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У Києві масово 
реконструюють під’їзди
Одночасно з ремонтом парадних триває заміна ліфтів 
та асфальтного покриття біля будинків

Пофарбовані стіни, поштові скринь�

ки, ліфтові та вхідні двері, покладена

плитка, замінені вікна та лампи — ось

неповний опис тієї краси, яка з’являєть�

ся у під’їздах після клопіткої праці ре�

монтно�будівельних бригад. Наразі ак�

тивно тривають роботи на всіх зазначе�

них адресах. “На вул. Картвелішвілі, 3�а

повністю завершили перше парадне,

друге — пошпакльоване і готове до фар�

бування. У третьому — ведемо підготовчі

роботи. В усіх під’їздах залишилося по�

класти плитку”,— розповів “Хрещатику”

виконроб Андрій Федоренко.

Приблизно настільки ж виконано робіт

і в будинку 3�б. У першому і другому

під’їздах завершені усі роботи, окрім ви�

кладання плитки. Третє парадне відре�

монтоване і в ньому розпочато фарбуван�

ня. “Ми рухаємося поступово: завершили

один під’їзд — перейшли в інший, щоб

зайвий раз не створювати незручностей

для мешканців”,— додає пан Федоренко.

Інша бригада працює у будинку 3�в,

що також на вул. Картвелішвілі. “У нас

вже три під’їзди із шести відремонтовані.

На завершальній стадії перебуває четвер�

тий під’їзд. Загалом у цьому будинку ли�

шається відремонтувати ще два під’їзди,

покласти до сходів плитку і залити бето�

ном пороги”,— розповів “Хрещатику”

бригадир Олександр Вільницький.

Як зазначають тутешні мешканці, ре�

монт у трьох будинках, що на вул. Кар�

твелішвілі, 3�а, 3�б і 3�в, не робився по�

над двадцять років. “Всі три будинки

1968 року зведення. За весь цей час лише

один раз, 23 роки тому, тут пофарбували і

побілили стіни. Після того нічогісінько

не робилося. Ми вже планували зробити

ремонт за власний рахунок, але таку змо�

гу мають не всі сім’ї”,— зазначає меш�

канка будинку 3�б Марія Сарбо.

Про якість виконаних робіт кияни від�

гукуються схвально. “Працівники з ре�

монтної бригади молодці: все роблять

охайно, якісно. І хочу висловити подяку

голові КМДА Олександру Попову, який

виступив з ініціативою ремонту житло�

вого фонду. Ми давно чекали цієї рекон�

струкції”,— додала Марія Сарбо.

Вдячні за ремонт у під’їздах мешканці

будинку 62, що на вул. Ірпінська. “Дя�

кую міській владі за те, що знайшла і час,

і кошти. Адже нашому будинку 22 роки, і

за цей час жодних робіт у ньому не про�

водилося”,— висловився святошинець

Петро Гайдай.

Окрім вдячності, у мешканців вул.

Картвелішвілі і вул. Ірпінської залишає�

ться єдине прохання, аби їм відремонту�

вали дитячі майданчики та упорядкували

пісочниці. “Діток у дворі багато, а грати�

ся їм ніде. Було б добре, якби ще приді�

лили увагу дитячим майданчикам та об�

лаштували їх гойдалками і гірками”,—

додає Петро Гайдай.

На вул. Ірпінській, паралельно з ре�

монтом під’їздів, триває облаштування

прибудинкових територій біля будинків

62, 62�а, 64, 70, 72. “Зараз ведуться підго�

товчі роботи: проводиться заміна дорож�

ніх бортів, піднімаємо люки, готуємо

тротуари до заміни асфальтного покрит�

тя. Загальна площа цього об’єкту з троту�

арами та проїздами — 5,8 тис. кв. м. Це

досить велика територія, яку ми зможемо

завершити через місяць”,— розповів

“Хрещатику” головний інженер Свято�

шинського ШЕУ Микола Пилипенко.

Тим часом на Печерську, за адресою

вул. Богомольця, 6, триває заміна ліфтів

у двох під’їздах. Наразі монтажники роз�

бирають старе обладнання та пристосо�

вують шахту до нових кабін, які запра�

цюють вже 24 серпня

Кияни вишивають карту України 

У столиці представили ні альн оле цію зі 105-ти
р шни ів та і он
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Компенсаційні виплати 
вже отримали понад 1 мільйон 
вкладників
В Ощадбан інформ ють — проведення омпен-

саційних виплат в ладни ам Сбербан олишньо о
СРСР спішно триває. Та , протя ом місяця 1 млн 23
тис. 596 в ладни ів отримали омпенсаційні виплати
на за альн с м 979 млн 280 тис. рн. За важимо,
що серед тих, хто отримав виплати, 33,5 тисяч иян.
Крім то о, Ощадбан виплач є по 500 рн на похо-
вання спад оємцям в ладни ів, я і померли 2005-
2011 ро ах і не отримали омпенсацію втрат від зне-
цінення рошових заощаджень протя ом 2005-2009
ро ів, а та ож родичам померлих 2012-м році, або
іншим особам, визначеним статтею 8 За он У раїни
“Про державні арантії відновлення заощаджень ро-
мадян У раїни”. Понад 129 тис. 550 спад оємців по-
мерлих в ладни ів вже одержали виплат по 500 рн
на за альн с м понад 63 млн рн

Під час Євро�2012 аеропорт “Київ”
прийняв понад 90 тисяч пасажирів
За час проведення Євро-2012, з 8 червня до 1

липня, пасажиропоті міжнародно о аеропорт “Ки-
їв” (Ж ляни) с лав 91 тис. 378 чолові . Примітно,
що саме до Ж лян прилітали всі національні збірні
раїн — часниць т рнір , я і проводили свої матчі
Києві — оманди Швеції, Ан лії, Франції, Італії та

Іспанії. Через аеропорт “Київ” та ож здійснювали
свої перельоти президент УЄФА Мішель Платіні, е-
неральний се ретар УЄФА Джанні Інфантіно, офі-
ційні деле ації, що приб вали до Києва під патрона-
том УЄФА, а та ож президент ФІФА Йозеф Блат-
тер, я ий відвідав фінальний матч Євро-2012

Загальний рівень сплати киянами
за ЖКП у червні становить 96,96 %
Про це повідомив дире тор КП “Головний інфор-

маційно-обчислювальний центр” Станіслав Капл -
нен о. Серед б дин ів ом нальної форми власно-
сті най ращий по азни рівня оплати з врах ванням
по ашеної забор ованості дося н то Дарниць ом
(100,94 %) та Печерсь ом (99,16 %) районах.
За рівнем поточної сплати серед б дин ів ом -

нальної форми власності лідерах: Дарниць ий, Го-
лосіївсь ий та Печерсь ий райони. Серед б дин ів
ОСББ стовідсот овий рівень оплати перевищено
Святошинсь ом (102,43 %) та Печерсь ом
(100,67 %) районах. Дещо менший рівень оплати
серед б дин ів ооперативної (95,75 %) та відомчої
форми власності (97,87 %). Найнижчий рівень спла-
ти за червень 2012 ро Святошинсь ом
(95,39 %) та Оболонсь ом (95,59 %) районах

35 тисяч юних киян відпочивають 
у дитячих таборах
Можливість піль ово о літньо о оздоровлення та

відпочин в перш чер отримали: діти-сироти, діти
з ба атодітних сімей, діти, позбавлені бать івсь о о
пі л вання, та я і опинилися с ладних життєвих об-
ставинах, діти з девіантною поведін ою із сімей, я і
переб вають під соціальним с проводом. Діти з інва-
лідністю, ті, що переб вають на диспансерном облі-
, я і постраждали внаслідо стихійно о лиха чи тех-

но енних атастроф, а та ож вихованці спортивних
ш іл та се цій, ст денти денної форми навчання ви-
щих навчальних за ладів столиці. Відпочиватим ть юні
ияни Київсь ій, Львівсь ій, Одесь ій, Запорізь ій,
За арпатсь ій, Полтавсь ій, Чер ась ій областях, а та-
ож південно-західній частині Крим та на збереж-
жі Азовсь о о моря. Наразі фахівці ор анізації проф-
спіло Києві “Київсь а місь а рада профспіло ” та ГУ
справах сім’ї, молоді та спорт систематично здійс-

нюють технічні інспе ції дитячих таборів та санаторіїв,
я их відпочивають юні ияни. Ці за лади та ож пере-

б вають під постійним онтролем з бо санітарно-
епідеміоло ічних сл жб, що ретельно слід ють за до-
триманням належних мов дитячих таборах

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

За перше півріччя 2012 ро
до за ально о фонд бюджет
Києва надійшло 4,5 млрд рн.
Це становить 89,6 % від пла-
н і на 450,2 млн рн більше
анало ічних надходжень мин -
ло о ро .

Найбільші надходження міська скарб�

ниця отримує від податку на доходи фі�

зичних осіб та плати за землю.

За словами заступника голови Київської

міської державної адміністрації Руслана

Крамаренка, податок на доходи фізичних

осіб залишається найвагомішим джерелом

наповнення дохідної частини загального

фонду бюджету Києва і складає 73,9 %.

“Виконання цього показника у нас

майже стовідсоткове — при плані 3,36

млрд грн — ми отримали 3,3 млрд грн.

Але для міста є дуже актуальним питання

щодо повернення норми зарахування до

бюджету Києва 100�відсоткового подат�

ку на доходи фізичних осіб, адже цифра

надходжень сьогодні могла б бути 6,6

млрд грн. Ми неодноразово зверталися

до Кабінету Міністрів України, Мініс�

терства фінансів столиці з цього питан�

ня. У Верховній Раді знаходяться на роз�

гляді законопроекти з зазначеного пи�

тання, але на сьогоднішній день це пи�

тання залишається невирішеним”, — за�

значив Руслан Крамаренко.

Другим за обсягом джерелом надхо�

джень до загального фонду бюджету Ки�

єва є плата за землю — у першому півріч�

чі ці надходження склали 942,9 млн грн.

До спеціального фонду бюджету міста

Києва надійшло 702,1 млн грн, що ста�

новить 89,8 % від плану на 6 місяців. До

бюджету розвитку надійшло 532,9 млн

грн, що становить 87,1 % від плану.

“Основна позиція, яка може бути не�

довиконана — це плата за землю. Причи�

нами невиконання є неврегульованість

на законодавчому рівні питань оформ�

лення земельних ділянок, де не оформ�

лено право установчих документів, та

приведення у відповідність до норм По�

даткового кодексу України договорів

оренди землі, ставки за якими нижче

трьохкратного розміру”,— зазначив Рус�

лан Крамаренко

У першому півріччі виконання плану надходжень до бюджету столиці складає 90 %

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Масштабні ремонти столиці ви он ються в рам ах омпле с-
ної про рами ре онстр ції житлово о фонд , між вартальних та
приб дин ових територій. На адаємо, що ініціатором ремонт
"під люч" вист пив олова КМДА Оле сандр Попов. “Хреща-
ти ” проінспе т вав хід ви онання робіт Святошинсь ом
районі на в л. Ірпінсь а, 62, 62-а, на в л. Картвелішвілі, 3-а,
3-б, 3-в та Печерсь ом районі на в л. Бо омольця, 6. І мо-
жемо запевнити — всі роботи ви он ються на “відмінно”.

Оновлення сходових літин в б дин ах на в л. Картвелішвілі заверш ється. Працівни и з ремонтної бри ади все роблять охайно та я існо
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Через високу температуру повітря на деяких
столичних пляжах тимчасово заборонено 
купатися
У КП “Плесо” повідомили про тимчасов заборон пання та их

водоймах я Гаращиха на пляжі “П ща-Водиця”, озері Рад н а (пляж
“Райд а”), озері Тельбін, прото ах Дніпра на пляжах “Молодіжний”
та “Передмістна слобід а”, а та ож річці Десен а.
Та е рішення б ло прийнято Державною санітарно-епідеміоло іч-

ною сл жбою У раїни зв’яз із висо ою температ рою повітря. Це
стало причиною тимчасової невідповідності санітарним вимо ам я ос-
ті води зазначених водоймах. Наразі на території поблиз названих
водойм працівни и КП “Плесо” встановили інформаційні щити про за-
борон пання

"Київенерго" реконструювала 2 кабельні лінії 
на Солом’янці
Фахівці ПАТ “Київенер о” завершили ре онстр цію двох ліній еле тро-

передач 110 В ПС “Політехнічна” — ПС “Во зальна” і ПС “Політехніч-
на” — ПС “Центр”, що Солом’янсь ом районі столиці. Мережі проля а-
ють по в л. Умансь ій, Ф чи а, Тополевій, Стадіонній, Островсь о о, а та-
ож на території пар “С п тни ”. Обидві лінії вже в лючені в робот .
Довжина ожної з них становить 3,2 м, за альна вартість робіт — понад
34 млн рн без ПДВ. Внаслідо ре онстр ції проп с на спроможність лі-
ній збільшилася в 1,5-2 рази. Та им чином, вдалося с ттєво підвищити
надійність енер опостачання промислових і поб тових споживачів цен-
тральних районів, чиї потреби в еле троенер ії постійно зростають. Крім
то о, завдя и ре онстр ції зменшилися ризи и вини нення е оло ічних
наслід ів, адже раніше там проля али оливонаповнені абельні лінії. Те-
пер їх замінили на с часні е оло ічно безпечні і висо онадійні абелі із
шито о поліетилен . Та ож відновлено асфальтобетонні по риття дорі та
трот арів, де відб валася ре онстр ція. Процес відновлення зелених на-
саджень триває

Прокуратура столиці змусила київську 
компанію сплатити понад 2 млн грн податків
Про рат рою Подільсь о о район столиці с еровано до с д ри-

мінальн справ , розслід вання я ої проводилось подат овою міліцією
стосовно олови правління ПрАТ “Промислово- еофізична омпанія
“Надра” за хилення від сплати подат ів 2010 році на с м понад
2 млн рн (ч. 2 ст. 212 КК У раїни). Про це “Хрещати ” повідомили
відділі зв’яз ів із ЗМІ про рат ри міста Києва.
Вже ході дос дово о слідства збит и, завдані державі, відш одо-

вано і до держбюджет посадовцем перераховано 2 млн рн подат
на додан вартість та подат на приб то

Цифра дня

15 207 000 000 
гривень сплатили до бюджету платники податків міста Києва у першо�
му півріччі 2012 року 
Про це повідомила голова Державної податкової служби 
у м. Києві Ірина Носачова 
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Столичний зоопарк поповнює
свою колекцію
Вчора тут відсвяткували іменини зубреняти, а у вівторок
відвідувачам вперше покажуть слона Хораса
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Вчора столичном зоопар свят-
вали іменини з бреняти, я ий на-

родився травні. Ім’я малень ом
парно опитном обрала трирічна
відвід вач а зоопар Єва. Із поміж
більш ніж трьох десят ів варіантів,
я і ви адали ияни, дівчин а витя -
н ла запис із назвою “Мей”. Саме
та відтепер і називатим ть малень-
о о з бра.

“Напередодні свята ми запропонували відві�

дувачам вигадати ім’я для зубреняти. Єдиною

умовою було те, що воно мало починатися з літе�

ри “М”, як і у його батьків,— розповіла “Хреща�

тику” прес�секретар столичного зоопарку Анже�

ліка Комарова.— Нам написали 38 різних варіан�

тів, серед них були Мінотавр, Мірча, Мерлін та

інші. Обрати ім’я ми доручили маленькій дівчин�

ці Єві, яка гуляла у зоопарку з бабусею. Із спеці�

ального акваріума, куди ми поскладали записки,

вона витягла папірець із іменем “Мей”. Я вва�

жаю, що це гарне і символічне ім’я для тварини,

адже зубреня народилося у травні”.

Начальник відділу копитних тварин Київсько�

го зоопарку Ігор Марійчук розповів, що для зуб�

рів у столичному зоопарку створені цілком ком�

фортні умови для проживання, тож тварини по�

чуваються добре. Крім того, для них та бізонів

планують розширити вольєри. Зараз у зоосаді

тривають роботи по благоустрою вольєрів для

плямистих та благородних оленів.

