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Свято футболу триває
Голова КМДА Олександр Попов та легендарний український футболіст 
Андрій Шевченко відкрили оновлений стадіон на Оболоні

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Ле ендарний раїнсь ий ф тболіст Ан-
дрій Шевчен о разом з оловою КМДА
Оле сандром Поповим та послом США в
У раїні Джоном Теффтом чора від рили
оновлене ф тбольне поле та спортивний
зал спеціалізованій ш олі № 216. Т т
відомий спортсмен сво о час отрим вав
середню освіт і починав освоювати ф т-
больні ази.

Школярі на Оболоні отримали не просто якісний та

безпечний стадіон — вони тепер мають футбольний сти�

мул від самого Андрія Шевченка. На його думку, саме

спорт може бути найважливішим фактором позитивних

змін у житті молодих людей.

Голова КМДА Олександр Попов наголосив, що київ�

ська влада наразі розробляє декілька подібних проек�

тів, щоб забезпечити дітей широким доступом до спор�

тивних споруд по всьому місту. “Насамперед хотів би

подякувати Андрію Шевченку, нашій збірній за пре�

красний футбол, який вони показали на Євро�2012.

Ми пишаємось, що маємо таку команду. А після чем�

піонату Євро наша увага перейде в інше русло — це

підготовка спортивних майданчиків для масового за�

няття спортом під лозунгом “Спорт у кожному подвір’ї

столиці”. Реалізація такого масштабного проекту лише

за бюджетні кошти була б неможливою. Тому сьогодні�

шній приклад, коли є ініціатива відомого футболіста,

підтримка великої компанії, місцевих органів влади,

має бути зразком для інших”,— зазначив Олександр

Попов.

“З допомогою нашої компанії відремонтовано фут�

больне поле та спортивний зал, в недалекому майбут�

ньому будівля школи також буде оновлена за підтримки

Андрія Шевченка. У підсумку місцеві школярі будуть

забезпечені відмінним місцем, щоб вчитися і займатися

спортом”,— сказав під час відкриття стадіону директор

з маркетингу центральної та східної Європи компанії

“Nike” Стів Цой.

Сам Андрій Шевченко назвав дворові стадіони одним

з найкращих спогадів юності. Нагадаємо, що спортсмен

навчався в цій школі з першого по десятий клас та три�

валий час жив на Оболоні. Тут він почав займатися фут�

болом і грати за команду місцевого ЖЕКу. Андрію було

9 років, коли його футбольний талант був помічений на

одній з ігор міського турніру.

“Маю багато емоцій, бо повернутися після довгих ро�

ків на рідну землю, на рідний стадіон, де я починав, ду�

же приємно. Моя дорога у футбольний світ починалася

у щасливий час, дворові стадіони — це найкращі спога�

ди моєї юності. Футбол змінив моє життя, і я щасливий,

що приймаю участь у цьому проекті. Тепер у нового по�

коління гравців з’явився шанс тренуватися на сучасно�

му та безпечному майданчику,— сказав “Хрещатику”

Андрій Шевченко.— Я виріс у цьому районі і радий

можливості зробити свій внесок у його розвиток. Тому

буду продовжувати роботу зі своєю рідною школою. У

найближчому майбутньому ми змінимо на краще багато

речей”.

За словами Тетяни Здрак, яка була вчителем фізкуль�

тури у Андрія Шевченка у середніх класах, всі учні цієї

школи й раніше хотіли бути схожими на свого футболь�

ного кумира, але тепер, маючи таке футбольне поле, по�

дібні бажання і прагнення у дітей подвояться. До речі,

після офіційної частини відкриття Андрій Шевченко

розіграв м’яч з фіналістами міжнародної програми по�

шуку талановитих підлітків “Шанс”, що мріють про

кар’єру професійного футболіста

Медиків забезпечать квартирами
та гідною зарплатою 
З 1 липня лі арі первинної лан и двох пілотних
районів столиці отрим ватим ть в 2,5 раз вищ
зарплат
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Будівництво магістралі
"Київ—Дніпропетровськ"
обійдеться в 23,5 млрд грн 
"У равтодор" же завершив передпрое тні роботи з
б дівнцитва автодоро и. Проходження траси по од-
жено з обласними і райдержадміністраціями
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День молоді відзначили 
по;екстремальному 

У столиці розпочався фестиваль з е стремальних
видів спорт "Free Games"
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Євро�2012 стане для Києва 
початком глобальних проектів
Фініш Євро-2012 одночасно стане стартом

прое тів, спрямованих на розвито Києва най-
різноманітніших сферах життєдіяльності міста.
Причом йдеться не лише про розвито т ризм ,
але й е ономі и та інфрастр т ри столиці. Про
це в інтерв’ю ж рналістам CNN розповів олова
КМДА Оле сандр Попов. “Для Києва завершення
Євро — це почато реалізації нових широ омасш-
табних про рам. Позитивний імідж Києва та У ра-
їни, я ий ми здоб ли в рез льтаті проведення Єв-
ро-2012 — це той апітал, я ий ми план ємо ви-
ористати для розвит бізнес-стос н ів, т ризм
і стало о е ономічно о розвит столиці”,— с а-
зав Оле сандр Попов. Та ож олова КМДА зазна-
чив, що одним із пріоритетів місь ої влади після
Євро має стати розвито масово о спорт в сто-
лиці. За йо о словами, спортивні майданчи и, за-
ли та стадіони мають б ти дост пними та від ри-
тими для всіх иян і, в перш чер , для молоді та
дітей. Саме том наразі в Києві триває інвентари-
зація існ ючих спортивних за ладів. За її рез ль-
татами б де сформована місь а про рама ре он-
стр ції занедбаних та б дівництва нових об’є тів
фізичної льт ри

В столиці відбувся етнічний 
фестиваль “Країна мрій”
Подібні заходи — це не лише візитна арт а Ки-

єва, але й символ відродження автентичної льт -
ри раїнсь ої столиці. Та і ініціативи мають стати
постійними і невід’ємними атриб тами життя міста,
а том місь а влада завжди підтрим ватиме і роз-
виватиме їх. Про це, відвідавши “Країн мрій”, с а-
зав олова КМДА Оле сандр Попов. “Я в захваті від
тієї атмосфери, я а пан є в цій дивовижній раїні.
Вона дозволяє роз рити справжню д ш міста. Нам
потрібні та і ініціативи, і не лише т т. Співоче поле,
Андріївсь ий звіз, Поділ та Печерсь — в Києві
безліч точ ів, я і просто створені для льт рних
та народних дійств. Це д же правильно, що цьо о
ро місь а адміністрація вист пила партнером
“Країни мрій”, і це дале о не останній наш спільний
прое т. Ми домовилися з Оле ом С рип ою, що а -
тивно співпрацюватимемо й надалі”,— на олосив
Оле сандр Попов

У фан�зоні виступить зірка світової
естради — Елтон Джон
Життя столичній фан-зоні вир є —сьо одні о

19.00 т т вист патиме Taboo з рт Black Eyed
Peace зі своїм драйвовим діджей-шо . Розі ріва-
тим ть сцен рти Gorchitza та Tesla Boy. За ін-
формацією ор анізаторів, вартість вит ів фан-
зон онцерт (майданчи перед сценою)
становитиме 150 ривень. 30 червня, напередо-
дні фінально о матч , я ий відб деться Києві,
на оловній сцені фан-зони вист пить світова зір-
а — Елтон Джон. За важимо, що онцерт б де
абсолютно без оштовний для всіх відвід вачів
фан-зони

Сьомий столичний пляж отримав
санітарний паспорт
Насолодитись дніпровсь ою водою тепер можна і

на пляжі “Золотий” — він отримав санітарний пас-
порт. Пляж повністю отовий до прийняття на своїй
території сіх бажаючих. Бере ова зона забезпече-
на еле троенер ією, а для надання першої невід-
ладної допомо и на території ф н ціон є мед-
п н т. На адаємо, що станом на 25 червня 7
місь их пляжів отримали санітарні паспорти: “Дитя-
чий”, “Молодіжний”, “Райд а”, “Тельбін”, “Вене-
ція”, “Чорторий” та “Золотий”
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Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Євро-2012 — на фінішній прямій, й затя-
тим вболівальни ам в столичній фан-зоні
залишилось пере лян ти ще три напр -
жені матчі. Адже територія на Хрещати
протя ом трьох тижнів стала місцем від-
почин для тисяч іноземних остей. Че-
рез зр чність, омфорт та ці аві заходи
вболівальни и облюб вали це місце. Ви-
со о оцінили столичн фан-зон й за ор-
донні е сперти.

Директор Турніру УЄФА Євро�2012 Маркіян Лубків�

ський зазначає, що київська фан�зона — найуспішні�

ший проект. “Сьогодні вона б’є всі рекорди з відвідувань

в усіх приймаючих містах попередніх чемпіонатів і де�

монструє величезну цікавість людей до всього, що відбу�

вається на головній вулиці країни”,— зазначив “Хреща�

тику” пан Лубківський. Зауважимо, офіційна фан�зона

міста Києва встановила рекорд з відвідування — зокрема

під час трансляції матчу Україна�Франція на її території

одночасно зібралися 140 тис. вболівальників, а за весь

період проведення чемпіонату — понад 1 млн 200 тис.

На бездоганній організації роботи київської фан�зо�

ни наголошує й Томас Глор, менеджер фан�зон Євро�

2012. Він переконаний, що кияни мають пишатись ре�

алізованим проектом. Зауважимо, столична територія

для вболівальників дуже швидко стала популярною се�

ред киян та гостей міста. Зважаючи на такий шалений

інтерес, міська влада разом з оператором фан�зони

прийняла рішення про розширення її меж на 120 м у на�

прямку Бессарабської площі, й відтепер вболівати за

своїх фаворитів тут зможуть на 20 тис. фанів більше.

До слова, міська влада переконана, що ключову роль,

з точки зору наповненості столичної фан�зони, відігра�

ло те, що вона розташована у центрі міста й неподалік

від стадіону — в самому серці столиці.

Додамо, система відеоспостереження, яка діє на те�

риторії для уболівальників, теж дає свої позитивні ре�

зультати. “Відеозаписи з камер безпеки використовува�

лись для того, щоб знайти, наприклад, зниклі речі

шведських вболівальників, це дало позитивні результа�

ти”,— розповів “Хрещатику” заступник голови КМДА

Анатолій Голубченко. Зауважимо, диски з цими записа�

ми зберігатимуться ще три місяці після завершення

чемпіонату в правоохоронних органах.

Цікаво, що за час футбольного чемпіонату фан�зони

країн�господарів Євро�2012 відвідали 5,5 мільйона гос�

тей, і це при тому, що попереду ще три матчі. Наприклад,

у Австрії та Швейцарії, наших попередників, кількість

відвідувачів протягом всього турніру становила всього 4,2

мільйона осіб. До того ж, з початку турніру Україну відвід�

ало на 25 % більше туристів, ніж за відповідний період

минулого року, а це до мільйона вболівальників
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Вчора Андрій Шевчен о та Оле сандр Попов від рили оновлений стадіон в спеціалізованій ш олі № 216, де навчався раїнсь ий ф тболіст
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До Дня Конституції кияни отримають 
матеріальну допомогу
Відповідне розпорядження підписав олова КМДА Оле сандр По-

пов. Та , матеріальн одноразов допомо розмірі 500 рн отрима-
ють сім’ї за иблих при ви онанні інтернаціонально о обов’яз в Аф-
аністані, по 300 рн виплатять одерж вачам пенсійної виплати
зв’яз з втратою од вальни а, на дітей сиріт, я их померли обоє
бать ів; на дітей, над я ими встановлено опі чи пі л вання; малоза-
безпеченим сім’ям, том числі ба атодітним, я і переб вають на об-
лі в ор анах соціально о захист населення, а та ож сім’ям війсь о-
восл жбовців, я і за ин ли або померли мирний час під час прохо-
дження стро ової війсь ової сл жби; по 200 рн надаватим ть інвалі-
дам з дитинства та дітям з інвалідністю; одерж вачам соціальної пен-
сії на дітей-інвалідів ві ом до 18 ро ів та тимчасової допомо и на ді-
тей, бать и я их хиляються від сплати аліментів; малозабезпеченим
особам, я і проживають разом з інвалідом І чи ІІ р пи внаслідо пси-
хічно о розлад , я ий потреб є постійно о до ляд , а та ож інвалідам
І р пи, розмір пенсійної виплати я их не перевищ є 1400 рн; по 100
рн матеріальної допомо и отримають інваліди ІІ р пи; непрацюючі
інваліди ІІІ р пи; непрацюючі пенсіонери, розмір пенсійних виплат
я их не перевищ є 1400 рн; працюючі пенсіонери, розмір пенсійної
виплати я их не перевищ є 900 рн; одерж вачі державної допомо и
на дітей одино им матерям та по до ляд за дитиною до дося нення
нею трирічно о ві ; омпенсації за надання соціальних посл ; ом-
пенсації по до ляд за інвалідом І р пи або пристарілим, я ий дося
80-річно о ві , а та ож одерж вачам державної допомо и при си-
новленні дитини.
Відповідно до розпорядження, виплати одноразової адресної соці-

альної матеріальної допомо и відб ватим ться за з одою пенсіонерів
та одерж вачів допомо и через їхні поточні рах н и бан ах та відді-
леннях поштово о зв’яз . Крім то о, адресна соціальна матеріальна
допомо а, я а не б ла своєчасно виплачена через незалежні від отри-
м вача причини, разі йо о смерті виплач ватиметься членам сім’ї
померло о відповідном поряд . За важимо, що особам, я і пере-
б вають на повном державном забезпеченні, матеріальна допомо а
не виплач ватиметься

Цифра дня

13 600 000 
тонн вантажу відправлено Південно�Західною залізницею у січні —
травні 2012 року, що на 13 % більше, ніж за січень — травень минулого
року
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Біличанський ліс не вирубатимуть
Апеляційний суд задовольнив вимоги київської влади

Минулого тижня апеляційна ін�

станція визнала незаконним пося�

гання забудовників на територію

найбільшої столичної зеленої зони.

Нагадаємо, раніше Коцюбинська

селищна рада неправомірно розпо�

рядилася 4 тисячами гектарів сто�

личного лісу та почала продавати ді�

лянки під забудову.

Голова КМДА Олександр Попов,

коментуючи рішення апеляційного

суду, подякував усім активістам,

котрі зробили справу резонансною і

таким чином не допустили подаль�

шої вирубки дерев. “Нам вдалося за�

хистити від знищення зелені легені

столиці. Я хочу подякувати усім не�

байдужими городянам, чия злаго�

джена і конструктивна співпраця з

державною та міською владою, а та�

кож правоохоронними органами до�

зволила здобути перемогу у війні із

варварською забудовою. Це питан�

ня було на особистому контролі

Президента України, і звичайно, ми

не могли допустити знищення стра�

тегічної рекреаційної зони Києва”,

— наголосив Олександр Попов.

За словами голови фракції Партії

регіонів у Київраді Олексія Омель�

яненка, після цього судового вер�

дикту додаткові рішення депутатів

щодо Біличанського лісу вже не по�

трібні. “Це вища інстанція, тому су�

дового рішення має бути достатньо,

аби вберегти гектари насаджень. На

жаль, у Біличанському лісі вже зни�

щено деякі дерева, але їх могло бути

ще більше, якби не втрутилася гро�

мадськість”, — зазначив “Хрещати�

ку” пан Омельяненко.

Голова постійної комісії Київра�

ди з питань екологічної політики

Денис Москаль вважає, що на�

ступний крок — це підвищення

природоохоронного статусу Біли�

чанського лісу. “Екологічна комі�

сія уже схвалила проект рішення

Київради про створення регіо�

нального ландшафтного парку

“Київський” на базі трьох лісопар�

кових господарств Києва — Свято�

шинського, Дарницького та Кон�

ча�Заспа. Найближчим часом до�

кумент буде розглядатись на сесії

Київради. Цим рішенням ми нада�

мо природоохоронний статус одра�

зу всім лісопарковим господар�

ствам столиці і убезпечимо їх від

самовільних вирубок”, — проко�

ментував “Хрещатику” Денис

Москаль.

Згаданий регіональний лан�

дшафтний парк “Київський” об’�

єднає лісові масиви правобережної

та лівобережної частин столиці і

південної частини київського по�

лісся. Площа парку складе більше

31 тис. гектарів. Тут зможуть пра�

цювати науковці, котрі вивчати�

муть флору і фауну, представлену

на даній території

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Зла оджена та онстр тивна співпраця місь ої і дер-
жавної влади та ромадсь ості Києва принесла чер ов
перемо боротьбі з неза онною заб довою. Біличан-
сь ий ліс врятовано від вир б и — Київсь ий
апеляційний адміністративнй с д визнав неза онним по-
ся ання на територію найбільшої зеленої зони столиці.

Медиків забезпечать квартирами
та гідною зарплатою
З 1 липня лікарі первинної ланки пілотних районів міста 
отримуватимуть в 2,5 разу вищу зарплату
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Наразі ал зь охорони здоров’я сто-
лиці переб ває стані реформ ван-
ня, зміни насамперед мають стос -
ватися вио ремлення первинної та
вторинної лан и надання медичної
допомо и меш анцям. Два райони
Києва — Дніпровсь ий та Дарниць-
ий — бер ть часть державном
пілотном прое ті. Про перебі ре-
форми, перші здоб т и та проблеми
оворили днями на засіданні Коміте-
т е ономічних реформ за часті о-
лови КМДА Оле сандра Попова, на-
чальни ів профільних правлінь та
станов, а та ож меди ів столиці.

За даними, які на засіданні озвучив началь�

ник ГУ охорони здоров’я Віталій Мохорєв, в

Києві затверджений графік реформування галу�

зі на 2012–2013 рік, який передбачає розмежу�

вання первинної та вторинної ланок надання

медичних послуг і створення амбулаторій сі�

мейної практики. Так, наразі у столиці функціо�

нує 103 амбулаторії, ще 19 планують відкрити у

цьому році. Насамперед такі медустанови запра�

цюють у Подільському, Святошинському та

Деснянському районах. Відповідно ж до даних

анонімного опитування, в якому взяли участь

майже 3,5 тисячі респондентів в 37 амбулаторіях

столиці, 65 % киян задоволені обслуговуванням

в цих медзакладах. Водночас переважна біль�

шість населення не довіряє власне здоров’я сі�

мейним лікарям.

Причинну неприйняття змін, які відбуваються у

галузі охорони здоров’я не лише киянами, а й са�

мими медичними працівниками голова КМДА

Олександр Попов вбачає у недостатній роз’ясню�

вальній та інформа�

ційній роботі. Він

відзначив, що ефек�

тивне впровадження

реформи у Києві

можливе лише за

умови, коли в неї по�

вірять і пацієнти, і лі�

карі.

Окрім того, Олек�

сандр Павлович на�

голосив на необхідності гідної оплати праці меди�

ків. “Я вважаю, що лікар, який ефективно пра�

цює, повинен отримувати більше. І два райони

столиці — Дніпровський та Дарницький, які є пі�

лотними, де проведені структурні зміни,— готові

до впровадження нових форм виплати заробітної

плати”,— зазначив Олександр Попов. Тож з 1

липня у цих районах лікарі первинної ланки от�

римуватимуть зарплату в 2–2,5 разу більшу — за�

лежно від якості їх роботи. На це з бюджету до�

датково виділять приблизно 10 млн грн.

