
Інвестори протестують "Київ�Сіті"
Це станеться одразу після того, як фахівці завершать розробку проекту 
будівництва бізнес�району

Метро на Троєщину стає
реальністю
До розробки проекту будівництва четвертої гілки столичної підземки 
залучать компанію�консультанта міжнародного класу

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Днями омітет з он рсних
тор ів КП “Київсистемомене-
джмент” ознайомився з он-
рсними пропозиціями, що

б ли надіслані на тор и з ви-
значення ви онавця під отов-
чих робіт по реалізації прое -
т б дівництва четвертої іл и
Київсь о о метрополітен в
напрям житлово о масив
Ви рівщина-Троєщина.

За словами голови комітету Олександра

Падалка, на участь в торгах подали свої за�

явки 6 компаній міжнародного класу. Це

консорціуми компаній у галузі консалтин�

гу, які мають досвід реалізації подібних

проектів у Франції, Бразилії, Російській

Федерації. Так, заявки для участі подали:

“Geci International\Systra\Arzinger”, ком�

панії “Дочірній банк Сбербанку Росії”�

”Кліфорд Чанс”�”Євро�Україна Консал�

тинг”, “Ernst&Young”, “Загопе�Констру�

соеш і Енженярія S. A”, “Федеральний

центр проектного фінансування”,

“KPMG�Україна”.

“Залучення консультантів до підго�

товчих робіт по реалізації проекту бу�

дівництва четвертої гілки метрополі�

тену дозволить нам вирішити два зав�

дання: залучити компанії міжнародного

рівня зі світовим досвідом для повного

технічного, юридичного та фінансового

аналізу проекту та вперше в Україні

розробити модель концесії, де за участі

муніципальної та державної власності

за кошти інвесторів буде реалізовано

проект вартістю близько 1 млрд доларів.

Крім того, залучення консультантів

міжнародного рівня дозволить нам га�

рантувати виготовлення проекту нового

для України стандарту якості, зрозумі�

лого інвестиційним компаніям і в Лон�

доні, і в Нью�Йорку, і в Дубаї, що, в

свою чергу, гарантує їх зацікавленість в

інвестуванні в Україні”,— зазначив пан

Падалко.

Як повідомив заступник начальника

ГУ економіки та інвестицій КМДА Ро�

ман Качур, того, що в конкурсних торгах

візьме участь така велика кількість ком�

паній світового рівня, ніхто не очікував.

“Конкурс був оголошений в лютому мі�

сяці, його закінчення двічі переносили,

аби всі компанії могли належним чином

підготуватися. Ми очікували, що участь в

торгах візьмуть компанії такого рівня,

адже цього вимагає масштаб проекту.

Однак не сподівалися, що їх буде стіль�

ки”,— зазначив “Хрещатику” Роман Ка�

чур.

Після отримання конкурсних пропо�

зицій, відповідно до чинного законодав�

ства (максимум 20 днів) триватиме роз�

гляд заявок та підведено підсумки. Після

цього буде оголошено консорціум ком�

паній, який і надаватиме відповідні кон�

сультації. Результатом цієї роботи має

стати готовий проект будівництва чет�

вертої гілки метро у Києві.

За словами Олександра Падалка, після

завершення першого етапу розпочнуть

другий — конкурсні торги (інвестицій�

ний конкурс), де буде визначено конце�

сіонера та інвесторів, які вже безпосеред�

ньо будуть здійснювати реалізацію про�

екту будівництва.

