могилу
з влаштуванням фундаменту вагою від 
0,2 т до 0,5 т

1 послуга 594,78 Ті ж.

13 Монтаж намогильної споруди при
організації підпоховання в існуючу могилу
з влаштуванням фундаменту вагою від 
0,5 т до 0,7 т

1 послуга 872,52 Ті ж.

14 Монтаж намогильної споруди при
організації підпоховання в існуючу могилу
з влаштуванням фундаментувагою від 
0,7 т до 1,0 т 

1 послуга 1037,58 Ті ж.

15 Монтаж намогильної споруди при
організації підпоховання в існуючу могилу
з влаштуванням фундаменту вагою від 
1,0 т до 1,3 т

1 послуга 1104,24 Ті ж.

16 Демонтаж намогильної споруди при
організації підпоховання в існуючу могилу
з влаштуванням фундаменту до 0,2 т
влітку

1 послуга 47,33 Розібрати намогильну споруду на окремі деталі із
вибиванням піронів та перенести вбік на час
проведення робіт і підпоховання; Розбити бетонну
площадку та фундамент; Прибрати будівельне
сміття.

17 Демонтаж намогильної споруди при
організації підпоховання в існуючу могилу
з влаштуванням фундаменту від 0,2 т до
0,5 т влітку

1 послуга 55,07 Ті ж.

18 Демонтаж намогильної споруди при
організації підпоховання в існуючу могилу
з влаштуванням фундаменту вагою від 
0,5 т до 0,7 т влітку

1 послуга 64,00 Ті ж.

19 Демонтаж намогильної споруди при
організації підпоховання в існуючу могилу
з влаштуванням фундаменту від 0,7 т до
1,0 т влітку

1 послуга 74,42 Ті ж.

20 Демонтаж намогильної споруди при
організації підпоховання в існуючу могилу
з влаштуванням фундаменту від 1,0 т до
1,3 т влітку

1 послуга 86,62 Ті ж.

21 Демонтаж намогильної споруди при
організації підпоховання в існуючу могилу
з влаштуванням фундаменту до 0,2 т
взимку

1 послуга 51,81 Ті ж.

22 Демонтаж намогильної споруди при
організації підпоховання в існуючу могилу
з влаштуванням фундаменту від 0,2 т до
0,5 т взимку

1 послуга 60,71 Ті ж.

23 Демонтаж намогильної споруди при
організації підпоховання в існуючу могилу
з влаштуванням фундаменту від 0,5 т до
0,7 т взимку

1 послуга 71,14 Ті ж.

24 Демонтаж намогильної споруди при
організації підпоховання в існуючу могилу
з влаштуванням фундаменту від 0,7 т до
1,0 т взимку

1 послуга 83,35 Ті ж.

25 Демонтаж намогильної споруди при
організації підпоховання в існуючу могилу
з влаштуванням фундаменту від 1,0 т до
1,3 т взимку

1 послуга 97,65 Ті ж.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

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 р. за № 34/951

Тарифи 
на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку 

окремих видів ритуальних послуг, що надає комунальне підприємство 
"Державний історико�меморіальний Лук'янівський заповідник"

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 р. за № 35/952

Тарифи 
на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку 

окремих видів ритуальних послуг, 
що надає фізична особа � підприємець Левицький О.М.

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 р. за № 36/953

Тарифи 
на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку 

окремих видів ритуальних послуг, 
що надає фізична особа � підприємець Малиновський В.Є.

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 р. за № 37/954

Тарифи 
на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку 

окремих видів ритуальних послуг, 
що надає фізична особа � підприємець Попроцька О.В.

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 р. за № 38/955

Тарифи 
на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку 

окремих видів ритуальних послуг, 
що надає фізична особа � підприємець Ващенко Л.Л.

№ п/п Найменування послуг Одиниця
виміру

Тариф за одиницю
виміру (грн)

Характеристика робіт

1 Оформлення договору �
замовлення на організацію та
проведення поховань

1 послуга 20,00 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.

№ п/п Найменування послуг Одиниця
виміру

Тариф за одиницю
виміру (грн)

Характеристика робіт

1 Оформлення договору �
замовлення на організацію та
проведення поховань

1 послуга 20,00 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.

№ п/п Найменування послуг Одиниця
виміру

Тариф за одиницю
виміру (грн)

Характеристика робіт

1 Оформлення договору �
замовлення на організацію та
проведення поховань

1 послуга 4,90 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.

№ п/п Найменування послуг Одиниця
виміру

Тариф за одиницю
виміру (грн)

Характеристика робіт

1 Оформлення договору �
замовлення на організацію та
проведення поховань

1 послуга 4,90 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.

№
п/п Найменування послуг

Одиниця
виміру

Тариф 
за одиницю
виміру (грн)

Характеристика робіт

1 Оформлення договору �замовлення на
організацію та проведення поховань

1 послуга 5,75 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 Підпоховання урни з прахом
померлого в існуючу могилу літньої
пори (без вартості бетонної ніші)

1 послуга 17,30 Розмічення площадки для копання ями; Копання ями
в існуючій могилі згідно з розміром, встановлення
бетонної ніші, підпоховання урни з прахом, закриття
перекриття, засипання землі, розпланування землі в
межах поховання.

3 Підпоховання урни з прахом
померлого в існуючу могилу зимової
пори (без вартості бетонної ніші)

1 послуга 20,50 Ті ж

4 Копання могили в грунті І групи
ручним способом для труни
довжиною 1,6 м літньої пори

1 послуга 157,45 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.

5 Копання могили в грунті І групи
ручним способом для труни
довжиною понад 1,6 м зимової пори

1 послуга 270,55 Ті ж

6 Копання могили в грунті І групи
ручним способом для труни
довжиною 2,0 м літньої пори

1 послуга 223,95 Ті ж

7 Копання могили в грунті І групи
ручним способом для труни
довжиною 2,0 м зимової пори

1 послуга 387, 90 Ті ж
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 22 червня 2012 року

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 20 січня 2012 року № 81

Перелік
основних засобів, які закріплюються на праві господарського відання за комунальним

підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) "Київкомунсервіс"

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації від 23 лютого 2012 року № 301

Перелік
зовнішніх газопровідних мереж, які приймаються до комунальної власності територіальної

громади міста Києва та передаються у володіння та користування ПАТ "Київгаз"

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 22 червня 2011 року № 1035
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 23 лютого 2012 року № 299)

Графік
виконання робіт з реконструкції КЛ�110 кВ "ПС "Політехнічна" — ПС "Вокзальна" 

та ПС "Політехнічна" — "ПС "Центр" (ділянка від ПУ�40 до КСтМ 6) на вулицях Уманській,
Юліуса Фучика, Тополевій, Стадіонній, М. Островського з частковим розриттям проїзної
частини та тротуарів, а також тимчасовим закриттям руху транспорту, крім автомобілів