Ще одним важливим соціальним стимулом

для лікарів є забезпечення їх житлом. “Це прин�

ципово важливе питання, тому що лікар пови�

нен бути забезпечений помешканням і по мож�

ливості в тому районі, де він працює. Тому що�

року ми маємо будувати мінімум 270 квартир і

надавати їх працівникам галузі охорони здо�

ров’я, і насамперед лікарям, які працюють в сис�

темі первинної медико�

санітарної допомоги. Це

може бути службове

житло, яке надавати�

меться на час виконання

лікарем своїх функцій та

не підлягатиме привати�

зації. А також квартири

за програмою “Доступне

житло”. При цьому по�

ловину його вартості

сплачують держава і столиця, решту — власник

під 3 % річних упродовж 16 років”, — зазначив

Олександр Попов.

Голова КМДА висловив переконання, що такі

нововведення приваблять до роботи в сімейних

амбулаторіях не лише столичних медиків, а й фа�

хівців з регіонів. Адже дефіцит медичних праців�

ників у Києві складає 30–40 %

До системи “Картка киянина” підключено всі
комунальні аптеки міста
З почат тижня отримати зниж за допомо ою “Карт и иянина”

можна б дь-я ій з 60 ом нальних апте міста — облашт вання термі-
налів мережі апте “Фармація” завершено, і вони вже працюють. Про
це повідомив заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о. За йо о сло-
вами, зараз столиці працює 60 апте — по шість ожном районі міс-
та. “В аптеці лієнт має ввести свій пін- од, а продавець на е рані мо-
нітора побачить фото рафію лієнта та йо о зниж . Утрим вач арт и
сплач є вартість лі ів, а інформація про по п направляється до від-
повідно о підприємства для звітності”, — зазначив Р слан Крамарен о.
На адаємо, “Карт а иянина” дає право піль ово о проїзд метропо-
літені та надає зниж 25–30 % на 52 наймен вання лі арсь их засобів
вітчизняно о виробництва. Запровадження прое т б де пост повим,
сі піль ові ате орії отримають арт и до інця 2012 ро

У червні українська столиця насичена 
культурно/освітніми подіями
У Києві триває низ а різноманітних льт рно-просвітниць их захо-

дів — виставо та фестивалів, я і мож ть відвідати всі небайд жі до
мистецтва ияни та ості міста. Зо рема чора, нематчевий день,
вболівальни и, отрі ці авляться життям Києва, мали можливість пе-
ре лян ти неординарні роботи с часних с льпторів Національном
ботанічном сад ім. М. Гриш а. Т т проходить перший Міжнародний
фестиваль с часної с льпт ри Kyiv Sculpture Project. У рам ах основ-
но о прое т на Kyiv Sculpture Project 2012 представлені роботи 15
с льпторів із 6 раїн: У раїни, Вели обританії, Австралії, Польщі, Ро-
сії та Нідерландів. А в Євромістеч , що розташ валось під ар ою
Др жби Народів, сьо одні відб деться фестиваль ф тбол “Вели ий
м’яч”. Розпочн ться зма ання о 10.30.
У алереї “Лавра” на в л. Лаврсь ій, 1 триває оловний рбан-фес-

тиваль міста і перший в У раїні арт- ластер “I Love Kiеv”. Т т до посл
відвід вачів — арт- афе, х дожні вистав и, мар ет дизайнерсь их ре-
чей, вор шопи та майстер- ласи. Кожно о дня на відвід вачів че ають
фільми іно л бі, про ат велосипедів, настільний теніс і пере ляд о-
ловних ф тбольних матчів на вели ом е рані під від ритим небом.
Та ож вболівальни и мають змо відвідати перш Київсь міжнарод-
н бієнале с часно о мистецтва, я а е спон ється “Мистець ом ар-
сеналі” (в л. Лаврсь а, 12)

В Києві визначили найкращих молодих піаністів
Днями столиці завершився IX Міжнародний он рс молодих пі-

аністів пам’яті Володимира Горовиця. За ро и існ вання в он рсних
зма аннях взяли часть понад 1000 молодих м зи антів із 32 раїн
світ . Цьо о ро IX Міжнародном он рсі молодих піаністів пам’-
яті Володимира Горовиця (середня та старша р пи) взяли часть 59
піаністів з 11 раїн, серед я их: Азербайджан, Білор сь, Гр зія, Італія,
Китай, Латвія, Південна Корея, Росія, У раїна, Франція та Японія. Ви-
онавсь ий рівень молодих талантів оцінювало міжнародне ж рі під
ерівництвом омпозитора Оле сандра Злотни а. В цьо орічном
он рсі найбільше відзначилися росіяни: перш премію в середній
р пі здоб в Оле сандр К т зов, а в старшій р пі — Оле сандр Зі-
нч . Та ож ла реатами стали молоді ви онавці з Китаю, Гр зії та
У раїни

Оболонську набережну планують продовжити
Про це в ефірі теле анал “Київ” заявив перший заст пни олови

Оболонсь ої РДА Владислав Патр шев. “Ви всі знаєте, що наш район
тісно раничить з Дніпром. Т т розташована одна з най ращих місті
зон відпочин иян — Оболонсь а набережна. Ми план ємо продов-
жити її до Мос овсь о о мост ”, — зазначив Патр шев. За йо о сло-
вами, прое т ре онстр ції Оболонсь ої набережної вже розроблений.
На ви онання прое т продовження Оболонсь ої набережної цьо о
ро виділено 5 мільйонів ривень з державно о бюджет ви ляді
с бвенцій і понад 16 мільйонів ривень з місь о о бюджет

Київ відзначив День Скорботи
У столиці вшанували учасників ВВВ та відкрили пам’ятник 
Матері"Вдові
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

У День С орботи (22 червня) сто-
лиці відб лася низ а заходів, при-
свячених почат Вели ої Вітчизня-
ної війни. Зо рема за часті олови
КМДА Оле сандра Попова б ло від-
рито пам’ятни Матері-Вдові
Дніпровсь ом районі столиці. Та ож
очільни місь адміністрації привітав
з 90-літтям ероя ВВВ Івана Кра-
сильни ова.

Той день, 22 червня 1941 року, коли ще студен�

том Іван Красильников відзначав свій день наро�

дження на природі з друзями, ветеран пам’ятає і

досі. Адже на багато років потому для нього ця да�

та поєднала в собі радість та смуток водночас. За

його словами, тоді, ще будучи юнаком, він не ус�

відомлював масштабів війни і того, що кількість

загиблих у ній доведеться рахувати десятками

мільйонів.

Про війну Іван Миколайович згадувати не лю�

бить. “Я не люблю розповідати про війну. І ось

чому. Війна — це насамперед людські жертви, це

загибель людей з обох ворогуючих сторін”, — за�

значає Іван Красильников.

У цей день ювіляра вітали однополчани, друзі,

близькі та родичі. Завітав на іменини і голова

КМДА Олександр Попов. Від імені столичної

громади він подякував ювілярові, подарував йому

іменний годинник та вручив ювілейну медаль з

нагоди 1530�річчя Києва. Олександр Павлович

побажав ветерану міцного здоров’я та благопо�

луччя його родині.

Зазначимо, що Іван Красильников командував

396�ю батареєю Ордена Богдана Хмельницького

важкого самохідного артилерійського полку, яка

першою увірвалася на вулиці Берліна. Окрім то�

го, він понад 30 років працює у ветеранському ру�

сі столиці. Нині почесний голова Київської місь�

кої організації ветеранів України, член Президії

координаційної ради ветеранських організацій

країн СНД.

Також у цей день у парку “Перемога” відкрили

перший в Україні пам’ятник Матері�Вдові.

“Мільйони жінок не дочекалися своїх чоловіків,

синів, братів з війни. Це вони, наші вдови�мате�

рі, самотужки виховували дітей, відроджували

Київ і країну, приносили себе в жертву заради на�

шого майбутнього. Тому міська влада підтримала

ініціативу громадських організацій, Українсько�

го фонду культури щодо спорудження такого

пам’ятника”, — зазначив Олександр Попов. На�

гадаємо, що ідею встановлення пам’ятника пода�

ла жителька села на Дніпропетровщині Галина

Заболотня. Протягом трьох років Український

фонд культури збирав кошти для будівництва

монумента. За цей період на рахунок фонду на�

дійшло понад 358 тис грн

З 1 липня у двох пілотних районах
лікарі первинної ланки

отримуватимуть зарплату в 2—2,5
разу більшу — залежно від якості їх
роботи. На це з бюджету додатково

виділять приблизно 10 млн грн

Оле сандр Попов привітав з 90-літтям ероя ВВВ Івана Красильни ова
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Дорога 
“Київ — Дніпропетровськ”
обійдеться в 23,5 млрд грн

“У равтодор” попередньо оці-
нює в 23,5 млрд рн б дівництво
та ре онстр цію Трансдніпров-
сь ої ма істралі “Київ — Дніпро-
петровсь ”. “У равтодор” же за-
вершив передпрое тні роботи з
б дівництва цієї автодоро и. Про-
ходження траси по оджено з від-
повідними обласними і райдерж-
адміністраціями. Її довжина стано-
витиме 394,1 м, том числі 66,8
м — Київсь ій області, 159,3
м — Чер ась ій, 81,5 м — Кі-
рово радсь ій і 86,5 м — Дніп-
ропетровсь ій. З сієї довжини до-
ро и 261,6 м б де поб довано, а
решта 132,5 — ре онстр йовані
наявном напрям . Т т заплано-
вано поб д вати 19 дворівневих
розв’язо , 42 мости, 3 еста ади і 8
шляхопроводів. У межах населе-
них п н тів, через я і пройде до-
ро а, передпрое тною до мента-
цією пропон ється встановити ш -

мозахисні е рани. На адаємо, що
Трансдніпровсь ма істраль за
стабільно о фінанс вання можна
поб д вати за 3—3,5 ро

Парламент має визначитися
з електронними грошима

НБУ пропон є парламент вре-
лювати вип с і ви ористання

еле тронних рошей. Про це с а-
зано в за онопрое ті № 10656.
До мент передбачає визначен-
ня терміна “еле тронні роші”,
визначає, що емітентами еле -
тронних рошей б д ть бан и, а
та ож становлює відповідаль-
ність за неправомірне ви орис-
тання еле тронних рошей. Крім
то о, за онопрое т прип с ає
створення й ведення НБУ реєс-
тр платіжних систем і систем
розрах н ів, їхніх часни ів і опе-
раторів посл платіжної інфра-
стр т ри. За онопрое т надає
право здійснювати діяльність
платіжних систем в У раїні тіль и
після їхньої реєстрації в поряд ,

становленом НБУ. До мент
передбачає надання НБУ права
визначати порядо здійснення в
У раїні маршр тизації, лірин й
взаєморозрах н ів між часни а-
ми платіжних систем за операці-
ями із застос ванням платіжних
арто , забезпечення форм ван-
ня й розміщення арантійних де-
позитів часни ів платіжних сис-
тем за операціями

“Оболонь” не виключає 
перенесення частини 
виробництва за кордон
Корпорація “Оболонь”, я а вхо-

дить до трій и найбільших вироб-
ни ів пива й напоїв в У раїні, не
ви лючає перенесення частини
виробництва за ордон. Про це
на прес- онференції в Хмель-
ниць ій області заявив президент
орпорації Оле сандр Слободян.
“Ми маємо в о ремих раїнах свої
представництва. І, можливо, ми
перенесемо част ово за ордон і
своє виробництво”,— с азав пан

Слободян. Він пояснив та і намі-
ри, з одно о бо , прос ванням
бренд “Оболонь” світі, а з ін-
шо о — висо им подат овим тис-
ом на раїнсь их виробни ів пи-
ва. Президент орпорації не точ-
нив стро и можливо о перене-
сення виробництва, одна с азав,
що та можливість омпанія ви-
вчала в Китаї. Він та ож не ви лю-
чає перенесення частини вироб-
ництва до Білор сі і Росії, ос іль-
и це більші рин и зб т , пові-
домляють У раїнсь і новини

Столиця шукає інвестора
для облаштування зупинок

КМДА має намір зал чити інвес-
тора для спор дження с часних
з пин ових омпле сів і павільйо-
нів очі вання на з пин ах ро-
мадсь о о транспорт , відповідне
розпорядження підписане мерії.
Усьо о передбачено облашт вати
2 803 з пин и. Та , Голосіївсь о-
м районі визначено 327 з пино ,
Дарниць ом — 315, Деснян-

сь ом — 315, Дніпровсь ом —
290, в Оболонсь ом — 331, Пе-
черсь ом — 129, Подільсь о-
м — 226, Святошинсь ом —
300, Солом’янсь ом — 278,
Шевчен івсь ом — 292. Зал чен-
ня інвестора відб деться під час
проведення інвестиційно о он-
рс . КП “Київпастранс” визначе-

но замовни ом ви онання робіт з
встановлення з пино і замовни-
ом під отовчих робіт із проведен-
ня інвест он рс

Уряд візьметься 
за вітчизняні НПЗ

Кабінет Міністрів план є провес-
ти нарад , на я ій б де роз ляда-
тися питання щодо вживання захо-
дів для поновлення роботи нафто-
переробних заводів в У раїні. Про
це повідомив прем’єр-міністр Ми-
ола Азаров на своїй сторінці в
Facebook. “У понеділо в ряді б -
де проводитися нарада, на я ій
б де роз лядатися питання, я і за-
ходи треба вжити, щоб зап стити

в робот наші нафтопереробні за-
води”,— с азав він. На адаємо,
Міністерство е ономічно о роз-
вит і тор івлі вивчає питання про
можливість введення мита на ім-
портні нафтопрод ти для стим -
лювання завантаження сировиною
вітчизняних НПЗ. Наразі з 6 вели-
их заводів працює лише один —
Кременч ць ий НПЗ, повідомля-
ють У раїнсь і новини

Ріст ВВП оцінюють у 2%

Національний бан оцінює
зростання ВВП січні — травні в
2%. “За оцін ами департамент
(департамент е ономічно о аналі-
з й про ноз вання), зростання
ВВП травні прис орилося й за
січень — травень дещо переви-
щило 2%”,— зазначено в пові-
домленні оловно о бан раїни.
За даними НБУ, інде с виробниц-
тва базових ал зей за січень —
травень становив 2,2% порівняно
з анало ічним періодом мин ло о
ро

"Батько" 
першої міської
біржі
Іван МАРЕК 
“Хрещатик”

“Хрещати ” продовж є р бри “Бізнес по- иївсь и”.
Цьо о раз ми розповімо про Ми ол Хря ова — радни-
а омерції, мільйонера, пця 1-ї ільдії. Йо о постать
для Києва є надто важливою, адже саме Ми ола Гри о-
рович є ініціатором створення першої Київсь ої біржі.
Крім то о, завдя и омерсант місті з’явилися пот ж-
ні на той час м омельня та пивзавод.

Микола Григорович народився у бідній селянській родині в Курській гу�

бернії. У 14 років (1843 р.) він закінчив місцеве училище і вже тоді проявляв

неймовірний хист до комерції. Зібравши певний капітал, комерсант виру�

шає до Києва (1861 р.) з надією досягнути успіху у комерційних справах у

великому промисловому місті. Він влаштовується на роботу у фірму, яка

здійснювала закупки цукру в Україні і поставляла його до Москви та Санкт�

Петербургу. Хряков знайомиться майже з усіма відомими на той час цукро�

промисловцями, що в подальшому зіграло значну роль у становленні його

кар’єри.

Хряков чітко усвідомлював, що тогочасна система поставок цукру та ін�

шої продукції далека від досконалості, і головне — він розумів, як її можна

змінити. Тому вже в 1862 році направляє у Міську думу пропозицію “Про

створення у Києві міської біржі”. Через три роки був затверджений її устав,

автором якого теж був Хряков. Варто відзначити наполегливість Миколи

Григоровича у цій справі, адже через бюрократичні перепони створення

біржі затягнулось ще на чотири роки, і тільки в 1869 році відбулось перше

зібрання біржового комітету, на якому Хрякова було обрано головою. Його

прізвище стояло першим у списку учасників біржі, згодом до нього приєд�

налося ще 102 київських купці. Вони ж вносили власні кошти для побудо�

ви майбутнього приміщення біржі. Спочатку її планували збудувати на По�

долі, куди прибували всі товари, що транспортувались по Дніпру, але зго�

дом було прийняте рішення відкрити біржу в центрі Києва, а саме на вули�

ці Інститутській, 7. До речі, 10 тисяч рублів, яких не вистачало для будів�

ництва, виділив саме Хряков. В 1873 році будівлю першої Київської біржі

було урочисто відкрито, вона працювала щоденно крім вихідних і святко�

вих днів. Згодом це приміщення було передано Київському земельному

банку, а комерсанти переїхали у нове, на Хрещатику (на розі з Інститут�

ською), ближче до Міської думи (1886 р.).

На жаль, цієї будівлі вже немає на карті столиці, до початку Другої світо�

вої війни тут працював Київський міськвиконком — будівля була зруйнова�

на під час окупації у 1941 році. Потужності Київської біржі зростали з кож�

ним роком: якщо в 1873 вона складала лише 9 мільйонів рублів, то вже у 

80�х роках сягнула сотень мільйонів. Цікаво, що голову біржового комітету

вибирали майже пожиттєво, тож Микола Хряков займав цю посаду до самої

смерті.

Варто зазначити, що Хряков був не лише фабрикантом, якого цікавив

продаж великих партій цукру та борошна, він активно займався фінансо�

вою діяльністю. До створення біржі Микола Григорович працював у київ�

ській конторі державного банку, був членом облікового комітету з торгово�

промислових питань. Хряков був організатором будівництва декількох ве�

ликих цукрових заводів в Південно�Західному краю та найбільшої на той

час паперової фабрики. Причому кожен завод являв собою невеличке міс�

течко, де діяли школа, лікарня та бібліотека для робітників.

Чимало зробив пан Хряков і для Києва. Він першим підняв питання про

створення в місті технічного училища та організував збір коштів для будів�

ництва. Так у Києві з’явився Політехнічний інститут, на будівництво якого

було зібрано 75 тисяч рублів. Також Хрякову належала ідея створення у міс�

ті Товариства взаємного кредиту для розвитку міського будівництва. У 1871

році Микола Григорович був обраний гласним Міської думи, а у 1878 — го�

ловою синдикату цукропромисловців краю.

Крім того, комерсант створив у Києві два визначних підприємства, які

приносили йому величезні прибутки, а звичайним городянам — роботу та

достаток. Перш за все, це Київський пивоварний завод на Подолі, на яко�

му за рік вироблялось 340 тисяч відер пива на суму 410 тисяч рублів. Тут ви�

готовляли баварське, чеське, мюнхенське пиво, мед. Другий об’єкт — це

мукомельня Хрякова з потужністю в 900 тисяч пудів ячменю на рік, з якого

виготовлялось п’ять сортів борошна, що реалізовувалось в Києві, містах

Російської імперії та експортувалось до Європи. Якість борошна та пива бу�

ли високими, за що власник підприємств отримував найвищі нагороди під

час сільськогосподарських та промислових виставок.

Хряков захоплювався живописом і навіть періодично віддавав під органі�

зацію художніх виставок залу власного будинку. Микола Григорович був гли�

боко віруючою людиною — на будівництво та ремонт існуючих церков виді�

ляв чималі фінанси і 25 років був попечителем Київської духовної академії.

Хряков користувався великою пошаною у простого київського люду, адже

він ніколи не забував, що сам вийшов зі звичайних селян. Тому активно зай�

мався меценатством та допомагав нужденним і майже ніколи не афішував

своєї благодійності — кияни і без цього знали, що у допомозі їм не відкажуть.