“З часом ми плануємо поповнити колекцію

зоопарку африканськими антилопами бонго, це

красиві тварини із яскраво�помаранчевим окра�

сом і білими смугами на боках.— розповів “Хре�

щатику” Ігор Марійчук.— Зимовий вольєр для

цих тропічних тварин у нас готовий, є чудове міс�

це, де можна облаштувати літній, тож будемо

сподіватися, що у майбутньому ми зможемо по�

бачити бонго у Києві”.

Поки у зоопарку міркують, яких тварин при�

дбати, аби зробити зоосад цікавішим для відві�

дувачів, уже наступного тижня кияни зможуть

побачити слона Хораса, у якого закінчується ка�

рантин після приїзду з Ростовського зоопарку.

Семирічна тварина почуває себе добре та має

гарний апетит.

“Усі умови для слона ми створили,— розпові�

дає пан Ігор, який працює кіпером — доглядачем

Хораса.— У вольєрі є басейн, спорудили величез�

ну парасолю від сонця, впевнений, що тварині

буде комфортно. Спільну мову із ним ми знай�

шли, адже я їздив на стажування у Ростов, і ще

там ми почали звикати одне до одного. Він уже

знає прості команди. Водночас, у спілкуванні із

ним я увесь час повинен бути максимально уваж�

ним, бо слони — це одні із найрозумніших і вод�

ночас найнебезпечніших тварин”.

Уперше у літній вольєр Хораса випустять у по�

неділок, коли у зоопарку буде санітарний день, і

тварина зможе звикнути до навколишнього сере�

довища, а уже у вівторок його зможуть побачити

всі відвідувачі

Кияни вишивають карту
України
У столиці представили унікальну колекцію з 105 рушників та ікон
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Вчора столичном Палаці
ветеранів від рилася ні-
альна вистав а вишитих
р шни ів. Два дні всі охочі
матим ть змо помил ва-
тися полотнами та і онами
з сіх точ ів У раїни.
Е спонати справді досить
незвичайні та свідчать про
ні альне різноманіття тех-
ні та традицій цьом
древньом ремеслі. Поба-
чити т т можна і р шни и,
що вже відсвят вали свій
столітній ювілей, і нові, я і
б ли зроблені с часними
майстринями.

Киянка Антоніна Банок активно

захопилась вишивкою у 1995 році.

На виставку жінка принесла 6

рушників — чотири власного ви�

робництва і ще 2 дісталися їй в

спадок. Загалом робіт у майстрині

в домашній колекції небагато,

адже всі витвори вона дарує рід�

ним та близьким. Жінка долучила�

ся до Всеукраїнського проекту

“Україна — єдина країна”, зініці�

йованого відомою українською ви�

шивальницею Тетяною Протче�

вою. У рамках проекту вже три ро�

ки майстрині з усіх куточків Укра�

їни та світу вишивають карту рід�

ної держави. Пані Антоніна наразі

долучилася до відтворення на по�

лотні Житомирської та Київської

областей.

Беруть участь у проекті такого

масштабу і ще зовсім юні мешканці

столиці. Так, шестирічному Маркі�

яну Копильцю більш досвідчені

майстрині довірили вишивати Хар�

ківську область. Таке заняття хлоп�

чикові дуже подобається. Долучити�

ся до програми, залишити свій слід в

історії та зробити стібки на вишитій

карті України закликають усіх охо�

чих. До речі, мапа вже внесена до

Національного реєстру рекордів.

Представили на виставці і ще од�

ного рекордсмена — вишитий обе�

ріг Києва. Цей семиметровий руш�

ник майстрині зі всієї України

створювали протягом року. На по�

лотнищі зображено елементи істо�

ричного минулого столиці в симво�

лах та знаках, а також сучасне міс�

то — дерево життя. Рушник був ос�

вячений у храмі святого Пантелей�

мона.

Власноруч вишила декілька

хрестиків на мапі України і голова

постійної комісії Київради з пи�

тань гуманітарної політики Алла

Шлапак. Вона розповіла, що на

виставці присутні і її роботи, зок�

рема рушник, який дістався їй у

спадок від прабабусі, та одна влас�

на робота.

“Вишивати мене навчила бабуся, і

вона мене повчала, що вишиваючи,

людина не просто створює витвір

мистецтва, а й перешиває власну до�

лю. Тут сьогодні ми бачимо історію

не просто кожного окремого руш�

ника, а історію цілих родин. І ми

маємо зберегти те найкраще, що є в

Україні, в наших традиціях. Я вірю,

що цей рушник, який створювали

більше сотні майстринь з гарними

побажаннями для Києва, стане не

просто оберегом для столиці, а зро�

бить місто кращим. А карта України

буде новим етапом у розвитку Укра�

їнської держави”,— зазначила Алла

Шлапак

У лікарні № 17 запрацював сучасний 
рентгено?діагностичний комплекс
Нове обладнання замінило старий рент ен-апарат, що обсл ов вав

пацієнтів лі арні 22 ро и. МЕДІКС (та назв має діа ностичний ом-
пле с виробництва У раїна-У орщина) дозволяє проводити рент ено-
ло ічні обстеження (рент ено рафію, рент енос опію, томо рафію)
всіх ор анів пацієнта. Фахівці відзначають, що він зр чний в е спл ата-
ції та має дост пний інтерфейс. Та ож МЕДІКС обладнаний цифровою
рент енос опією, що дозволяє архів вати отриман інформацію та, за
потреби, звертатися до неї б дь-я ий період подальшо о лі вання.
Крім то о, новий апарат надає можливість омп’ютерної оброб и ін-
формації. Наразі МЕДІКС працює на повн пот жність

Під час Євро?2012 "Київводоканал" працював 
надійно
Зо рема товариство опі валося водопостачанням території фан- ем-

пін , що розміщ вався на Тр хановом острові впродовж проживання
там вболівальни ів зі Швеції. Для забезпечення потреб хні, а та ож по-
б т меш анців табор , на території працювали водовоз и з питною во-
дою. Крім то о, для відведення стічних вод з острова Тр ханів фахівці
"Київводо анал " відремонт вали та задіяли аналізаційн насосн стан-
цію “Гідропар ”, що переб ває резерві підприємства. Слід за важити,
що під час проведення чемпіонат всі аварійні сл жби товариства пра-
цювали в посиленом режимі, особливо на території фан-зони. Упро-
довж європейсь ої ф тбольної першості столичній фан-зоні не сталося
жодно о пош одження водопровідної чи аналізаційної мережі

Рибалки відзначають професійне свято
В У раїні професійне свято працівни ів рибно о осподарства —

День рибал и відзначається щоро др неділю липня. Нинішньо о
ро воно припадає на 8 липня. Я повідомили “Хрещати ” в ГУ ста-
тисти и в м. Києві, торі підприємствами, що зареєстровані та діють
столиці за видом діяльності “Рибне осподарство”, б ло виловлено
18096 тонн риби, з них вн трішніх водоймах — 64 тонни та 18032 тон-
ни — ви лючних (морсь их) е ономічних зонах інших держав. За ви-
дами риб переважав вилов сардин та с мбрії (29,9% та 70%)

У п’ятницю і суботу в місті відбудуться ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о об-

сл ов вання населення, столиці 6 та 7 липня відб д ться ярмар и.
Та , в п’ятницю ярмар ватим ть в Голосіївсь ом районі на просп. 40-
річчя Жовтня, 116; в Деснянсь ом — на просп. В. Мая овсь о о, 63/12;
в Дніпровсь ом — на в л. Гродненсь ій, 1/35-5; в Печерсь ом — на
розі в л. Л. Первомайсь о о та І. Мечни ова; в Подільсь ом — на просп.
Правди, 5-11; в Святошинсь ом — на в л. Зодчих, 62-64; в Солом’ян-
сь ом — на в л. Освіти (в межах в л. В зівсь ої та Кривоноса); в Шев-
чен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, в л. Я іра, 16,
в л. В. Пі а, 18, розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої.
У с бот ярмар и відб д ться в Деснянсь ом районі на в л. Лис ів-

сь ій (в межах в л. Рад нсь ої та Милославсь ої); в Дніпровсь ом — на
в л. А. Б чми, 1-9; в Оболонсь ом — на просп. Оболонсь ом , 23-43; в
Печерсь ом — на в л. М. Задніпровсь о о; в Подільсь ом — на в л.
Г. Світлиць о о, 25; в Святошинсь ом — на в л. М. Семаш а, 21; в Со-
лом’янсь ом — на в л. Героїв Севастополя, 42; в Шевчен івсь ом —
на в л. Татарсь ій, 32-38
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Обрати ім‘я з бреняті дор чили малень ій дівчинці Єві, я а ляла зоопар з баб сею, тож тепер тварин
б д ть звати Мей

Всеукраїнський проект «Україна – єдина країна»
зініційований відомою українською вишивальницею

Тетяною Протчевою. Вже три роки майстрині з усіх
куточків України та світу вишивають карту рідної

держави
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Власнор ч вишила де іль а хрести ів на мапі У раїни і олова постійної омісії Київради з питань манітарної політи и
Алла Шлапа
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Ділові новини

Підприємців хочуть 
захистити від перевірок 
за анонімками
Верховна Рада має намір за-

боронити перевір и с б’є тів
осподарювання за анонімними і
необґр нтованими заявами. Від-
повідний за онопрое т б ло
прийнято першом читанні. До-
мент зо рема передбачає не-

прип стимість проведення пере-
віро і відволі ання від підприєм-
ниць ої діяльності с б’є тів ос-
подарювання за анонімними, а
та ож іншими необґр нтованими
заявами. Та ож план ється ввес-
ти відповідальність осіб за по-
дання та их заяв. Крім то о, за-
онопрое том передбачено не-
доп щення проведення протя ом
ро більш ніж однієї перевір и, а
планові заходи проводити ор а-
нами онтролю омпле сно й на
підставі їх спільно о рішення. Та-
ож деп тати план ють заборо-
нити проводити планові та поза-
планові перевір и виробни ів
промислової та сільсь о оспо-

дарсь ої прод ції частіше, ніж
раз на 5 ро ів, я що вони за цей
час не с ороч вали обся и ви-
робництва і робочі місця, вчасно
й повном обсязі платили по-
дат и й збори до місцево о і
державно о бюджетів

Більшість державних 
підприємств має бути 
приватизована
Про це заявив міністр е оно-

мічно о розвит й тор івлі Петро
Порошен о. “Абсолютна біль-
шість державних підприємств
має б ти приватизована й втра-
тити стат с державних підпри-
ємств. Їхні проблеми он ренто-
спроможності мають виріш вати-
ся через приватизацію, ос іль и
держава в 99 випад ах із 100 є
неефе тивним власни ом”,—
с азав пан Порошен о. Він за-
значив, що підтримав рішення
ряд щодо за онопрое т , що
передбачає с ттєве с орочення
іль ості державних підприємств.

“З 1492 держпідприємств, я і є
зараз, передбачається с орочен-
ня до іль ості менш ніж 300”,—
зазначив пан Порошен о. При
цьом він під реслив, що страте-
ічні підприємства мають зали-
шатися в державній власності,
передають “У раїнсь і новини”

До 2018 року в Україні 
планують збудувати 
2,2 тис. км доріг
Упродовж шести ро ів дорожня
ал зь У раїни зазнає значних
змін, повідомляє прес-сл жба
Міністерства інфрастр т ри. На-
разі відомство під от вало про-
е т онцепції Державної цільової
е ономічної про рами розвит
автомобільних дорі за ально о
орист вання на 2013—2018 ро-
и. Після схвалення онцепції
рядом розпочнеться розроб а
само о прое т . Передбачається
впродовж цьо о період привес-
ти до лад 169,5 тис. м автодо-
рі за ально о орист вання.

Крім то о, заплановано зб д ва-
ти та ре онстр ювати 2,2 тис. м
трас за с часними європейсь и-
ми стандартами

Введено ліцензування 
імпорту ліків

Парламент встановив, що на
територію У раїни мож ть ввози-
тися лі арсь і засоби, зареєстро-
вані в У раїні, за наявності серти-
фі ата я ості серії лі арсь о о за-
соб , що видається виробни ом,
і ліцензії на імпорт лі ів, що ви-
дається імпортерові (виробни ові
або особі, що представляє ви-
робни а на території У раїни),
поряд , встановленом за оно-
давством. У додат до ліцензії
в аз ється перелі лі ів, дозволе-
них до імпорт ліцензіатові, а та-
ож особливі мови здійснення
діяльності. Підставою для видачі
ліцензії на імпорт меди аментів є
наявність відповідної матеріаль-
но-технічної бази, валіфі овано-
о персонал , а та ож мов з он-

тролю за я істю лі ів, я і б д ть
ввозитися на територію У раїни.
Термін придатності лі арсь их
засобів, ввезених до нашої
держави, має становити не менш
я половин термін , визначено о
виробни ом

Проект “Повітряний 
експрес” звільнили 
від оподаткування
Парламент звільнив від оподат-
вання ввезення обладнання,

необхідно о для реалізації націо-
нально о прое т “Повітряний
е спрес”. За он передбачає
звільнення від подат на додан
вартість посл , пов’язаних зі
створенням “Повітряно о е спре-
с ”, я і надаються нерезидентом.
Рада та ож звільнила сторони
онтра т від подат на приб -
то , а товари і обладнання, я і
ви ористов ються в рам ах ре-
алізації національно о прое т ,—
від ввізно о мита. Прийняття цієї
ініціативи дасть можливість сти-

м лювати реалізацію транспорт-
но о прое т , я им передбачена
ор анізація пасажирсь о о заліз-
нично о спол чення між Києвом і
міжнародним аеропортом “Бо-
риспіль”, а та ож б дівництво ін-
ших інфрастр т рних об’є тів
ре іоні

Аграрна біржа планує 
почати торги в липні&серпні

Про це заявив дире тор А рар-
ної біржі Оле сандр Марюхнич:
“А рарна біржа має намір цьо о
літа зробити тестові тор и на
спотовом рин ”. З йо о слів,
перші постав и а ропрод ції за
спотовими до оворами відб -
д ться вже в цьом мар етин о-
вом році. Всі часни и тор ів
змож ть пройти спеціалізоване
навчання для наб ття навичо ро-
боти із системою спотових тор-
ів. Їх проведення дасть можли-
вість забезпечити стабільні ро-
шові надходження від е спорт
зерна в держбюджет

Власник заводів 
та пароплавів
Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Одним з найвизначніших бізнесме-
нів Києва можна по прав вважати
Давида Мар оліна — мільйонера,
омерції радни а, мецената. В Ки-
єві він зробив надзвичайно стрім
ар’єр спішно о підприємця. У
то очасном місті пра тично не б -
ло та ої ал зі, до я ої б не дол -
чився Давид Семенович. Саме про
ньо о і йтиметься в сьо однішній
р бриці “Бізнес по- иївсь и”.

Давид Марголін народився в білоруському Пінську 1850 року у родині

купця і отримав лише домашню освіту. Згодом купецька жилка привела йо�

го до Києва — міста, яке почало активно розвиватись. Оселившись тут у

1868 році, Давид Семенович розпочав кар’єру комерційного агента у Това�

ристві пароплавства по Дніпру та його притоках і вже незабаром став чле�

ном його правління.

На той час водні перевезення були основними практично для всіх сфер

підприємництва, адже не було ще ні залізничного, ні автомобільного транс�

порту. Тому практично всі вантажі перевозили по Дніпру, і цей бізнес був

дуже прибутковим, що створювало чималу конкуренцію. Через двадцять

років Давид Марголін залишає компанію і у 1888 засновує Друге товариство

пароплавства по Дніпру, в якому обіймав посаду директора�розпорядника.

Ці дві компанії жорстко конкурували на ринку — знижували ціни за свої

послуги, вигадували різноманітні рекламні та маркетингові схеми, аби при�

вабити власників вантажів та пасажирів. Дійшло до того, що, окрім квитка

вартістю 20 копійок, потенційних клієнтів заманювали на борти суден без�

коштовними... булками. Ця боротьба дедалі загострювалась, і тоді Давид

Семенович проявив свій талант домовлятися — йому вдалося не просто об’�

єднати дві конкуруючі фірми, а й очолити їх управління.