спеціального призначення

№№ Найменування робіт Початок робіт Закінчення робіт 

Етап 1 КЛ 110 кВ Політехнічна — Центр

Розбирання покриттів, розбирання грунтів 26.06.11 25.09.11

Демонтажні роботи 26.09.11 26.10.11

Улаштування нових ділянок траси, монтажні роботи, будівельні роботи 08.07.11 30.01.12

випробування та включення кабельної лінії 31.01.12 04.02.12

Етап 2 КЛ 110 кВ Політехнічна — Вокзальна

Демонтажні роботи 05.02.12 18.01.12

Улаштування нових ділянок траси, монтажні роботи, будівельні роботи 16.12.11 21.02.12

Випробування та включення кабельної лінії 22.02.12 30.03.12

Зворотна засипка траншеї, укладання сигнальної стрічки 24.02.12 10.04.12

Відновлення благоустрою 01.03.12 30.04.12

№
п/п

Назва об’єкта, адреса розташування Довжина п/м Діаметр труб, мм Рік вводу Балансова вартість, грн

первинна залишкова

1 Розподільний газопровід середнього тиску
по вул. Горького, 79

254,2 
474,0 
3,5 
1,2

ПЕ 315 
ПЕ 160 
СТ 273 
СТ 159

2011 2928518,35 2928518,35

Про виконання ремонтно�реставраційних робіт з пристосуванням 
під сучасний концертний зал нежилого будинку № 38 літ. А 

на проспекті Перемоги у Шевченківському районі
Розпорядження № 84 від 20 січня 2012 року

Відповідно до законів України "Про основи містобудування", "Про охорону культурної спадщини", статей 31, 32 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 27.11.2003 № 220/1094 "Про затвердження Порядку ут�
римання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд на території міста Києва", враховуючи розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.08.2011 № 1466 "Про використання
основних засобів комунальної власності територіальної громади міста Києва", з метою виконання ремонтно�реставраційних робіт
з пристосуванням під сучасний концертний зал приміщень палацу культури "Більшовик" для більш повного задоволення культур�
них потреб мешканців та гостей столиці України та у зв'язку з великою соціальною значимістю та обмеженим строком виконання
робіт:

1. Здійснити ремонтно,реставраційні роботи з пристосуванням під су,
часний концертний зал нежилого будинку площею 6379,4 кв. м на прос,
пекті Перемоги, 38 літ. А у Шевченківському районі в термін до
15.05.2012.

2. Визначити Головне управління культури виконавчого органу Київ,
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) замовником
проектування та виконання ремонтно,реставраційних робіт з пристосу,
ванням під сучасний концертний зал нежилого будинку № 38 літ. А на
проспекті Перемоги у Шевченківському районі.

3. Замовнику:
3.1. Одержати вихідні дані на проектування ремонтно,реставраційних

робіт об'єкта.
3.2. Забезпечити розробку та затвердження в установленому законо,

давством порядку проектно,кошторисну документації.
3.3. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організа,

ції згідно з чинним законодавством.
3.4. В установленому порядку оформити право постійного користуван,

ня земельною ділянкою на проспекті Перемоги, 38 літ. А у Шевченківсько,
му районі.

3.5. Одержати в Головному управлінні охорони культурної спадщини
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) дозвіл на проведення робіт.

3.6. Передбачати фінансування робіт, зазначених у пункті 1 цього роз,
порядження, в межах затверджених бюджетних призначень по галузі
"Культура і мистецтво" на 2012 рік.

3.7. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку
виконання ремонтно,реставраційних робіт.
4. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з

розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма,
сової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ,
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов

Перелік основних засобів Кількість Первісна вартість (тис. грн) Залишкова вартість (тис. грн)
Сміттєвоз марки "Ford cargo 1830" 4 3 329,20 1024,50

Про передачу функцій замовника з реконструкції загальноосвітньої школи
№ 106 на вул. Некрасовській, 4 у Шевченківському районі

Розпорядження № 104 від 23 січня 2012 року
Відповідно до ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. ст. 3,6,7 Закону України "Про регулювання міс�

тобудівної діяльності", з метою скорочення термінів будівництва та своєчасного введення об'єкта в експлуатацію, в межах повно�
важень органу місцевого самоврядування:

Про внесення змін та доповнень до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 11.09.2009 № 1036
Розпорядження № 77 від 20 січня 2012 року

Відповідно до статті 26 Бюджетного кодексу України, статей 17, 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з ме�
тою приведення у відповідність з чинним законодавством України та підвищення ефективності діяльності підприємств, установ та
організацій комунальної форми власності територіальної громади міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Унести зміни та доповнення до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
11.09.2009 № 1036 "Про вдосконалення порядку здійснення внутрішньо,
го фінансового контролю підприємств, установ та організацій комуналь,
ної форми власності міста та районів міста Києва, а також державних під,
приємств, що перебувають у сфері управління виконавчого органу Київ,
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)":

1.1. У підпункті 3.1 пункту 3 слова "тендерній документації" замінити
словами "документації конкурсних торгів".

1.2. У абзаці першому підпункту 4.6 пункту 4:
1.2.1. Після слів і символів "(Київської міської державної адміністра,

ції)" додати слова та символ "обґрунтування доцільності закупівлі,".
1.2.2. Цифру "5" замінити цифрою "10".
1.3. Пункт 6 розпорядження викласти в такій редакції:
"6. Головному управлінню внутрішнього фінансового контролю та

аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер,
жавної адміністрації):

6.1. Постійно здійснювати необхідні організаційно,правові та кон,
трольні заходи з метою забезпечення дотримання вимог законодавства
України та цього розпорядження при проведенні закупівель.

6.2. У разі необхідності направляти до Головного фінансового управлін,

ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), фінансових управлінь (відділів) районних в місті Києві дер,
жавних адміністрацій та/або інших головних розпорядників бюджетних
коштів актуалізовані реєстри процедур закупівель, договорів або іншої ін,
формації, що ідентифікують операції, які можуть містити ризики порушень
чи неефективного використання бюджетних коштів (з наростаючим під,
сумком з початку календарного року) (далі — актуалізований реєстр)."

1.4. Пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації), фінансовим
управлінням (відділам) районних в місті Києві державних адміністрацій,
іншим головним розпорядникам бюджетних коштів при фінансуванні за,
купівель враховувати відомості актуалізованого реєстру".