Помер комерсант раптово — 15 травня 1900 року. Тоді у Києві бушувала

епідемія іспанки. Сучасники зазначають, що за два тижні до кончини

Микола Григорович ще активно займався питаннями, пов’язаними з про�

ектом з’єднання Києва прямою залізницею з Петербургом та Одесою. В

день поховання на вулиці Велика Підвальна, 17, де мешкав комерсант ра�

зом з родиною, зібралось декілька тисяч киян. Величезний траурний кор�

теж прослідував через усе місто і зупинявся у місцях, де працював покій�

ний — біля Міської думи, біржі, контори держбанку. Поховали Миколу

Хрякова на Аскольдовій могилі
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Короткотермінові кредити
набувають популярності
"Хрещатик" з’ясовував, яким компаніям і під які відсотки банки
готові надавати кредити
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

На рин дов отермінових
редитів затишшя — під-
приємcтва стали рідше їх
брати. В цьом році попи-
том орист ються редити
на поточні потреби омпа-
ній. Серед основних ал -
зей, з бо я их є попит
на фінансові рес рси,
можна виділити сільсь е
осподарство, виробниц-
тво прод тів харч вання і
напоїв, переробн промис-
ловість, се тор інформа-
ційних техноло ій. “Хреща-
ти ” з’ясов вав, я им ом-
паніям і під я і відсот и
бан іри отові надавати
редити.

Про те, що компанії почали рідше

отримувати довготермінові кредити,

свідчать дані дослідження ринку

банківських послуг для юридичних

осіб, яке регулярно здійснює GfK

Ukraine. Так, частка користувачів

кредиту на купівлю обладнання і

спецтехніки зменшилась у першому

кварталі цього року з 4,2 до 2,8%,

користувачів послуг торгово�екс�

портного фінансування — з 0,7 до

0,1%, інвестиційних та інших довго�

строкових кредитів — з 4,0 до 1,5%.

Проте короткотермінові кредити

порівняно з іншими банківськими

послугами матимуть найбільшу при�

вабливість для українських підпри�

ємств в майбутньому, стверджують

фахівці. Так, розпочати використову�

вати овердрафт протягом наступних

12 місяців планують 4% підприємств,

стати користувачами інших коротко�

термінових кредитів та кредитних лі�

ній збираються 3% опитаних.

В цілому, за словами Олександра

Альохіна, директора головного

управління корпоративного бізнесу

Правекс�Банку, значної активізації

кредитування не сталося, що пов’я�

зано з низкою причин: “По�перше,

спостерігається загальне погіршення

фінансово�економічної ситуації як у

світі, так і в Україні. По�друге, дефі�

цит довгострокової ліквідності і, як

результат, розрив між термінами за�

лучення депозитів і термінами необ�

хідного кредитного фінансування.

По�третє, відбулося згортання кре�

дитних програм низкою банків”.

На думку Євгена Заіграєва, ди�

ректора департаменту середнього

корпоративного бізнесу Universal

Bank, активне залучення банків�

ською системою депозитів напри�

кінці 2011 року не слід вважати сут�

тєвим індикатором бажання розгор�

тати кредитні програми: “Обсяги

кредитування економіки значною

мірою пов’язані з динамікою еконо�

мічного зростання в країні, ситуаці�

єю на зовнішніх ринках та очікуван�

нями суб’єктів економіки. Тому го�

ворити про зростання ставок за де�

позитами в 4 кварталі минулого ро�

ку лише у зв’язку із залученням до�

даткового ресурсу для кредитування

неправильно. На 2012 рік значних

темпів зростання кредитування не

прогнозувалось”.

Хто найбільше потребує 
кредитів

За даними НБУ, обсяг кредитів,

наданих підприємствам банками, на

кінець квітня 2012 року становив

583 млрд грн, темп їх приросту склав

9,8% у річному обчисленні порівня�

но з 10,7% на кінець березня. Темп

приросту кредитів у сільське госпо�

дарство складав 12,8% у річному об�

численні, а кредитів у промисло�

вість та будівництво — відповідно

3,4% та 0,8%. Найбільше зросли об�

сяги короткотермінових кредитів зі

строком погашення до 1 року (на

22,5%). Кредити з терміном пога�

шення більше 5 років збільшились

на 3,7%.

“Потреби у кредитних ресурсах

поділяються на інвестиційні та по�

точні (обігові кошти),— зауважує

Євген Заіграєв.— Потенційно інвес�

тиційна складова в Україні є дуже

значною, але готовність суб’єктів

економіки планувати та здійснювати

інвестиції залежить від стабільності

та загального бізнес�клімату в дер�

жаві. В цьому році більшим попитом

користуються кредити на поточні

потреби підприємств. Серед основ�

них галузей, з боку яких є попит на

кредитні ресурси, можна виділити

сільське господарство, виробництво

продуктів харчування і напоїв, пере�

робну промисловість, сектор інфор�

маційних технологій, телекомуніка�

цій та зв’язку, енергетику та маши�

нобудування, виробництво, гуртову

та роздрібну торгівлю товарами на�

родного споживання”.

На думку експерта, завдяки ста�

більній динаміці зростання основ�

них підгалузей сільського господар�

ства (за останні 4—5 років), на сьо�

годні виробники, переробники та

трейдери мають достатньо пропози�

цій щодо фінансування. “Сільське

господарство — одна з небагатьох

галузей економіки, яка добре пере�

жила кризу, і все більше банків гото�

ві фінансувати цей сектор,— додає

Олександр Альохін.— Однак фінан�

сові установи зацікавлені в роботі з

великими господарствами з земель�

ним банком від 20 тисяч гектарів,

які мають у наявності сучасні агро�

технології, техніку, достатні потуж�

ності для зберігання сировини. Такі

компанії можуть отримати фінансу�

вання в достатньому обсязі, навіть

частково під майбутній врожай”.

Тим не менш, фахівець звертає

увагу на наявність цілої низки проб�

лем навіть для великих агрокомпа�

ній, зокрема неможливість банків

приймати землю у заставу, практич�

но повна відсутність ринку страху�

вання майбутнього врожаю. Всі ці

фактори стримують кредитування

малих господарств.

Вартість кредитів

За словами Євгена Заіграєва, роз�

мір ставки за кредитами залежить

від багатьох чинників: фінансового

стану позичальника та його кредит�

ної історії, об’єму та строку кредиту,

потреби клієнта в інших не кредит�

них банківських продуктах. “Зага�

лом, в порівнянні з IV кварталом

минулого року, ставки знизилися на

2—4 відсоткові пункти, але ще є де�

що вищими, ніж навесні�влітку ми�

нулого року, — зазначає фахівець.—

Ми вважаємо, що до кінця поточно�

го року подальшого зниження ста�

вок очікувати не слід. Їх діапазон у

гривні при кредитуванні на 1 рік для

представників середнього корпора�

тивного бізнесу становить приблиз�

но 18—20% річних”.

Банки також пропонують клієн�

там плаваючі ставки, які відобража�

ють динаміку на ресурсному ринку.

Сьогодні вартість подібних креди�

тів є нижчою та коливається в ме�

жах 15—19% річних для усіх типів

позичальників�підприємств. “У бе�

резні�квітні ставки несуттєво зни�

зились в порівнянні з кінцем

2011 — початком 2012 року і знахо�

дились, в основному, в діапазоні

19—22% річних для однорічних

кредитів, — пояснює Олександр

Альохін. — В травні ставки зросли

приблизно на 1 відсотковий пункт.

При цьому варто зауважити, що

банки наразі пропонують в основ�

ному короткострокові ресурси

терміном до 3 місяців”.

Електронний банкінг

Дослідження GfK Ukraine засвід�

чило, що в 2012 році продовжує

зростати частка підприємств, що

користуються електронними кана�

лами зв’язку з банками. Зокрема,

порівняно до того ж періоду 2011

року, рівень користування послугою

“клієнт�банк” зріс на 5% — до 75%,

мобільним банкінгом — на 6 % — до

23%. Крім того, останні три роки

помітна тенденція до збільшення

кількості користувачів інтернет�

банкінгу серед підприємств. Зазна�

чимо також, що електронний бан�

кінг є найбажанішим засобом зв’яз�

ку з банком в майбутньому — 61%

підприємств планують використо�

вувати такі засоби комунікації, як

“клієнт�банк” чи інтернет�бан�

кінг.

За даними НБУ, обсяг кредитів, наданих підприємствам
банками, на кінець квітня 2012 року становив 583 млрд
грн, темп їх приросту склав 9,8% у річному обчисленні

порівняно з 10,7% на кінець березня
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Цей спеціалізований навчальний

заклад має багату історію, адже йо�

го було відкрито ще у 1956 році, а

сім років тому до приміщення добу�

дували новий корпус. Сьогодні за�

кладом керує директор Олександр

Ігнатов. Останніми роками тут

впроваджуються три дослідно�екс�

периментальні проекти: “Школа

повного року навчання”, “Школа

здоров’я” та “Театральний клас”.

Завдяки цьому навчальний заклад

користується чималою популярніс�

тю серед киян: за останні п’ять ро�

ків кількість учнів збільшилася від

150 до 500. На навчання приїжджа�

ють як кияни, так і школярі з об�

ласті, яких з віддалених районів

привозить шкільний автобус (у

рамках столичної програми “Місь�

кий автобус”).

Навчання цілий рік

Проект “Школа повного року на�

вчання” діє тут понад три роки, він

є основою всієї інноваційної діяль�

ності закладу та інших проектів.

Навчально�виховний процес три�

ває впродовж року: діти вчаться сім

днів на тиждень, в першій половині

дня — на уроках, а в другій — від�

відують різноманітні гуртки та сек�

ції. Під час канікул тут працюють

пришкільні табори з денним пере�

буванням дітей та виїзні табори, те�

матичні літні школи.

Викладання навчальних дисцип�

лін здійснюється на основі між�

предметних зв’язків, зокрема це бі�

лінгвальне та бінарне навчання, а

англійську мову школярі вивчають

за експериментальною програмою.

Для учнів 1�7 класів є групи про�

довженого дня, а в 10�11�му класі

школярі здобувають освіту в класах

філологічного та театрального про�

філю.

З 2010 року в навчальному закла�

ді впроваджується проект “Школа

здоров’я”, спрямований на профі�

лактику захворювань та здоровий

спосіб життя. Діти виконують ран�

кову, ритмічну, зорову та дихальну

гімнастики, займаються на профі�

лакторії “Норм�постава”. Школя�

рам роблять профілактично�оздо�

ровчий масаж, вони відвідують ба�

сейн та фітобар.

Співпраця з міськими 
театрами

Два роки в спеціалізованій школі

№ 23 діє унікальний проект “Теат�

ральний клас”, мета якого — якісна

профільна мистецька освіта учнів

10�х та 11�х класів за спеціаліза�

цією “Акторське мистецтво драма�

тичного театру і кіно”. Старшо�

класники з захопленням вивчають

основи акторської майстерності,

сценічної мови та руху, вокальне

мистецтво та хореографію, історію

театру та мистецтв.

В рамках цього проекту школа

співпрацює з Київським національ�

ним університетом театру, кіно і те�

лебачення імені І. К. Карпенка�Ка�

рого, педагоги якого викладають у

театральних класах. Доцент кафед�

ри майстерності актора та режисури

університету Євген Коровченко є

куратором експериментального

проекту “Театральний клас”. Цього

року в школі відбувся перший в

Україні випуск 11�го експеримен�

тального театрального класу. На�

вчальний заклад також співпрацює

з Київським національним акаде�

мічним театром російської драми

імені Лесі Українки.

Мистецька фортеця

Традиційно на базі школи № 23

проводяться районні, міські та між�

народні заходи художньо�естетич�

ного спрямування. Зокрема другий

рік поспіль тут організовують Між�

народний фестиваль театрального

мистецтва дитячих та юнацьких те�

атральних колективів “Театральна

маска”, в якому беруть участь дитя�

чі колективи з Польщі, Росії, Біло�

русі та України. До речі, цього року

театральна постановка зразкового

театру спеціалізованої школи № 23

“Пролісок” була визнана найкра�

щою та отримала гран�прі фестива�

лю.

У березні 2012 року в освітньому

закладі започаткували та провели

першу міську профорієнтаційну гру

“Мистецька фортеця” для учнів 9�

10 класів, під час якої учасники ма�

ли змогу розширити власний круго�

зір та виявити творчі здібності.

До слова, театральне мистецтво

в школі № 23 впроваджується не

лише у театральному класі, тут діє

театральна студія “Пролісок”, яку

відвідують понад 60 учнів 1�9 кла�

сів. Її вихованці беруть активну

участь у районних, міських та між�

народних фестивалях та конкур�

сах. Торік учні спеціалізованої

школи № 23 посіли призові місця

у Всеукраїнському благодійному

дитячому фестивалі “Чорномор�

ські ігри”, що проходить у місті

Скадовськ

День молоді відзначили 
по�екстремальному

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У столиці до Міжнародно о Дня молоді рам ах про-
рами відзначення Ро спорт та здорово о способ
життя ор аніз вали е стрим-фестиваль “Free Games”.
Учасни ів фестивалю привітали олова КМДА Оле сандр
Попов та олова Державної сл жби молоді та спорт
У раїни Равіль Сафі ллін. У столичном пар Др жби
народів на 35 майданчи ах фестивалю ияни й ості
міста побачили по азові вист пи спортсменів із понад
20 видів спорт . Фестиваль “Free Games” триватиме до
інця літа і завершиться рандіозним фіналом, в я ом
візьм ть часть е стремали не лише зі столиці, а з сієї
У раїни.

Поки увесь світ слідкує за перебігом подій на футбольних полях Євро�

2012, в столичному парку Дружби народів розпочався фестиваль прихиль�

ників менш традиційних, але від того більш захоплюючих видів спорту, а са�

ме екстремальних. На “Free Games” свої досягнення демонстрували 28 гро�

мадських організацій і близько 4 тисяч учасників, серед яких організації з

неолімпійських видів спорту і скаутські групи.

Приємно, що ті види спорту, назви яких ще декілька років тому були

складними не лише для сприйняття, а й для вимови, зараз стали неодмінни�

ми супутниками активних киян. Памп�трек, стріт�воркаут, біг�джампінг,

фріранг, болдерінг, слеклайн, скімбординг, вейкбординг — серед такого роз�

маїття активностей можна легко загубитися, але у кожного є своя історія,

своя родзинка.

Зокрема киянин Андрій, який в житті є звичайнісіньким школярем та вже

понад рік займається стріт�воркаутом, зазначив: “Я цілком випадково діз�

нався про цей вид спорту. Колись ми з татом йшли повз спортивний май�

данчик і я побачив, як один хлопець робив просто неймовірні трюки на зви�

чайному турніку. Мені це настільки сподобалося, що вже ввечері я висів на

перекладині. Звичайно, спочатку було дуже важко, але згодом постійні тре�

нування стали для мене звичною нормою. Тепер я вже не уявляю свого жит�

тя без спорту”.

На відкриття фестивалю підтримати екстремальних киян завітав голова

КМДА Олександр Попов. Переглянувши виступи спортсменів, він зазна�

чив: “Мені приємно, що фестиваль “Free Games” стартував саме у столиці.

І я також дуже радий, що у Києві існує дійсно унікальний проект — екс�

трим�парк, який не має аналогів в Україні. Впевнений, вже за рік інфра�

структура та благоустрій парку значно покращаться та відповідатимуть між�

народному рівню”. До речі, очільник КМДА став прихильником однієї екс�

тремальної дисципліни: “Чесно кажучи, я прихильник більш традиційних

видів спорту, таких як футбол чи плавання. Однак я вже думаю розширити

коло своїх вподобань. Зокрема мене дуже зацікавили водні лижі. Мені подо�

бається гірськолижний спорт, а ось на воді — це щось неординарне. Дуже

сподіваюсь, що невдовзі вдасться випробувати свої сили у цьому виді

спорту”.

Фестиваль “Free Games” протягом літа завітає до найбільших міст Укра�

їни, про це заявив організатор заходу Юрій Зозуля. “Наш фестиваль повинен

і обов’язково стане загальноукраїнським. Він об’єднає усіх людей в єдиному

спортивному пориві і дасть змогу реалізувати себе активним молодим людям

незалежно від їхніх вподобань”, — розповів “Хрещатику” пан Зозуля

У столиці розпочався фестиваль з екстремальних видів спорту 
"Free Games"

В Голосіївському районі контролюють
питання своєчасної виплати зарплати
Питання своєчасної виплати заробітної плати підприєм-

ствами та становами район знаходиться на постійном
онтролі Голосіївсь ої РДА. На мин лом тижні відб лось

чер ове засідання Тимчасової омісії з питань забезпечення по ашення
забор ованості із зарплати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
на чолі з заст пни ом олови РДА Михайлом Мош олою. На нарад б ли
запрошені ерівни и семи підприємств, станов та ор анізацій, я і мають
найбільш забор ованість по єдином соціальном внес до правління
Пенсійно о фонд У раїни в Голосіївсь ом районі. Серед них — КП “Ки-
ївсь ий іподром”, ПРАТ “ВНЗ МАУП”, Мостоб дівельний за ін № 2 ПАТ
“Мостоб д”, Управління механізації ПАТ “Мостоб д”.
Під час засідання Михайло Мош ола на олосив на персональній відпо-

відальності ерівни ів підприємств та неприп стимості несвоєчасної ви-
плати заробітної плати, том що за ожним та им випад ом стоїть он-
ретна людина, я а, чесно відпрацювавши, не має змо и забезпечити са-
мим необхідним свою родин

Організація ветеранів Голосієва 
відзначила 25*річчя
Ор анізація ветеранів Голосіївсь о о район відсвят вала свій 25-річ-

ний ювілей. З цієї на оди в Б дин ветеранів Голосієва відб лась рочис-
та з стріч ерівництва район з представни ами Ради Ор анізації ветера-
нів У раїни, Київсь ої місь ої Ор анізації ветеранів, оловами первинних
територіальних ор анізацій.
Районна ор анізація ветеранів створена 1987 році та об’єдн вала 12

первинних територіальних ор анізацій, на сьо одні їх вже 14. Усьо о на об-
лі в них значиться 30 226 осіб, зо рема часни ів бойових дій — 1025,
інвалідів війни — 1238, часни ів війни — більше 5000, ветеранів праці —
2556, дітей війни — 9450, ветеранів війсь ової сл жби — 886, вдів часни-
ів війни — 564, пенсіонерів інших ате орій — більше 9000 осіб. Серед
них є Герої Радянсь о о Союз , Герої Соціалістичної Праці, Герої У раїни,
авалери трьох орденів Слави, Тр дової слави.
Ветерани Голосієва бер ть а тивн часть вихованні молоді: постійно

проводять тематичні ле ції та бесіди зі ш олярами, розповідають про м ж-
ність та ероїзм раїнсь о о народ під час війни.
Попри свій ві , ветерани залишаються молодими д шею, об’єдн ються

в рт и за інтересами, разом співають, танцюють і з задоволенням бе-
р ть часть районних та місь их заходах

У Святошинському лісі відбулася 
першість з гірського велоспорту
Нещодавно в Святошинсь ом лісі відб лася першість

ЦСПК “Спорт для всіх” з ірсь о о велоспорт . В зма ан-
нях прийняли часть 24 спортсмени, я і представляли
оманд ПК “Спринт” та СК “Голосєєво”. Важ а дистанція

15 м дісталась спортсменам, я і ідно здолали цю відстань з арним ре-
з льтатом. В наполе ливій боротьбі призові місця завоювали найспритні-
ші та найвитриваліші: I місце — Іван Чернюта (ПК Спринт), II місце — І ор
Бо олюбов, III місце — Данило Землянч (СК “Голосєєво”).
Призери та переможці б ли на ороджені дипломами та медалями. На-
ородження проводили дире тор ЦСПК “Спорт для всіх” О. Євт шен о та
оловний с ддя Ю. Кононен о

Вже два ро и поспіль в спеціалізованій ш олі № 23 діє ні альний прое т "Театральний лас", мета я о о – я існа
профільна мистець а освіта чнів 10-х та 11-х ласів

Новини районів

Школа, де готують 
майбутніх акторів
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

В спеціалізованій ш олі
№ 23 з по либленим ви-
вченням ан лійсь ої мови
(Деснянсь ий район), що
розташована в мі рорайо-
ні Би івня, навчаються ді-
ти з сьо о Києва і навіть
з Київсь ої області. Успіх
ш оли ле о пояснити:
для чнів т т впровадж ю-
ться прое ти, спрямовані
на оздоровлення та на-
вчання протя ом сьо о
ро , а та ож проводиться
профільна мистець а осві-
та.