Тож уже в 1913 році у власності об’єднаних підприємств налічувалось 64

пароплави (вартістю у 3,7 млн рублів), 7 барж, 93 обладнаних причали. "Річ�

ковий флот" Марголіна здійснював регулярні пасажирські та вантажні пе�

ревезення на семи окремих лініях. Показово, що лише за 1911 рік паропла�

вами товариства було транспортовано понад 1,5 млн пасажирів і майже 8

млн пудів різних вантажів. Причому Марголін віддавав перевагу суднам,

виготовленим саме на київському заводі.

Отримуючи мільйонні прибутки, Марголін став власником численної не�

рухомості у Києві. Крім того, засновником низки акціонерних товариств

цукрової промисловості. Давид Семенович був ініціатором створення в Ки�

єві (на основі концесії) електричного трамвайного сполучення, вуличного

газового освітлення та водопостачання. Причому кожен з цих проектів, без

сумніву, робив життя киян комфортнішим. Завдяки старанням мільйонера

у місті з’явився фунікулер, мережа артезіанського водопостачання, відкри�

вались приватні трамвайні лінії, закуплялися нові моделі трамваїв. До речі,

у Давида Семеновича був власний електричний вагон�салон, в якому він

пересувався по місту.

Успішний мільйонер проявив себе і у банківській справі. Він входив до

правління кількох великих на той час фінансових установ, зокрема Київ�

ського приватного комерційного банку та був головою Міського купецько�

го товариства взаємного кредиту. Він умів правильно витрачати кошти, ак�

тивно входив у долю ініціаторів будівництва у Києві машинобудівного, ча�

вуноливарного і котельного заводів. Давид Семенович доклав чималих зу�

силь, щоб всі ці підприємства працювали на повну потужність, що давало

киянам найголовніше — нові робочі місця.

Не останніми у житті Марголіна були справи меценатства та громадсько�

го життя. Будучи гласним Міської думи, він відстоював права єврейської

громади Києва. Як меценат фінансово підтримував діяльність освітніх за�

кладів, притулків, лікарень, був почесним членом опікунської ради відкри�

того (1896) за його участі Київського комерційного училища. За власні

кошти збудував єврейське початкове училище “Талмуд�Тора” на 420 учнів.

Цікаво, що завдяки його пароплавному бізнесу завирувало життя на Тру�

хановому острові. Об’єднаному товариству належало тут 8 десятин землі, де

були розташовані майстерні для ремонту пароплавів, таким чином поряд

виросло ціле робітниче поселення. Задля місцевої молоді Марголін збуду�

вав двокласне початкове училище на 150 учнів. А для духовних потреб меш�

канців острова меценат звів у 1910 році парафіяльну Свято�Єлизаветинську

церкву. Сам же мільйонер володів дачею у південній частині острова, куди

діставався на власному теплоході “Ліліпут”. На жаль, під час війни нацисти

вщент спалили робітниче поселення, і життя в ньому так і не відновилося...

Та й життєвий шлях видатного київського підприємця закінчився в еміг�

рації, куди його змусили виїхати революція та громадянська війна. А нова

влада ще кілька десятиліть користувалася всіма здобутками, які здійснив у

Києві бізнесмен
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 6 липня 2012 року

Нові правила автоцивілки
"Хрещатик" з’ясував, які новації підготували законотворці 
для автомобілістів
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

У травні парламент хва-
лив цілом з поправ ами
Президента За он У раїни
“Про внесення змін до де-
я их за онів У раїни щодо
обов’яз ово о страх вання
цивільно-правової відпові-
дальності власни ів назем-
них транспортних засобів”.
Зазначені ньом зміни,
я про ноз ють е сперти,
набер ть чинності не рані-
ше вересня 2012 ро .
“Хрещати ” вирішив з’яс -
вати, я і новації під от ва-
ли за онотворці для авто-
мобілістів.

Як зазначають фахівці, цей закон

вигідний усім: і страхувальникам, і

страховикам. “Нова редакція закону

стала більш чіткою і зрозумілою.

Набагато більше уваги тепер приді�

ляється постраждалим в ДТП. Та�

кож значно жорсткіше регламентує�

ться діяльність страхових компа�

ній”,— вважає Олександр Мельни�

чук, менеджер зі зв’язків з громад�

ськістю та комунікацій СГ “PZU

Україна”.

За словами Валерії Ельбрехт, екс�

перта департаменту методології

страхування та андерайтингу голов�

ного офісу НАСК “Оранта”, всі сут�

тєві умови страхування залишають�

ся без змін: ліміти страхових сум (за

новим законом — страхова сума),

франшиза, страхові тарифи, страхо�

ві ризики: “Проте дещо зміниться

порядок визначення страхового від�

шкодування за шкоду, заподіяну

життю та здоров’ю потерпілих. Про�

цедура виплати страхового відшко�

дування не зміниться, зміни відбу�

дуться тільки в порядку розрахунку

цієї величини”.

Суми відшкодування

Законом вдосконалено порядок

розрахунку розміру відшкодування

за шкоду, заподіяну життю та здо�

ров’ю потерпілих, а саме встановле�

но мінімальні суми виплат. Це під�

вищує страховий захист потерпілих.

Сума виплати збитку тепер визна�

чена в розмірі не менше 1/30 міні�

мальної заробітної плати за кожен

день лікування, але не більше 120

днів (розмір мінімальної зарплати —

1102 грн.— Авт). Якщо потерпілий

документально підтвердить, що йо�

го витрати на лікування перевищу�

ють встановлену суму, страховик

має компенсувати підтверджені ви�

трати.

У разі настання за фактом ДТП

інвалідності I групи сума компенса�

ції потерпілому складатиме 36 міні�

мальних зарплат, або 39,672 тис. грн.

При встановленні II групи інвалід�

ності сума компенсації потерпіло�

му — 18 мінімальних зарплат, тобто

19,836 тис. грн. А за III потерпілий

отримає 12 мінімальних зарплат,

тобто 13,224 тис. грн. Крім того,

найближчі родичі загиблого тепер

будуть мати право на компенсацію

морального збитку в розмірі 12 міні�

мальних зарплат.

Смерть потерпілого оцінюється

законодавцями в 36 мінімальних

зарплат, майже в 40 тис. грн, а в разі,

якщо потерпіла в ДТП дитина стане

інвалідом, законом передбачається

виплата 18 мінімальних зарплат.

“Виплата моральної шкоди в

чинному законодавстві передбаче�

на в розмірі 5 % від суми макси�

мального ліміту,— пояснює Олек�

сандр Мельничук.— Потерпілий

має право отримати виплату за мо�

ральну шкоду в межах тих же 5 %,

але від суми компенсації шкоди,

завданої здоров’ю. Тобто фактично

виплати за моральним збитком мо�

жуть зрости в тому випадку, якщо

збільшаться виплати по здоров’ю.

А кількість заяв на відшкодування

морального збитку, швидше за все,

не зросте, тому що саме поняття і

його трактування залишилися не�

змінними”.

Окрім цього, конкретизовано по�

рядок отримання знижки при стра�

хуванні цивільної відповідальності

особами, які мають на неї право у

розмірі 50 % (пенсіонери, учасники

війни тощо — перелік не змінився).

“За новим законом знижка надаєть�

ся лише у випадку, якщо пільговик

особисто керує власним транспорт�

ним засобом з об’ємом двигуна до

2500 куб. см та не використовує йо�

го для надання платних послуг з пе�

ревезення пасажирів та багажу, —

коментує Валерія Ельбрехт. — Вдос�

коналено порядок надання знижок

при страхуванні парків транспорт�

них засобів. Знижка застосовується

при страхуванні від 5 транспортних

засобів (5 %). А максимальна дорів�

нює 30 % при страхуванні великих

автопарків чисельністю від 2000

транспортних засобів”.

Тотальний збиток

У чинному законодавстві страху�

вальник може погодитися або не по�

годитися з рішенням експертизи,

що визнає його транспортний засіб

(ТЗ) таким, що не підлягає віднов�

ленню, тому що після “тотального

збитку” авто переходило в розпоря�

дження страховика або МТСБУ. У

новій редакції закону ТЗ автоматич�

но вважається фізично знищеним,

якщо сума на його відновлення пе�

ревищує вартість машини до на�

стання страхового випадку. Потер�

пілий одержує різницю між вартістю

ТЗ до і після ДТП, йому компенсу�

ють витрати на евакуацію знищено�

го авто, а сам автомобіль залишаєть�

ся в розпорядженні власника і він

може чинити з ним будь�що.

У разі зміни автовласника дія

страхового договору зберігається. І

до правонаступника транспортного

засобу переходять усі права та обо�

в’язки за даним договором. У чин�

ному законі договір анулюється.

Серед інших новацій: за новими

правилами страхувальникам не по�

трібні будуть спеціальні знаки (сті�

кери), які зараз закріплюються на

лобовому склі авто. Швидше за все,

таке рішення було прийнято через

те, що стікери не виконують ніякої

важливої функції, вважає Олек�

сандр Мельничук: “Наявність або

відсутність стікера не може бути

причиною для зупинки автомобіля

представниками ДАІ, а якщо вже

компетентні органи перевіряють

наявність поліса автоцивілки, то в

такому випадку вони вимагають

пред’явити сам договір страхуван�

ня, а не стікер. У той же час, в новій

редакції закону прописано вимогу

до страховика — видавати страху�

вальнику спеціальний бланк пові�

домлення про ДТП (європрото�

кол)”.

Відповідальність страховиків

За новим законом, для того, щоб

стати повним членом МТСБУ, стра�

ховик повинен зробити внесок до

фонду страхових гарантій у розмірі 1

млн євро (зараз еквівалент 100 тис.

євро). Таке збільшення суми, на

думку експертів, призведе до того,

що багато дрібних компаній не змо�

жуть гарантувати своє членство в

МТСБУ, однак навряд чи це якось

обмежить провідних страховиків.

“Це рішення виглядає цілком ло�

гічним, тому що заходи “профілак�

тичного” характеру по відношенню

до недобросовісних страхових ком�

паній на даний момент не прино�

сять очікуваних результатів,— ко�

ментує Олександр Мельничук.—

Нині на ринку існують демпінг, сис�

тематичні невиплати або затягуван�

ня строків виплат. Збільшивши по�

ріг входу на ринок, можна буде від�

сіяти ненадійних страховиків. А ті

компанії, які серйозно працюють на

ринку, без проблем сформують по�

трібний гарантійний фонд. Тим

більше, що ці кошти зараховуються

страховикові в резерви і дозволять

проводити страхові виплати в разі

проблем з платоспроможністю.

Фонд повинен бути гарантією ви�

плат для страхувальників, а не йти в

рахунок погашення боргів компаній

банкрутів, що, на жаль, відбувається

на ринку сьогодні”.

Окрім цього, експерти запевня�

ють, що законодавчі новації не при�

зведуть до змін у страхових тарифах.

“Загалом системне вдосконален�

ня законодавства у сфері регулю�

вання обов’язкового страхування

цивільно�правової відповідальності

власників наземних транспортних

засобів сприятиме підвищенню рів�

ня захисту прав потерпілих та вдос�

коналенню системи відшкодування

збитків в разі настання ДТП”,— вва�

жає президент ЛСОУ Наталія Гуди�

ма. А зміни в законодавстві посту�

пово вдосконалять умови здійснен�

ня обов’язкового страхування авто�

цивільної відповідальності та на�

близять Україну до світових стан�

дартів

Новим законом
вдосконалено порядок

розрахунку розміру
відшкодування за шкоду,

заподіяну життю та
здоров`ю потерпілих, а

саме встановлено
мінімальні суми виплат.
Це підвищує страховий

захист потерпілих

"Річ овий флот" Мар оліна здійснював пасажирсь і та вантажні перевезення
на семи о ремих лініях

Давид Мар олін
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 6 липня 2012 року

Валентин БІЛОЗЕРСЬКИЙ
“Хрещатик”

Днями відомом вченом ,
педа о , доцент афед-
ри технічно о сервіс та
інженерно о менеджмент
ім. М. П. Момотен а На-
ціонально о ніверситет
біорес рсів і природо о-
рист вання У раїни Анато-
лію Шоста виповнилося
65. У на овом , освітян-
сь ом середовищі Анато-
лій Ві торович більш відо-
мий я розробни ні аль-
ної рейтин ової системи.
О рім цьо о, за 45 ро ів
тр дової діяльності він на-
писав понад 250 на ових
праць раїнсь ою, росій-
сь ою, ан лійсь ою та ні-
мець ою мовами. Під йо о
ерівництвом спішно за-
хистилося майже 500 ба-
алаврів, спеціалістів, ма-
істрів.

Родом з Чернігівщини

Анатолій Шостак народився у го�

лодні повоєнні роки в Козельці, що

на Чернігівщині. Батько, Віктор

Микитович, маючи 4 класи освіти,

пройшов фронтовими дорогами аж

до Берліну. А потім у складі піхот�

ного полку, здійснивши неймовір�

ний марш�кидок на Далекий Схід,

добивав Квантунську армію і демо�

білізувався лише в 1946 році. Незва�

жаючи на поранення, цей кремез�

ний, середнього зросту чоловік ви�

різнявся неабиякою силою: вже бу�

дучи у віці за 60, вправно брав на

плечі 100�кілограмові кубинські

мішки з цукром і розвантажував ав�

томобіль без “перекуру”. Працю�

ючи у колгоспі, а після війни — у

Козелецькій райспоживспілці, не

боявся найтяжчої роботи. Бо зав�

жди сповідував життєве кредо свого

батька Микити, що теж дивував од�

носельців богатирською силою і

доброю вдачею: ніколи не вантажив

на коня більше, ніж сам міг потяг�

ти.

Мати, Ганна Йосипівна, мала 2

класи освіти церковно�приходської

школи села Браниця Бобровицько�

го району, пізніше тяжко трудилась

на полях колгоспу “Зоря комуніз�

му”. Працюючи в ланці від зорі до

зорі, вона не дуже вірила у зоряне

комуністичне майбутнє, про що

товкмачила тодішня радянська вла�

да. Ця внутрішня зневіра була обу�

мовлена незагойною душевною ра�

ною: пам’ять малювала страшні

картини Голодомору, образ репре�

сованого батька Йосипа, нащадка

вільних козаків, якого у 1932 році

засудили за відмову вступати в кол�

госп, а у 1937 “трійка” повторно

його судила за те... що “сидів” пер�

ший раз і з району був спущений

план по “посадці”. Його вірній дру�

жині Уляні Савківні Гребеножко

енкеведисти не дозволили жодного

побачення. Десь і згинув нащадок

вільних козаків Йосип Онісімович

у снігах під Архангельськом. Був

реабілітований із тисячами інших

невинно убієнних у 1990 році.

Але мати добре знала, що, незва�

жаючи на бідність у родині, треба

обов’язково дати вищу освіту дітям.

Вона змалечку насичувала допит�

ливий розум діток — а їх у сім’ї

Шостаків було трійко — духовною

культурою та різнобічними знання�

ми, які потім так знадобились у

житті.

Старша донька Олена успішно

закінчила Ніжинський педагогіч�

ний інститут ім. М. Гоголя, понад

40 років працювала вчителькою

української мови та літератури у

Козелецькій середній школі № 1.

Старший брат Степан був най�

кращим студентом біофаку Київ�

ського університету ім. Т. Шевчен�

ка, пізніше захистив докторську ди�

сертацію, все життя пропрацював у

Біловезькій Пущі, вивчав вплив

флори на фауну і навпаки. Відомий

вчений і журналіст у сусідній Біло�

русі.

Через терни до зірок

Найменший Анатолій був, на�

певно, найулюбленішою дитиною у

родині. Трохи бешкетливий, але

доброзичливий і працьовитий. Пас

корову, допомагав по господарству.