1.5. Додаток 1 викласти в редакції, що додається.
2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.06.2011 № 1035

Розпорядження № 299 від 23 лютого 2012 року
Відповідно до підпункту 5 пункту "а" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", абзацу восьмого статті 6

Закону України "Про дорожній рух" та з метою забезпечення своєчасного виконання робіт з реконструкції КЛ�110 кВ "ПС "Політех�
нічна"�ПС "Вокзальна" та КЛ�ПО кВ "ПС "Політехнічна"�ПС "Центр" (ділянка від ПУ�40 до КСтМ 6) у Солом'янському районі, врахо�
вуючи звернення публічного акціонерного товариства "КИЇВЕНЕРГО" від 23.12.2011 № Д08/11442 та в межах здійснення функцій ор�
гану місцевого самоврядування:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ра,
ди (Київської міської державної адміністрації) від 22.06.2011 № 1035 "Про
здійснення робіт з реконструкції КЛ,110 кВ "ПС "Політехнічна",ПС "Вок,
зальна" та КЛ,110 кВ "ПС "Політехнічна",ПС "Центр" (ділянка від ПУ,40
до КСтМ 6) у Солом'янському районі м. Києва" наступні зміни:

1.1. Підпункт 2.1. пункту 2 викласти в такій редакції:

"2,1. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви,
конання будівельних робіт".

1.2. Додаток до зазначеного розпорядження викласти в редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого

заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

Про прийняття — передачу до комунальної власності територіальної громади
міста Києва зовнішніх газопровідних мереж Приватного акціонерного 
товариства "Українсько�канадське спільне товариство "Торонто�Київ"

Розпорядження № 301 від 23 лютого 2012 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 15.12.2011

№ 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва відомчого житлового
фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної інфраструктури", враховуючи звернення ПрАТ "Українсько�канад�
ське спільне товариство "Торонто�Київ" (лист від 22.12.2011 № 361), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інже�
нерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро,
мади міста Києва і передати у володіння та користування публічному ак,
ціонерному товариству "Київгаз" зовнішні газопровідні мережі Приватно,
го акціонерного товариства "Українсько,канадське спільне товариство
"Торонто,Київ" згідно з додатком в межах та на умовах, визначених Уго,
дою на володіння та користування майном територіальної громади міста
Києва від 21.04.2006 (зі змінами та доповненнями), яка укладена між від,
критим акціонерним товариством "Київгаз" та виконавчим органом Київ,
ської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

забезпечити приймання — передачу зовнішніх газопровідних мереж, за,
значених у пункті 1 цього розпорядження, на умовах, визначених відпо,
відною угодою.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пузано,
ву О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформа,
ції змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цьога розпорядження покласти на заступ,
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов

Про внесення змін та доповнень до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 19.02.2010 № 90
Розпорядження № 74 від 19 січня 2012 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", враховуючи звернення акціонер�
ного товариства холдингової компанії "Київміськбуд" від 17.11.2011 № 8805/0/2�11, в межах функцій органу місцевого самовряду�
вання:

Внести зміни та доповнення до розпорядження виконавчого органу Ки,
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
19.02.2010 № 90 "Про закриття частини вулиці Тальнівської у Дарницько,
му районі", а саме:

пункт 1 розпорядження після слів "у напрямку вулиці Тепловозної" до,
повнити словами "і ділянку довжиною 132,0 м від перетину вул. Урлів,
ської з вул. Тальнівською";

пункт 4 розпорядження викласти у такій редакції: "4.3аступникові голо,
ви Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обо,
в'язків прийняти рішення щодо висвітлення у засобах масової інформації
змісту цього розпорядження".

Голова О. Попов

Про зміни у складі комісії з приймання робіт із забезпечення екологічно 
безпечного збирання, перевезення та захоронення берилієвмісних відходів

Розпорядження № 78 від 20 січня 2012 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та у зв'язку з кадровими змінами:

Внести зміни до складу комісії з приймання робіт із забезпечення еко,
логічно безпечного збирання, перевезення та захоронення берилієвміс,
них відходів, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київ,
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
25.10.2011 № 1954:

1. Вивести зі складу комісії:
Дудка Олександра Миколайовича — начальника Головного управління

промислової, науково,технічної та інноваційної політики виконавчого ор,
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), го,
лову комісії;

Замишляк Оксану Жоресівну — начальника відділу промисловості
управління промислової політики Головного управління промислової, на,
уково,технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступника голо,
ви комісії

2. Увести до складу комісії:
Денисюк Людмилу Всеволодівну — начальника Головного управління

промислової, науково,технічної та інноваційної політики виконавчого ор,
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації,
призначивши її головою комісії;

Антонюка Адама Сергійовича — першого заступника начальника Голов,
ного управління промислової, науково,технічної та інноваційної політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), призначивши його заступником голови комісії.

Голова О. Попов

Про передачу основних засобів комунальної власності територіальної 
громади міста Києва

Розпорядження № 81 від 20 січня 2012 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 02.12.2010

№ 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва", рішення Київської міської ради від
25.03.2010 № 435/3873 "Про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів", враховуючи звернення Подільської
районної в місті Києві державної адміністрації від 05.12.2011 № 1995 та з метою забезпечення своєчасного надання мешканцям сто�
лиці послуг з вивезення побутових відходів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Закріпити на праві господарського відання за комунальним
підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київ,
ської міської державної адміністрації) "Київкомунсервіс" основні
засоби, які належать до комунальної власності територіальної гро,

мади міста Києва та враховуються на балансі комунального під,
приємства "Дирекція з управління та обслуговування житлового
фонду Подільського району" згідно з додатком до цього розпоря,
дження.

2. Комунальному підприємству "Дирекція з управління та обслугову,
вання житлового фонду Подільського району" спільно з комунальним під,
приємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) "Київкомунсервіс" в термін до 01.02.2012 року
здійснити в установленому порядку прийом,передачу основних засобів
згідно з пунктом 1 цього розпорядження.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опри,
люднення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

1. Визначити Комунальне підприємство з питань будівництва житлових
будинків "Житлоінвестбуд,УКБ" (далі — КП "Житлоінвестбуд,УКБ") замов,
ником реконструкції будівлі загальноосвітньої школи № 106 на вул. Не,
красовській, 4 у Шевченківському районі міста Києва.

2.Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації пере,
дати до Головного управління житлового забезпечення виконавчого орга,
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) бю,
джетні призначення по КФК 150110 "Проведення невідкладних відновлю,
вальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних
закладів".

3. Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) погоди,
ти з постійною комісією Київради з питань бюджету та соціально,еконо,
мічного розвитку передачу бюджетних призначень по КФК 150110 "Про,
ведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструк,
ція загальноосвітніх навчальних закладів".

4. Управлінню освіти Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації оформити у встановленому законом порядку право користу,
вання земельною ділянкою для реконструкції будівлі загальноосвітньої
школи № 106 на вул. Некрасовській, 4 у Шевченківському районі міста
Києва.

5. Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації спіль,
но з КП "Житлоінвестбуд,УКБ" у двотижневий термін з моменту видання
цього розпорядження в установленому порядку створити комісію для пе,
редачі функцій замовника та передати в установленому порядку переда,
чу до КП "Житлоінвестбуд,УКБ" функцій замовника об'єкта, зазначеного у
п.1 цього розпорядження, обсягів незавершеного будівництва на час пе,
редачі цього об'єкта та безоплатно передати обладнання та матеріали, які
придбані для його комплектації.

6. Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації забез,
печити передачу до КП "Житлоінвестбуд,УКБ":

— належним чином оформлених документів, що засвідчують права за,
мовника;

— оригіналів технічних умов, АПЗ, наявної проектно,кошторисної доку,
ментації, затвердженої в установленому порядку;

— правової документації (копії договорів з виконавцями робіт);
— фінансової документації та копій актів виконаних робіт по понесених

витратах на реконструкцію об'єкта та інші документи, що стосуються йо,
го реконструкції.

7. Комунальному підприємству "Житлоінвестбуд,УКБ" після виконання
п.6 цього розпорядження в установленому порядку:

7.1. На конкурсних засадах визначити генеральну проектну організа,

цію для розробки робочої документації та підрядну організацію для вико,
нання будівельних робіт.

7.2. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку
виконання будівельних робіт.
8. Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
8.1. Подати до Головного управління економіки та інвестицій виконав,

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс,
трації) інвестиційні пропозиції щодо включення об'єкта, зазначеного у п.1
цього розпорядження, до Програми соціально,економічного розвитку
міста Києва на 2012 та наступні роки.

8.2. Забезпечити приведення у відповідність до цього розпорядження
відповідних розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Ки,
ївської міської державної адміністрації) з урахуванням рішення Київської
міської ради від 10.11.2011 № 712/6948 "Про розірвання договору орен,
ди земельної ділянки від 28.07.2005 № 91,6,00470, укладеного між Київ,
ською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
"Житло,Буд" для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового
будинку з підземним паркінгом на вул. Некрасовській,4 у Шевченківсько,
му районі м. Києва".

8.3. При укладанні замовником договору підряду на реконструкцію
об'єкта, зазначеного у п.1 цього розпорядження, обов'язково передбача,
ти умови щодо надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та
встановити гарантійні строки експлуатації об'єкта.

9. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому
порядку вирішити питання внесення пропозицій до бюджету міста Києва
на 2012 рік щодо передачі бюджетних призначень від Шевченківської
районної у місті Києві державної адміністрації до Головного управління
житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київ,
ської міської державної адміністрації) по КФК 150110 "Проведення невід,
кладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загально,
освітніх навчальних закладів", після погодження з постійною комісією Ки,
ївради з питань бюджету та соціально,економічного розвитку.

10. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Заступник голови — керівник апарату

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов
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У пошуках юних талантів
ТРЦ "Караван" допомагає дітям реалізувати творчий потенціал
Марина ДРАЧ
спеціально для “Хрещатика”

В ТРЦ “Караван” пройшло свято х -
дожньої творчості. Йо о часни ами
стали 70 он рсантів ві ом від 12
до 16 ро ів, я і попередньо зареєс-
тр вались на сайті тор івельно-роз-
важально о центр і розмістили на
сторінці он рс фото своїх робіт.
Відбір он рсантів тривав більше
місяця.

У фіналі претенденти на головний подарунок

малювали наживо понад дві години. Тема робіт

“Київ” була обрана символічно, оскільки кон�

курс проходив під час святкування Дня столиці.

Учасники вимальовували рідне місто з захоп�

ленням: хтось відтворював знайомі вулиці,

хтось — дніпровські кручі, а хтось українські

орнаменти та Кобзаря. Тож Київ було представ�

лено в усій його неповторній і багатогранній

красі і, звичайно, з притаманною тільки цьому

місту гостинністю. Техніку живопису кожен

конкурсант обрав самостійно і таким чином

зміг виявити свої переваги в творчій майстер�

ності.

Професійне журі зі всією відповідальністю

поставилось до визначення переможців, і після

тривалих обговорень авторитетні фахівці ви�

брали найдостойніших учасників. За результа�

тами конкурсу, перше місце дісталось Павлов�

ській Владиславі (16 років), друге — Антонюк

Валерії (15 років), третє — Гамрецькій Вікторії

(15 років), четверте — Вигнич Ользі (16 років),

п’яте — Денисенко Юлії (14 років). Дівчата от�

римали в подарунок сертифікати на придбання

художніх матеріалів, а також можливість на�

вчання у відомого українського художника

Анатолія Твердого.

Подібними заходами ТРЦ “Караван” нама�

гається зробити свій внесок у розвиток дитячих

талантів, подарувати їм можливість професійно

вдосконалитись і, як наслідок, підняти на

більш високий рівень творче майбутнє нашої

держави

Відповіді на сканворд 

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

х н а в е с л о

а р а в а є в т з

а п е л а д о п е р

д о щ р н і а а р а

а ф а л і н а б і р о н

с е т я н ю а н с ч

т м и н н р е о

р а б а я д е р а

До ва и меш анців столиці,
ерівни ів підприємств, станов
та житлово-е спл атаційних

ор анізацій!
З метою під отов и до опалювально о сезон 2012/2013 р.

4 — 18 липня 2012 ро в частині Печерсь о о, Голосіївсь о о,
Шевчен івсь о о та Подільсь о о районів (центральна частина
міста) ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" проводитиме щорічні випроб вання
теплових мереж від теплома істралей №2, 3, 4, 5, 7 станції теп-
лопостачання №1.
У зв'яз з цим з 18.00 3 липня постачання арячої води

споживачам б де тимчасово припинено.
Випроб вання теплових мереж здійснюватим ться межах:

- в лиць Старово зальної, Жилянсь ої, Злато стівсь ої, проспе -
т Перемо и, в лиць Павлівсь ої, Дмитрівсь ої, Полтавсь ої, Пи-
монен а, Ст дентсь ої, Донч а, К дрявсь о о звоз , в лиць
К дрявсь ої, Вознесенсь о о звоз , Киянівсь о о пров л , Анд-
ріївсь о о та Володимирсь о о звозів, в лиць Гр шевсь о о,
Інстит тсь ої, Шов овичної, Бо омольця, Первомайсь о о, Пе-
черсь о о звоз , в лиць Мечни ова, Госпітальної, Еспланадної,
Р ставелі, Королен івсь ої, Гайдара, здовж річ и Либідь.

Випроб вання проводитим ться тепломережною водою, охо-
лодженою до температ ри не вищої, ніж 40°С, з підвищеним на
25% тис ом, що відповідає нормативам. Це дозволить виявити та
лі від вати ма симально можлив іль ість пош оджень, запобі -
ши та им чином їхній появі під час опалювально о сезон . Через
виявлені пош одження подача арячої води може затрим -
ватися на час, необхідний для їхньо о с нення, про що
КИЇВЕНЕРГО додат ово повідомить ЖЕО.

Просимо власни ів підвальних та напівпідвальних приміщень, в
я их або пор ч з я ими проходять теплові мережі, вжити запобіж-
них заходів для збереження матеріальних цінностей на випадо
пош одження теплових мереж.