Навчальний за лад має ба ат історію, адже йо о б ло від рито ще 1956 році,
а сім ро ів том до приміщення доб д вали новий орп с

В освітньому закладі № 23 діти навчаються без вихідних
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Забезпеч ємо реалізацію соціальних ініціатив
Президента У раїни

Однією із перших станов, що розпочала реалізацію соціальних
ініціатив Президента У раїни, є Фонд соціально о страх вання від
нещасних випад ів на виробництві та професійних захворювань
У раїни, — розповідає дире тор ви онавчої дире ції Фонд
Валерій АКОПЯН.

Важливою частиною реформ в У раїні є нова соціальна політи а,
націлена на по ращення я ості життя та доброб т людей. "Держава
через нові соціальні ініціативи підтримає всіх, хто потреб є допомо и", —
на олосив Президент У раїни Ві тор Ян ович.
Невипад ово, що одним з основних принципів, за ладених в соціальні

ініціативи Президента, є адресність допомо и для тих ате орій
населення, я і потреб ють першочер ової підтрим и, том числі
потерпілих на виробництві та членів їх сімей.
Про позитивні зміни сфері соціально о страх вання від нещасно о

випад на виробництві свідчить ряд проведених перерах н ів страхових
виплат потерпілим на виробництві та членам їх сімей.
З 1 березня 2012 ро відповідно до ст. 29 За он У раїни "Про

за альнообов'яз ове державне соціальне страх вання від нещасно о
випад на виробництві та професійно о захворювання, я і спричинили
втрат працездатності" здійснено перерах вання розмір щомісячної
рошової с ми в разі част ової чи повної втрати працездатності, що
омпенс є відповідн частин втрачено о заробіт потерпіло о, та
щомісячної страхової виплати особам, я і мають на це право в разі втрати
од вальни а.
При цьом , вперше з час творення Фонд перерах вання проведено

на оефіцієнт зростання не реальної, а номінальної заробітної плати. У
зв'яз з цим ма симальний оефіцієнт зростання щомісячної страхової
виплати з 1 березня 2012 ро с ладає 1,176 (17,6%) проти 1,102 (10,2%)
2011 році.
Щомісячна страхова виплата при проведенні перерах н визначається

з від ори ованої на вищезазначені оефіцієнти підвищення страхових
виплат середньомісячної заробітної плати потерпіло о відповідно до
ст пеня втрати йо о професійної працездатності.
Та им чином, середня щомісячна страхова виплата в разі част ової чи

повної втрати працездатності, що омпенс є відповідн частин
втрачено о заробіт потерпіло о, з 1 березня 2012 ро збільшилася на
135 ривень.
Відта , зв'яз з проведенням зазначено о перерах н збільшення

фінанс вання на щомісячні страхові виплати в разі част ової чи повної
втрати працездатності та щомісячн виплат особам, я і мають на це
право в разі втрати од вальни а, в поточном році становить близь о
370,0 млн. ривень.
30 березня 2012 ро правлінням Фонд соціально о страх вання від

нещасних випад ів на виробництві та професійних захворювань У раїни
роз лян то механізм ос часнення щомісячної страхової виплати особам,
я им вона б ла призначена до 2006 ро , та прийнято постанов №15
"Про проведення перерах н щомісячних страхових виплат потерпілим
та членам їх сімей 2012 році". При цьом план ється провести
перерах но щомісячних страхових виплат потерпілим та членам їх сімей,
я і отрим ють та і виплати станом на 1 березня 2012 ро , та я им
перерах но цих виплат здійснювався до 1 березня 2006 ро .
Та им чином, в вітні більш ніж 227 тисяч потерпілих отримали

підвищені страхові виплати. В рез льтаті середній розмір доплати
ожном потерпілом становить 305 ривень. При цьом , ожної особи
розмір збільшення індивід альний.
Ще одне с ттєве за важення: від ори ована заробітна плата не може

перевищ вати ма симальн величин бази нарах вання єдино о внес
на за альнообов'яз ове державне соціальне страх вання на дат
проведення перерах н . У та ом разі розмір щомісячної страхової
виплати зменшенню не підля ає.
С ма перераховано о розмір щомісячної страхової виплати та пенсії

по інвалідності не може перевищ вати від ори ован заробітн плат .
З метою проведення першо о етап ос часнення страхових виплат з

1 березня 2012 ро для потерпілих, я им виплати б ли призначені до
1 січня 2006 ро , бюджеті Фонд передбачено 373,5 млн. ривень.
При цьом , для фінанс вання шахтарсь их ре іонів передбачено

304,1 млн. рн, або 81%, з них: Донець а обл. — 146,8 млн. рн;
Л ансь а обл. — 55,8 млн. рн; Дніпропетровсь а обл. — 64,4 млн. рн;
Львівсь а обл. — 25,6 млн. рн; Волинсь а обл. — 6,5 млн. рн;
Кірово радсь а обл. — 5,0 млн. рн.
Для проведення вищезазначено о перерах н потерпілим на

виробництві та членам їх сімей, Фондом в вітні спрямовано 33,4 млн.
ривень.
Та ож, виходячи з реальних можливостей, ми сьо одні працюємо над

поетапним вирішенням проблеми ос часнення страхових виплат та
встановленням соціальної справедливості щодо розмірів цих виплат,
призначених різні ро и.
Насам інець хоч зазначити, що Фонд соціально о страх вання від

нещасних випад ів на виробництві та професійних захворювань У раїни і
надалі б де робити все, аби по ращити соціальний захист та доброб т
наших ромадян.
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Зважаючи на ситуацію із загибеллю тварин у Київському зоологічному
парку (індійського слона, самки верблюда двогорбого та самки бізона),
на пленарному засіданні сесії Київської міської ради, яке відбулося 17
липня 2010 року, рішенням Київради № 978/4416 було створено тимча!
сову контрольну комісію щодо перевірки Київського зоологічного парку,
яку очолив Гавриленко О. Б. До складу комісії увійшли депутати Київської
міської ради Бригинець О. М., Баранов!Мохорт С. М., Закревська Л. О.,
Давиденко О. В., Дробот Б. В., Казаков Д. Ю., Миронова З. М., Мошен!
ський В. З. та Резніков О.Ю. Основними завданнями тимчасової кон!
трольної комісії щодо перевірки діяльності Київського зоологічного парку
згідно з рішенням Київради від 17.06.10 № 978/4416 були:

1) з'ясування причин загибелі тварин;
2) перевірка стану утримання і догляду за тваринами;
3) надання пропозицій щодо запобігання ситуаціям із загибеллю тва!

рин у Київському зоологічному парку.
З метою вирішення поставлених завдань головою тимчасової кон!

трольної комісії було розіслано запити відповідним органам щодо резуль!
татів перевірки причин загибелі тварин, стану утримання і догляду за тва!
ринами, а також порушень природоохоронного законодавства у Київсько!
му зоологічному парку, в тому числі: до Міністерства охорони навколиш!
нього природного середовища, Державного комітету ветеринарної меди!
цини України (Державного науково!дослідного інституту з лабораторної
діагностики та ветеринарної медицини), Інституту зоології ім. І.І. Шмаль!
гаузена НАН України, Головного управління ветеринарної медицини м.
Києва, Державної екологічної інспекції, Київської природоохоронної про!
куратури, Головного фінансового управління, Київського еколого!культур!
ного центру та до Київського зоологічного парку.

У результаті узагальнення наданої інформації можна зробити такі вис!
новки.

1. Щодо з'ясування причин загибелі тварин
Відповідно до інформації, наданої Державним комітетом ветеринарної

медицини України (Державним науково!дослідним інститутом з лабора!
торної діагностики та ветеринарно!санітарної експертизи, лист від
04.08.10 № 1619) щодо результатів проведених досліджень та ветери!
нарної експертизи загиблих тварин — індійського слона, самки верблюда
двогорбого та самки бізона, причини загибелі тварин встановлено.

За результатами дослідження патологічного матеріалу слона індійсько!
го (звіт про результати досліджень № 134п/10/3/3 та № 0133п/10) визна!
чено судинні зміни в організмі тварини, які супроводжуються дистрофією
клітин паренхіми відповідних органів та їх некрозом. Відзначений генера!
лізований застій крові, набухання та десквамація ендотелію, набряк спо!
лучнотканинної строми; відзначені чисельні крововиливи, які відобража!
ють подразнення судин, що супроводжує шок. Шок міг мати кардіоген!
ний, нейрогенний або септичний характер. Окремо відзначено, що хіміко!
токсикологічні ознаки фосфіду цинку, зоокумарину, миш'яку або ртуті у
матеріалі та шлунку слона відсутні. Тобто тварина померла власною
смертю через хронічні захворювання загального характеру.

Відповідно до звітів про результати дослідження патологічного матері!
алу самки верблюда двогорбого № 0169п/10 та № 0169п/10/5/6 тварина
померла з ознаками атонії, колік та гострої інтоксикації. За результатами
лабораторних досліджень у досліджуваному матеріалі виявлено збудника
колібактеріозу — Е. Соlі, патогенного для білих мишей, та збудника псев!
домонозу — Рseudomona aeruginosa, що призвели до загального погір!
шення стану тварини та бактеріальної емболії судин мікроциркулярного
русла, а також розширення ділянки розмноження бактерій в паренхімі та
інтерстиції органів.

Відповідно до протоколу № 4 розтину трупа бізона американського
(звіти про результати лабораторних досліджень № 275/0187п/10,
N()188п/10, № 0187п/10 та № 0187п 10/6/7) в організмі загиблої твари!
ни було виявлено такі патологоанатомічні зміни: серозно!геморагічний
перитоніт, геморагічно!некротичний абомазит, серозне запалення бри!
жових лімфовузлів, геморагічний діатез серозних оболонок органів черев!
ної порожнини, розширення серця, гіпертрофічний цироз та знекровлен!
ня печінки, венозна гіперемія та набряк легень, розлиті підшкірні крово!
виливи, відмічено ознаки сепсису в усіх органах; бактеріологічних збуд!
ників та хіміко!токсичних речовин у досліджуваному матеріалі, як і в кор!
мі тварини, не виявлено.

Слід відзначити думку голови Київського еколого!культурного центру
Борейка В. Є., який підкреслює, що колекція тварин Київського зоологіч!
ного парку практично повністю складається з тварин похилого та літньо!
го віку, так званих "прабабусь, прадідусів, бабусь та дідусів" тваринного
світу, і, природно, що ці тварини частіше помирають від різних хронічних
захворювань та старіння, аніж молоді особини. 'Гак, згідно з наявною ін!
формацією на фізіологічне старіння та викликані ним хронічні захворю!
вання у Київському зоологічному парку страждають:

! леопард "Самурай" — аутомутиляція, стереотипія;
! олень Давида — ендометрит, вікові функціональні системні порушен!

ня;
! зебри (4 ос.) — перманентний конфлікт між домінантами (травма!

тизм);
! малайський ведмідь — глаукома, кератит, вікові функціональні сис!

темні порушення (старіння);
! горила — хронічний поліартрит (у період загострення парез кінцівок),

і вікові системні функціональні порушення (старіння);
! гуанако — хронічний періостит, вікові системні функціональні пору!

шення (старіння);
! гіпопотам — артрит, вікові системні функціональні порушення (старіння);
! як "Азартна" — вікові системні функціональні порушення (старіння);
! носоріг — вікові системні функціональні порушення (старіння);
! левиця "Вікі" — вікові системні функціональні порушення (старіння);
! казуар, пелікан, орел могильник — вікові функціональні порушення

(старіння);
! антилопа Нільгау "Райдуга", 1998 р. н.— актиномікоз нижньої щеле!

пи (хронічна форма);
! кінь Пржевальського — неоплазія піхви (проведено два хірургічні лі!

кування).

Тієї ж самої думки дотримується і член комісії по перевірці роботи Ки!
ївського зоопарку, заступник директора Інституту зоології ім. І.І. Шмаль!
гаузеиа НАН України, доктор біологічних наук Довгаль І. В., яка у наданій
від 17.08.10 довідці зауважує: "Мушу відмітити, що перевірка зоопарку
показала ряд недоліків в організації його роботи, хоча вони не мають сис!
темного характеру і не позначаються на умовах утримання та годівлі тва!
рин". Тобто факти загибелі тварин, які викликали громадський резо!
нанс,— за словами Довгаль І. В.,— не можуть бути викликані організацією
роботи зоопарку.

2. Перевірка стану утримання і догляду за тваринами
У своїх висновках щодо перевірки стану утримання і догляду за твари!

нами тимчасова контрольна комісія керувалася актами перевірки щодо
дотримання вимог природоохоронного законодавства Державної еколо!
гічної інспекції в м. Києві від 23.03.09, від 30.07.09, від 17.08.09, від
12.11.09, від 22.04.10, від 22.01.10, від 27.05.10, від 01.06.10 та від
04.06.10.

Узагальнивши надану інформацію, контрольна комісія дійшла таких
висновків: утримання тварин організовано різноманітно — в експозицій!
них вольєрах, клітках, приміщеннях, відповідно до видового складу тва!
рин, з урахуванням їх фізіологічних потреб.

Копитні тварини утримуються у відкритих вольєрах. Теплолюбні види
тварин (жирафи, антилопа Нільгау, орикси, зебри, худоба Ватусі тощо)
утримуються у зимових приміщеннях. Щодня проводиться планове при!
бирання всіх вольєрів та експозиційних приміщень. Травмування зебр,
про яке йшлося у засобах масової інформації, відбувалося з природних
причин: самець зебри кусав самок, виявляючи таким чином свою при!
родну домінантність, така поведінка типова для зазначеного виду тварин,
коли вони утримуються у неволі. Нині їх утримують окремо, зебри мають
задовільний стан. Експерименти зі збагачення середовища у зоологічно!
му парку не проводились.

Основна кількість поголів'я птахів (водоплавні, хижі, наземні) утри!
муються в експозиційних вольєрах. Водоплавні птахи, які не бояться мо!
розів, розміщені біля пташника на озерах, теплолюбні переведені до за!
критих приміщень: для них облаштовано спеціальне приміщення для ут!
римання теплолюбних видів у зимовий період року.

Примати (нижчі, людиноподібні) знаходяться та експонуються в об!
лаштованих опалювальних приміщеннях для зимового утримання. Мавпи
отримують повний раціон годування та вітамінний комплекс (клюква, ли!
мони, банани, манго, яблука тощо). Планове прибирання приміщень про!
водиться двічі на день.

Хижі тварини (тигри, леви, леопард) утримуються в експозиційному
павільйоні "Острів звірів", в якому облаштовано внутрішні клітки та зов!
нішні експозиційні вольєри.

Ведмеді (бурі, білокоготні, тянь!шанські, гімалайські) утримуються у
вольєрах для зимування. На зимовий час для ведмедів облаштовуються
барлоги для сплячки. Проводиться (анажировка) посилення раціону для
підготовки до сплячки. Ведмедів годують двічі на день, при зниженні тем!
ператури до мінусової змінюється раціон годування, ведмеді залягають у
сплячку, після чого вольєри зашиваються фанерою і ведмедів не турбу!
ють до весни. Прибирання вольєрів здійснюється щоденно.

Рептилії, амфібії, риби, комахи тощо, теплолюбні тварини утримують!
ся в тераріумах, акваріумах, частина з них експонується в павільйонах, а
частина знаходиться в лабораторії.

Всі тваринницькі приміщення обладнані водопостачанням, їх санітар!
но!технічний стан задовільний. Прибирання всіх вольєрів проводиться
щоденно, всі тваринницькі приміщення обладнані водопостачанням. За
висновками інспекторів ветеринарної медицини Головного управління ве!
теринарної медицини в м. Києві умови утримання тварин відповідають
ветеринарно!санітарним та гігієнічним вимогам. Загальний клінічний стан
тварин, які знаходяться на експозиції, — задовільний.

У Київському зоологічному парку є шпиталь ветеринарної медицини, в
якому нещодавно проведено ремонтні роботи. Матеріально!технічна ба!
за відділу ветеринарної медицини відповідає сучасним вимогам щодо об!
слуговування диких тварин: у наявності та в робочому стані рентгенапа!
рат, ультразвуковий сканер, електрокардіограф, пульс!оксиметр, облад!
нання для дистанційних ін'єкцій тощо. Відділ забезпечений необхідною
кількістю лікувально!профілактичних засобів, що зберігаються в "матері!
альній" ветеринарного шпиталю. У наявності дезінфікуючі засоби, одно!
разовий спецодяг та протиепізоотичні комплекти.

На кожну загиблу тварину (ссавці, птахи, рептилії, земноводні, риби)
оформлюються акти розтину. На тварин, що надходять в зоопарк (за на!
уковим обміном, купівля тощо) оформлюються супровідні ветеринарні
документи (ветеринарні свідоцтва за формою № 1). Наявна нормативно!
правова ветеринарна документація, що регламентує діяльність відділу ве!
теринарної медицини.

Також було проведено обстеження кормокухні, на якій проходить під!
готовка кормів для годування тварин. Підготовка кормів проводиться що!
денно згідно з затвердженими раціонами по кормовій відомості. Для кож!
ної тварини затверджено окремий раціон. Раціони складають спеціалісти!
зоологи згідно з нормами годування, які узгоджуються з фахівцями інших
зоопарків. Зміни в раціони вносяться тільки за приписами ветеринарних
лікарів. На момент перевірки Державною екологічною інспекцією на кухні
була велика кількість різноманітних кормів (овочі, фрукти та комбікорми)
для різних видів тварин. Усі овочі та фрукти були доброякісними, без по!
шкоджень та гнилі, тваринам даються в чистому (митому) вигляді. Вете!
ринарно!санітарний стан виробничих приміщень задовільний. Якість кор!
мів щоденно контролюється фахівцями ветеринарної медицини. На кор!
ми тваринного походження є ветеринарні свідоцтва (за формою № 2).
М'ясотуші зберігаються в холодильних камерах, підвішені на гаках. Пер!
сонал кормокухні забезпечений спецодягом. Зі слів відповідальної особи
по кухні, раціон тварин не зменшується, постійно додержуються встанов!
лені норми.

Дератизація, дезінсекція та дезінфекція проводяться ветеринарно!са!
пітарним загоном м. Києва, акти на проведені роботи зберігаються в
окремій папці. Ветеринарно!санітарний стан території зоопарку, воль!
єрів, приміщень кліток на день перевірки задовільний.