Зазначимо, що цей проект є одним із

пріоритетних у “Стратегії розвитку Ки�

єва до 2025 року”, який був представле�

ний інвесторам з України та світу на пер�

шому Київському інвестиційному фору�

мі. Четверта лінія метрополітену дозво�

лить вирішити транспортну проблему

для близько 500 тисяч мешканців лівого

берега, зокрема, житлових масивів Вос�

кресенка, Райдужний, Вигурівщина�

Троєщина

Шість міжнародних омпаній виявили бажання взяти часть під отовчих роботах з прое т вання б дівництва четвертої іл и столично о метрополітен

В Україні може з’явитись орден
Тараса Шевченка 
За зад мом ініціаторів, на ород мають отрим вати
особи, я і внесли значний особистий внесо роз-
б дов раїнсь о о с спільства
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Столиці повернули 1,14 га зеленої
зони на Печерську 

Землі відносяться до охоронної зони садиби-
пам`ят и національно о значення – б дівлі інстит т
шляхетних дівчат "Жовтневий палац"
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Школа без кордонів 
Учні спеціалізованої ш оли №220 вивчають іноземні
мови, подорож ючи Європою
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У номері

Новини

У Києві штрафуватимуть 
за несвоєчасний покос трави
ГУ онтролю за бла о строєм за ли ає балансо т-

рим вачів територій трим вати зелені насадження
належном стані. Зо рема видаляти с хостійні дере-
ва, вчасно ви ош вати та прибирати трав і б р’ян.
Адже зв’яз з настанням пожежонебезпечно о пе-
ріод несвоєчасно прибрана с ха трава може стати
причиною пожежі. Та , з почат травня за несвоє-
часне проведення по ос трави та б р’ян на при-
ле лій території інспе тори внесли пор шни ам бла-
о строю понад 1 тис. 150 приписів та с лали 218
адмінпрото олів. Лише за останній тиждень б ло
внесено 107 приписів та с ладено 35 прото олів про
адміністративні правопор шення. На адаємо, що за
недотримання правил бла о строю міста Києва по-
р шни и нестим ть адміністративн відповідаль-
ність, а це тя не за собою на ладення штраф від
двадцяти до вісімдесяти неоподат ованих мінім мів
доходів ромадян (від 340 до 1360 рн), а для поса-
дових осіб і с б’є тів підприємниць ої діяльності —
від п’ятдесяти до ста неоподат ованих мінім мів до-
ходів ромадян (від 850 до 1700 рн)

Центр театрального мистецтва 
ім. Леся Курбаса отримає 
приміщення
КМДА пропон є деп татам Київради передати

Національном центр театрально о мистецтва іме-
ні Леся К рбаса приміщення на в лиці Володимир-
сь ій № 23/27 за альною площею 1257,5 в. м. Від-
повідний прое т рішення Київради вже під отовле-
ний та наданий на роз ляд місь их деп татів. Про
це повідомив заст пни олови КМДА Оле сандр
П занов. Він під реслив, що приміщення передає-
ться театр на баланс, але залишається ом -
нальній власності. Та им чином, льт рний за лад
зможе ви ористов вати нежитловий б дино , не
маючи при цьом права продавати або передавати
йо о орист вання третім особам

Понад тисячу киян пройшли 
медобстеження під аркою 
Дружби народів
Більш я тисяча чолові пройшли безплатне об-

стеження на с часном перес вном цифровом
рент енофлюоро рафічном апараті під час а ції
фонд “Розвито У раїни” в Європейсь ом містеч-

під ар ою Др жби народів Києві. Профіла тичні
о ляди і виявлення та их хвороб я т бер льоз і ра
на ранніх стадіях мож ть врят вати життя і дають
шанс на повне од жання. За словами дире тора
фонд Анатолія Заболотно о, ор анізація і після за-
інчення а ції одерж є дзвін и від людей, я і хотіли
б пройти обстеження. “Том обов’яз ово ор анізо-
в ватимемо подібні а ції з ви ористанням новітньо-
о цифрово о стат вання й надалі. Восени план -
ємо зап стити перес вн мобільн систем , я ми
називаємо “жіноча ліні а на олесах”, де жін и змо-
ж ть зробити с ринін молочних залоз і здати дея і
аналізи. Та ож т т надаватим ть онс льтації мамо-
ло а та іне оло а”,— зазначив пан Заболотний

У столиці з’явиться 
вулиця Миколи Лукаша
З арти Києва зни не в лиця Північно-Сирець а —