На в лицях, садибах, підвалах б дин ів, де проходять тепло-
ві мережі, може трапитися пош одження підземних тр бопрово-
дів з вини ненням провалин та ви идів води на поверхню.
Б дьте важні та обережні!
У разі вини нення провалин та появи на поверхні води не

наближайтеся самі та не доп с айте до та их місць дітей!
Повідомляйте про виявлені випад и фахівців КИЇВЕНЕРГО
за телефонами: Голосіївсь ом , Печерсь ом та Шевчен-
івсь ом районах — 528-11-69, 287-67-23; 272-23-73;
Подільсь ом районі — 425-19-98.
На ад ємо, що під час щорічних випроб вань тепломе-

реж, КИЇВЕНЕРГО не нарахов є плат за споживання теп-
лової енер ії житловим ор анізаціям для отримання арячої
води. Кори вання розрах н ів з меш анцями здійснюють
ЖЕО.

Про подальший рафі випроб вань тепломереж КИЇВЕНЕРГО
інформ ватиме ЗМІ та ЖЕО.

Додат ов інформацію щодо проведення випроб вань тепло-
мереж можна отримати за телефонами інформаційно-довід-
ової сл жби ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" 15-88, з мобільн о 201-59-79
або на офіційном сайті Компанії www.kyivenergo.com.

Перепрош ємо за тимчасові незр чності!
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення он рс з надання житлово-

ом нальних посл житлових б дин ах ом нальної
власності Святошинсь о о район міста Києва

1. Ор анізатор он рс :
1.1. Наймен вання: КП "Дире ція з тримання та обсл ов вання житлово о

фонд Святошинсь о о район м.Києва".
1.2. Місцезнаходження: 03134, м.Київ, в л.Симирен а, 17, тел. (044)402-69-82.
2.Перелі посл на ви онання я их проводиться он рс:

- Прибирання приб дин ових територій та елементів бла о строю на них.
- Прибирання сходових літо
- Вивезення поб тових відходів (збирання, збері ання, перевезення, перероб-
лення, тилізація, знеш одження та захоронення)

- Прибирання підвал , технічних поверхів та по рівлі
- Технічне обсл ов вання ліфтів
- Обсл ов вання систем диспетчеризації
- Технічне обсл ов вання вн трішньоб дин ових систем: арячо о водопоста-
чання, холодно о водопостачання, водовідведення,централізовано о опален-
ня, зливової аналізації,

- Дератизація
- Дезінсе ція
- Обсл ов вання димовентиляційних аналів
- Технічне обсл ов вання та поточний ремонт систем протипожежної автома-
ти и та димовидалення, а та ож інших вн трішньоб дин ових інженерних сис-
тем разі їх наявності

- Поточний ремонт онстр тивних елементів, вн трішньоб дин ових систем а-
рячо о і холодно о водопостачання, водовідведення, централізовано о опален-
ня та зливової аналізації і технічних пристроїв б дин ів та елементів зовніш-
ньо о порядження, що розміщені на за ріпленій в становленом поряд при-
б дин овій території (в том числі спортивних, дитячих та інших майданчи ів)

- Прибирання і вивезення сні , посипання частини приб дин ової території,
призначеної для проход та проїзд , протиожеледними с мішами

- Е спл атація номерних зна ів на б дин ах
- Освітлення місць за ально о орист вання і підвалів та під ач вання води
Енер опостачання ліфтів

- Періодична повір а, обсл ов вання і ремонт вартирних засобів облі води
та теплової енер ії, том числі їх демонтаж, транспорт вання та монтаж, піс-
ля повір и

- Під отов и житлових б дин ів до е спл атації в осінньо-зимивий період
- Проведення за альних(весняно о та осінньо о) о лядів житлових б дин ів
- Утримання територій приватно о се тор .
- Технічне обсл ов вання та поточний ремонт обладнання індивід альних та
централізованих теплових п н тів повисних насосних станцій холодно о водо-
постачання.
3. Посадові особи замовни а, повноважені здійснювати зв'язо з

часни ами:
Прізвище, ім'я, по бать ові: Шов опляс Володимир Гри орович
Посада: заст пни дире тора з планово-е ономічних питань
Телефон: (044) 393-23-55
Тел./фа с: (044) 402-69-82,393-23-46
4. Місце отримання он рсної до ментації: 03134, м. Київ, в л. Си-

мирен а,17, аб.116
5. Плата за часть он рсі: 1020 рн.
(60 неоподат ойаних мінім мів доходів ромадян на дат подання он рсної

пропозиції), 03134, м. Київ, в л.Симирен а, 17, р/р 26007304896 Святошинсь о-
м відділенні № 8069 ВАТ Ощадбан м. Києва, МФО 320218, од ЄДРПОУ
36037999.

Кон рсна до ментація надається ор анізатором он рс йо о часни
особисто або поштою на підставі до мента про внесення плати за часть в
он рсі.
6. Подання пропозицій он рсних тор ів;
6.1. Місце: м. Київ, в л. Симирен а, 17, аб. 116, тел. (044) 393-23-46
6.2. Стро : 24.07.2012 ро до 10.00.
7. Роз риття пропозицій он рсних тор ів:
7.1. Місце: м. Київ, в л. Симирен а 17, а товий зал.
7.2. Дата та час: 24.07.2012 ро , 11.00.

Се ретаріат Київсь ої місь ої ради
о олош є он рс

на заміщення ва антних посад оловних спеціалістів відділ забезпечення
діяльності постійної омісії Київради з питань бюджет та соціально-е оно-
мічно о розвит на час відп ст и для по ляд за дитиною основно о пра-
цівни а (V ате орія).

Основні, валіфі аційні вимо и до андидатів встановлюються відповід-
но до Поряд проведення он рс на заміщення ва антних посад держав-
них сл жбовців, затверджено о постановою Кабінет Міністрів У раїни від
15.02.02 №169 та з ідно Типовими професійно- валіфі аційними хара те-
ристи ами посад державних сл жбовців.

Особи, я і відповідають основним валіфі аційним вимо ам, подають до
он рсної омісії та і до менти: заяв на часть он рсі, в я ій зазна-
чається про ознайомлення заявни а із встановленими за онодавством об-
меженнями щодо прийняття на сл жб та проходження сл жби в ор анах
місцево о самовряд вання; заповнен особов арт (форма П-2ДС) з від-
повідними додат ами; опії до ментів про освіт , засвідчені встановле-
ном за онодавством поряд ; опію першої та др ої сторіно паспорта
ромадянина У раїни, засвідчені адровою сл жбою; відомості про доходи
та зобов'язання фінансово о хара тер щодо себе та членів своєї сім'ї за
2011 рі ; дві фото арт и розміром 4x6 см.

Термін подання до ментів — 30 алендарних днів від дня п блі ації
о олошення про он рс. Інформація щодо он ретних ф н ціональних
обов'яз ів та мов оплати праці надається додат ово.

До менти приймаються за адресою: 01044, м. Київ 44, в л. Хрещати ,
36, . 913 (на он рс). Телефон для довідо : 254-11-88.