Про продовження роботи тимчасової контрольної комісії Київради 
щодо перевірки діяльності Київського зоологічного парку

Рішення Київської міської ради № 74/5461 від 31 березня 2011 року
Відповідно до підпункту 11 пункту 1 статті 26 та статті 48 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 16.9

статгі 16 Регламенту Київради Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома звіт тимчасової контрольної комісії Київради щодо перевірки діяльності Київського зоологічного парку згідно з додатком.
2. Продовжити роботу тимчасової контрольної комісії Київради щодо перевірки діяльності Київського зоологічного парку на термін шість місяців у

такому складі:
голова тимчасової контрольної комісії Київради — Бригинець Олександр Михайлович, депутат Київської міської ради;
члени тимчасової контрольної комісії:
— Гавриленко Олександр Борисович, депутат Київської міської ради;
— Баранов!Мохорт Сергій Миколайович, депутат Київської міської ради;
— Закревська Людмила Олександрівна, депутат Київської міської ради;
— Давиденко Олексій Володимирович, депутат Київської міської ради;
— Дробот Борис Віталійович, депутат Київської міської ради;
— Казаков Дмитро Юрійович, депутат Київської міської ради;
— Миронова Зоя Михайлівна, депутат Київської міської ради;
— Мошенський Валерій Захарович, депутат Київської міської ради;
— Резніков Олексій Юрійович, депутат Київської міської ради;
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань культури та туризму.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 31.03.2011 № 74/5461

ЗВІТ
тимчасової контрольної комісії щодо перевірки Київського зоологічного парку

Розважальні заходи на території зоопарку не проводяться. Час від ча!
су, співробітниками зоопарку проводяться заходи з нагоди днів наро!
дження для дітей, які організовуються виключно у вигляді гри!екскурсії.

2.1. Перевірка стану утримання загиблих у зоопарку тварин
За вимогою прокуратури м. Києва від 27.05.10 № 894 1 червня 2010

року Державною екологічною інспекцією в м. Києві було проведено пере!
вірку по факту загибелі самки верблюда на кличку "Мая" у Київському
міському зоологічному парку. В ході перевірки було проведено обстежен!
ня вольєра, в якому утримувалася тварина, вивчення умов утримання та
раціону її годування. В результаті проведеної перевірки було встановле!
но: тварина утримувалась у зовнішньому експозиційному вольєрі разом з
двома іншими самицями верблюда та чотирма кіньми Пржевальського.
Годівля проводилася тричі на день відповідно до встановленого фахівця!
ми раціону тварин. За останній рік раціон не змінювався.

Погіршення стану самки верблюда по кличці "Мая" було помічено 20
травня 2010 року: тварина відмовилася від кормів і була пригнічена. Того
ж вечора тварину було переведено до окремого вольєра для ветеринар!
ного спостереження та вжито відповідних терапевтичних заходів. Протя!
гом усього часу хвора тварина перебувала під наглядом ветеринарних лі!
карів. Згідно з результатами лабораторних досліджень, зроблених після
розтину тварини, вона загинула від чисельних сепсисів внутрішніх орга!
нів, що були викликані збудниками колібактеріозу — Е. Соlі, патогенного
для білих мишей, та збудником псевдомонозу — Рseudomona aeruginosa. 

Нині верблюди та коні Пржевальського, як і залишились в зоопарку,
перебувають у задовільному стані.

За вимогою прокуратури м. Києва від 25.05.10 № 807/4!258!вих!10
4 червня 2010 року Державною екологічною інспекцією в м. Києві було
проведено перевірку по факту загибелі 30.05.10 самки бізона американ!
ського на кличку "Вія", яка утримувалася у Київському зоологічному пар!
ку. В ході перевірки було проведено обстеження вольєра, в якому утри!
мувалася тварина, вивчення умов утримання та раціону її годування. В
результаті проведеної перевірки було встановлено: загибла тварина утри!
мувалася у відкритому експозиційному вольєрі розміром 25 на 20 метрів
разом із двома іншими представниками цього виду (самцем та самицею
бізона американського). Годівля проводилася тричі на день відповідно до
встановленого фахівцями раціону тварин. За останній рік раціон не змі!
нювався.

Зранку 30 травня 2010 року тварина почувалася добре, підходила до
кормів і годувалася, як звичайно. У другій половині дня, коли працівники
робили обхід тварин, було помічено, що самка бізона лежить на боці й не
рухається. Патологоанатомічний розтин тіла бізона показав, що тварина
загинула від чисельних сепсисів внутрішніх органів, серозно!геморагічно!
го перитоніту, геморагічно!некротичного абомазиту, серозного запален!
ня брижових лімфовузлів, геморагічного діатезу серозних оболонок орга!
нів черевної порожнини, розширення серця, знекровлення печінки та на!
бряку легень. Слід підкреслити, що згідно з інформацією Головного
управління ветеринарної медицини м. Києва (№ 137/86 від 17.08.09) бі!
зон (разом з гіпопотамом, носорогом, яком, горилою, страусом!казуа,
оленем Давида, гуанако та гаялом) з весни 2009 року знаходилися під
спостереженням фахівців ветеринарної медицини з приводу фізіологічної
старості.

Нині бізони, які залишились в зоопарку, перебувають у задовільному
стані.

У ході проведеної перевірки було виявлено низку порушень природо!
охоронного законодавства. Розпорядженням Київської міської державної
адміністрації від 29.03.00 № 433 "Про Київський зоологічний парк" за!
тверджено Положення про Київський зоологічний парк, на підставі якого
він здійснює функції господарювання на відповідній території (державний
акт на право постійного користування землею на площі 33,6602 га), май!
но (основні фонди та оборотні кошти) та інші матеріальні цінності, які на!
лежать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, за!
кріплені за зоопарком на праві оперативного управління. Проте Положен!
ня про Київський зоологічний парк від 29.03.2000 не затверджено органа!
ми Мінприроди, що суперечить пункту 1.6 Положення про зоологічний
парк загальнодержавного значення, затвердженого наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища № 21/46 від 20.02.98.

Під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прий!
няття в експлуатацію об'єктів або споруд підприємство не додержується
екологічних вимог, а саме: немає проектів, дозволів, висновків екологіч!
них експертиз, оцінки впливу на навколишнє природне середовище та ін!
шої погоджувальної документації, за винятком висновку Державної еколо!
гічної експертизи на реконструкцію котельні, що є порушенням статей 26,
29, 51 Закону України "Про охорону навколишнього природного середо!
вища", статті 14 Закону України "Про екологічну експертизу".

Основними завданнями зоологічного парку є формування та утриман!
ня колекцій тварин; збереження і відтворення в штучних умовах тварин, у
першу чергу зникаючих, рідкісних, занесених до Червоної книги України і
міжнародних Червоних списків. Проте підприємство протягом дев'яти ро!
ків не отримало дозволу на утримання та розведення диких тварин, що є
порушенням стаїті 8 Закону України "Про захист тварин від жорстокого
поводження".

Немає проекту організації території зоологічного парку, а також розпо!
ділу території по зонах: експозиційна; наукова; рекреаційна; господар!
ська, що є порушенням статті 36 Закону України "Про природно!заповід!
ний фонд".

Протягом 2008—2010 років підприємство вилучило з обліку зоологічної
колекції близько 30 видів тварин, більшість з яких занесені до Червоної
книги України і міжнародних Червоних списків та перебувають під особли!
вою охороною держави, без подання звітності про рух тварин до спеці!
ально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
екології та природних ресурсів, що є порушенням статті 46 Закону Укра!
їни "Про тваринний світ", стаїті 64 Закону України "Про охорону навко!
лишнього природного середовища", статті 12 Закону України "Про Чер!
вону книгу України", крім того, платна та безоплатна передача рідкісних
та таких, що перебувають під загрозою знищення, тварин фізичним та
юридичним особам з подальшими змінами права власності на тварин
здійснюється без погодження з виконавчим органом Міністерства охоро!
ни навколишнього природного середовища, що є порушенням статей 6,
7 Закону України "Про Червону книгу України".

Значна частина території Київського зоологічного парку загальнодер!
жавного значення вкрита зеленими насадженнями, частина яких складає!
ться із рослин, занесених до Червоної Книги України та які потребують
особливого захисту, збереження й вивчення, а також повинні перебувати
під посиленою охороною з боку держави. Незважаючи на це, на підпри!
ємстві не проводиться інвентаризація зелених насаджень, немає паспор!
та об'єкта зеленого господарства, в якому визначається розподіл наса!
джень за породами, діаметром, віком, якісним станом та їх кількість, пло!
ща під дорогами, алеями, майданчиками, спорудами, площа під зелени!
ми насадженнями, що порушує статтю 28 Закону України "Про благоуст!
рій населених пунктів". Крім того, підприємством не враховуються поточ!
ні інвентаризаційні зміни, пов'язані з видаленням зелених, сухостійних чи
аварійних дерев, газонів, чагарників, та втрати зелених насаджень, які ви!
никли внаслідок природних явищ чи антропогенних чинників. Відсутність
інформації шодо річної інвентаризації зелених насаджень, на підставі якої
до паспорта об'єкта зеленого господарства вносяться усі поточні зміни
(приріст та ліквідація озеленених ділянок, зменшення кількості дерев, ку!
щів тощо), сприяє самоцільному та безконтрольному знищенню зелених
насаджень на території зоопарку та дає можливість використовувати не!
обліковані зелені насадження на свій розсуд, що спричиняє, як наслідок,
те, що кошти не надходять до Державного бюджету України. Так, за фак!
том виявленого правопорушення — знищення газону звичайного на тери!
торії зоологічного парку заподіяна матеріальна шкода державі, розраху!
нок якої буде проведено додатково і пред'явлено претензію в установле!
ному чинним законодавством порядку (акти Державної екологічної інспек!
ції від 27.05.10 та від 04.06.10).

Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
та документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання до!
зволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, не роз!

роблені, що є порушенням статті 31 Закону України "Про охорону атмо!
сферного повітря". Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмо!
сферне повітря немає з 01.01.07, що суперечить статтям 10, 11 Закону
України "Про охорону атмосферного повітря" та статті 38 Закону України
"Про охорону навколишнього природного середовища".

Також виявлено певні порушення у сфері поводження з відходами. Під!
приємством відповідно до статей 32, 39 "Про відходи" та згідно з поста!
новою Кабінету Міністрів України від 03.08.98 № 1218 отримано дозвіл па
розміщення та ліміти на утворення та розміщення відходів на 2009 рік
№ 8039100000!010047, видані Державним управлінням охорони навко!
лишнього природного середовища в м. Києві. Проте на підприємстві не
організовано ведення первинного поточного обліку відходів (журнали),
що є порушенням статей 17, 39 Закону України "Про відходи", постанови
Кабінету Міністрів України № 2034 від 01.11.99, на підприємстві не про!
ведено інвентаризації відходів виробництва.

З Київським зоологічним парком укладено такі договори на передачу
відходів: договір від 28.01.09 № 3202!09 з ЗАТ "Вторкольормет" на пере!
дачу брухту чорних та кольорових металів; договір па приймання та захо!
ронення твердих побутових відходів від 20.01.09 № 610173 з ВАТ "Київ!
спецтранс"; але договорів па передачу інших видів відходів немає. В ході
огляду території підприємства встановлено розміщення таких відходів, які
не враховані в дозволі та лімітах на відходи № 8039100000!010047, що є
порушенням статей 32, 39 Закону України "Про відходи", а саме:

— органічні відходи, що утворюються в Київському зоопарку внаслідок
життєдіяльності тварин (екскременти, гній, солома, тирса, порохно, пісок
з пташиним послідом, недоїдки фруктів та овочів тощо);

— відходи, які утворюються внаслідок діяльності господарського сек!
тора (масний пісок, масне ганчір'я, відпрацьовані абразивні круги, від!
працьовані фільтруючі елементи тощо).

Встановлено порушення правил складування, розміщення, зберігання,
утилізації відходів на території підприємства, а саме: розливи мастил на
прилеглу територію з твердим покриттям, ганчір'я, пісок (відходи III кла!
су небезпеки) збираються та зберігаються разом з твердими побутовими
відходами, що є порушенням ДсанПіН 2.2.7.029!99.

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що в усіх на!
прямах діяльності Київського зоологічного парку немає контролю з боку
держави, що призводить до порушення чинного законодавства України.

За таких обставин відповідно до результатів проведеної перевірки в
подальшому буде вжито всіх необхідних заходів щодо приведення робо!
ти зоологічного парку у відповідність до вимог природоохоронного зако!
нодавства України.

З метою усунення виявлених недоліків, на підставі статей 15, 20, 35
Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища",
статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду у сфері
господарської діяльності" директору Київського зоологічного парку було
видано відповідні приписи, що є обов'язковими для виконання.

3. Надання пропозицій із запобігання ситуаціям, що призводять до за!
гибелі тварин у Київському зоологічному парку

Перевірка зоопарку показала низку недоліків в організації його роботи,
хоча вони не позначаються на умовах утримання та годівлі тварин. Пере!
важна більшість недоліків може бути виправлена за короткий час. Тобто
факти загибелі тварин, що викликали громадський резонанс, не могли
бути викликані виключно організацією роботи керівництва зоопарку.

Багато з вказаних недоліків залишилися ще з часів роботи кількох по!
передніх директорів зоопарку, що, в першу чергу, пов'язано з їх частою
зміною, відсутністю досвіду та часу на те, щоб його напрацювати. Це і є
головною причиною всіх недоліків у роботі Київського зоологічного парку.

У зв'язку з цим і враховуючи особливе положення Київського зоопарку
як столичного, тимчасова контрольна комісія вважає за доцільне реко!
мендувати запросити як тимчасового куратора одного з директорів зоо!
парків України, де добре налагоджений менеджмент, наприклад, дирек!
тора Миколаївського зоопарку В. М. Топчія.

З урахуванням необхідності перспективного розвитку Київського зоо!
логічного парку вважаємо доцільним запросити також працівників Євро!
пейської Асоціації Зоопарків та Акваріумів (ЕАZА) як кураторів Київського
зоопарку для кращої координації планів реконструкції і розвитку зоопар!
ку відповідно до міжнародних стандартів, наприклад, Домініка Тропеано,
директора зоопарку Колчестер (Велика Британія), Куна Брауера (Іспа!
нія) — виконавчого директора ЕАZА або Еріка ван Вліта — зоодизайнера
(Нідерланди), які відвідували Київський зоопарк і знайомі з ситуацією у
ньому.

З метою подальшого розвитку зоопарку комісія рекомендує розгляну!
ти питання про стратегічне забезпечення реалізації існуючого спеціально!
го статусу державного значення, який має Київський зоопарк.

Для поліпшення фінансування, яке є недостатнім, особливо за необхід!
ності покращення умов утримання тварин, необхідно вивести Київський
зоологічний парк з підпорядкування міської адміністрації та з юрисдикції
Міністерства культури, залишивши Київський зоологічний парк у підпо!
рядкуванні Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України та Кабінету Міністрів України як об'єкта природно!заповідного
фонду зі спеціальним статусом. Розглянути можливість фінансування Ки!
ївського зоопарку з державного, а не з міського бюджету.

Також необхідно розробити та реалізувати план генеральної рекон!
струкції Київського зоологічного парку з метою приведення норм утри!
мання тварин до європейських стандартів з обов'язковим врахуванням
рекомендацій Європейської Асоціації Зоопарків та Акваріумів (ЕАZА) та ін!
ших міжнародних організацій, що здійснюють моніторинг зоопарків Євро!
пи. Для цього необхідно розробити і затвердити сучасні нормативи по ут!
риманню тварин у зоопарках України. За основу можна взяти нормативні
докуменіи ЕАZА, наприклад, Міnimum Standarts for the Accommodation and
Care of Animals in Zoos and Aquaria (Мінімальні стандарти Європейської
Асоціації Зоопарків та Акваріумів по розміщенню та утриманню тварин у
зоопарках та акваріумах).

Враховуючи все вищевикладене, тимчасова контрольна комісія дійшла
таких висновків:

1. Завдання, визначені пунктом 3 рішення Київради від 17.06.10
№ 978/4416, тимчасовою комісією виконані: причини загибелі тварин ви!
кладено у звіті, результати перевірки стану утримання та догляду за тва!
ринами задовільні, пропозиції із запобігання виникненню ситуацій із за!
гибеллю тварин представлено у звіті, але вони потребують доопрацюван!
ня.

2. У ході роботи було встановлено, що ситуації із загибеллю тварин, по
факту яких було створено тимчасову контрольну комісію, не пов'язані з
персоналіями будь!яких із керівників Київського зоологічного парку, ос!
кільки після заміни директора Березіної С. В. новим керівником Толсто!
уховим О. А. випадки загибелі тварин не припинилися. Таким чином,
з'ясувавши причини загибелі слона, бізона, верблюда тощо, тимчасова
контрольна комісія стала свідком нових фактів загибелі тварин у Київсько!
му зоологічному парку, причини яких не можуть бути пов'язані із недоб!
роякісним харчуванням, навмисним отруєнням тварин або незадовільни!
ми умовами утриманням тварин, вони мають комплексний характер та
потребують подальшого встановлення.

3. Зважаючи на те, що тимчасова контрольна комісія вичерпала тер!
мін свого існування (6 місяців) та виконала попередньо покладені на неї
завдання, в ході роботи над якими було встановлено нові факти та об!
ставини, які потребують подальшого вивчення, існує об'єктивна потреба
у продовженні роботи тимчасової комісії з перевірки та з'ясування ком!
плексних проблем, що існують у Київському зоопарку та призводять до
постійної загибелі тварин, враховуючи те, що тварини гинуть аж до сьо!
годні.

4. Крім цього, тимчасова контрольна комісія вважає за потрібне звер!
нутися до можливих меценатів Київського зоологічного парку з пропози!
цією не надавати зоопарку нових тварин до з'ясування всіх обставин по!
водження з тваринами та встановлення відповідності норм утримання
тварин Київського зоопарку нормам європейських зоопарків.

Заступник міського голови — 
секретар Київради О. Довгий
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 26 червня 2012 року

Про затвердження Порядку перепланування житлових і нежитлових 
приміщень у будинках у місті Києві

Рішення Київської міської ради № 587/7924 від 24 травня 2012 року

Відповідно до Житлового кодексу Української РСР, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю
України — місто�герой Київ", Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 08.10.92 № 572 (із змінами та доповненнями), Правил утримання житлових будинків та прибудинко�
вих територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово�комунального господарства від 17.05.2005
№ 76, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.08.2005 N 927/11207, Інструкції про порядок проведення технічної інвента�
ризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
України від 24.05.2001 № 127 (із змінами та доповненнями), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за № 582/5773,
з метою створення у місті Києві простих та чітких умов проведення перепланувань об'єктів нерухомості, запровадження деклара�
тивного принципу в процедурі оформлення дозволу на перепланування Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 24.05.2012 р. № 587/7924

Порядок 
перепланування житлових та нежитлових приміщень у будинках у місті Києві

Розділ І. Загальні положення
1.1. Порядок перепланування житлових і нежитлових приміщень у бу!

динках у місті Києві (далі — Порядок) — це нормативно!правовий акт,
яким встановлюються вимоги, правила і норми проведення ремонтних
робіт з перепланування житлових і нежитлових приміщень у будинках у
місті Києві та визначається чітка послідовність дій щодо отримання дозво!
лу на виконання таких робіт, а також прийняття об'єкта перепланування в
експлуатацію.