її переймен ють на честь діяча раїнсь ої льт ри,
пере ладача, мовознавця Ми оли Л аша. Відповід-
на пропозиція б ла підтримана на засіданні омісії з
питань наймен вань та пам’ятних зна ів КМДА. Ми-
ола Л аш (1919 —1988) — раїнсь ий пере ла-
дач, мовознавець, полі лот, ла реат Літерат рної
премії ім. Ма сима Рильсь о о та раїнсь о-фран-
ц зь ої літерат рної премії ім. Ми оли Зерова. Ми о-
лі Л аш першом в У раїні вдалося пере ласти
“Фа ста”. Крім то о, він пере лав на раїнсь мов
твори видатних письменни ів, та их я Ґете, Фло-
бер, Шіллер, Бо аччо

Після завершення розробки концепції

бізнес�району “Київ�Сіті” до її тестуван�

ня долучаться потенційні інвестори. Про

це повідомив заступник голови КМДА

Руслан Крамаренко, коментуючи роботу

з аналізу земельних ділянок і створення

маркетингової та комерційної концепції

цього проекту, який планується реалізу�

вати поза межами історичного центру

Києва.

“На сьогодні компанією DTZ, яку ми

залучили для роботи над проектом ство�

рення бізнес�району “Київ�Сіті”, вже

зроблено аналіз ситуації в різних сегмен�

тах нерухомості та завершується робота з

аналізу кожної із п’яти ділянок, які були

визначені як потенційно можливі для бу�

дівництва. Ця робота включає аналіз фі�

зичних характеристик ділянок, системи

планувальних вимог та обмежень, прове�

дення оцінки оточення кожної із ділянок

та їх розташування в урбаністичній

структурі міста. Також сьогодні готується

оптимальна концепція проекту створен�

ня бізнес�району “Київ�Сіті”, його

структури за типами нерухомості, інфра�

структури, забезпечення паркувальними

місцями тощо”,— зазначив Руслан Кра�

маренко.

Він додав, що найближчим часом пла�

нується провести тестування концепції

проекту та привабливості земельних ді�

лянок для потенційних інвесторів. За ре�

зультатами опитування будуть визначені

фактори, які можуть підвищити приваб�

ливість проекту. “Створення бізнес�

району “Київ�Сіті” є для нас ключовим

проектом, визначеним “Стратегію роз�

витку міста Києва до 2025 року”. Тому

для того, аби проект “Київ�Сіті” став

дійсно унікальним новим районом укра�

їнської столиці та був максимально при�

вабливим для інвесторів, ми плануємо

залучити найбільші компанії до тесту�

вання концепції”,— зазначив Руслан

Крамаренко.

Нагадаємо, що компанію DTZ визна�

но переможцем тендерних процедур з

аналізу п’яти земельних ділянок та ви�

значення найкращого та найефективні�

шого їх використання з розробкою де�

тальної маркетингової та комерційної

концепції багатофункціонального діло�

вого комплексу “Київ�Сіті”
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Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Компанія DTZ, я місто зал чило для роботи над прое том
створення бізнес-район “Київ-Сіті”, вже вивчила сит ацію в різ-
них се ментах нер хомості та заверш є робот з аналіз ожної
із п’яти діляно , що б ли визначені я потенційно можливі для
б дівництва. По завершенні розроб и онцепції “Київ-Сіті” до її
тест вання дол чаться потенційні інвестори. На д м ерівниц-
тва столиці, створення бізнес-район є лючовим прое том, ви-
значеним “Страте ію розвит міста Києва до 2025 ро ”.
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Президент відзначив організаторів проведення 
в Україні Євро�2012
Президент У раїни подя вав сім, хто брав часть під отовці фіналь-