Ухвалою О р жно о адміністративно о с д міста Києва від 18 травня 2012 ро в справі
№ 2а-6468/12/2670 б ло від рите провадження в адміністративній справі за позовом с б'є та під-
приємниць ої діяльності Пліви О.А. до ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) від 29.12.2011 № 2527 "Про встановлення мораторію на розміщення
зовнішньої ре лами в місті Києві".

Справа призначена до с дово о роз ляд с довом засіданні на 02 липня 2012 ро о 09.00
в приміщенні О р жно о адміністративно о с д міста Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати ,
10, зал с дово о засідання №4.

О олошення
про напір передати в оренд об’є ти, що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва

Орендодавець — Дніпровсь а районна в місті Києві державна адміністрація

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

ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про повторний продаж на а ціоні зі зниж ою 10 % об'є та приватизації —
нежилих приміщень за альною площею 357,70 в.м на в л. Березня івсь ій, 4-а літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 557,70 в.м.
Адреса: 02152, м. Київ, в л. Березня івсь а, 4-а, літ. "А"
Балансо трим вач: Київсь ий ніверситет імені Бориса Грінчен а.
Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення за альною площею 557,70 в.м, що с ладає 29/100 частин

від нежилих приміщень в б дин площею 1 944,20 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 2 368 800 (два мільйони триста шістдесят вісім тисяч

вісімсот) ривень.
ПДВ — 473 760 (чотириста сімдесят три тисячі сімсот шістдесят) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 2 842 560 (два мільйони вісімсот

соро дві тисячі п'ятсот шістдесят) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ —

284 256 (двісті вісімдесят чотири тисячі двісті п'ятдесят шість) ривень.

Умови продаж :

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном
стані.

2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі-продаж об'є та
приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності
на об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :
3.1. Протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь

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

4. А ціон б де проведено 13 липня 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ. в л. Горь о о, 172, поверх

15, зал № 4, товарна біржа "У рспецрес рс". Почато о 10.00.
5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150. м. Київ, в л. Горь о о,

172, поверх 15, зал № 4, товарна біржа "У рспецрес рс", в понеділо — четвер
з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня
перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати
проведення а ціон .

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

7. Грошові ошти в розмірі — 284 256 ривень, що становить 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та, вносяться на рах но № 26001301729701 в АБ
"Південний", од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа
"У рспецрес рс".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 02152, м. Київ, в л.

Березня івсь а, 4-а, літ. "А".
10.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ,

в л. Горь о о, 172, поверх 15, зал № 4, товарна біржа "У рспецрес рс",
тел. 362-90-13, 067-868-96-20.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір
передати в оренд термін на 2 ро и 364 дні нежитлові приміщення за альною
площею 196,8 в.м. за адресою: м. Київ, в л. Війсь овий проїзд, 1 для ви-
ористання під с лад з розрах н ом орендної плати в розмірі 7933,0 рн. без ПДВ
за перший місяць оренди.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.

Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15,
Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація

Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20

ОГОЛОШЕННЯ
про он рс на заміщення ва антних посад в
Інспе ції державно о архіте т рно-б дівельно о

онтролю місті Києві
Інспе ція державно о архіте т рно-б дівельно о онтролю місті Києві о о-

лош є он рс на заміщення ва антних посад:

Вимо и до андидатів: ромадянство У раїни; повна вища освіта відповідно о
професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істр або спеціа-
ліст; стаж роботи на державній сл жбі не менше 3 ро ів або за фахом не менше 5
ро ів; дос онале володіння державною мовою; вміння працювати на омп'ютері.

До менти на он рс приймаються протя ом 30 алендарних днів з дня оп блі-
вання о олошення за адресою:
01133, м. Київ, б льв. Лесі У раїн и, 26, ім. 713
Додат ові відомості про мови проведення он рс можна одержати за тел.

286-12-30.

К знецовсь ий місь ий с д Рівненсь ої області ви ли ає Державне
підприєство Міністерства вн трішніх справ У раїни "Спецсервіс" я відповіда-
ча с дове засідання по цивільній справі № 1711/108/12 за позовом Шевч -
а Оле сандра Петровича до Савч Наталії Гри орівни, Дячен а Оле сандра
Ми олайовича, Дячен а Оле сандра Оле сандровича, відділ ДВС Д бро-
виць о о районно о правління юстиції, ДП МВС У раїни "Спецсервіс" про
визнання прилюдних тор ів та ими, що не відб лися, визнання недійсними
правовстановлюючих до ментів та визнання права власності, я е відб деть-
ся 26 червня 2012 ро о 09.00 приміщенні с д за адресою: Рівненсь а об-
ласть, м. К знецовсь , м-н Б дівельни ів, 3.

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

27.06.12 о 10.00 в приміщенні О р жно о адміністративно о с д
м. Києва роз лядається справа за адміністративним позовом
Василюш о О.А. до Київсь ої місь ої ради про визнання част ово неза-
онним рішення Київсь ої місь ої ради від 24.12.2009 № 930/2999.
С ддя Пісоць а О.В. справа № 2а — 14883/11/2670.

№
п/
п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Данні про об’є т оренди

Хара терис-
ти а

Місце-
знаходження

За альна
площа,
в.м

Цільове
ви ористання
приміщення

Ма симально
можливий

стро оренди

Орендна
плата за 1
в.м, рн

Розмір місячної
орендної плати,

рн
Приміт и

1

Управління освіти
Дніпровсь ої районної в
місті Києві державної

адміністрації

1 поверх в л. Райд жна,
51 58,00

Розміщення
бла одійної
ор анізації

2 ро и 364
дні 22,26 1282,10

№
з\п

Назва підрозділ Ва антна посада
К-сть

штатних
одиниць

1.
Управління онтролю
б дівництва об'є тів та
сфері житлово-
ом нально о осподарства

- заст пни начальни а відділ

- оловний державний інспе тор
1
2

2.
Відділ адрово о
забезпечення та
до ментообі

- оловний спеціаліст (діловод
анцелярії) 1

3. Юридичний відділ - оловний спеціаліст 2

4. Відділ дозвільних до ментів - оловний спеціаліст 1

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

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

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua
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СПОРТ
Хрещатик 22 червня 2012 року

Спортивні новини

Київ спортивний. В столиці відбувся Турнір 
з вуличного футболу “Кубок Алли Шлапак”
В Києві відб вся традиційний Т рнір з в лично о ф тбол , я ий про-

ходить під патронатом лідера ГР “Соціальна справедливість” Алли
Шлапа . Всьо о V ювілейном Т рнірі з в лично о ф тбол “К бо
Алли Шлапа ” часть взяла 61 оманда. Зазвичай зма ання відб ваю-
ться чотирьох ате оріях: 10—11 ро ів; 12—13 ро ів; 14—15 ро ів та
16 ро ів і старші. Новин ою цьо о сезон стало те, що в о рем ате-
орію б ли виділені жіночі оманди. До то о ж саме дівчата здоб ла
перемо с перфіналі.
Лідер ГР “Соціальна справедливість” Алла Шлапа на олосила, що