Допитливий хлопчина читати і пи�

сати навчився сам, у 4 роки, дослі�

джуючи написи на сірникових ети�

кетках та різних коробочках. Вчив�

ся він легко і завжди приносив від�

мінні оцінки. Проте одягнений був

у стареньке, влітку ходив босий, а у

міжсезоння та взимку — у незмін�

них кірзових чоботях. Батько по�

збавив сина будь�якої підтримки,

тому що на той час пішов із своєї

сім’ї до іншої, а син однозначно був

на боці матері. Тому туфлі і костюм�

чик мама спромоглася “справити”

лише на випускний... Після школи

без батьківської підтримки про

вступ до вишу не було й мови, отож

пішов працювати у Козелецький

“Міжколгоспбуд” бетонником,

звідки через рік був призваний до

лав Радянської Армії. Служба була

надзвичайно складна, багато хто з

односельців цього призову не ви�

тримали і були комісовані або пере�

ведені до стройбату. Адже служити

довелося у ракетних військах стра�

тегічного призначення, де все було

надсекретне, де дозволили взяти

додому єдине колективне фото на

згадку про однополчан. Вже тут

проявилися риси, притаманні саме

Анатолію. Отримавши після року

служби звання гвардії сержанта, він

був призначений заступником

командира взводу. Демобілізував�

шись, вступив на спецнабір до Ні�

жинського технікуму механізації

сільського господарства, котрий

успішно закінчив у 1972 році. Пра�

цював у Козелецькому райоб’єд�

нанні “Сільгосптехніка” інжене�

ром�технологом.

Проте для того, щоб молодий,

амбітний, здоровий і розумний хло�

пець міг зробити бодай якусь кар’�

єру, не вистачало головного — дип�

лому про вищу освіту. На той час

старенька, майже 70�річна мати

Ганна, з якою разом проживав 30�

річний син, вже не вірила, що ко�

лись він отримає вищу освіту. Про�

те вступні іспити склав блискуче.

Отак і став Анатолій студентом фа�

культету механізації сільського гос�

подарства Української сільськогос�

подарської академії. Довго не від�

пускали з роботи, умовляли перей�

ти на заочну форму навчання, про�

понували посаду головного інжене�

ра. Проте рішення було твердим,

він уже був обраний старостою гру�

пи і курсу. Пізніше очолив студраду

гуртожитку. Молодші на 10—15 ро�

ків однокурсники шанобливо нази�

вали його “батя” і довіряли йому не

лише представницькі повноважен�

ня, а й власні проблеми, сумніви,

мрії. Вже з 2�го курсу очолювана

ним група інженерів�педагогів ста�

ла найкращою в академії, у ній було

12 відмінників, а середній бал ста�

новив 4,65 (!). Звичайно, Анатолій

теж вчився на “відмінно”, закінчив

з відзнакою. І знову вже керівниц�

тво академії не відпускало хлопця,

одразу запропонувавши посаду

асистента та аспірантуру.

Рейтингова система 
Шостака

Втім, найбільш вдалим здобут�

ком його багаторічної науково�пе�

дагогічної діяльності стала розроб�

ка і впровадження унікальної мето�

дики оцінювання науково�педаго�

гічних працівників та структурних

підрозділів вищих закладів освіти

І—ІV рівнів акредитації з наступ�

ним визначенням їх рейтингу. Його

наукові доповіді та лекції на цю те�

му викликають у будь�якої аудито�

рії неодмінний інтерес. Колегам,

слухачам і студентам завжди над�

звичайно цікаво знати, як можна

формалізувати навчально�науко�

вий процес, чи можливо взагалі ви�

мірювати науку, адже гуманітарно�

креативна природа такої діяльності

важко піддається формалізації.

Секрети мотиваційного мене�

джменту в галузі освіти, найновіші і

найповніші знання щодо системи

морального і матеріального стиму�

лювання освітян та науковців,

вміння у власних наукових дослі�

дженнях докопуватись до суті проб�

леми, використовуючи відомі і не�

відомі факти, осмислювати їх із су�

часних позицій і, пропустивши че�

рез власний розум і досвід, доноси�

ти до сердець слухачів, виклавши їх

у шостаківській спокійній мане�

рі,— все це завжди на часі, завжди

актуально. Значний вклад ювіляра у

питаннях розробки і впровадження

методів активного навчання, удо�

сконалення технології навчально�

наукового процесу.

Тож не випадково за рейтингом

всеукраїнського громадсько�полі�

тичного тижневика “Освіта”, який

проводився з метою визначення

найяскравіших постатей в україн�

ській освіті, А. В. Шостака визна�

но найкращим освітянином Укра�

їни 2010 року, лауреатом відзнаки

“Залиш мені в спадщину думку

найвищу”. Розроблена ним мето�

дика зіграла ключову роль у отри�

манні Національним університе�

том біоресурсів і природокористу�

вання України статусу “самовряд�

ного (автономного) дослідницько�

го університету”. Згідно з постано�

вами Кабінету Міністрів України

та указами Президента України,

такий статус мають лише 14 най�

кращих університетів України.

Важко переоцінити організуючу і

мобілізуючу роль розробленої А.

Шостаком рейтингової системи

при гармонізації Європейських і

світових стандартів якості освіти з

національними; впровадженні в

університеті системи менеджменту

якості (СМЯ) з наступною серти�

фікацією університету щодо відпо�

відності всіх показників діяльності

і документообігу Європейським

стандартам якості. Процес серти�

фікації тривав в університеті 2 ро�

ки. Нарешті такий Міжнародний

сертифікат якості, який свідчить

про відповідність вимогам найсу�

часнішого стандарту ISO

9001:2008, НУБіП України отри�

мав 18 травня 2012 року. Це 4�й

університет в Україні. Проведена

сертифікація значно розширює

рамки міжнародного визнання

університету, студенти отримують

спеціальний додаток до диплому, і

це дає їм можливість претендувати

на отримання робочих місць у

престижних зарубіжних фірмах.

Розроблена А. Шостаком методика

вже впроваджена у десятках віт�

чизняних і зарубіжних вишів. Вона

усунула зрівняйлівку при оплаті

праці, значно підвищила мотива�

цію до праці, підсилила роль окре�

мого виконавця у загальному здо�

бутку. По суті, це великий соціаль�

ний проект, який торкнувся долі

всіх суб’єктів діяльності і продов�

жує набирати оберти. У НУБіП

України наразі повним ходом йде

створення Наукового парку. Інши�

ми словами, будується Голосіївська

“кремнієва долина”. Це проект

державного значення, який всту�

пить у дію після відповідних поста�

нов Кабінету Міністрів України і

указу Президента України. І рей�

тингова система, як завжди, пра�

цює на цей проект. І вже мало хто

згадує, що створена методика є ре�

зультатом складної і напруженої

науково�методичної роботи протя�

гом 12 років. П’ять з них Анатолій

Вікторович особисто очолював по�

стійно діючу рейтингову комісію

університету, ним було розроблено

понад 20 обслуговуючих методик,

електронну версію та повний нор�

мативно�правовий супровід із фі�

нансовими наслідками в оплаті

праці.

15—17 лютого 2012 року в Укра�

їнському домі відбулася ХV ювілей�

на Міжнародна виставка навчаль�

них закладів “Сучасна освіта в

Україні — 2012”. Це найпрестижні�

ша освітянська виставка, на якій

презентують свої здобутки понад

500 провідних навчальних закладів

різних рівнів акредитації України,

Росії, країн СНД та зарубіжжя. НУ�

БіП України вже втретє був пред�

ставлений на цій виставці винятко�

во науковими розробками А. В.

Шостака.

Шанують і поважають А. В. Шос�

така не лише друзі і близькі зна�

йомі, а й колеги та студенти. Десят�

ки різних нагород, відзнак, дипло�

мів і подяк вручено Анатолію Вік�

торовичу як оцінка його праці на

будь�яких ділянках.

До цього слід додати, що напри�

кінці минулого року на Загальних

зборах Академії наук вищої освіти

України Анатолій Вікторович Шос�

так одноголосно, під дружні опле�

ски вчених, був обраний членом�

кореспондентом цієї престижної

академії.

Науковець, педагог, 
наставник...

Анатолій Вікторович Шостак —

автор понад 250 наукових праць

українською, російською, англій�

ською та німецькою мовами, у тому

числі 5 навчальних посібників та 10

авторських свідоцтв на винаходи.

Під його керівництвом успішно за�

хистилося понад 500 бакалаврів,

спеціалістів, магістрів. Він також

найкращий наставник студент�

ських груп. Як лектор постійно під�

вищує кваліфікацію у провідних

вишах України та країн СНД, відо�

мих фірмах, а також за кордоном.

Зокрема нещодавно пройшов ста�

жування на всесвітньо відомій фір�

мі Bosch Rexroth AG (м. Ельхінген,

Германія). Вивчав розробку і вироб�

ництво аксіально�поршньових гід�

ромашин, їх ринок збуту, а також

німецький досвід підготовки кадрів

різного рівня. Набутими знаннями

ділиться зі студентами, тому вони із

задоволенням і цікавістю відві�

дують його лекції. Останнім часом

плідно працює у галузі мотивацій�

ного менеджменту, бібліометрії та

наукометрії, його праці широко ві�

домі у країнах СНД, зокрема в Ро�

сії. Він є професором Російської

академії природознавства (РАП) та

занесений до престижної міжна�

родної наукової енциклопедії “Учё�

ные России”. За “видатні досягнен�

ня у галузі природничих і гумані�

тарних наук” отримав почесне

звання “Заслуженный работник на�

уки и образования” та нагородже�

ний Срібною медаллю ім. В. І. Вер�

надського (Росія). Його люблять

студенти, ним пишаються колеги,

йому довіряє керівництво одного з

найпрестижніших університетів

України, де він працює понад 35 ро�

ків. До цього слід додати ще одну

характерну деталь — Анатолій Вік�

торович вже понад 20 років очолює

найбільшу в НУБіП України проф�

спілкову організацію Технічного

навчально�наукового інституту, яка

налічує близько 400 працівників.

Нащадки козацького роду

Але насамперед Анатолій Вікто�

рович за свої досягнення вдячний

родині, своїм дітям. Він розробив

власну методику гармонійного роз�

витку дітей, завдяки якій син Мак�

сим і донька Ганна у віці 3,5 року

вже вміли читати, писати, відніма�

ти і додавати. Закінчили 186�у київ�

ську школу із золотими медалями,

за прикладом батька теж обрали

своєю альма�матер Національний

університет біоресурсів і природо�

користування України і той же ме�

ханіко�технологічний факультет і

також отримали дипломи з відзна�

кою. Виконали нормативи майстрів

спорту. Пізніше, добре володіючи

англійською та німецькою мовами,

вступили на навчання до кращого

університету Європи — Дрезден�

ського технічного університету. Ни�

ні син Максим працює інженером�

конструктором на заводі Нуdroma�

tik, а донька Ганна — представни�

ком відділу маркетингу ІSGЕ ком�

панії John Deerе.

Наостанок залишається лише по�

бажати Анатолію Вікторовичу міц�

ного козацького здоров’я, довголіт�

тя, творчих здобутків і досягнень

Подарунки для вихованців
дитячого будинку 
сімейного типу
4 липня до дитячо о б дин сімейно-
о тип родини К знєцових з др жнім ві-
зитом завітали олова Голосіївсь ої РДА
Оле сандр Незнал та народний деп тат
У раїни І ор Лисов. Малю и з радістю
з стріли своїх давніх знайомих, із захва-
том розповідали остям про свої спіхи
навчанні, про літній відпочино дитя-

чом таборі “Молода вардія” та ділили-
ся планами на майб тнє. Особливо діти

зраділи подар н ам та солодощам.
Дитячий б дино сімейно о тип б в створений в Голосіївсь ом

районі 2008 році. Наразі т т вихов ються 8 дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених бать івсь о о пі л вання, від 10 до 19 ро ів. Досвід по а-
з є, що завдя и вихованню в родині діти стають соціально адаптова-
ними в с спільстві і мож ть самостійно розпочати нормальне щасли-
ве життя.
Говорячи про підліт ів, не можна не с азати й про людей, я і ста-

ли для них мамою та татом, нехай навіть на цьом чер овом році в
їхньом житті,— це Оле сандр Федорович та Тетяна Володимирівна
К знєцови, я і є бать ами-вихователями даної форми сімейно о ви-
ховання. Це люди, я им не байд жа доля дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених бать івсь о о пі л вання, вони вже стали найріднішими та
близь ими людьми для цих діто

В Голосієві відсвяткують Івана Купала
Сьо одні в Національном м зеї народної архіте т ри та поб т

У раїни (с. Пиро ів) відб деться народне свято — Івана К пала. На
заході відвід вачі матим ть на од стати безпосередніми часни а-
ми давніх традиційних раїнсь их обрядів: він оплетіння, прибиран-
ня пальсь о о деревця, водіння хороводів, ворожіння на він ах,
п с ання палаючих оліс, очищення во нем та водою.
Фоль лорні оле тиви з Київсь ої, Житомирсь ої, Чер ась ої об-

ластей ознайомлять остей свята з пальсь им дійством своїх ре-
іонів.
Почато свята о 18.00. Їхати до м зею від станції метро “Вистав овий

центр” тролейб сом№ 11 або маршр тними та сі №№ 156, 172, 56-

Вокальний ансамбль
“Дзвінкі голоси” взяв
участь у Міжнародному
дитячому фестивалі 
в Болгарії
Во альний ансамбль “Дзвін і олоси”
л б за місцем проживання “Ровесни ”
Подільсь о о районно о центр соці-
альних сл жб для сім’ї, дітей та молоді
взяв часть ХІІІ Міжнародном дитячо-
м фестивалі “Сонце — Радість — Кра-
са”, що проходив з 14 по 19 червня в
Бол арсь ом місті Несебр.

Фестиваль проводився з метою сприяння розвит дитячої та мо-
лодіжної творчості шляхом др жньо о спіл вання ерівни ів та дітей
різних оле тивів, зба ачення їх реперт ар ласичними та с часни-
ми творами. Діти отримали приємні враження, мали можливість під-
вищити свою творч майстерність, продемонстр вали власні дося -
нення, знайшли чимало др зів з інших європейсь их раїн, відпочи-
ли на мальовничом березі Чорно о моря, ознайомились з льт -
рою та традиціями Бол арії.
Вихованці л б за місцем проживання “Ровесни ” посіли ІІІ місце

в он рсній частині “Во альні р пи і сольні ви онавці народних пі-
сень та ці авої м зи и”. Учасни ів фестивалю на ородили почесни-
ми дипломами переможців та вр чили ф тбол и з емблемою фести-
валю й солод і подар н и

У Шевченківському районі
відзначать День родини
8 липня в У раїні вперше свят вати-

меться День родини. З на оди свята
Центр справах сім’ї та жіно Шевчен-
івсь о о район столиці розробив про-
рам “Мій родовід: майб тнє з мин ло-
о”. У неділю свят овий захід ви ляді
презентації відб деться за частю оло-
ви Шевчен івсь ої РДА Сер ія Зіміна. З
на оди Дня родини вперше привітають
та вшан ють не просто сім’ї, а цілі роди-

ни-династії Шевчен івсь о о район .
Мета цьо о заход — пропа вання сімейних цінностей, сприяння

розвит д ховно і фізично здорової родини, а та ож підвищенню ви-
значальної ролі традиційної сім’ї в житті с спільства. Підґр нтям про-
рами “Мій родовід: майб тнє з мин ло о” є на овий напрямо —
родоло ія.
Почато події о 15.00, в л. Телі и, 43 (Центр справах сім’ї та жі-

но Шевчен івсь о о район )

У Деснянському районі 
відбувся турнір 
з міні>футболу “Молодь
проти наркотиків!”
У Деснянсь ом районі під аслом

“Молодь проти нар оти ів!” Е стрим-
пар , що знаходиться на території пар-

Др жби народів, пройшов т рнір з мі-
ні-ф тбол серед центрів ресоціалізації
нар озалежних.
Ор анізатори а ції — Деснянсь ий

районний центр соціальних сл жб для
сім’ї, дітей та молоді за підтрим и Деснянсь ої РДА, районно о Цен-
тр фізично о здоров’я населення “Спорт для всіх” спільно з ВБФ
“Мир та доброб т” та ор анізацією Товариства Червоно о Хреста —
ставили за мет приверн ти ва ромади до проблеми нар оманії
серед молоді та пропа анд здорово о способ життя. У т рнірі взя-
ли часть оманди “Варнава”, “Гала ти а”, Victory, “Ресоціалізація”,
СОНЗ, “Артисти”.
“Більшість з тих, хто вийшов сьо одні на ф тбольне поле, знай-