1.2. Основними завданнями Порядку є встановлення:
— простої та чіткої послідовності дій щодо отримання дозволу на вико!

нання комплексу ремонтних робіт з перепланування;
— виключного переліку обмежень під час виконання робіт з перепла!

нування;
— виключного переліку документів, необхідних для отримання дозво!

лу на виконання робіт з перепланування;
— виключного переліку підстав для відмови в наданні дозволу на вико!

нання робіт з перепланування;
— простої та чіткої послідовності дій щодо прийняття об'єкта перепла!

нування в експлуатацію.
1.3. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються в таких зна!

ченнях:
— дозвільний орган — відповідна районна у місті Києві державна адмі!

ністрація, яка уповноважена вчиняти дії, щодо надання дозволу на пере!
планування житлових і нежитлових приміщень у будинках у місті Києві;

— дозвіл на перепланування — вчинення посадовою особою дозвіль!
ного органу акта реєстрації декларації про перепланування житлового чи
нежитлового приміщення, будинку;

— декларація про перепланування житлового чи нежитлового примі!
щення, будинку (далі — Декларація) — документ встановленого зразка, в
якому особа, що має намір здійснити перепланування; зазначає відомо!
сті, на підставі яких дозвільний орган надає дозвіл на перепланування та
яким така особа гарантує дотримання встановлених законодавством
України вимог до перепланування та відшкодування іншим особам шкоди,
спричиненої виконанням таких робіт (додається). Документи, перелік
яких передбачений цим Порядком, які надаються разом з Декларацією,
вважаються невід'ємною її частиною;

— перепланування — комплекс ремонтних робіт, пов'язаних з перене!
сенням і розбиранням некапітальних перегородок, влаштуванням нових
елементів і деталей, прорізів без втручання у зовнішні стіни, міжповерхо!
ві перекриття та інші несучі конструкції будинку.

Для цілей цього Порядку термін "перепланування" передбачає роботи
з переобладнання житлових та нежитлових приміщень, які полягають у
встановленні в окремих приміщеннях індивідуального опалення та іншого
інженерного обладнання, перенесення нагрівальних, сантехнічних і газо!
вих приладів, влаштування і переустаткування туалетів, ванних кімнат,
вентиляційних каналів;

— прийняття об'єкта перепланування в експлуатацію — це процедура
встановлення відповідності комплексу виконаних ремонтних робіт з пере!
планування проекту перепланування;

— проект перепланування — робочий проект, розроблений в одну ста!
дію проектування юридичними особами незалежно від форм власності та
фізичними особами!підприємцями (далі — Проектувальник), які мають
право на проведення такого виду діяльності згідно з законодавством та
яка відповідає положенням законодавства, вимогам будівельних норм та
нормативних документів.

1.4. Цей Порядок розроблено відповідно до Житлового кодексу Укра!
їнської РСР, Правил користування приміщеннями житлових будинків і гур!
тожитків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
08.10.92 № 572 (із змінами та доповненнями), Правил утримання житло!
вих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держав!
ного комітету України з питань житлово!комунального господарства від
17.05.2005 № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від
25.08.2005 № 927/11207, Інструкції про порядок проведення технічної ін!
вентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держав!
ного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від
24.05.2001 № 127 (із змінами та доповненнями), зареєстрованої в Мініс!
терстві юстиції України від 10.07.2001 № 582/5773 з урахуванням вимог
ДБН В.2.2!15!2005 "Житлові будинки. Основні положення", ДБН В.2.2!9!
99 "Громадські будинки та споруди", ДБН А.2.2!3!2004 "Проектування.
Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної до!
кументації для будівництва", ДБН В.3.2!2!2009 "Житлові будинки. Рекон!
струкція та капітальний ремонт".

1.5. Головне управління містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є
органом, уповноваженим надавати роз'яснення з приводу застосування
цього Порядку, а також рекомендації щодо вирішення спірних питань, які
виникають між Дозвільним органом (іншими підприємствами, установами
та організаціями) та особою, яка планує здійснити або здійснила пере!
планування об'єкта нерухомості в ході реалізації цього Порядку.

Розділ II. Оформлення дозволу на перепланування
2.1. Для отримання дозволу на перепланування фізична чи юридична

особа, власник або користувач нерухомого майна — житлових та нежит!
лових приміщень, будинку, який має намір здійснити перепланування,
подає належним чином заповнену Декларацію в двох примірниках до до!
звільного органу за місцем знаходження об'єкта перепланування через
районний дозвільний центр міста Києва. Подання Декларації безпосеред!
ньо до дозвільного органу — заборонено.

Від імені юридичної особи Декларацію заповнює та підписує керівник
юридичної особи, посада зазначається власноруч перед підписом. Підпис
керівника посвідчується печаткою.

2.2. Вимоги до документів, які обов'язково додаються до Декларації:
2.2.1. Копія паспорта фізичної особи (для громадян України — копії 2,

3, 4, 5 сторінок та сторінка з відміткою про реєстрацію особи).
Для юридичних осіб — виписка з єдиного державного реєстру юридич!

них осіб та фізичних осіб!підприємців (або свідоцтво про державну реєс!
трацію) та довідка ЄДРПОУ.

2.2.2. Правовстановлюючі документи на об'єкт нерухомості, перепла!

нування якого передбачається: нотаріально завірені копії документів, що
підтверджують право власності на нерухоме майно, за умови реєстрації
права власності в органах, що здійснюють державну реєстрацію прав на
нерухоме майно, або право користування нерухомим майном (договір
найму (оренди), в якому передбачено право орендаря здійснювати пере!
планування об'єкта оренди.

У разі наявності права спільної власності на об'єкт перепланування до
Декларації додаються правовстановлюючі документи всіх співвласників.

2.2.3. Проект перепланування розроблений юридичною або фізичною
особою!підприємцем, яка має право на здійснення такого виду діяльно!
сті згідно з законодавством та яка відповідає положенням законодавства,
вимогам будівельних норм та нормативних документів.

Проект перепланування готується в двох примірниках, з яких один по!
дається до районного дозвільного центру міста Києва для розгляду та по!
дальшого зберігання дозвільним органом до моменту введення об'єкта
перепланування в експлуатацію, інший залишається в особи, яка має на!
мір здійснити перепланування.

2.2.4. Оригінал технічного паспорта житлового чи нежитлового примі!
щення, індивідуального житлового будинку, будинку садибного типу, ін!
шого об'єкта перепланування, який виготовлено комунальним підприєм!
ством "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права
власності на об'єкти нерухомого майна".

Такий технічний паспорт має бути виготовлений не раніше ніж за рік до
моменту подання Декларації.

2.2.5. У разі наявності права спільної власності на об'єкт переплану!
вання — нотаріально посвідчена згода всіх співвласників.

2.2.6. У разі права користування нерухомим майном (за договором
найму (оренди) — згода орендодавця майна у формі, передбаченій таким
договором, або посвідчена нотаріально. 

2.2.7. У разі якщо об'єкт перепланування знаходиться в будинку, що є
об'єктом охорони культурної спадщини — дозвіл центрального органу ви!
конавчої влади у сфері охорони культурної спадщини для пам'яток націо!
нального значення або дозвіл Головного управління охорони культурної
спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для пам'яток місцевого значення.

2.2.8. Вищезазначений перелік є виключним. Дозвільному органу за!
бороняється вимагати будь!які інші документи, не передбачені цим По!
рядком, крім випадків, передбачених розділом V цього Порядку.

2.3. Дозвіл на перепланування надається шляхом вчинення посадовою
особою дозвільного органу акта реєстрації Декларації та внесення відпо!
відних відомостей до журналу реєстрації декларацій про перепланування
житлового чи нежитлового приміщення, будинку.

2.4. Надання дозволу на перепланування є безоплатним. Дозвільному
органу заборонено вимагати оплату будь!яких послуг, прямо чи опосе!
редковано пов'язаних з наданням дозволу на перепланування, а також
будь!яким чином рекомендувати послуги третіх осіб, пов'язані із збором
та виготовленням документів, передбачених для отримання дозволу на
перепланування.

2.5. Дозвільний орган протягом десяти робочих днів розглядає Декла!
рацію та додані до неї документи, приймає рішення про надання дозволу
на перепланування або про відхилення Декларації.

У зазначений термін дозвільний орган повідомляє (телефоном або
листом) особу, яка подала Декларацію, про прийняте рішення та необхід!
ність з'явитись до районного дозвільного центру міста Києва для:

— отримання дозволу на перепланування (Декларації з відміткою про
реєстрацію) та документів, які були до неї додані (крім проекту перепла!
нування);

— отримання письмового повідомлення про відхилення Декларації,
двох примірників поданої Декларації та всіх доданих до неї документів.

2.6. У разі, якщо протягом десяти робочих днів дозвільний орган не
розглянув Декларацію та не прийняв рішення про надання дозволу на пе!
репланування або про відхилення Декларації, дозвіл на перепланування
вважається виданим, особа, яка має намір здійснити перепланування, от!
римує право на виконання таких робіт.

У такому випадку особа, яка подала декларацію, має звернутися до
представника дозвільного органу в районному дозвільному центрі міста
Києва з повідомленням у двох примірниках про порушення дозвільним
органом терміну розгляду Декларації (далі — Повідомлення) за формою,
встановленою цим Порядком. Один примірник подається до районного
дозвільного центру міста Києва для подальшого зберігання дозвільним
органом, інший залишається в особи, яка має намір здійснити перепла!
нування.

Представник дозвільного органу в районному дозвільному центрі міста
Києва реєструє два примірники Повідомлення у журналі реєстрації пові!
домлень про порушення дозвільним органом термінів розгляду Декларації.

Відмова у реєстрації Повідомлення можлива виключно у разі наявності
відповідного дозволу на перепланування або повідомлення про відхилен!
ня Декларації в районному дозвільному центрі міста Києва.

Зареєстроване належним чином Повідомлення є підставою для прий!
няття об'єкта перепланування в експлуатацію.

2.7. Відхилення Декларації допускається виключно на таких підставах:
— інформація, яка міститься в Декларації, є недостовірною та непов!

ною;
— виявлено, що мало місце самовільне перепланування, що не відпо!

відає вимогам розділу V цього Порядку;
— документи, додані до Декларації, не відповідають вимогам, встанов!

леним підпунктом 2.2 розділу II цього Порядку;
— проект перепланування не відповідає положенням законодавства,

вимогам будівельних норм та нормативних документів.
2.7.1. У разі відхилення Декларації на підставах, перелічених вище, до!

звільний орган у письмовому повідомлені про відхилення Декларації, де!
тально обґрунтовує своє рішення, зокрема з посиланням на конкретні
норми та правила, а також надає конкретні рекомендації щодо доопрацю!
вання документів.

2.8. У випадку якщо особою порушено гарантії, передбачені Деклара!
цією, дозвіл на перепланування вважається недійсним. Виконані роботи
вважаються самовільним переплануванням.

1. Затвердити Порядок перепланування житлових і нежитлових примі!
щень у будинках у місті Києві згідно з додатком.

2. Районним у місті Києві державним адміністраціям у місячний термін
з моменту прийняття цього рішення:

2.1. Утворити постійно діючі комісії у районних в місті Києві державних
адміністраціях з підтвердження виконаних робіт з перепланування проек!
ту перепланування.

2.2. Забезпечити ведення журналу реєстрації декларацій про перепла!
нування житлового чи нежитлового приміщення, журналу реєстрації пові!
домлень про порушення дозвільним органом термінів розгляду деклара!
цій та журналу прийняття об'єктів перепланування в експлуатацію.

2.3. Призначити осіб, відповідальних за реєстрацію декларацій про пе!
репланування житлового чи нежитлового приміщення та здійснення від!
мітки про прийняття об'єкта перепланування в експлуатацію.

3. Внести зміни до Правил благоустрою міста Києва, затверджених рі!
шенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051, а саме:

3.1. Підпункт 5.2.9 пункту 5 викласти в новій редакції:
"5.2.9. Перепланування квартир та приміщень житлових будівель має

проводитись на підставі дозволу відповідної районної у місті Києві дер!
жавної адміністрації, виданого в установленому порядку".

3.2. Підпункти 15.3.19 та 15.3.20 пункту 15 виключити.
4. Внести зміни до пункту 6 Переліку повноважень у галузі будівниц!

тва, що є додатком до розпорядження виконавчого органу Київської місь!
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121
(із змінами та доповненнями), виклавши його у новій редакції:

"6) надання дозволів на перепланування, переобладнання житлових
будинків, житлових і нежитлових у житлових будинках приміщень у вста!
новленому порядку".

5. Рішення підлягає офіційному оприлюдненню шляхом опублікування
в газеті "Хрещатик" та на офіційному веб!порталі Київської міської ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі!
сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури
та на комісію з питань житлово!комунального господарства та паливно!
енергетичного комплексу.

Київський міський голова Л. Черновецький

2.9. Функція контролю за дотриманням гарантій, передбачених Декла!
рацією, покладається на дозвільний орган.

Розділ III. Вимоги до перепланування
3.1. Роботи з перепланування мають виконуватися згідно з проектом

перепланування з дотриманням вимог законодавства України, будівель!
них норм та правил, а також інших нормативних документів.

3.2. Зокрема не допускається:
— порушення міцності або руйнування несучих конструкцій будинку,

погіршення цілісності і зовнішнього вигляду фасадів;
— втручання в цілісність міжповерхового перекриття;
— порушення або демонтаж несучих опор, стін і балок;
— порушення або демонтаж вентиляційних колекторів, димоходів,

протипожежних пристроїв;
— обладнання санвузла над житловими приміщеннями і кухнею нижче

розташованих квартир;
— зменшення загальної житлової площі житлового приміщення, вна!

слідок чого громадяни можуть потребувати поліпшення житлових умов;
— здійснювати поділ та об'єднання квартир в житловому будинку;
— замінювати санвузли на житлові кімнати і навпаки;
— порушення цілісності внутрішньобудинкових систем електро!, теп!

ло!, водо!, газопостачання та водовідведення;
— перепланування приміщень у житловому будинку, який у встановле!

ному порядку визнаний непридатним для проживання і не підлягає від!
новленню.

Розділ IV. Прийняття об'єкта перепланування в експлуатацію
4.1. Прийняття об'єкта перепланування в експлуатацію здійснюється

безоплатно.
Дозвільному органу заборонено вимагати оплату будь!яких послуг,

прямо чи опосередковано пов'язаних з прийняттям об'єкта переплану!
вання в експлуатацію, а також будь!яким чином рекомендувати послуги
третіх осіб, пов'язані із прийняттям об'єкта перепланування в експлуата!
цію.

4.2. Для прийняття об'єкта перепланування в експлуатацію особа, яка
здійснила перепланування на підставі дозволу на перепланування або за!
реєстрованого належним чином Повідомлення, письмово звертається з
заявою в районний дозвільний центр міста Києва.

4.3. До заяви додається копія Декларації з відміткою про реєстрацію
або копія зареєстрованого належним чином Повідомлення.

4.4. Протягом семи робочих днів з моменту подання звернення до!
звільний орган забезпечує прийняття об'єкта в експлуатацію шляхом про!
ведення перевірки відповідності комплексу виконаних ремонтних робіт з
перепланування проекту перепланування.

Дозвільний орган здійснює перевірку відповідності виконаних робіт з
перепланування відповідно до проекту перепланування, який знаходить!
ся на зберіганні в дозвільному органі.

4.4.1. У разі якщо роботи з перепланування виконані на підставі Пові!
домлення у зв'язку із перевищенням дозвільним органом терміну розгля!
ду Декларації, але за результатом розгляду такої Декларації є зауваження
до проекту перепланування щодо його невідповідності положенням зако!
нодавства, вимогам будівельних норм та нормативних документів, прий!
няття в експлуатацію такого об'єкта перепланування здійснюється лише
після коригування проекту перепланування та виконання робіт з приве!
дення об'єкта у відповідність до відкоригованого проекту.

Будь!які претензії майнового чи немайнового характеру пред'являють!
ся Проектувальнику.

4.5. Відповідність виконаних робіт підтверджується висновком про від!
повідність виконаних робіт з перепланування проекту перепланування
(додається).

4.6. Висновок про відповідність виконаних робіт з перепланування
проекту перепланування складається постійно діючою комісією дозвіль!
ного органу з підтвердження виконаних робіт з перепланування проекту
перепланування в двох примірниках за формою, встановленою цим По!
рядком, шляхом обстеження об'єкта перепланування. '

До складу Комісії включається представник Інспекції Державного архі!
тектурно!будівельного контролю у м. Києві, який бере участь в роботі Ко!
місії на громадських засадах, за згодою та за погодженням з начальником
Інспекції Державного архітектурно!будівельного контролю у м. Києві.

4.7. У разі встановлення відповідності виконаних робіт з переплануван!
ня проекту перепланування уповноважена посадова особа дозвільного
органу робить відмітку про прийняття об'єкта перепланування в експлу!
атацію у висновку про відповідність виконаних робіт з перепланування
проекту перепланування та робить запис у журналі прийняття об'єктів пе!
репланування в експлуатацію.

4.8. У разі встановлення невідповідності виконаних робіт з перепла!
нування проекту перепланування дозвільний орган письмово інформує
про встановлену невідповідність та надає рекомендації щодо її усунен!
ня.

Прийняття об'єкта перепланування в експлуатацію можливе лише піс!
ля усунення невідповідності об'єкта перепланування проекту переплану!
вання.

4.9. Протягом терміну, встановленого в підпункті 4.4 розділу IV цього
Порядку, заявнику повертається висновок про відповідність виконаних
робіт з перепланування проекту перепланування з відміткою про прийнят!
тя об'єкта перепланування в експлуатацію разом з оригіналом проекту
перепланування або надсилається лист про невідповідність виконаних ро!
біт з перепланування проекту перепланування.

4.10. Об'єкт перепланування вважається прийнятим в експлуатацію з
моменту здійснення відмітки про прийняття об'єкта перепланування в
експлуатацію у висновку про відповідність виконаних робіт з переплану!
вання проекту перепланування.

Розділ V. Самовільне перепланування
5.1. Проведення робіт з перепланування без дозволу на переплануван!

ня або без зареєстрованого належним чином Повідомлення не допуска!
ється та вважається самовільним переплануванням або переобладнан!
ням.

5.2. Справи про адміністративні правопорушення щодо самовільного
перепланування або переобладнання житлових приміщень і житлових бу!
динків в установленому порядку розглядаються адміністративною комі!
сією виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав!
ної адміністрації) або адміністративними комісіями відповідних районних
у місті Києві державних адміністрацій.

5.3. Власник, наймач (орендар) житлового чи нежитлового приміщен!
ня, будинку, який здійснив самовільне перепланування або переоблад!
нання, що призводить до погіршення технічного стану будинку в цілому
(зокрема порушення конструктивних елементів, засобів протипожежного
захисту тощо) або порушує права інших осіб, зобов'язаний за свій раху!
нок привести цей об'єкт до попереднього стану.

5.4. Прийняття об'єкта самовільного перепланування в експлуатацію
можливе лише після оформлення дозволу на перепланування відповідно
до розділу III цього Порядку та за наступних умов:

5.4.1. Розгляду в установленому порядку адміністративною комісією
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) справи щодо самовільного перепланування або переоблад!
нання житлових приміщень і житлових будинків.

Справи щодо самовільного перепланування приміщень будівель нежит!
лового фонду адміністративною комісією виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) не розглядаються.

5.4.2. Якщо роботи з самовільного перепланування виконані відповід!
но до проекту перепланування, який відповідає положенням законодав!
ства України, вимогам будівельних норм та інших нормативних докумен!
тів.