ініціативи, я і надходять від иян, і надалі б д ть підтримані нею осо-
бисто. “Я робитим все можливе, щоб цей т рнір, я і інші а ції, отрі
пропа ють здоровий спосіб життя, розвито творчих здібностей юних
иян та відродження родинних традицій, наб вали стат с за ально-
місь их й а тивно підтрим валися владою”,— зазначила Алла Шлапа .
Почесним остем зма ань б в ветеран ф тбол Ві тор Матвієн о, во-
лодар б СРСР та с пер б Європи, бронзовий призер Олімпіади
Монреалі. На пере онання пана Матвієн а, та і заходи, я “К бо Ал-

ли Шлапа ” з в лично о ф тбол , є важливим та перспе тивним стар-
том для юних равців, щоб розпочати свою професійн ар’єр . Спор-
тивні баталії тривали до пізньо о вечора, та пра нення до нових пере-
мо надавало ф тболістам натхнення і запал . К б и, медалі та відзна-
и отримали не лише переможці, а й ращі равці номінаціях. Тож
рез льтати V Т рнір з в лично о ф тбол “К бо Алли Шлапа ” є та-
ими: ате орія К-1 (10—11 ро ів): І-е місце — “Пляжни и”; ІІ-е міс-
це — “С п тни -1”; ІІІ-е місце — “Малят о”. Кате орія К-2 (12—13 ро-
ів): І-е місце — “Стріла-109”; ІІ-е місце — “Бей, Бе и”; ІІІ-місце — СШ
№ 181. Кате орія К-3 (14—15 ро ів): І-е місце — “J TEAM”; ІІ-е місце —
КПНЛ; ІІІ-місце — “Дрім Тім”. Кате орія К-4 (16 ро ів і старші): І-е міс-
це — “KINGS”; ІІ-е місце — “Уставший Мастер”; ІІІ-місце — “Позня и”;
Кате орія К-5 (жіночі оманди): І-е місце — “ENERGY”; ІІ-е місце —
КНУБА, ІІІ-місце — “Др жба”

Фехтування. Чоловіча збірна здобула бронзові
нагороди на чемпіонаті Європи
20 червня, в Ліньяно (Італія) завершився чемпіонат Європи з фех-

т вання. В останній день зма ань б ли розі рані два омпле ти на о-
род омандних т рнірах чолові ів шпажистів і жіно -рапіристо .
У раїнсь і шпажисти Дмитро Карючен о, Бо дан Ні ішин, Анатолій
Герей і Ма сим Хворост двобої за бронз перемо ли оманд
Франції — 38:33. На шлях до п’єдестал раїнці в 1/8 фінал б ли
сильніші за збірн Норве ії (45:37), чвертьфіналі ви рали італійців
(45:39), півфіналі пост пилися орцям (31:45). Золото завоювала
збірна Швейцарії, перемі ши фіналі орців — 45:35. Жіноча збірна
У раїни з фехт вання на рапірах в с ладі Анастасії Мос овсь ої, Ка-
терини Ченцової, Оль и Лелей о і Олени Хісмат лліної посіла сьоме
місце

Температура +26°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 56 %

Температура +33°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 41 %

Температура +27°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 67 %

Прогноз погоди на 22 червня 2012 року

ОВНИ, непороз міння з бла овірними не привід для розл чення,
рвати шлюбні зи є ле оважним ро ом, живіть в зла оді, не ти-
раньте одне одно о претензіями, т рб йтеся і допома айте родині,
дітям, старшим домочадцям. Ви — Атлант, на я ом тримається
бла опол ччя в домі, а подр жня риза, що намічається на тижні,
має перевести стос н и на про ресивний еволюційний рівень.
ТЕЛЬЦІ, стос н и з рідними, оле ами, приятелями мають пе-

рейти в про ресивн фаз . Б дьте посл жливими, толерантними,
до оджайте оточенню, поставивши поч ття обов’яз на чільне
місце. Прис тність віддано о партнера, що міє майстерно обхо-
дити острі ти, б де стабіліз ючим чинни ом я в шлюбних, та і
ділових взаєминах.
БЛИЗНЯТА, запалюйте п блі харизмою, живіть повно ровним

б ттям, витис айте з ньо о ма сим м емоційних насолод, ожна
мить має дар вати вам сердечне задоволення, що а м лює сили
на майб тнє. Я що а тивіз ється тема рошей і ви с дитимете всіх
і все з матеріальних позицій, почнете заздрити, знайте — то хитра
паст а від л аво о.
РАКИ переповнені е спресивними поч ттями, стрім олов пірна-

ють вир б ття, бажання пройти бар’єри, переш оди і випроб ва-
ти на міць власні енер орес рси неймовірне! Втім, самоствер-
дження за рах но р йнацій — блюзнірство, домовляйтеся і при-
стосов йтеся до обставин, прибор авши амбіційне “хоч ”.
ЛЕВИ р хаються армічним рсом, все таємне стає явним.

Учіться тримати язи за з бами та бере ти се рети, насамперед
сл жбова онфіденційна інформація не підля ає п блічном роз о-
лошенню. Я що дізнаєтесь про неприємні речі, обмани чи підтвер-
дяться болючі підозри, це ч дово, бо ходити в д рнях зовсім не до
лиця.
ДІВИ, на життєвом небосхилі зійшла щаслива зоря, ар’єра

ось-ось піде в ор , втім, др жба та любов бла овірних — це свя-
тая святих, і не ставте її на онвейєр задоволення персональних ін-
тересів чи е оїстичних заба ано . Т т слід роз мно брати і вчасно
віддавати. А оли черв’ячо заздрощів почне підточ вати д ш , то
по аний симптом, не спо шайтеся ч жим ба атством, а задо-
вольняйтеся тим, що маєте.
ТЕРЕЗИ, б дьте авторитетними, але не авторитарними, я про-

фесіонал ви ся н ли вищої потенційної план и, нія им завданням
не заля аєш, втім, оли починає допі ати шеф, ар’єрні амбіції мо-
ж ть а тивіз ватися з не ативними наслід ами. Уни айте зіт нень
з ерівним персоналом, збері аючи поч ття власної ідності.
СКОРПІОНИ, злет в ар’єрі може відб тися завдя и досвідче-

ним діловим омпаньйонам, ви ідним таємним зв’яз ам, неофіцій-
ним інформаційним джерелам, підтримці довірених осіб. Одна
все має проходити під по ровом се ретності. С оротіть дистанцію
з шефом, др желюбність, чесність, бла ородство — ось лючі до
йо о серця.
СТРІЛЬЦІ, посадові та професійні обов’яз и тяж им ярмом ви-