шли в собі сили с азати нар оти ам “Ні”,— зазначив олова Дес-
нянсь ої РДА Ві тор Жеребню .— Зробили вони це за допомо ою
центрів ресоціалізації нар озалежних, де їм допомо ли поверн ти-
ся до нормально о життя. Вони змо ли знайти робот , створити
власні сім’ї, поверн тися до с спільства і стати орисними для ньо-
о. Подібні т рніри дають змо часни ам виявити свої най ращі
риси: ріш чість, цілеспрямованість, взаємопідтрим , і в той же час
навчають давати вихід своїм емоціям саме спортивних зма ан-
нях”.
Переможцями т рнір стали: ФК “Артисти” — І місце, ФК Viktory —

ІІ місце та ФК “Гала ти а” — ІІІ місце. Команди-призери б ли на о-
роджені б ами, медалями, почесними рамотами.
Під час т рнір районними центрами ресоціалізації нар озалежних

проводилася роз’яснювальна робота серед молоді щодо неприп с-
тимості вживання нар оти ів. Керівни и реабілітаційних центрів роз-
повідали про робот своїх за ладів

Новини районівДва ювілеї Анатолія
Шостака
Відомий вчений відзначає 65 років з дня народження 
та 45�річчя трудової діяльності

Президент Російсь ої а адемії природознавства (РАП) а адемі Михайло
Ледванов вр чає (на фото правор ч) диплом професора РАП та Срібн медаль
ім. В. І. Вернадсь о о Анатолію Шоста . Мос ва, лютий 2012 ро
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Закінчення додатка до Рішення Київської міської ради № 577/7914 від 24 травня 2012 року, 

надрукованого 4 липня 2012 року 
44 вул. Мініна, 4 26 639,0 299,0 34,5 дорожні знаки

45 вул. Окіпної Р., 3 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

46 вул. Окіпної Р., 4�б 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

47 вул. Окіпної Р., 6 � 8, 8�б 120 3000,0 1380,0 138,0 дорожні знаки

48 вул. Окіпної Р., 8/4 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

49 вул. Пожарського, 8�а 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

50 вул. Попудренка, 18 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

51 вул. Празька, 18�а 67 1667,0 770,5 80,5 дорожні знаки

52 вул. Райдужна, 31 120 3000,0 1380,0 138,0 дорожні знаки

53 вул. Райдужна, 37 39 975,0 448,5 46,0 дорожні знаки

54 між вул. Райдужною, 69 та вул. Черемшини, 14 150 3750,0 1725,0 172,5 дорожні знаки

55 вул. Раскової, 4 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

56 вул. Раскової, 8 � 8�а, 19 � 9 45 517,5 517,5 57,5 дорожні знаки

57 вул. Раскової, 52�в 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

58 вул. Серафимовича, 3�а � 3/1 17 417,0 195,5 23,0 дорожні знаки

59 вул. Серафимовича, 19а 43 1075,0 494,5 46,0 дорожні знаки

60 вул. Сиваська, 1 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

61 вул. Сиваська, 1 63 1575,0 724,5 69,0 дорожні знаки

62 вул. Сосницька, 19 � 21 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

63 вул. Стальського, 34/2 � 4 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки

64 вул. Стальського (авторинок) 40 460,0 460,0 46,0 дорожні знаки

65 на розі вул. Флоренції та вул. Туманяна 29 722,0 333,5 34,5 дорожні знаки

66 вул. Червоногвардійська, 27�а 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

67 вул. Челябинська, 15�а, 17, 17�а, 19 (через дорогу навпроти на
розі вул. Каховської та вул. Челябинської)

50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

68 набережна Дніпровська, №3 120 3000,0 1380,0 138,0 дорожні знаки

69 набережна Дніпровська, навпроти буд. №3 14 350,0 161,0 23,0 дорожні знаки

70 набережна Дніпровська, 7 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

71 набережна Русанівська, 12 75 1875,0 862,5 92,0 дорожні знаки

72 пров. Сеноманський, 16 150 3750,0 1725,0 172,5 дорожні знаки

73 просп. Броварський (ст. м. "Дарниця") 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

74 просп. Броварський ("Гідропарк") Північна сторона (сезонний
з 01.05 по 01.09)

70 805,0 805,0 80,5 дорожні знаки

75 просп. Ватутіна, 14�а 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

76 просп. Ватутіна, 26 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

77 просп. Визволителів, 2, 9 � 11 35 875,0 402,5 46,0 дорожні знаки

78 просп. Визволителів, 9 � 11 29 722,0 333,5 34,5 дорожні знаки

79 просп. Возз'єднання, 5в 35 875,0 402,5 46,0 дорожні знаки

80 просп. Возз'єднання, 15 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

81 просп. Возз'єднання, 21, 19, 19�а 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

82 просп. Возз'єднання, 21, 19, 19�а 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

83 просп. Навої � вул. Курнатовського 43 1083,0 494,5 46,0 дорожні знаки

84 просп. Тичини, 6�а 22 556,0 253,0 23,0 дорожні знаки

85 острів Венеціанський (ст.м."Гідропарк") 20 230,0 230,0 0,0 дорожні знаки

86 острів Долобецький (ст.м."Гідропарк") 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

87 шосе Харківське, 19 (майданчик №1) 67 1675,0 770,5 80,5 дорожні знаки

Оболонський р�н

1 вул. Автозаводська, 5 180 4500,0 2070,0 207,0 дорожні знаки

2 вул. Бережанська�Петра Панча, на розі 60 1500,0 690,0 69,0 дорожні знаки

3 вул. Вербова, 17 (книжковий ринок) (паркомати) 24 276,0 276,0 23,0 дорожні
знаки/паркомат 

4 вул. Вербова, 21  (речовий ринок) 64 736,0 736,0 69,0 дорожні
знаки/паркомат 

5 вул. Вишгородська, 4а 156 3900,0 1794,0 184,0 дорожні знаки

6 вул. Вовчка М., 21 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

7 вул. Гавро, 17 22 550,00 253,0 23,0 дорожні знаки

8 вул. Гайдай Зої, 10 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

9 вул. Героїв Дніпра, 2 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

10 вул. Героїв Дніпра, 12 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

11 вул. Героїв Дніпра, 32, 43 42 483,0 483,0 46,0 дорожні знаки

12 вул. Героїв Дніпра, 45 25 625,00 287,5 34,5 дорожні знаки

13 вул. Героїв Дніпра, 59 20 500,00 230,0 23,0 дорожні знаки

14 вул. Дубровицька, 8 � 12 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

15 вул. Івашкевича, 14 38 944,0 437,0 46,0 дорожні знаки

16 вул. Кондратюка, 1 � 3, кут просп. Рокоссовського 72 1806,0 828,0 80,5 дорожні знаки

17 вул. Кондратюка, 4�в � 4�г 19 472,0 218,5 23,0 дорожні знаки

18 вул. Кондратюка, 10�а 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

19 вул. Майорова, 1 � 3 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

20 вул. Малиновського, 8 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

21 вул. Малиновського, 12 29 333,5 333,5 34,5 дорожні знаки

22 вул. Малиновського, 27/23 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

23 перетин вул. М. Малиновського � просп. Оболонського 55 1375,0 632,5 69,0 дорожні знаки

24 вул. Новокостянтинівська, 22/15 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

25 вул. Озерна, 1 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

26 вул. Північна, 3 55 1375,0 632,5 69,0 дорожні знаки

27 вул. Північна, 3 (біля ГБК "Полісся") 55 1375,0 632,5 57,5 дорожні знаки

28 вул. Приозерна, 2�а 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

29 вул. Прирічна, 5а 12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки

30 вул. Прирічна, 37 50 1250,00 575,0 57,5 дорожні знаки

31 вул. Скляренка, 1�3 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

32 вул. Скляренка (біля Куренівського ринку) 33 833,0 379,5 34,5 дорожні знаки

33 вул. Скляренка, 5 15 172,5 172,5 0,0 дорожні знаки

34 вул. Тимошенка, 13�а 177 4425,0 2035,5 207,0 дорожні знаки

35 вул. Тимошенка, 21 навпроти корпусу 2 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

36 вул. Хвойки, 18/14 22 253,0 253,0 0,0 дорожні знаки

37 вул. Хвойки�Аляб'єва 15 172,5 172,5 0,0 дорожні знаки

38 вул. Фрунзе, 160/20 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

39 ст. м. "Героїв Дніпра" 900 22500,0 10350,0 1035,0 дорожні знаки

40 набережна Оболонська, навпроти буд. 2 33 825,00 379,5 34,5 дорожні знаки

41 пл. Фрунзе, 1 16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки

42 просп. Героїв Сталінграда, 2 29 722,0 333,5 34,5 дорожні знаки

43 просп. Героїв Сталінграда, 39�в 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

44 просп. Героїв Сталінграда, 61 17 417,0 195,5 23,0 дорожні знаки

45 просп. Московський, 6 � 8 41 471,5 471,5 46,0 дорожні знаки

46 просп. Московський, 10 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки 

47 просп. Московський, 20�а 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

48 просп. Московський, 23�а 75 1875,0 862,5 92,0 дорожні знаки

49 просп. Московський, 26�б 150 3750,0 1725,0 172,5 дорожні знаки

50 просп. Оболонський, 13 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

51 просп. Оболонський, 14 � 16, 13�9�а (ТРЦ "Дрімтаун") 109 1253,5 1253,5 126,5 дорожні знаки

52 просп. Оболонський, 15 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

53 просп. Оболонський, навпроти буд. № 18 (ТРЦ "Дрімтаун") 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

54 просп. Оболонський (навпроти буд. 20, 15) (ТРЦ "Дрімтаун") 110 1265,0 1265,0 126,5 дорожні знаки

55 просп. Оболонський, 21�б 52 598,0 598,0 57,5 дорожні знаки

56 просп. Оболонський, 28�30 16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки

57 просп. Оболонський, 36�д 25 625,0 287,5 34,5 дорожні знаки

58 просп. Оболонський, 52 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

59 просп. Оболонський, 52 � 52�а 36 414,0 414,0 46,0 дорожні знаки

60 просп. Оболонський � вул. Вербова 150 7500,0 1725,0 172,5 дорожні знаки

61 просп. Рокоссовського, 2 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

Печерський р�н

1 бульв. Дружби Народів, 7 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

2 бульв. Дружби Народів, 28 28 694,0 322,0 34,5 дорожні знаки

3 бульв. Українки, 2 (з протилежної сторони) 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

4 бульв. Українки, 2 � 20/22 29 333,5 333,5 34,5 дорожні знаки

5 бульв. Українки, 5 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

6 бульв. Українки, 19 � 17 (паркомат) 17 195,5 195,5 23,0 дорожні 
знаки/ паркомат

7 бульв. Українки, 24 (паркомати) 29 333,5 333,5 34,5 дорожні 
знаки / паркомат

8 бульв. Українки, 26 (цілодобовий) 21 241,5 241,5 23,0 дорожні
знаки/шлагбаум

9 бульв. Українки, 27, 34 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

10 бульв. Українки, 28 (паркомати) 20 230,0 230,0 23,0 дорожні 
знаки / паркомат

11 бульв. Українки, 30�а 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

12 вул. Басейна, 2 9 103,5 103,5 0,0 дорожні знаки

13 вул. Басейна, 7 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

14 вул. Басейна, 23/52 � 11 37 425,5 425,5 46,0 дорожні знаки

15 вул. Бастіонна, 9 � 15, 10 � 16�а Ботанічний сад (сезонний з 15.04 по
01.09)

51 586,5 586,5 57,5 дорожні знаки

16 вул. Велика Васильківська, 1 � 3/2 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

17 вул. Велика Васильківська, 15/2 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

18 вул. Велика Васильківська, 23 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

19 вул. Велика Васильківська, 29�а 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

20 вул. Велика Васильківська, 43 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

21 вул. Велика Васильківська, 77 12 138,0 138,0 0,0 дорожні знаки

22 вул. Велика Васильківська, 79 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

23 вул. Гайцана М., 2 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

24 вул. Городецького 52 598,0 598,0 57,5 дорожні
знаки/паркомат

25 вул. Грушевського, 1�б (парк "Хрещатий")(сезонний з 01.04 � 01.10) 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

26 вул. Грушевського, 2�4 13 149,5 149,5 0,0 дорожні знаки

27 вул. Грушевського, 8/16 15 172,5 172,5 0,0 дорожні знаки

28 вул. Грушевського, 28/2 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

29 вул. Дарвіна (вздовж вулиці з обох сторін) 66 759,0 759,0 0,0 дорожні знаки

30 вул. Димитрова, 5 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

31 вул. Димитрова, 5�б 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

32 вул. Димитрова, 7/67 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

33 вул. Еспланадна, 2 � 8/10 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

34 вул. Еспланадна, 20 � 34/2 16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки
/ паркомат

35 вул. Задніпровського Михайла 30 345,0 345,0 0,0 дорожні знаки

36 вул. Заньковецької, 10/1 � 3/1 (паркомати) 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки
/ паркомат

37 вул. Інститутська, 27/6�а 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

38 вул. Кіквідзе, 2/34 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

39 вул. Кіквідзе, 21�а 31 775,0 356,5 34,5 дорожні знаки

40 вул. Кловський узвіз, 9/1 25 1250,0 287,5 0,0 дорожні знаки

41 вул. Кловський узвіз, 9/2 13 149,5 149,5 0,0 дорожні знаки

42 вул. Ковпака, 17 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

43 вул. Кропивницького, 16 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки

44 вул. Кутузова, 9 13 149,5 149,5 0,0 дорожні знаки

45 вул. Лєскова, 9 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

46 вул. Лютеранська, 2 � 6�а, 7/10 � 3 39 448,5 448,5 46,0 дорожні знаки

47 вул. Мазепи, 5 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

48 вул. Мазепи, 11 � 13 50 575,0 575,0 0,0 дорожні знаки

49 вул. Мазепи, 44 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

50 вул. Мечникова, 3 20 230,0 230,0 0,0 дорожні знаки

51 вул. Мечникова, 5 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

52 вул. Мечникова, 9 24 276,0 276,0 0,0 дорожні знаки

53 вул. Мечникова, 16 12 138,0 138,0 0,0 дорожні знаки

54 вул. Мечникова, 18 15 172,5 172,5 0,0 дорожні знаки

55 вул. Мечникова, 18 � 22�а 36 414,0 414,0 0,0 дорожні знаки

56 вул. Мирного П., 2/44, 1 � 3 16 184,0 184,0 0,0 дорожні знаки

57 вул. Московська, 29�а 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

58 вул. Немировича�Данченка, 14/13 2 23,0 23,0 0/0 дорожні знаки

59 вул. Орлика П., 6 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

60 вул. Паркова дорога, 20 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

61 вул. Предславинська, 35 26 299,0 299,0 0,0 дорожні знаки

62 вул. Рогнідинська, 3 � 5 14 161,0 161,0 0,0 дорожні знаки

63 вул. Рогнідинська, 2/15 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

64 вул. Рогнідинська, 4�а, 6/16 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки

65 вул. Руставелі Ш., 11 � 1, 14/5 � 4�а (паркомати) 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки
/ паркомат

66 вул. Руставелі Ш., 24 � 16/6, 23 � 13 (паркомати) 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки
/ паркомат

67 вул. Руставелі Ш., 40/10 � 26, 39/40 � 25 (паркомати) 16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки
/ паркомат

68 вул. Саксаганського, 7 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

69 вул. Скоропадського, 9 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

70 вул. Старонаводницька, 6,8 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

71 вул. Суворова, 4 (ПТЦ) (паркомати) 32 368,0 368,0 34,5 дорожні знаки 
/ паркомат

72 вул. Тимірязєвська, 2 � 10/15 (сезонний з 15.04 � 01.09) 31 356,5 356,5 34,5 дорожні знаки

73 вул. Федорова, 4 11 126,5 126,5 0,0, дорожні знаки

74 вул. Федорова, 4 � 6 26 650,0 299,0 34,5 дорожні знаки

75 вул. Хрещатик, 1/2 24 276,0 276,0 0,0 дорожні знаки

76 вул. Червоноармійська (від пл. Л. Толстого до вул. Саксаганського) 16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки

77 вул. Червоноармійська, 65 � 57/3 13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки

78 вул. Червоноармійська, 69 � 67/7 14 161,0 161,0 11,5 дорожні знаки

79 узвіз Крутий, 1/2 5 57,5 57,5 11,5 дорожні знаки

80 шосе Залізничне, 53 � 57 36 414,0 414,0 46,0 дорожні знаки

81 шосе Набережне, 25 (ст. м. "Дніпро") (сезонний з 01. 04 до 01. 10) 25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки

82 пл. Бессарабська, 7 � 9/1, 1/2�а (по вул. Басейній) (паркомати) 16 184,0 184,0 23,0 дорожні 
знаки / паркомат

83 пл. Либідська 120 3000,0 1380,0 138,0 дорожні знаки 

84 пл. Франка (паркомат) 53 609,5 609,5 57,5 дорожні знаки 
/ паркомат

85 пл. Спортивна, 1 (каси) 31 356,5 356,5 34,5 дорожні знаки

86 пл. Спортивна, 1 (службовий вхід) (паркомати) 82 943,0 943,0 92,0 дорожні знаки 
/ паркомат

87 пл. Спортивна, 1 (фонтан) 55 632,5 632,5 69,0 дорожні знаки

88 пров. Лабораторний (навпроти буд. №12) 28 700,0 322,0 0,0 дорожні знаки

89 пров. Музейний, 4�8 31 356,5 356,5 0,0 дорожні знаки

Подільський р�н

1 вул. Андріївська, 11/7 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

2 вул. Боричів Тік, 33/6�а 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

3 вул. Боричів Тік, 35�а � 43 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки
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4 вул. Верхній Вал, 4�а 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

5 вул. Верхній Вал, 16 (паркомат) 11 126,5 126,5 11,5 дорожні 
знаки / паркомат

6 вул. Верхній Вал, 22 � 24 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

7 вул. Воздвиженська, 2�1/2 45 517,5 517,5 0,0 дорожні знаки

8 вул. Вишгородська, 47 � 47�а 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

9 вул. Гречка, 7 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

10 вул. Гречка, 17 (вздовж с/х Пуща�Водиця) 300 7500,0 3450,0 345,0 дорожні знаки

11 вул. Гречка, 28 � 32 200 5000,0 2300,0 230,0 дорожні знаки

12 вул. Гречка � просп. Правди 90 2250,0 1035,0 103,5 дорожні знаки

13 вул. Житньоторзька, 16 (ринок "Житній") (паркомат) 12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки 
/ паркомат

14 вул. Заводська (від вул. Фрунзе � вул. Костянтинівська) 42 483,0 483,0 46,0 дорожні знаки

15 просп. Свободи, 2�г 130 3250,0 1495,0 149,5 дорожні знаки

16 вул. Ігорівська, 3/25 15 375,0 172,5 23,0 дорожні знаки

17 вул. Ігорівська, 14�а 11 126,5 126,5 0,0 дорожні знаки

18 вул. Ігорівська, 16 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки

19 вул. Іллінська, 8 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

20 вул. Іллінська, 14/6 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

21 вул. Костянтинівська, 2�а 40 460,0 460,0 46,0 дорожні знаки

22 вул. Мостицька, 4 55 1375,0 632,5 69,0 дорожні знаки

23 вул. Мостицька, 9 31 778,0 356,5 34,5 дорожні знаки

24 вул. Набережно�Хрещатицька, 7�а � 11 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

25 вул. Нижній Вал, 23 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

26 вул. Новокостянтинівська, 13/10 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

27 вул. Новокостянтинівська, 20 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

28 вул. Новокостянтинівська, 18 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

29 вул. Осиповського, 9 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

30 вул. Сагайдачного, 27 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

31 вул. Садовського, 2 150 7500,0 1725,0 172,5 дорожні знаки

32 вул. Садовського, 3 100 5000,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

33 вул. Світлицького, 10 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

34 вул. Світлицького, 24 30 450,0 345,0 34,5 дорожні знаки

35 вул. Світлицького, 34�а 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

36 вул. Світлицького, 35 31 778,0 356,5 34,5 дорожні знаки

37 вул. Сирецька, 13 49 1225,0 563,5 57,5 дорожні знаки

38 вул. Сковороди 25 287,5 287,5 0,0 дорожні знаки

39 вул. Сковороди, 2 � 4 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

40 вул. Сковороди, 4/12 � вул. Почайнинська � вул. Іллінська, 9 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

41 вул. Сковороди, 14 25 625,0 287,5 0,0 дорожні знаки

42 вул. Спаська, 8�а � 12, 11 � 13 9 103,5 103,5 11,5 дорожні знаки

43 вул. Спаська, 30�а 18 207,0 207,0 0,0 дорожні знаки

44 перетин вул. Теліги та вул. Терьохіна, 14�а, 14�б 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

45 вул. Ужвій Н., 5 14 361,0 161,0 11,5 дорожні знаки

46 вул. Фрунзе, 127 15 375,0 172,5 23,0 дорожні знаки

47 вул. Хвойки, 15/15 13 149,5 149,5 0,0 дорожні знаки

48 вул. Хорива, 1�а � 1 11 126,5 126,5 11,5 дорожні знаки

49 вул. Ярославська, 19 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

50 вул. Ярославська, 57, 58 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки

51 площа Контрактова (буд. № 2 на вул. Іллінській � буд. № 4 на
вул. Сковороди) (паркомат)

15 172,5 172,5 23,0 дорожні 
знаки / паркомат

52 площа Контрактова, 2�а, 2�б, 2�в (паркомат) 106 1219,0 1219,0 126,5 дорожні 
знаки / паркомат

53 площа Контрактова, 4 (пам'ятник Самсону) 25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки

54 площа Контрактова, 10�а 17 195,5 195,5 0,0 дорожні знаки

55 площа Контрактова, 12 19 218,5 218,5 23,0 дорожні знаки

56 пров. Квітневий, 1 150 3750,0 1725,0 172,5 дорожні знаки

57 пров. Цукровий 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

58 просп. Гонгадзе, 18�г 78 1944,0 897,0 92,0 дорожні знаки

59 просп. Гонгадзе, 18�з, 18�е, 18�д 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

60 просп. Гонгадзе, 22 25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки

61 просп. Порика, 5 17 417,0 195,5 23,0 дорожні знаки

62 просп. Порика, 7�б � 9�а � 9�г 69 1722,0 793,5 80,5 дорожні знаки

63 просп. Порика, 13�15/1, 14�2 (ринок "Виноградар") 43 494,5 494,5 46,0 дорожні знаки

64 просп. Порика, 18 � 20 53 1333,0 609,5 57,5 дорожні знаки

65 просп. Порика, 20�а 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

66 просп. Правди, 4 200 6250,0 2300,0 230,0 дорожні знаки

67 просп. Правди, 15 � 17�а 75 1875,0 862,5 92,0 дорожні знаки

68 просп. Правди, 19�а 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

69 просп. Правди, 19/1 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

70 просп. Правди, 31�а, 31�33 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки.

71 просп. Правди, 39 (автокооператив "Вікторія") 60 1500,0 690,0 69,0 дорожні знаки

72 просп. Правди (навпроти буд. 80) 15 375,0 172,5 22,4 дорожні знаки

73 просп. Правди, 96 18 444,0 207,0 23,0 дорожні знаки

74 просп. Свободи, 1/60 18 450,0 207,0 23,0 дорожні знаки

75 просп. Свободи, 6 20 300,0 230,0 23,0 дорожні знаки

76 просп. Свободи, 26 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

Святошинський р�н

1 бульв. Вернадського, 79 � 75�а 78 1944,0 897,0 92,0 дорожні знаки

2 бульв. Кольцова, 3 � 7 47 540,5 540,5 57,5 дорожні знаки

3 бульв. Кольцова, 15 (навпроти) 19 285,0 218,5 23,0 дорожні знаки

4 бульв. Кольцова, 15 � 7, 7 � 12 32 368,0 368,0 34,5 дорожні знаки

5 бульв. Кольцова, 20 � 24 47 1175,0 540,5 57,5 дорожні знаки

6 вул. Бахмацька (біля будинку 31) 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

7 вул. Булаховського, 3 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

8 вул. Булаховського, 4 60 1500,0 690,0 69,0 дорожні знаки

9 вул. Булаховського, 28 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

10 вул. Булгакова, 7 � 13 24 367,0 276,0 23,0 дорожні знаки

11 вул. Велика Кільцева � вул. Зодчих (навпроти буд. № 62) 23 264,5 264,5 23,0 дорожні знаки

12 вул. Велика Кільцева � вул. Григоровича�Барського (сезонний з
15.04 по 01.11)

19 218,5 218,5 23,0 дорожні знаки

13 вул. Велика Кільцева � вул. Зодчих (навпроти буд. № 68) 23 264,5 264,5 23,0 дорожні знаки

14 вул. Велика Кільцева (навпроти ринку "Шлях" та будинків 52 �
58/2 на вул. Зодчих, 52 � 54)

66 759,0 759,0 80,5 дорожні знаки

15 вул. Велика Кільцева (ринок "Шпалерний") 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

16 вул. Велика Кільцева (ринок "Шпалерний") 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

17 вул. Велика Кільцева (карман біля кафе STOP) 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

18 вул. Верховинна, 35�39 10 250,0 115,0 11,5 дорожні знаки

19 вул. Галана 200 5000,0 2300,0 230,0 дорожні знаки

20 вул. Відпочинку, 22 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

21 вул. Жмеринська, 1�а 124 3111,0 1426,0 138,0 дорожні знаки

22 вул. Жмеринська, 2 170 1955,0 1955,0 195,5 дорожні знаки /
шлагбаум

23 вул. Жолудєва, 6 177 4425,0 2035,5 207,0 дорожні знаки

24 вул. Зодчих, 3�а 111 2778,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

25 вул. Зодчих, 4 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

26 вул. Зодчих, 34 � 38 22 333,0 253,0 23,0 дорожні знаки

27 вул. Зодчих, 46 � 52 29 725,0 333,5 34,5 дорожні знаки

28 вул. Зодчих, 58�а 20 230,0 230,0 0,0 дорожні знаки

29 вул. Зодчих, 60 � 62 (ринок "Борщагівський") 95 2375,0 1092,5 115,0 дорожні знаки

30 вул. Качури, 66 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

31 вул. Клавдіївська, 38 21 525,0 241,5 23,0 дорожні знаки

32 вул. Купріна, 4 102 2550,0 1173,0 115,0 дорожні знаки

33 вул. Курбаса, 7�б 1 11,5 11,5 0,0 дорожні знаки

34 вул. Курбаса, 8 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

35 вул. Литвиненко�Вольгемут, 4 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

36 вул. Наумова (навпроти буд. 356) 33 825,0 379,5 24,5 дорожні знаки

37 вул. Підлісна, 1 � 3, 2 � 6 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

38 вул. Підлісна, 8 84 2111,0 966,0 92,0 дорожні знаки

39 вул. Роллана, 2 � 4, 3 � 5, 13 163 1874,5 1874,5 184,0 дорожні знаки

40 вул. Святошинська, 15 93 2333,0 1069,5 103,5 дорожні знаки

41 вул. Семашка, 12 � 16 40 600,0 460,0 46,0 дорожні знаки

42 вул. Симиренка, 22�г 146 3639,0 1679,0 172,5 дорожні знаки

43 вул. Симиренка, 38 339 8472,0 3898,5 391,0 дорожні знаки

44 вул. Симиренка/вул. Жолудєва 28 694,0 322,0 34,5 дорожні знаки

45 вул. Сім'ї Сосніних, 1 48 1200,0 552,0 57,5 дорожні знаки

46 вул. Сім'ї Сосніних, 17 67 1667,0 770,5 80,5 дорожні знаки

47 вул. Строкача Тимофія, 2 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

48 вул. Строкача Тимофія, 8 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

49 вул. Стуса, 27�а 222 5556,0 2553,0 253,0 дорожні знаки

50 вул. Стуса, 35/37 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

51 вул. Тулузи, 3�б 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

52 вул. Туполєва, 1 46 1139,0 529,0 57,5 дорожні знаки

53 вул. Чорнобильська (вул. Уборевича) 90 2250,0 1035,0 103,5 дорожні знаки

54 вул. Уборевича (навпроти буд. № 27 � 29) 171 4278,0 1966,5 195,5 дорожні знаки

55 вул. Чаадаєва, 2�а 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

56 вул. Чорнобильська, 3, 2/14�б 36 900,0 414,0 46,0 дорожні знаки

57 вул. Чорнобильська, 5/7 � 11, 4 � 12 21 317,0 241,5 23,0 дорожні знаки

58 вул. Чорнобильська, 17 � 15/4, 16/80 � 18 35 402,5 402,5 46,0 дорожні знаки

59 вул. Чорнобильська,  Осіння 315 7875,0 3622,5 368,0 дорожні знаки

60 пл. Героїв Бресту (цілодобовий) 115 1322,5 1322,5 138,0 дорожні
знаки/шлагбаум

61 просп. Корольова, 1 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

62 просп. Корольова, 2�а 59 1472,0 678,5 69,0 дорожні знаки

63 просп. Корольова, 5�а 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

64 просп. Корольова, 11�а 133 3333,0 1529,5 149,5 дорожні знаки

65 просп. Палладіна (р�к Троїцький) 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

66 просп. Палладіна, 5 233 5833,0 2679,5 264,5 дорожні знаки

67 просп. Палладіна, 23�а 86 2139,0 989,0 103,5 дорожні знаки

68 просп. Перемоги, 108/1 � 112 23 264,5 264,5 23,0 дорожні знаки

69 просп. Перемоги, 121�б � 119 14 161,0 161,0 11,5 дорожні знаки

70 просп. Перемоги, 137 6 139,0 69,0 11,5 дорожні знаки

71 просп. Перемоги, 142 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

Солом'янський р�н

1 бульв. Лепсе, 4 (Євро�лізинг) 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

2 бульв. Лепсе, 4 40 600,0 460,0 46,0 дорожні знаки

3 бульв. Лепсе, 8 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

4 бульв. Чоколівський, 42�а 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

5 вул. Антонова, 5�б (2 стоянки) 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

6 вул. Білецького, 28 60 1500,0 690,0 69,0 дорожні знаки

7 вул. Василенка, 21 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

8 вул. Волгоградська (навпроти буд. №№ 33, 35) 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

9 вул. Галана 200 5000,0 2300,0 230,0 дорожні знаки

10 вул. Героїв Севастополя, 42 20 300,0 230,0 23,0 дорожні знаки

11 вул. Далека, 22 200 5000,0 2300,0 230,0 дорожні знаки

12 вул. Донця, 4 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

13 вул. Зеленогірська, 1 240 6000,0 2760,0 276,0 дорожні знаки

14 вул. Кадетський Гай, 6 11 275,0 126,5 11,5 дорожні знаки

15 вул. Качалова, 6 92 2300,0 1058,0 103,5 дорожні знаки

16 вул. Клименка, 25 20 300,0 230,0 23,0 дорожні знаки

17 вул. Клінічна, 25 60 1500,0 690,0 69,0 дорожні знаки

18 вул. Кудряшова, 5 � 9, 12 � 20 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

19 вул. Курська, 13�б, в, е 41 1025,0 471,5 46,0 дорожні знаки

20 вул. Курська, 15�а 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

21 вул. Леваневського, 2 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

22 вул. Лукашевича (Південний вокзал) (паркомати) 15 172,5 172,5 23,0 дорожні 
знаки / паркомат

23 вул. Мартиросяна, 25 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

24 вул. Машинобудівна, навпроти буд. 21 60 1500,0 690,0 46,0 дорожні знаки

25 вул. Механізаторів, 5 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

26 вул. Народного Ополчення, 14 11 275,0 126,5 11,5 дорожні знаки

27 вул. Народного Ополчення, 22 300 7500,0 3450,0 345,0 дорожні знаки

28 вул. Освіти, 3 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

29 вул. Очаківська, 5/6 35 875,0 402,5 46,0 дорожні знаки

30 вул. Петрозаводська (Південний вокзал) (паркомат) 16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки
/ паркомат

31 вул. Протасів Яр, 13 (сезонний з 15.11 по 01.03) 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

32 вул. Протасів Яр, 48 (сезонний з 15.11 по 01.03) 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

33 вул. Пулюя, 2 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

34 вул. Радищева, 10/14 (з обох сторін) 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

35 вул. Радченка, 25 25 625,0 287,5 34,5 дорожні знаки

36 вул. Солом'янська, 13 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

37 вул. Солом'янська, 16�Б 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

38 вул. Смоленська, 30 30 345,0 345,0 0,0 дорожні знаки

39 вул. Смоленська, 31�33 (навпроти) 30 345,0 345,0 0,0 дорожні знаки

40 вул. Тупікова, 14 29 722,0 333,5 34,5 дорожні знаки

41 вул. Уманська, 12�а на перетині з вул. Козицького 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