5.4.3. Відсутності будь!яких претензій третіх осіб, пов'язаних з вико!
нанням самовільного перепланування, що письмово підтверджується ба!
лансоутримувачем будинку.

5.5. Для підтвердження дотримання умов, передбачених підпунктом
5.4 розділу V цього Порядку, до документів, передбачених підпунктом 2.2
розділу II цього Порядку, також додаються:

5.5.1. Копія протоколу про адміністративну відповідальність, складено!
го в установленому порядку, та у разі накладення штрафу — документи,
які підтверджують сплату штрафу.

5.5.2. Оригінал листа балансоутримувача будинку про відсутність
будь!яких претензій третіх осіб, пов'язаних з виконанням самовільного
перепланування, складений у довільній формі, за підписом керівника та
скріплений печаткою (у разі наявності).

Розділ VI. Відповідальність
6.1. За шкоду, заподіяну третім особам виконанням робіт з перепла!

нування, матеріальну відповідальність несе особа, яка заповнила Декла!
рацію.

6.2. Відповідальність за невідповідність проекту перепланування поло!
женням законодавства, вимогам будівельних норм та інших нормативних
документів несе Проектувальник в установленому законодавством поряд!
ку.

6.3. Персональну відповідальність за порушення термінів, передбаче!
них підпунктом 2.5 розділу II, несе особа, уповноважена дозвільним орга!
ном приймати рішення про надання дозволу на перепланування або від!
хилення Декларації.

6.4. Персональну відповідальність за достовірність інформації, яка міс!
титься у висновку про відповідність виконаних робіт з перепланування
проекту перепланування, несе голова постійно діючої комісії дозвільного
органу з підтвердження виконаних робіт з перепланування проекту пере!
планування.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про Службу містобудівного кадастру
Рішення Київської міської ради № 588/7925 від 24 травня 2012 року

Відповідно до статей 22, 23 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України
від 25.05.2011 № 559 "Про містобудівний кадастр", для забезпечення функціонування містобудівного кадастру міста Києва Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити Службу містобудівного кадастру у складі Головного управ!
ління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Затвердити Положення про Службу містобудівного кадастру Голов!
ного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київ!
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додає!
ться.

3. У бюджеті міста Києва на 2012 рік передбачити видатки на фінансу!
вання діяльності Служби містобудівного кадастру Головного управління
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) (надалі — Служба містобудів!
ного кадастру).

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер!
жавній адміністрації):

4.1. Забезпечити Службу містобудівного кадастру приміщеннями,
комп'ютерною та іншою технікою, меблями, програмними засобами,
умовами для збереження інформації тощо.

4.2. Протягом двох місяців розробити Програму із створення містобу!
дівного кадастру, яку подати на затвердження до Київської міської ради.

5. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
разом із структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), комунальними підприєм!
ствами, експлуатуючими організаціями міста, проектними, вишукуваль!
ними, будівельними та іншими організаціями визначити перелік інформа!
ції, яка відповідно до законодавства підлягає внесенню до містобудівного
кадастру, форму та зміст таких даних, а також порядок їх передачі до
Служби містобудівного кадастру.

6. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради
"Хрещатик".

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі!
сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітекту!
ри.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

№ 588/7925 від 24 травня 2012 року

Положення 
про Службу містобудівного кадастру Головного управління містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Загальні положення
1. Служба містобудівного кадастру є структурним підрозділом Голов!

ного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київ!
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі —
Головне управління містобудування та архітектури) та входить до складу
державної кадастрової системи з ведення містобудівного кадастру.

2. У своїй діяльності Служба містобудівного кадастру Головного управ!
ління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі — Служба) ке!
рується Конституцією України, законами України та іншими нормативно!
правовими актами, а також вказівками, інструкціями, правилами, поло!
женнями, стандартами та іншими нормативними документами та реко!
мендаціями, затвердженими Міністерством регіонального розвитку, будів!
ництва та житлово!комунального господарства України, Положенням про
Головне управління містобудування та архітектури та цим Положенням.

3. Служба підпорядковується начальнику Головного управління місто!
будування та архітектури.

4. У складі Служби утворюються підрозділи із ведення та реєстрації ка!
дастрової інформації; обробки, зберігання та оновлення кадастрової ін!
формації; підготовки та видачі кадастрової інформації; забезпечення ро!
боти системи кадастру.

Чисельність спеціалістів Служби визначається залежно від обсягу об!

робки даних містобудівного кадастру, кількості технічних засобів, опера!
ційних та спеціальних програм, об'єму адміністрування роботи сервера,
локальної мережі, системи управління базою даних тощо.

5. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняє!
ться з посади начальником Головного управління містобудування та архі!
тектури у встановленому законодавством порядку.

6. Головне управління містобудування та архітектури здійснює керів!
ництво Службою з питань щодо:

— організації створення та ведення містобудівного кадастру, визна!
чення завдань моніторингу об'єктів, залучення науково!дослідних та про!
ектно!вишукувальних організацій для впровадження інноваційних техно!
логій ведення містобудівного кадастру;

— визначення пріоритетів формування містобудівного кадастру і черго!
вості виконання робіт;

— введення в роботу Служби єдиних організаційно!правових та нор!
мативно!методичних документів, а також програмно!технічних комплек!
сів ведення містобудівного кадастру;

— участі у підготовці та поданні звітів органам виконавчої влади та ор!
ганам місцевого самоврядування про стан ведення містобудівного кадас!
тру та результати кадастрової діяльності;

— введення в межах компетенції в дію керівних документів щодо діяль!
ності з ведення містобудівного кадастру.

Закінчення у наступному номері
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На День Конституції 
у філармонії прозвучить класика
Цикл концертів камерної музики завершить гала�концерт відомих
виконавців
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

28 червня о 18.00 в Ко-
лонній залі ім. Лисен а
Національної філармонії
У раїни онцерт за частю
ле ендарних м зи антів і
найяс равіших молодих
талантів У раїни — часни-
ів сезонів Ци л Music-
review WEEKEND — поста-
вить чн рап тре-
тьом сезоні.

Зокрема на сцені виступлять ле�

гендарні українські композитори:

Сергій Бедусенко виконає джаз�

сюїту, Володимир Сильвестров

презентує всесвітню прем’єру і сам

гратиме власні твори, а у другому

відділенні Мирослав Скорик з

“Київськими солістами” предста�

вить джазові імпровізації. Варто

відзначити, що цього року відомі

композитори святкують ювілеї:

Сергію Бедусенку виповнилося 60

років, Володимиру Сильвестро�

ву — 75 років, а Євгену Станюко�

вичу — 70.

Також слухачі почують класичну

музику у виконанні відомих колек�

тивів: Національного камерного ан�

самблю “Київські солісти” під

керівництвом головного диригента

Володимира Сіренка, Київського

квартету саксофоністів Національ�

ної філармонії України під керів�

ництвом заслуженого артиста Укра�

їни Юрія Вагилевича, Заслуженого

ансамблю України — Квартету ім.

М. Лисенка, Квартету народних

інструментів “Лабірінт”.

Серед піаністів варто відзначити

заслужених артистів України Євгена

Ржанова та Геннадія Дем’янчука, а

також лауреата міжнародних кон�

курсів Олега Полянського. У кон�

церті виступатимуть лауреати між�

народних конкурсів Тамара Ходако�

ва (сопрано), Богдана Стельмашен�

ко (флейта), Кирило Шарапов

(скрипка), Олег Мороз (кларнет),

Тарас Осадчий (фагот), Дмитро Де�

мидов (скрипка), Олександр Пірієв

(віолончель).

Протягом музичного вечора

GALA WEEKEND на сцені прозву�

чать твори Георга Фрідріха Генделя,

Фредеріка Шопена, Петра Чайков�

ського, Людвіга Ван Бетховена, Фе�

ренца Ліста, Дмитра Шостаковича,

Джорджа Гершвіна, а також сучас�

ників — Мирослава Скорика, Євге�

на Станковича, Володимира Силь�

вестрова

В опереті з’явився 
"Циганський барон"
Наприкінці театрального сезону театр порадував шанувальників 
новою постановкою
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Нещодавно на сцені Київ-
сь о о національно о а а-
демічно о театр оперети
презент вали нов інтер-
претацію відомої оперети
Йо анна Штра са “Ци ан-
сь ий барон”, я а йде на
сценах світ з 1885 ро .
Режисером-постановни ом
став дире тор театр опе-
рети Бо дан Стр тинсь ий,
я ий ввів вистав не ли-
ше нов м зи , а й с час-
ні техноло ії.

За сюжетом оперети, спадко�

ємець поміщика Сандор Барінкай

повертається на батьківщику і зна�

ходить руїни родинного замку, де

господарює Зупан, власник свино�

ферми. Там він зустрічає циган�

ський табір, закохується у дівчину

Саффі, стає “циганським бароном”

та разом з табором бореться проти

Зупана. За словами Богдана Стру�

тинського, в самій фабулі закладе�

ний конфлікт циганів з Зупаном.

Які насамперед асоціюються зі сво�

бодою та романтизмом, не зв’язані

зі стабільним адміністративним по�

рядком, завжди борються з пред�

ставником влади. В даному випадку

із Зупаном і Карнеро. Але і в цьому

сюжеті є моменти, що віддзеркалю�

ють сьогодення. Наприклад суддя

Карнеро дає “липові” довідки Зупа�

ну про власність на землю. Втім,

найважливіша тема оперети — сто�

сунки Барінкая і Саффі. В цій ви�

ставі показано, що можлива любов з

першого погляду і між представни�

ками різних віросповідань. Саф�

фі — циганка, майже язичниця, а

Барінкай — католик. Незважаючи

на це, вінчаються вони за циган�

ським звичаєм.

Постановка відкриває нову
для України музику

Цікаво, що спочатку Штраус пи�

сав “Циганського барона” як оперу

“Саффі”. Але оперета була на той

час дуже популярною, комерцій�

ною. І драматург з меркантильних

міркувань уклав угоду з театром,

щоб поставити саме оперету. Тож ба�

гато ансамблів він адаптував під

жанр оперети, переробивши в куп�

летні форми.

В Києві оперета йде українською

мовою. Як розповів Богдан Стру�

тинський, лібрето було надіслане зі

Львова, де постановка йшла в 1950�х

роках, але в столиці його адаптували

та доопрацювали.

В постановці прозвучить багато

музичного матеріалу, який ніколи не

був представлений в Україні. На�

приклад, дует Стефана та Мірабелли

взято з “Віденської крові” Штрауса.

Варто відзначити, що вистава по�

будована за чіткими драматургічни�

ми законами. В ній простежується

кілька пар: Саффі та Барінкай, От�

токар та Арсена — це романтичні лі�

нії, Зупан та Мірабелла, а також

Стефан та Мірабелла — комічні.

Вистава дивує: барабанне
дефіле, відеоінсталяції, 
театр масок і навіть кінь

Для глядачів в опереті підготували

незвичні сюрпризи у вигляді певних

номерів. Так, приїзд додому графа

Омоная, який за сюжетом шукає

свою дочку (а нею виявляється Саф�

фі) супроводжується барабанним

дефіле дівчат, це начебто його гусар�

ський полк.

Те, що відбувається в спогадах,

передається другим планом завдяки

проекціям на тюлевий екран. У ви�

ставі також використовуються мас�

ки: в них сидить суд присяжних,

символізуючи, що ним керують інші

люди, а присяжні просто прийма�

ють рішення, як ляльки без душі,

яким не важлива доля людини. Ще є

номер, де Карнеро диригує хором

своїх юридичних приставів, нібито

пересуває за ниточки маріонеток. А

на початку оперети головний герой

Барінкай з’являється на сцені верхи

на живому коні.

Оперета ознайомлює 
зі справжніми ритуалами
ромів

В музичній частині оперети ви�

користовуються справжні автен�

тичні циганські хори, які переда�

ють енергетику цього народу (ци�

ганська народна пісня “Малярка”).

Багато у виставі і ритуалів, прита�

манних циганській культурі. Так, в

сцені посвяти барона Барінкая по�

казані стихії вогню, дощу, сонця, а

пізніше закохані надрізають за�

п’ястки і скріплюють любов кро�

в’ю. На весіллі чоловіки та жінки

сидять окремо, розділені хусткою.

Також традиції зустрічі наречених в

Угорщині передає і приїзд Карнеро

з рядном.

Над оперетою працювали понад

три місяці. В цій роботі були задіяні

головний хормейстер Ігор Ярошен�

ко, балетмейстер Вадим Прокопен�

ко, головний диригент Дмитро Мо�

розов. Головні ролі репетирували по

кілька акторів: Зупана — народні ар�

тисти України М. Бутковський, О.

Трофимчук і О. Кравченко, Барін�

кая — заслужені артисти України І.

Левенець, С. Авдєєв і В. Одрин�

ський. Особливі вимоги були для

ролі Мірабелли (заслужена артистка

України І. Лапіна, Г. Довбня і А. Се�

реда�Голдун), бо її номери потребу�

ють пластики і навіть виконання

трюків, та Карнеро (заслужені ар�

тисти України Сергій Бондаренко і

Сергій Наумов), який протягом ви�

стави перевтілюється, змінюється в

голосі, пластиці. Також через всю

виставу проведено роль управителя,

якого зіграла актриса Оксана Ткачо�

ва, відома за роллю Проні Проко�

півни у постановці “За двома зайця�

ми”. Цього разу вона загримована

під чоловіка і виконує номер з фех�

туванням

На вечорі прол нає ласична м зи а ви онанні Національно о амерно о ансамблю "Київсь і солісти" під ерівництвом
оловно о дири ента Володимира Сірен а

В центрі оперети — протистояння волелюбних романтичних ромів та мер антильно о власни а свиней З пана
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Відповіді на сканворд 

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

Підприємство філія ПАТ "У рсоцбан " повідомляє ромадсь ість м. Києва
про намір отримання дозвол на ви ид забр днюючих речовин в атмо-
сферне повітря стаціонарними джерелами по філіях в м. Києві.

Для безперебійної подачі еле троенер ії встановлена дизель-еле трична станція, я а
автоматично в лючається при перебоях в місь ий еле тромережі.

Адреса філій:

1. в л. Солом'янсь а, 23-а Солом'янсь ом районі.
За альний ви ид забр днюючих речовин в атмосферне повітря с ладає 0,101 /с -

0,00071 т/рі .
Пропозиції надсилати за адресою: 03020 м. Київ, пр. Повітрофлотсь ий, 41, тел. 207-09-75.

2. проспе т Червонозоряний, 132 Голосіївсь ом районі.
За альний ви ид забр днюючих речовин в атмосферне повітря с ладає 0,069 /с -

0,0004 т/рі .
Пропозиції надсилати за адресою: 03039 м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 42, тел. 281-66-43.

3. в л. Ковпа а, 29 Голосіївсь ом районі.
За альний ви ид забр днюючих речовин в атмосферне повітря с ладає

0,109 /с -0,0007 т/рі .
Пропозиції надсилати за адресою: 03039 м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 42, тел. 281-66-43.

4. в л. Жилянсь а, 9-11 Голосіївсь ом районі.
За альний ви ид забр днюючих речовин в атмосферне повітря с ладає

0,105 /с -0,0008 т/рі .
Пропозиції надсилати за адресою: 03039 м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 42, тел. 281-66-43.

5. в л. Димитрова, 3 Голосіївсь ом районі.
За альний ви ид забр днюючих речовин в атмосферне повітря с ладає

0,176 /с -0,002 т/рі .
Пропозиції надсилати за адресою: 03039 м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 42, тел. 281-66-43.

6. в л. Са са ансь о о, 14 Печерсь ом районі.
За альний ви ид забр днюючих речовин в атмосферне повітря с ладає

0,096 /с -0,0007 т/рі .
Пропозиції надсилати за адресою: 01010 м. Київ, в л. С ворова, 15, тел. 280-16-16.

7. в л. Са айдачно о, 22/1 Подільсь ом районі.
За альний ви ид забр днюючих речовин в атмосферне повітря с ладає 0,088 /с -

0,00072 т/рі .
Пропозиції надсилати за адресою: 04070 м. Київ, Контра това площа, 2, тел. 226-20-26.

8. в л. Бориспільсь а, 2 Дарниць ом районі.
За альний ви ид забр днюючих речовин в атмосферне повітря с ладає 0,13 /с -

133,363 т/рі (додат ово встановлено 2 отли, в ви идах враховані інертні ази).
Пропозиції надсилати за адресою: 02660 м. Київ, в л. Кошиця, 11, ом. 306, тел. 565-07-99.

9. проспе т Червонозоряний, 123 в Голосіївсь ом районі.
За альний ви ид забр днюючих речовин в атмосферне повітря с ладає 0,0046 /с -

73,422 т/рі (встановлено тіль и 2 отли, в ви идах враховані інертні ази).
Пропозиції надсилати за адресою: 03039 м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 42, тел. 281-66-43.

Повідомлення про намір отримати дозвіл
на ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря

від стаціонарних джерел
Приватне підприємство "У р-Петроль" (юридична адреса: Волинсь-
а обл., м. Володимир-Волинсь ий, в л. Ковельсь а, 10; фа тична адреса:
АЗС, м. Київ, в л. Еле три ів, 21) має намір отримати дозвіл на ви иди
забр днюючих речовин атмосферне повітря в Держ правлінні охорони
нав олишньо о природно о середовища в м. Києві. Розробни матеріалів —
ТОВ "Житомире опрое т".

Основним видом діяльності ПП "У р-Петроль" є роздрібна тор івля пальним.

Ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря відб ваються при зливанні,
збері анні та заправці автотранспорт нафтопрод тами, зливанні, збері анні та
заправці транспорт пропан-б тановою с мішшю.

Розрах но забр днення атмосферно о повітря встановив, що ви иди
забр днюючих речовин від стаціонарних джерел ПП "У р-Петроль" не перевищ ють
встановлених і ієнічних нормативів на межі та за межами санітарно-захисної зони
по всім забр днюючим речовинам, на всіх розрах н ових точ ах.

Річний ви ид забр днюючих речовин в рі становить:

Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерах н на в лець) — (0,072 /с) 0,410
т/рі

В леводні раничні С12-С19 (розчинни РПК-265 П та інш.) — (0,0000141 /с)
0,0000584 т/рі

Б тан — (5,5024 /с) 0,024 т/рі . Пропан — (5,504 /с) 0,020 т/рі . Розробляти
заходи щодо с орочення ви идів забр днюючих речовин до дося нення
нормативно о рівня нема потреби.

Існ ючі величини ви идів від всіх джерел пропон ється прийняти я нормативні.

За важення ромадсь их ор анізацій та о ремих ромадян надсилати до
Подільсь ої районної м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ,
Контра това площа, 2; телефони: 220-20-26, 417-32-25.

Втрачений державний а т на право власності на земельн ділян
серія ЯЕ № 993188 ( адастровий номер 8000000000:72:252:0216),
що розташована за адресою: Київ, в л. Радчен а, 16, реєстровий
запис № 06-7-03552 на ім'я Федосєєва Володимира Леонідовича
та перереєстрований за реєстровим № 1368 з ідно з до овором
півлі-продаж від 20 серпня 2011 ро на Морм ль Надію

Йосипівн , про що зроблено запис в Книзі реєстрації державних
а тів на право власності на земельн ділян 31 жовтня 2011 ро
за № 06-7-05997, вважати недійсним.

Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація о олош є он рс на
право оренди нежитлово о приміщення 1 поверх за альною площею 164,7 в. м,
розташовано о за адресою: м. Київ, в л. Ще авиць а, 42/48 для розміщення
ромадсь ої ор анізації, я а захищає права меш анців Подільсь о о район , стро
оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної плати — 4733,33 рн без ПДВ за
місяць, розмір авансової орендної плати для часті он рсі — 9466,66 рн без ПДВ.
Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.

Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, Контра това пл., 2,
Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація. Довід ов інформацію
можна отримати за телефоном 417-14-61.

Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація о олош є он рс
на право оренди нежитлово о приміщення 1 поверх за альною площею 49,0 в. м,
розташовано о за адресою: м. Київ, в л. Мостиць а, 20 для розміщення
ромадсь ої ор анізації, я а захищає права меш анців Подільсь о о район , стро
оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної плати — 1 рн на рі без ПДВ,
розмір авансової орендної плати для часті он рсі — 1 рн без ПДВ.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, Контра това пл., 2,

Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація.
Довід ов інформацію можна отримати за телефоном 417-14-61.

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідачів Набієв Г лбахор
Ер ашівн та Набієва Махм джона Ха имовича, останнє відоме місце проживання
я их: м. Київ, в л. Ульянових, 33/37, в. 35, в с дове засідання 19 липня 2012 ро
о 9.00 на роз ляд цивільної справи за позовом П блічно о а ціонерно о товариства
"Універсал Бан " до Набієвої Г лбахор Ер ашівни, Набієва Махм джона Ха имовича
про звернення стя нення на предмет іпоте и, я е відб деться в приміщенні с д :
м. Київ, в л. П. Потєхіна, 14-а, абінет № 27.

Яв а в с дове засідання є обов'яз овою!
С ддя Н.В. Антонова

Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє Шандро Сер ія
Костянтиновича, я ий б в зареєстрований за адресою: м. Київ, в л. Кармелю а, 23, в.
7, про те, що 6 серпня 2012 ро о 16.30 Дніпровсь им районним с дом м. Києва за
адресою: м. Київ, в л. Сер ієн а, 3, аб. 42 б де роз лядатися цивільна справа за
позовом МТСБУ до Шандро Сер ія Костянтиновича про відш од вання витрат,
пов'язаних з виплатою страхово о відш од вання.

В с дове засідання ви ли ається в я ості відповідача Шандро Сер ій Костянтинович.
У випад неяв и в с дове засідання справа б де роз лян та за йо о відс тності.
С ддя Я.І. Вернид бов

Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація

о олош є он рс на заміщення ва антної посади:

- оловно о спеціаліста се тор з питань охорони праці;

Вимо и: відповідна повна вища освіта, досвід роботи.

Заяви на он рс подавати протя ом 30 алендарних днів з дня
оп блі вання за адресою: в л. С ворова, 15, ім. 204, тел. 280-74-97.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна,
10-Б, ( аб. № 49), ви ли ає на 09.07.2012 ро на 14.30 відповідачів по справі за позовом Слоян
Алі Рашоєвич до Левіна Павла Ароновича, Левіної Зінаїди Ми олаївни, Левіної Олени Павлівни,
Левіної Ганни Федотівни, Левіна Антона Павловича, треті особи: ФГІРФО Шевчен івсь о о РУ ГУ
МВС У раїни, Слоян Маар Рашоєвич, Слоян Саша Ма арі, Слоян Азіз Маарі про визнання осіб
та ими, що втратили право орист вання жилим приміщенням

Відповідачі ви ли аються с дове засідання, разі неяв и відповідачів справа
роз лядатиметься за їх відс тності.

С ддя В.О. Волошин

В провадженні О р жно о адміністративно о с д м. Києва знаходиться
с дова справа № 2а-6468/12/2670 за позовом СПД Пліви О.А. до КМДА про
визнання неза онним розпорядження КМДА від 29.12.2011 № 2527 "Про
встановлення мораторію на розміщення зовнішньої ре лами в м. Києві". С довий
роз ляд призначено на 02.07.12 о 9.00.

С ддя Головань О.В.

Втрачене свідоцтво на право власності на житло за адресою: м. Київ,

в л. Ялтинсь а, 5-а, в. 49 (реєстраційний запис № 6734 від 26 травня

1997 р.), я е належить Чичи ало Любові Петрівні, вважати недійсним.

Втрачено ст дентсь ий вито ст дент и Промислово-е ономічно о оледж
НАУ р пи№ 410 на ім'я Герелес Мирослави Оле сандрівни, вважати недійсним.

Просимо від н тися свід ів пожежі, що сталася 03.06.12 р. дворі
б дин №5 по в л. Дарвіна в м. Києві за тел. (044) 288-09-51.

⌦ Посвідчення особи, я а потерпіла внаслідо Чорнобильсь ої атастрофи, ате орія
2, серія Б, № 304582 на ім’я Пилипч а Оле а Леонідовича вважати недійсним.

⌦ Посвідчення ева йованої із зони ЧАЕС, ате орія 2, серія Б, № 054231 на ім’я
Мельни Лариси Семенівни вважати недійсним.
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Спортивні новини

Веслування. Три “бронзи” чемпіонату 
континенту з веслування на байдарках і каное
вибороли українці
В хорватсь ом За ребі завершився чемпіонат Європи з весл -

вання на байдар ах і аное.
Наші спортсмени повертаються додом з трьома бронзовими ме-

далями онтинентальної першості.
Їх володарями стали Оль а Альохіна ( аное-одиноч а) на дистан-

ції 200 метрів та Наталія Жилю — Дар’я Мотова ( аное-двій а) на
дистанції 500 метрів. Для цих дівчат призові місця на чемпіонаті Єв-
ропи є першими їх дорослій ар’єрі. Та ож бронзовими призера-
ми стали Денис Камерилов — Віталій Вер елес ( аное-двій а) на
дистанції 500 метрів

Єдиноборства. Федір Ємельяненко завершив
спортивну кар’єру
Останній поєдино російсь ої ле енди Федора Ємельянен а від-

б вся заповненом вщерть Льодовом палаці Сан т-Петерб р а.
Він вінчав про рам т рнір M-1 Global. Російсь ий боєць завдав по-
раз и бразильцеві Педро Хіззо но а том в першом ж ра нді. Втім,
не перемо а “Імператора” стала оловною новиною цьо о дня, а за-
ява бійця про завершення ар’єри.
“Я д маю, що час прийшов, я йд . У мене є ще чемпіонат світ з

бойово о самбо. На моє рішення вплин ла сім’я. Я пообіцяв др жи-
ні, що сьо однішній бій стане для мене останнім. Доч и рост ть без
мене, том настав час піти”, — с азав Ємельянен о. Федір та ож
про омент вав можливість сво о повернення в змішані єдинобор-
ства. “Нія ими фантастичними пропозиціями мене не заманиш. Що
стос ється можливо о реванш з Верд мом, то я не надто вже пра -
н йо о. На сьо однішній момент немає нія их домовленостей. І о-
ворити про це не варто”, — резюм вав спортсмен. За свою ар’єр
Федір Ємельянен о здоб в 35 перемо при чотирьох пораз ах,
встановивши один з найбільш вражаючих ре ордів професійних
єдиноборств — протя ом десяти ро ів своїх вист пів на рин росі-
янин б в непереможним

Формула–1. Фернандо Алонсо переміг 
на Гран%прі Європи
У неділю Валенсії (Іспанія) на восьмом етапі чемпіонат Форм -

ли-1 — Гран-прі Європи — відб лася он а. Перемо свят вав
дворазовий чемпіон Форм ли-1 іспанець Фернандо Алонсо, я ий
вист пає за “Феррарі”. Др им фініш вав фінн Кімі Рай онен з “Ло-
т са”. Третім б в німець ий онщи “Мерседеса” Міхаель Ш махер,
я ий, до речі, піднявся на п’єдестал вперше після повернення в
Форм л -1. Діючий дворазовий чемпіон і володар по л-позишн ні-
мець Себастьян Феттель (“Ред Б лл”) передчасно зм шений б в
зійти з дистанції. Старт вавши з першо о ряд , Льюїс Хемілтон
(“Мерседес”) став лише 19-м. В особистом залі в лідери вибив-
ся Фернандо Алонсо (111 очо ), Мар Уеббер (91) став др им, а
Льюїс Хемілтон (88), я ий очолював чемпіонат після перемо и на
попередньом етапі, оп стився на третю позицію. В К б онстр -
торів продовж є лідир вати “Ред Б лл” (176), випереджаючи “Ма -
ларен” на 39 очо і “Лот с” на 50

Температура +19°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 91 %

Температура +23°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 58 %

Температура +20°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 61 %

Прогноз погоди на 26 червня 2012 року

ОВНИ, айда до роботи, ви маєте на од стати дарни ом
праці, продемонстр вавши стахановсь ий ент зіазм на тр до-
вом поприщі. Ви здатні на одном диханні за інчити трива-
лий діловий процес з спішним прод тивним рез льтатом.
Для ТЕЛЬЦІВ непідйомних справ не існ ватиме, все, за що

хапатиметеся, матиме позитивний ефе т. Отже, я що на опи-
чилися незавершені справи, мерщій а тивіз йте творч діяль-
ність, рез льтати перевершать всі сподівання. На любовном
фронті анало ічна артина, боріться за місце в серці обранця,
наповнюйте взаємини ам рним д хом, пі л йтеся один про
одно о, любіться і б дьте щасливими!
БЛИЗНЯТА, день наповнений непороз мінням з оточен-

ням, поб товими розладами, авральними сит аціями, я і слід
мобільно виріш вати в пожежном поряд . Втім, я що ваша
психоло ічна броня міцна (а саме та має б ти, менше істе-
ри !), за наслід и не переживайте, все подолаєте, а вечір в
на ород порад є приємними сюрпризами.
РАКИ, я раціоналізатор-винахідни , блис чий аналіти ,

спроможний до ні альних ло ічних виснов ів та майстер
“ мілі р и”, що здатний блох під вати, ви б дете непере-
вершені. Втім, “др жіть” з техні ою а ратно, дотрим йтеся
техні и безпе и, це день підвищеної травматичності.
ЛЕВИ, дбайте про здоров’я, профіла тичні заходи в рай

необхідні для стабілізації фізіоло ічно о тон с , дотрим йтеся
здорово о стилю життя, не зловживайте спиртним, харч йте-
ся нат ральними прод тами і стежте... за аманцем, йо о
вміст залежатиме від то о, що візьме ор : транжирства на
власні примхи чи природний осподарсь ий ґл зд...
ДІВИ, потенціал олосальний, при от йтеся ви ладатися

“на всі сто”, до останньої раплі сил незалежно від сфери
б ття! Вам визначено стати ероєм дня і блис чим при ла-
дом невтомно о тр дя и для оточення.
ТЕРЕЗИ, день армічний, в ч жі справи з власної ініціативи

не втр чайтеся, а ті, за я ими вас тя неться армічний бор ,
самі вас знайд ть і зм сять ви ластися до останньо о. Голов-
не — не заш одити здоров’ю, пливіть за течією подій, с р п -
льозно та с млінно ви он ючи все, до чо о зм сить доля.
СКОРПІОНИ, зась емоціям, це ч жеродна стихія, що зава-

жатиме діяти правильно. Я ділова особа, що є осподарем
дано о слова, блис че втілює теорію на пра тиці, ви б дете
неперевершені. Опирайтеся на здоровий ґл зд та тверезий
розрах но , і ви не зіб’єтеся з правильної трає торії р х .
СТРІЛЬЦІ, на ар’єрном небосхилі розова атмосфера,

а ресивний шеф, мов Зевс, метатиме блис ав и (ви опините-
ся в анало ічній ролі я ерівни ), постарайтеся армонійно
вписатися в посадов ієрархію (стос н и ерівни -підле лий
нині проходять вироб вальний іспит) і проявіть себе я ом-
петентний професіонал та щиро вболівайте за здоб т и о-
ле тив , де і вам відведено ласий шмат пиро а р пових на-
дбань.
КОЗОРОГИ, день видасться надто динамічним і плідним,

але за мови, що ви не б дете інертними, проявлятимете іні-
ціатив , вни атимете в найменші деталі та дрібниці. Голов-
не — не виш вати з мі рос опом ч жі недолі и, адже ви теж
не святі. Присл хайтеся до ч жої рити и, порад, вони сл ш-
ні, а я діяти — виріш йте самі. Увечері енер ії б де менше,
зате почне інтенсивніше працювати д м а, що зм сить зміни-
ти стиль спіл вання з шефом, пош ати більш творчий і не-
стандартний шлях до заповітної мети.
ВОДОЛІЇ, оперативність і діловитість плюс ретельність і

а ратність — запор а спішних дося нень протя ом дня.
Дотрим йтеся дисципліни, ні ди не запізнюйтеся, др жба з
одинни ом допоможе ни н ти ба атьох неприємних інци-
дентів. Я що ом сь винні — розплатіться, з адайте, ом
обіцяли щось зробити та й заб ли. В бор не беріть, а оли
хочете придбати важлив річ, обходьтеся власним оштом.
Вечір приємно побавить п блічними розва ами, романтични-
ми при одами.
РИБИ, пле айте в д ші мир та любов, б дьте поблажливи-

ми до ч жих недолі ів, це застрах є від сваро з ч жих ініці-
атив, люди дов ола вас неврівноважені, налаштовані а ресив-
но, одна вам протипо азано піддаватися їхнім емоціям, іна -
ше запалите пол м’я війни. Т т пахне навіть беш етом. Ком-
проміс інтересів — святая святих, я що дорожите щастям ді-
лово о чи шлюбно о союз !

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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ранок день вечір

Відомі півфіналісти
Євро�2012
Ними стали збірні Німеччини, Португалії, Іспанії та Італії
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Менше тижня залишилось
до фінально о матч Євро-
2012. Упродовж чотирьох
днів поспіль тривали матчі
1/4 фінал цьо о престиж-
но о ф тбольно о т рнір .
Та , першим півфіналістом
стала збірна Порт алії,
я а завдя и ол Кріштіано
Роналд здолала збірн
Чехії. За ними наст пн
стадію вийшли німець і
ф тболісти, я і роз роми-
ли збірн Греції — 4:2.
Чинний чемпіон онтинен-
т — національна оманда
Іспанії здоб ла важ пе-
ремо над франц зами —
2:0. А в за лючном матчі
між Ан лією та Італією до-
лю п тів и визначили се-
рії післяматчевих пенальті.
Т т вл чнішими б ли пред-
ставни и Апеннінсь о о
півострова.

Головний футбольний турнір Єв�

ропи підійшов до тієї стадії, коли

боротьбу продовжують лише кращі з

кращих. Ігри на вибування завжди

супроводжуються неймовірною ін�

тригою аж до фінального свистка,

що в черговий раз підтвердили матчі

1/4 фіналу Євро�2012. Першою

командою, що увійшла до четвірки

найсильніших, стала збірна Порту�

галії. Матч проти чехів виявився для

“європейських бразильців” далеко

не легкою прогулянкою. Незважа�

ючи на статус записного аутсайдера

цієї пари, чехи на диво потужно роз�

почали гру. У перші хвилини їхні

атаки виглядали куди гострішими,

аніж у збірної Португалії. Піренейці

довго розкачувалися і не поспішали

йти уперед, що значно вплинуло на

видовищність гри. Тому не дивно,

що через таку надмірну обережність

глядачі так і не побачили голів у

першій половині зустрічі. Другий

тайм португальці розпочали куди

гостріше, аніж перший. Традиційно

у цій команді головну скрипку грав

Кріштіано Роналду, прагнення яко�

го забити свій черговий гол заважа�

ло португальцям відкрити рахунок.

Чехи вміло оборонялися, але на 79

хвилині чи не єдина помилка у за�

хисті призвела до того, що Крішті�

ано Роналду ударом головою засму�

тив усіх прихильників збірної Чехії.

Тож 1:0, і далі проходить Португалія.

У другому чвертьфіналі також зу�

стрілися дві команди з різних еше�

лонів. З одного боку — збірна Ні�

меччини — традиційний учасник

фінальних стадій не лише чемпіона�

тів Європи, а й світу. З іншого —

скромна, але з міцним характером

збірна Греції. Німці за звичкою і в

якості фаворита не лише цієї зустрі�

чі, а й усього чемпіонату, одразу ж

кинулися уперед. Ослабленій дис�

кваліфікаціями збрній Греції (4 ос�

новні футболісти пропускали матч

через перебір жовтих карток) була

відведена роль обороняючої. Змар�

нувавши низку чудових нагод для

взяття воріт, Бундестім лише на 39

хвилині завдяки зусиллям свого ка�

пітана Філіппа Лама вийшов уперед.

Другий тайм також розпочався з

атак німецьких футболістів, але, за�

хопившись наступом, вони пропус�

тили контратаку, яку завершив грек

Георгіс Самарас. Так хвилинна роз�

слабленість суперника дозволила

збірній Греції зрівняти рахунок.

Втім, як виявилося згодом, пропу�

щений гол лише розізлив німців. Не

минуло й 5 хвилин, як Самі Хедіра

вивів свою команду уперед. Потім за

справу взявся Мірослав Клозе, який

спочатку довів перевагу збірної Ні�

меччини до 3:1, а потім допоміг від�

значитися Марко Ройсу, і рахунок

став більш ніж переконливим — 4:1.

До честі збірної Греції, вони все ж

таки спромоглися відквитати один

гол, проте на більше у футболістів не

вистачило ані часу, ані можливос�

тей.

Третім учасником 1/2 фіналу ста�

ла збірна Іспанії, яка перемогла од�

ного з кривдників вітчизняної на�

ціональної команди у групі D —

французів. Як не намагався настав�

ник збірної Франції Лоран Блан за�

спокоїти своїх підопічних, в нього

не вийшло. Іспанці виглядали впев�

ненішими у кожному компоненті

гри і заслужено відсвяткували успіх

2:0. Голами в обох таймах відзначив�

ся Хабі Алонсо.

Останнім делегатом у півфінал

стала збірна Італії. Вислів про те, що

ця команда завжди грає сильно у не

найкращі для себе часи, дістав чер�

гове підтвердження. Хоча і супер�

ник у скуадри адзури був далеко не

найсильнішим. Звичайно, збірна

Англії завжди вважалася “міцним

горішком”, проте останнім часом це

твердження стає все більш сумнів�

ним. Італійці протягом усього матчу

виглядали набагато впевненіше,

аніж їх суперники. Втім, основний

час, як і додатковий, завершився

скромними нулями на табло. Але

чого італійці не змогли досягти за

120 хвилин гри, вони домоглися у

післяматчевих пенальті. Дві помил�

ки англійців у серії одинадцятимет�

рових не дозволили їм пробитися до

наступної стадії турніру
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Цей день в історії 26 червня

1884 — вийшов аз імперато-
ра Росії Оле сандра III про засн -
вання цер овно-приходсь их ш іл
1927 — народився Володимир

Мотиль, інорежисер (“Біле сонце
п стелі”, “Зір а звабливо о щастя”)
1940 — Радянсь ом Союзі

встановлено восьми одинний
робочий день, п’ятиденний ро-
бочий тиждень і римінальн від-
повідальність за запізнення на
робот на понад 21 хвилин
1945 — СРСР ведено звання

Генералісим с Радянсь о о Со-
юз . Наст пно о дня першим і
єдиним володарем став Йосип
Сталін
1945 — на онференції в Сан-

Францис о представни ами 50
держав підписаний Стат т Ор а-
нізації Об’єднаних Націй
1979 — Мохаммед Алі о оло-

сив, що залишає бо с
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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