сять на шиї, одна діватися ні ди, терпіть... Дотрим йтеся сл ж-
бової с бординації, я що ви начальни , не тираньте оле , з рпа-
ція влади може вдарити б меран ом від вищо о ерівництва, по а-
завши всі ваші мін си.
КОЗОРОГИ, пор ч з вами впливові самодостатні досвідчені

партнери, рівняйтеся на них, підтрим йте паритетні взаємини з
босом, працедавцями, замовни ами, оле ами. Рівноправ’я, спра-
ведливий розподіл піль і обов’яз ів, пова а до за он в рай необ-
хідні. Хоча можливе ідеалістичне чи оманливе явлення щодо ба-
атьох явищ, на чом й ризи єте “з оріти”.
ВОДОЛІЇ, пасивність, я і свар и, з’яс вання стос н ів в ритич-

ні моменти,— небезпечні, це приведе вас на рай прірви, б дьте
отові зробити відважний ро , особливо я що йдеться про мате-
ріальн ви од , пра тичні принципи. А ось ідеалісти полин ть на
сьоме небо і змож ть, заб вши про матеріальні чвари, насолодж -
ватися собі на щастя, тіль и пильн йте, аби ті захмарні романтич-
ні віражі не наш одили роботі.
РИБИ, не зад шіть свою природ , с ть її в либо их емоційних

переживаннях, дайте волю лабільній психіці, це і є рятівним вихо-
дом з ризово о стан , що дар є поле шення. Кохання, творчість,
мистецтво, релі ійні рит али, м зи а — ось сфера, де можна заб -
тися, розчинившись в містеричній ейфорії д шевних насолод
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ранок день вечір

Тріумф українців 
на Кубку Європи 
із танцювального спорту
В Криму відбулися престижні змагання міжнародного рівня
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У С да (АР Крим) в рам-
ах ХIV Міжнародно о тан-
цювально о фор м “Ве-
ли ий шов овий шлях”
пройшов К бо Європи з
танцювально о спорт
WDSF European Cup ST в
ате орії “дорослі”. У зма-
аннях із 25 заявлених
взяли часть 16 пар, о-
жен д ет представляв
свою раїн . За звання
най ращих Європі зма а-
лися танцювальні пари із
У раїни, Польщі, Білор сі,
Росії, Данії, Франції, Ні-
дерландів, Італії, Бол арії,
Австрії, Словенії, Словач-
чини, Латвії, Норве ії, Р -
м нії та Молдови. Дебют-
ний для нашої раїни захід
та о о рівня приніс ч дові
рез льтати: сімферополь-
сь а пара — Яна Кож харь
та Юрій Петров — здоб ла
перемо та отримала К -
бо Європи з танцюваль-
но о спорт .

Після невеликого “контрольно�

го” тренування та церемонії від�

криття пари розпочали боротьбу за

континентальний кубок. Спершу

було проведено розподіл на дві гру�

пи, які по черзі виконували танці єв�

ропейської програми, а саме повіль�

ний вальс, віденський вальс, танго,

повільний фокстрот та квікстеп. На

паркеті в цей час поєднувалася ней�

мовірна зосередженість на виконан�

ні технічної сторони програми із по�

вітряною легкістю та невимушеніс�

тю, спрямованими на естетичну та

видовищну складову танцю.

Після двох танцювальних кіл, ре�

дансу та півфіналу пізно ввечері

шість пар стали на паркет, аби після

останнього виконання своєї про�

грами все�таки визначити найкра�

щих. І попри тригодинний висна�

жливий танцювальний “марафон”,

який вони подолали на шляху до

фіналу, усі учасники із неймовір�

ним запалом розпочали фінальний

виступ. Завдяки своїй наполегли�

вості та волі до перемоги на п’єдес�

тал пошани піднялися спортсмени

з України, Росії та Італії, котрі посі�

ли, відповідно, перше, друге та тре�

тє місця.

Звичайно ж, організація такого

турніру, як “Великий шовковий

шлях”, а тим паче Кубка Європи,

вимагала значних людських та фі�

нансових ресурсів. Проте незважа�

ючи на всі труднощі, організаторам

завдяки державній підтримці, осо�

бливо з боку Президента України,

вдалося провести змагання міжна�

родного рівня. Віктор Янукович,

підкреслюючи важливість тріумфу

українців у турнірі, сказав: “Мені

дуже приємно відзначити наших

спортсменів — кримчан Юрія Пет�

рова та Яну Кожухарь, які в чесній

безкомпромісній боротьбі обійшли

знамениті пари з Італії, Росії та ін�

ших країн, здобувши для України

такий довгоочікуваний Кубок Євро�

пи. Особливу вдячність висловлюю

усім, хто докладає чимало зусиль для

підтримки юних талантів і розвитку

спорту в Україні. Сердечно вітаю

усіх вас із перемогою і щиро зичу

міцного здоров’я та нових творчих

успіхів”.

Президент Всеукраїнської феде�

рації танцювального спорту Борис

Дейч зазначив: “Ми готувалися до

цього дня чотирнадцять років, і, по�

долавши усі бар’єри, що виникали

на нашому шляху, все�таки зробили

це. Мені хотілося сьогодні, коли

Київ, Донецьк, Львів і Харків роб�

лять велику справу, приймаючи єв�

ропейську першість,— показують

футбол України, футбол усієї Євро�

пи, провести подібний захід із тан�

цювального спорту. І щоб наші

спортсмени показали гідний резуль�

тат! І нам це вдалося — Кубок Євро�

пи залишився в Україні. Впевнений,

що це початок входження нашої фе�

дерації у Європу, і сподіваюся, що

згодом нам вдасться провести на те�

риторії нашої держави ще й Кубок

світу”.

Тож вітаємо наших спортсменів,

їхніх тренерів та всю Всеукраїнську

федерацію танцювального спорту

України із таким високим досяг�

ненням
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Цей день в історії 22 червня

1675 — ан лійсь ий ороль
Карл II засн вав Гринвіць об-
серваторію
1889 — Німеччина першою в

Європі впровадж є пенсії по ста-
рості
1898 — народився Еріх Марія

Ремар , німець ий письменни
(«Три товариші», «Трі мфальна
ар а»)
1910 — від рито перш в Єв-

ропі повітрян пасажирсь лінію
Фридрихсхафен-Дюсельдорф,
що нею рс вав дирижабль «Ні-
меччина»
1941 — Німеччина напала на

СРСР: почалася Вели а Вітчиз-
няна війна
1942 — в Києві відб вся

«Матч смерті» між ф тболістами
иївсь о о «Динамо» і німець о о
люфтваффе ( ияни ви рали з ра-
х н ом 5:3)
1986 — Діє о Марадона, ар-
ентинсь ий ф тболіст, забив
ол «р ою бо а» ворота збірної
Ан лії на чемпіонаті світ з ф т-
бол в Ме сиці
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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У раїнсь а пара – Юрій Петров та Яна Кож харь – стала переможцем К б а Європи з танцювально о спорт