42 вул. Урицького, 16�а 150 3750,0 1725,0 172,5 дорожні знаки

43 вул. Урицького, 24 � 28 14 217,0 161,0 11,5 дорожні знаки

44 вул. Ушинського (навпроти буд. № 1) 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

45 вул. Ушинського, 12 � 4, 11 � 3 54 621,0 621,0 57,5 дорожні знаки

46 площа Вокзальна, 1 164 1886,0 1886,0 184,0 дорожні знаки

47 площа Космонавтів 23 350,0 264,5 23,0 дорожні знаки

48 пров. Ковальський, 1 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

49 просп. Відрадний, 46 55 1375,0 632,5 69,0 дорожні знаки

50 просп. Відрадний, 67 � 59 12 183,0 138,0 11,5 дорожні знаки

51 просп. Перемоги, 47 39 975,0 448,5 46,0 дорожні знаки

52 просп. Червонозоряний, 57 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

Шевченківський р�н

1 бульв. Шевченка, 2/54, 4�а � г 11 126,5 126,5 0,0 дорожні знаки

2 бульв. Шевченка, 4 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

3 бульв. Шевченка/вул. Пушкінська, 5 � 7/29 13 149,5 149,5 0,0 дорожні знаки

4 бульв. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26 12 138,0 138,0 0,0 дорожні знаки

5 бульв. Шевченка,10 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

6 бульв. Т. Шевченка,11 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

7 бульв. Т. Шевченка, 31 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

8 бульв. Шевченка, 36 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

9 бульв. Шевченка, 44 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

10 вул. Артема, 20 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

11 вул. Артема, 25 � 27 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

12 вул. Артема, 82 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

13 вул. Басейна, 6 7 80,5 80,5 11,5 дорожні знаки /
паркомат

14 вул. Багговутівська, 12 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

15 вул. Білоруська, 10 � 22, 1 25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки

16 вул. Борщагівська, 2 � 8 69 1722,0 793,5 80,5 дорожні знаки

17 вул. Велика Житомирська, 2�а 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

18 вул. Велика Житомирська, 40 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

19 вул. Володимирська (від бульв. Т. Шевченка до вул. Б.
Хмельницького)

25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки

20 вул. Володимирська, 11/6 � 3, 4 � 14/8 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

21 вул. Володимирська, 37 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 6 липня 2012 року

Шість годин кіно просто неба з "Відкритою ніччю"
Під Гаванським мостом відбудеться фестиваль короткометражних українських фільмів

Фестиваль “Відкрита ніч” — чи не

найкоротший в світі: він триває лише

одну літню ніч. Придумав та створив

його кінорежисер Михайло Іллєнко,

нині його незмінний президент та

арт!директор. Вперше “Відкрита ніч”

відбулася на початку червня 1997 ро!

ку, глядачів було трохи більше 50, і

всю ніч вирувала злива. З цього часу

щороку захід збирає шанувальників

саме українського кіно, які прагнуть

познайомитися із найцікавішими

зразками професійних, дебютних та

альтернативних робіт вітчизняних кі!

нематографістів за останній рік.

Наразі 44 стрічки “Відкритої но!

чі” демонструватимуться на 2 екра!

нах у галереї під новим Гаванським

мостом, у місці з неповторним ви!

дом на Дніпро. Розпочне фестиваль

церемонія відкриття, запланована

на 21.00 годину. Директор фестива!

лю Михайло Іллєнко дасть старт

традиційним атрибутом фестива!

лю — хлопавкою, а оскільки “Від!

крита ніч” приходиться якраз на

Івана Купала, програму продовжить

театралізоване дійство та музика

гурту “Очеретяний кіт”.

З 22.00 години розпочнеться по!

каз стрічок, що триватиме до 4.00

ранку. Відвідувачі побачать як кон!

курсну програму, а це ігрове, доку!

ментальне кіно та анімація, так і по!

законкурсні картини — найкращі з

фестивалів останніх років. Кожна з

програм триває три години. Пере!

можців фестивалю визначатиме жу!

рі, до складу якого увійшли пись!

менниця Оксана Забужко та актори

театру Івана Франка — Богдан Бе!

нюк та Анатолій Хостікоєв. А гляда!

чі оберуть найцікавішу на їх погляд

стрічку, що стане переможцем Кон!

курсу глядацьких симпатій. І хоч

учасники — це переважно молоді та

маловідомі режисери, щороку фес!

тиваль відкриває нові імена. Зокре!

ма переможцем на двох фестивалях

була Марина Врода, яка нещодавно

привезла Золоту Пальмову гілку з

Канн. Перемагав і Степан Коваль,

наш відомий аніматор, який отри!

мав у Берліні головний приз за ко!

роткометражний мультфільм. Вхід

на кіноперегляд вільний. Щоб по!

трапити на фестиваль, необхідно

приєднатися до цієї події у соціаль!

них мережах — Вконтакті та Фейс!

буці і отримати запрошення на елек!

тронну адресу.

Паралельно з Києвом в ніч з 6 на 

7 липня роботи українських режисе!

рів транслюватимуться на великих

екранах у 12 містах та селах України.

Побачити фестивальні кінострічки

можна буде у Чернівцях, Запоріжжі,

Дніпродзержинську, Полтаві, в селі

Обирок Чернігівської області, в Ле!

гедзиному Черкаської області
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Відповіді на сканворд 

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

З 6 на 7 липня “Від рита ніч” проходитиме вже шіст-
надцятий раз. Цьо о ро фестиваль змінив свою ло а-
цію, перенісши по аз з традиційно о Андріївсь о о зво-
з на Поділ, нещодавно від ритий “Арт-причал” під
Гавансь им мостом. Глядачів очі є шість один пере-
ляд орот ометражних стрічо он рсної та поза он-
рсної про рами, серед я их ожен зможе обрати най-

ці авіш артин .

Cвяткуємо Івана Купала за народними традиціями
Масові гуляння проходитимуть у Києві та його околицях

В столичних районах — 
“купальські розваги” 
та День Дніпра

В Дніпровському районі тради!

ційне свято всьоме відзначають на

майданчику біла озера Райдужне

(ресторан “Карусель”). “Купальські

розваги” розпочнуться 6 липня о 

17!ій годині конкурсною та цікавою

програмою для малечі. Для них

влаштують майстер!клас ліплення з

глини, ігри та змагання. Ввечері гу!

ляння продовжиться виступом

фольклорного ансамблю та святко!

вим купальським дійством з тради!

ційним купальським вогнищем,

“Деревом бажань”, пусканням він!

ків, купальськими хороводами та

піснями.

А в суботу на Подолі пройде що!

річне свято День Дніпра, яке цього

року приходиться на наступний

день після Івана Купала. Кияни і

гості міста зможуть побачити парад

вишиванок, лицарський турнір,

конкурс краси “Дніпровська руса!

лонька” та почути гала!концерт за

участю відомих виконавців, серед

яких “Тартак”, “Сварожичі” та ле!

гендарні “Пісняри”. Крім того, під

час свята пригощатимуть морози!

вом, а на завершення порадують фе!

єрверком.

До парку “Київська Русь” 
запрошують спалити нещастя

7 липня на гостей парку чекають

урочистий ритуал “Посвяти гостей

парку в жителі Древнього Києва”,

майстер!клас із плетіння вінків, за!

хопливе дійство “Князівське полю!

вання” від кінного театру “Парк

Київська Русь”, потіхи та забави з

рядженими — ведмедем, козою та

скоморохами, демонстрація та уро!

ки з володіння середньовічною

зброєю за участю глядачів. У вечір!

ній програмі — запальні слов’ян!

ські танці, середньовічний хоровод,

стрибки через вогнище, ворожіння

та старовинний обряд спалюван!

ням опудала Купали. Кожен із від!

відувачів зможе долучитися до магії

свята Купала: позбавитися негати!

ву, вкинувши до купальського вог!

нища свої речі, що пов’язані з не!

щастями і хворобами, та пов’язати

яскраву стрічку на Світове дерево,

яке символізує життя людини у

Всесвіті.

У “Мамаєвій слободі” 
неодружені пари шукатимуть
“козацький скарб”

Для романтиків в козацькому се!

лищі третій рік поспіль будуть про!

водити квест “Ніч на Івана Купа!

ла — пошук козацького скарбу на

“Мамаєвій слободі”. 6 липня учас!

ники, які зареєструвалися, а це не!

одружені пари, будуть на швидкість

плести купальські вінки, відповіда!

ти на каверзні питання Мамая, во!

рожки та шинкарки, а також шука!

ти справжню золоту каблучку, яку і

отримають переможці. Паралельно

гурт “Рожаниця” буде відтворюва!

ти обряд Івана Купала з “Іваном”

та лялькою “Мареною”, хоровода!

ми, піснями та купальським вогни!

щем. Дрес!код заходу: вишиванка

або український національний еле!

мент одягу (віночок, намисто то!

що).

За містом навчать 
старовинним ремеслам 
та читатимуть поезію

Поринути в атмосферу свята

можна і за містом. Наприклад, в ху!

торі пана Савки (етнографічний му!

зей в 20 хвилинах від Києва) 7 лип!

ня кожен бажаючий зможе навчи!

тися старовинним ремеслам, скуш!

тувати національні страви: козаць!

кий куліш, чумацьку уху, здійснити

екскурсію та долучитися до видо!

вищних обрядів “Наряджання Іва!

на”, “Спалення Марени”.

Спудейське братство Києво!Мо!

гилянської академії запрошує з 6 по

8 липня на 11!й фестиваль “Купа!

ла”, що проводитиметься в селі

Жорнівка Київської області. У про!

грамі купальська вистава і купаль!

ські гуляння, конкурс перекладеної

і авторської пісні, виступи запро!

шених виконавців (“Перкалаба”,

“Тартак”, “Бути чесним”, “Вось!

мий день”), ніч поезії та майстер!

класи

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

В ніч на 7 липня в У раїні відзначається Івана К пала,
свято, я е дійшло до нас з давніх-давен. Зазвичай — це
день літньо о сонцестояння, а назв пов’яз ють з бо ом
родючості та врожаю К пайлом. Це час місти и та ма ії,
оли в лісі роз вітає чарівна папороть, дівчата адають,
а та ож проводять численні пальсь і обряди. Де най-
раще провести свято, дізнавався “Хрещати ”.
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Головне правління ом нальної власності м. Києва ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) повідомляє про продаж на а ціоні об'є та
приватизації — нежилих приміщень за альною площею 32,90 в.м
на в л. Бальза а Оноре де, 66, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 32,90 в.м.

Адреса: м. Київ, в л. Бальза а Оноре де, 66, літ, "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Ват тінсь інвестб д".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення з № 1 по № 5 ( р пи приміщень № 4) за альною площею 32,90 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 199 440 (сто дев'яносто дев'ять тисяч чотириста соро ) ривень,
ПДВ — 39 888 (тридцять дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят вісім) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 239 328 (двісті тридцять дев'ять тисяч триста

двадцять вісім) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ — 23 932 (двадцять

три тисячі дев'ятсот тридцять дві) ривні 80 опійо .

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.
2. Всі витрати пов'язані з ладанням до овор півлі — продаж об'є та приватизації, йо о

нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об'є т, бере на себе по пець.
3. Переможцю а ціон :
3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь Товарної біржі

"Київсь а а ропромислова біржа" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж
об'є та, я ий встановлюється біржею;

4. А ціон б де проведено 27 липня 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 01004, м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 5, орп. 6Б, поверх 5,

товарна біржа "Київсь а а ропромислова біржа". Почато о 10-00 од.
5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01004, м. Київ, в л. Червоноармійсь а,

5, орп. 6Б, поверх 5, товарна біржа "Київсь а а ропромислова біржа", в понеділо — четвер з
9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.
Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на рах но
№ 26004300010000 ПАТ "Бан Фор м" м, Києва, Код бан 322948, од 23243248, отрим вач:
Товарна біржа "Київсь а а ропромислова біржа".

7. Грошові ошти в розмірі — 23 932 ривень 80 опійо , що становить 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та, вносяться на рах но № 26004300010000 ПАТ "Бан Фор м" м. Києва,
Код бан 322948, од 23243248, отрим вач: Товарна біржа "Київсь а а ропромислова біржа".

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

66, літ. "А".
10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01004, м. Київ, в л. Червоноармійсь а,

5, орп. 6Б, поверх 5, товарна біржа "Київсь а а ропромислова біржа", тел. (044) 230-95-49,
230-96-95, тел./фа с (044) 230-95-49.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація
о олош є про намір передати в оренд нежитлове підвальне приміщення площею
34,1 в. м за адресою: м. Київ, в л. Кі відзе, 1-А з метою ви ористання під с лад
непродовольчих товарів з розрах н ом орендної плати в розмірі 1960,0 рн без ПДВ
за перший місяць оренди.

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

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

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

Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація
о олош є он рс на право оренди нежитлових приміщень площею 77,5 в.м. та
59,5 в.м. розташованих за адресою:м. Київ, в л. Червонопільсь а, 13/16 для
розміщення ор анізації інвалідів та ветеранів, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий
розмір орендної плати — 162,72 рн без ПДВ за місяць, розмір авансової орендної плати
для часті он рсі — 325,44 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.

Втрачено свідоцтво на право власності на вартир № 11 по в л. Хар івсь-

е шосе, 21 в м. Києві, видане ЗП ЕЕ № 896095 від 28.01.2009 р. на ім'я

Більчен о Марини Павлівни та Ба ман Катерини Юріївни вважати недійсним.

О олошення орендодавця
Інстит т моле лярної біоло ії і енети и НАН У раїни

про намір передати в оренд державне майно, щодо я их надійшли заяви

Заяви про оренд ожно о із зазначених об'є тів приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: 03680, м. Київ,
в л. Заболотно о, 150. Додат ова інформація за тел. 526-96-22. У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Здається в оренд приміщення

Пропозиції надсилати в письмовом ви ляді на адрес : 03057, м. Київ, в л. С. Перовсь ої, 6/11. Останній день подачі заяв. Конта ти: 044-371-64-04.

Назва а повна хара теристи а
об'є та оренди

Місцезнаходження
об'є та оренди

За альна
площа,
м2

Необхідність
ремонт (примірний
обся в ладень),

інші мови

Можлива мета
ви ористання
об'є та оренди
орендарем

Розмір
орендної плати
рн / 1 м2 (без

ПДВ)

Обов'яз ові мови он рс

1 2 3 4 5 8 9
Нежиле приміщення це ляне, о ремий
вхід, дві вели і зали, санв зол, І поверх

03057, м. Київ, в л. Софії
Перовсь оі, б дино 6/11

285,0 Не відремонтоване
Діяльність
ресторанів

113,23
Компенсація оштів за оцін
приміщення, за об'яв в азеті

Нежиле приміщення це ляне, о ремий
вхід, вели а зала, санв зол, І поверх

03057, м. Київ, в л. Софії
Перовсь оі, б дино 6/11

91,3 Не відремонтоване
Діяльність
ресторанів

113,42
Компенсація оштів за оцін
приміщення, за об'яв в азеті

Нежиле підвальне приміщення, це ляне,
о ремий вхід

03057, м. Київ, в л. Софії
Перовсь оі, б дино 6/11

165,5 Не відремонтоване
Діяльність
ресторанів

66,7
Компенсація оштів за оцін
приміщення, за об'яв в азеті

Посвідчення часни а лі відації наслід ів аварії на ЧАЕС 1986 р.,
ате орія 2, серія А, № 354564 на ім’я Костючен а Сер ія Васильовича
вважати недійсним.

п/п
Назва ор ан
правління

Балансо трим вач
(назва, юридична адреса,

телефон)

Дані про об'є ти, щодо я их надійшли заяви про оренд

Наймен вання та
місцезнаходження об'є та

оренди

Реєстровий
номер
майна

За альна
площа,
в.м

Вартість
майна за

незалежною
оцін ою, рн

Ма симально
можливий

стро оренди

Мета
ви ористання

Інші
мови

1
Національна
а адемія на

У раїни

ІМБіГ НАНУ, 03680, м. Київ,
в л. А адемі а Заболотно о,

150, тел. 526-96-22

Частина приміщень
матеріально о с лад (літ. Е)

05417101-
ОУТЛИЯ014

80,0 291690,00 До трьох ро ів Під с лад

2
Національна
а адемія на

У раїни

ІМБіГ НАНУ, 03680, м. Київ,
в л. А адемі а Заболотно о,

150, тел. 526-96-22

Приміщення № 4
Теплиць(літ. В)

05417101-
ОУТЛИЯ011

20,1 107260,00 До трьох ро ів Під офіс

3
Національна
а адемія на

У раїни

ІМБіГ НАНУ, 03680, м. Київ,
в л. А адемі а Заболотно о,

150, тел. 526-96-22

Приміщення 1.5, 1.2-1
С лад араж (літ. М)

05417101-
ОУТЛИЯ014

107,4 537360,00 До трьох ро ів
Під

виробництво

4
Національна
а адемія на

У раїни

ІМБіГ НАНУ, 03680, м. Київ,
в л. А адемі а Заболотно о,

150, тел. 526-96-22

Приміщення навіс с лад
араж (літ. М)

05417101-
ОУТЛИЯ014

57,5 143370,00 До трьох ро ів
Під

виробництво

5
Національна
а адемія на

У раїни

ІМБіГ НАНУ, 03680, м. Київ,
в л. А адемі а Заболотно о,

150, тел. 526-96-22

Приміщення №16-17,19- 20, 23,
26, 28-29, 31, 39-40

І поверх б дівлі Інсе тарію (літ. Б)

05417101-
ОУТЛИЯ006

152,8 910809,08 До трьох ро ів
Під

виробництво

6
Національна
а адемія на

У раїни

ІМБіГ НАНУ, 03680, м. Київ,
в л. А адемі а Заболотно о,

150, тел. 526-96-22

Приміщення 18,24-25,27
І поверх (літ. Б)

05417101-
ОУТЛИЯ006

16,3 97160,92 До трьох ро ів
Інше

ви ористання
майна

7
Національна
а адемія на

У раїни

ІМБіГ НАНУ, 03680, м. Київ,
в л. А адемі а Заболотно о,

150, тел. 526-96-22

Кар асно-поб тове приміщення
(літ. К)

05417101-
ОУТЛИЯ020

10,3 27130,00 До трьох ро ів
Поб тове

обсл ов ван-
ня населення

№
п/п

Балансо трим вач (юридична
адреса, онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезна-
ходження

За аль-
на

площа,
в.м.

Цільове ви ористання
приміщення

Ма сималь-
но можли-
вий стро
оренди

Орендна
плата за
1 в.м,

рн

Розмір
місячної
орендної
плати, рн

Приміт и

1

Ком нальне підприємство по три-
манню житлово о осподарства
(02002, м. Київ. в л. Челябінсь а,

9-Г, тел. 517-39-91)

цо ольний
поверх

в л.
Запорожця
Петра, 9

40,90
розміщення салонів раси,

пер арень
2 ро и
364 дні

30,63 1252,71
необхідно забезпечити
проведення бла о строю

приле лої території

2

Ком нальне підприємство по три-
манню житлово о осподарства
(02002, м. Київ. в л. Челябінсь а,

9-Г, тел. 517-39-91)

1 поверх
в л.

Миропіль-
сь а, 13-А

8,00 розміщення редитних станов
2 ро и
364 дні

174,57 1396,63

необхідно забезпечити
солідарн часть прове-
денні опорядж вальних

робіт фасад

3

Ком нальне підприємство по три-
манню житлово о осподарства
(02002, м. Київ. в л. Челябінсь а,

9-Г, тел. 517-39-91)

1 поверх
в л.

Поп дрен-
а, 46/2

50,00

розміщення ромадсь их ор а-
нізацій, що не ви ористов ють
приміщення для провадження
підприємниць ої діяльності

2 ро и
364 дні

26,31 3031,31
необхідно забезпечити
проведення бла о строю

приле лої території

4

Ком нальне підприємство по три-
манню житлово о осподарства
(02002, м. Київ. в л. Челябінсь а,

9-Г, тел. 517-39-91)

1 поверх
в л.

Б дівель-
ни ів, 34/1

134,90

розміщення ромадсь их ор а-
нізацій, що не ви ористов ють
приміщення для провадження
підприємниць ої діяльності

2 ро и
364 дні

26,31 3549,69
необхідно привести робо-
ти по автономном відве-
денню еле тромережі

5

Ком нальне підприємство по три-
манню житлово о осподарства
(02002, м. Київ. в л. Челябінсь а,

9-Г, тел. 517-39-91)

підвал
б льв.
Перова,
38/1

78,00 розміщення с ладів
2 ро и
364 дні

44,88 3501,20
необхідно забезпечити
проведення бла о строю

приле лої території

6

Ком нальне підприємство по три-
манню житлово о осподарства
(02002, м. Київ. в л. Челябінсь а,

9-Г, тел. 517-39-91)

підвал
в л.

Ч дновсь-
о о, 1/10

63,50

розміщення ромадсь их ор а-
нізацій, що не ви ористов ють
приміщення для провадження
підприємниць ої діяльності

2 ро и
364 дні

19,35 1229,03
необхідно забезпечити
проведення бла о строю

приле лої території
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Хрещатик 6 липня 2012 року

Спортивні новини

Київ спортивний. В столиці відбудеться 
особисто�командний чемпіонат з бігу
8 липня на території Національно о Компле с “Е споцентр У раїни”

відб деться 14 від ритий особисто- омандний чемпіонат Асоціації бі-
нів У раїни з бі по шосе на 10 м. Участь зма аннях мож ть взя-

ти сі бажаючі з належною фізичною під отов ою. Метою заход є по-
п ляризація і розвито оздоровчо о та спортивно о бі серед рома-
дян У раїни, а та ож пропа анда здорово о способ життя. Почато —
о 10.30, реєстрація часни ів триватиме з 8.15 до 10.15

Футбол. Збірна України піднялася на 6 рядків 
у рейтингу ФІФА
Господиня і часниця Євро-2012 У раїна, я а на т рнірі ви рала 1

матч, піднялася одраз на шість позицій і зайняла 46 місце в рейтин
міжнародної ф тбольної асоціації. Перше місце в рейтин ФІФА най-
сильнішої збірної онтинент і світ — Іспанії, др е посіла оманда-пів-
фіналіст Євро-2012 — збірна Німеччини. Значний ро вперед зроби-
ли і інші призери єврочемпіонат . Національна оманда Порт алії по-
ліпшила свій рез льата на 5 ряд ів і тепер займає п’ят позицію. За
нею розмістилася оманда Італії. Фіналіст першості Європи перейшов
з 12- о на 6-те місце. Перш десят по ин ла збірна Бразилії, я а
оп стилася з 5- о на 11-е місце. Збірна Росії збере ла 13-т позицію в
рейтин найсильніших збірних планети. За алом перша десят а має
та ий ви ляд: 1. Іспанія; 2. Німеччина; 3. Ур вай; 4. Ан лія; 5. Порт а-
лія; 6. Італія; 7. Ар ентина; 8. Нідерланди; 9. Хорватія; 10. Данія

Температура +26°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 72 %

Температура +30°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 54 %

Температура +26°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 64 %

Прогноз погоди на 6 липня 2012 року
ранок день вечір

Євро�2012 очима дітей,
які подавали м’ячі 
під час матчів
Переможці всеукраїнського конкурсу поділилися враженнями 
від чемпіонату континенту
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

1 липня завершилася най-
важливіша подія ф т-
больній історії нашої ра-
їни — чемпіонат УЄФА Єв-
ро-2012. Під час сіх мат-
чів, я і проходили в У ра-
їні, м’ячі подавали юні пе-
реможці національно о
он рс Euro Ball Kids.
Всьо о за час р пових
і ор до європейсь о о ф т-
больно о свята приєднало-
ся 192 дитини (по 12 на
ожен матч) з сіх ре іонів
нашої держави.

Для того, щоб взяти участь в гру�

повому етапі, юні футбольні фанати

повинні були заповнити спеціальну

анкету: друковану версію можна бу�

ло взяти в мережі фірмових магази�

нів аdidas, а електронну — заванта�

жити з офіційної сторінки конкурсу

в Інтернеті. Крім особистих даних,

кожен учасник повинен був вказа�

ти, чому саме він гідний подавати

м’ячі на матчах Євро�2012. 144 авто�

рів найоригінальніших і найцікаві�

ших думок отримали можливість

побувати в самому серці європей�

ської першості. Щоб потрапити на

чвертьфінальні та півфінальні ігри,

необхідно було завантажити власне

фото, що зображає, як саме потріб�

но підтримувати збірну України для

перемоги в турнірі. Імена 36 щас�

ливчиків назвало спеціальне журі.

Всі бажаючі подивитися в безпосе�

редній близькості фінальний матч

турніру мали завантажити своє ві�

део, де учасник демонструє, що він

може зробити заради того, щоб

збірна України з футболу перемогла

на Євро�2012. За підсумками кон�

курсу визначалося 12 призерів. У

дні матчів юних переможців акції

збирали на стадіоні за 6 годин до

початку гри для інструктажу та тре�

нування. Кожен учасник в подару�

нок отримував комплект форми, в

якому і подавав м’ячі (спортивний

костюм, футболка, шорти, гетри,

бутси). Кульмінацією стала безпо�

середньо фінальна гра чемпіонату.

“Мене дуже вразив стадіон — на та�

кому великому я ніколи не був. На�

завжди запам’ятаю атмосферу фіна�

лу — ти виходиш перед матчем, а

навколо 70 000 уболівальників. Я

стояв біля сектора з італійськими

фанатами, які дуже дружно і краси�

во співали гімн країни. Найяскраві�

ші моменти — це коли проходиш за

півметра від зірок світової величи�

ни: Хаві, Де Россі, Касільяс. Я був

на чотирьох матчах в якості глядача,

але подавати м’ячі у фіналі — це

найкраще, що було для мене на

чемпіонаті Європи”,— не прихову�

вав емоцій Антон Буркун, який по�

давав м’ячі у фіналі Іспанія — Іта�

лія. Слова свого “колеги” підтвер�

дила і Настя Коцюбинська: “Поба�

чити всіх кумирів живцем — це було

щось неймовірне. Мені дуже сподо�

балося допомагати таким відомим

футболістам. Особливо запам’ятав�

ся момент, коли я подала м’яч Хаві

Алонсо. Він готувався подавати ку�

товий, а я стояла біля прапорця —

дуже круто, коли підходить така зір�

ка і просить у тебе м’яч”.

“Діти — це найбільш емоційні й

віддані вболівальники. Радість, яку

вони відчувають під час футболу,

складно передати словами. Я дуже

рада, що з нашою допомогою юні

переможці акції змогли максималь�

но близько побачити головне фут�

больне свято. Впевнена, що вони за�

пам’ятають Євро�2012 на все жит�

тя”,— зазначила керівник відділу

маркетингу компанії�організатора

акції Віра Євдокимова
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Цей день в історії 6 липня

1710 — в Мейсені (Са сонія)
створена перша в Європі фарфо-
рова ман фа т ра — Мейсен-
сь а порцеляна
1785 — Кон рес США поста-

новив назвати рошов одиницю
раїни «доларом»
1885 — Л ї Пастер провів пер-

ш спішн ва цинацію людини
від с аз , врят вавши життя
9-літньом хлопчи
1919 — відб вся перший

трансатлантичний переліт дири-
жабля
1923 — народився Войцех

Яр зельсь ий, польсь ий ене-
рал
1997 — парламент Казахстан

затвердив рішення про перене-
сення столиці з Алма-Ати в
А мол

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

Х стар. шолом із
вістрям (війс.)
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Р людиноподібна
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с спільний лад

в зь ий човен
народів
Амери и,
О еанії

солод ий
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Е
замісь ий
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пар овий
павільон

місто
Франції
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стос н и

Щ
приладдля зонд -

вання
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цер ов про-
тестантизмі (XX

ст.)

А
слово створене
перестанов ою

б в
К підон

Т
о орожа,
сплетена з

лози

шар ватий
о тейль

стрім ий напад

бо родючості
(слов. міф.)

пе ло

нім. омпози-
тор, піаніст —
"Німець ий
ре вієм"

И
літери давньо-
ермансь о о
алфавіт

ормова
бобова
рослина

вели ий олень
земноводяна

тварина
родини роп х

К
цар Лідії – най-
ба атіша люди-
на (560-540
р.р. до н.е.)

деталь
астрономічних

томірних
інстр ментів

ОВНИ, вам доведеться розриватися між родиною (вихов вати
дітей, опі ати бать ів) і роботою, с різь всти ати, тр дитися не я -
неб дь, а на совість, щоб б ти на висоті в сім'ї і на сл жбі.
Контролюйте емоції, еть образи!
ТЕЛЬЦІ, події тижня мотивовані армічно, отрим ючи нов

інформацію, не поспішайте з остаточними виснов ами, бо нині
в рай с ладно правильно відрізнити істин від брехні, й ви
ризи єте стати жертвою власних пере онань, де зіт н ться емоції
і пра матизм.
БЛИЗНЯТА, сяйте харизмою та збирайте під своє мо тнє

рило най ращих – саме вони армонійно доповнюватим ть вас.
Бажання і можливості – ось мінне поле, я им потрібно р хатися
обережно, розважливо врахов ючи всі плюси і мін си обставин.
РАКИ в е зальтованом стані, емоції вир ють, серце не др жить

з оловою, що створює атмосфер онфронтації. Збаланс йте
себе, не розпалюйте війни, бо перемо и в бойових с тич ах вам
не дося ти, тіль и виснажите сили і посилите фатальн тріщин в
партнерсь их (ділових, шлюбних) союзах.
ЛЕВИ, важно досл хайтеся до ор анізм , аби вчасно

відреа вати на щонайменші збої фізіоло ічних ритмів – нині
підвищ ється небезпе а за острення хронічних нед . А щоб
дося ти спіх в соці мі, нама айтеся б дь-я і формальності
звести до мінім м . Йти в пориві ент зіазм на ризи , не
обд мавши наслід ів, перш за все в професійній сфері,
протипо азано.
ДІВИ, щоб не підмочити ділової реп тації, бережіть імідж

професіонала, беріться за робот , де ви омпетентні, досвідчені,
всебічно поінформовані я фахівець. У можновладців залишатися
фаворитом визначено ще дов о, том маєте мобіліз ватися і
зробити (протя ом ро ) пот жний риво на престижний ар'єрний
олімп.
ТЕРЕЗИ, ар'єрний демарш розпалі, Бо тримає р над

професійними зодчими, я і ви ористов ють д х он ренції
роз мно, запозич ючи ділових с перни ів най ращий досвід.
Сприймайте все, що відб вається, через філософсь призм .
СКОРПІОНИ, оді сидіти сиднем чи заци люватися на домашніх

справах, ваше щастя бл ає дале о від домів и, р шайте в
мандри, там вас оцінять і піднес ть на п'єдестал, вшан ють,
вселять впевненість власні сили, проб дять таланти.
СТРІЛЬЦІ, любовні перемо и че ають ероїв, я і не

вдовольняться ле им фліртом, а налаштовані на серйозні
стос н и. Вам раще не стріляти по сторонах, а вести
онстр тивний діало для зміцнення сімейних з з обранцем,
о орн ти йо о т рботою, шлюбний союз до липня 2013 р. є
бла ословенним.
КОЗОРОГИ, омпроміс – ваш найліпший др і рятівни , що

береже від сваро і непороз мінь з оточенням. Особливо не
розпалюйте ба аття війни вдома, поводьтеся дипломатично, не
идайте непрод маних слів.
ВОДОЛІЇ, не тисніть на людей, а сл жіть всім на совість – і

матимете влад над ними. Уз одж йте свої дії з оханими, членами
родини, бо б дь-я і ініціативні почини б д ть розцінені, я прояв
е оїзм , а розірвання бла одатних нито взаємороз міння
не ативно позначиться й на здоров'ї.
РИБИ, плотсь им спо сам зась, то від л аво о! Пот рання

власним примхам – це динаміт, що може рвон ти, пор йн вавши
любовні взаємини

Любов ШЕХМАТОВА, астролог 
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