ної частини Чемпіонат Європи з ф тбол 2012 ро . На НСК “Олімпій-
сь ий” Києві Ві тор Ян ович взяв часть в рочистом прийомі з на о-
ди завершення Євро-2012. Разом з лавою держави часть заході взя-
ли прем’єр-міністр Ми ола Азаров, президенти У раїни Леонід Кравч і
Леонід К чма, представни и УЄФА, ерівни и Федерації ф тбол У раїни,
олови обласних держадміністрацій та мери міст, я і приймали Єврот р-
нір, рядовці, дипломати. З на оди спішно о проведення ф тбольно о
свята Президент вр чив державні на ороди ор анізаторам чемпіонат .
Зо рема “Орден нязя Ярослава М дро о” отримали олова КМДА Оле -
сандр Попов та йо о заст пни Анатолій Гол бчен о. О рім цьо о, У азом
Президента У раїни Ві тора Ян овича в. о. Київсь о о місь о о олови
Галина Гере а за під отов до Євро-2012 на ороджена орденом “За за-
сл и” ІІ ст пеня

Столиці повернули 1,14 га зеленої зони 
на Печерську
За втр чання про рат ри столиці ви онано рішення Господарсь о о

с д Києва та повернено иївсь ій ромаді земельн ділян площею 1,14
а на в л. Інстит тсь ій, 1-3 в Печерсь ом районі, повідомили “Хрещати-
” відділі зв’яз ів із ЗМІ про рат ри міста Києва.
Повернені землі відносяться до охоронної зони садиби-пам’ят и на-

ціонально о значення — б дівлі інстит т шляхетних дівчат “Жовтневий
палац”, а та ож території, в люченої до Про рами розвит зеленої зо-
ни в місті Києві. На адаємо, що рішенням Господарсь о о с д столиці
від 20.12.2011 ро , я е залишено в силі Київсь им апеляційним оспо-
дарсь им с дом 12.03.2012 ро , задоволено позов про рат ри столи-
ці та с асовано рішення Київради про надання в оренд та подальший
продаж цієї земельної ділян и ТОВ “Історія міста” для б дівництва о-
тельно о омпле с . До речі, продовж 2011-2012 ро ів територіальній
ромаді Києва поверн то 500 а земельних діляно , а та ож попередже-
но неза онне надання ще понад 1 тис. а земель, з я их 900 а — зеле-
ні зони

Музей культурної спадщини отримав 
власне приміщення
Відповідно до розпорядження КМДА, за М зеєм історії міста Києва на

праві оперативно о правління за ріплено нежитловий б дино площею
616,1 в. м. на в л. Мос овсь ій, 40-Б. Про це повідомив заст пни оло-
ви КМДА Оле сандр П занов. У ГУ льт ри інформ ють, що з 1999 ро
б дино на в л. Мос овсь ій, 40-Б (пам’ят а історії та архіте т ри інця
XVIII — почат XIX століть), ви ористов ється для розміщення е спозиції
М зею льт рної спадщини, я ий є однією із філій М зею історії міста
Києва. Протя ом 13 ро ів М зей льт рної спадщини б в зм шений
оренд вати цей б дино . Нарешті м зейни и змож ть ефе тивно орис-
т ватися б дівлею (ви лючається лише можливість продаж та передачі
орист вання третім особам).
Основною онцепцією М зею є повернення льт рної спадщини ра-

їнсь их митців та ознайомлення співвітчизни ів з їхнім творчим дороб ом.
Е спозиції М зею дають явлення про життя й творчість діячів раїнсь ої
діаспори, що народилися Києві, одержали т т освіт і працювали пев-
ний час. У х дожній оле ції збері аються полотна відомих раїнців: Люд-
мили Морозової (США), Оле си Б лавиць о о (США), родини Кричев-
сь их (Франція, США) та інших. Є та ож матеріали про життя знаменитих
иян — балетмейстера і танцівни а Сержа Лифаря та піаніста-вірт оза
Володимира Горовиця
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Спека у Києві дещо спаде
У найближчі дні у місті пройдуть зливи, а температура повітря 
знизиться до 25�280 С
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Вже більше тижня познач-
и на термометрах місті
ся ають 35О С. Внаслідо
надзвичайних по одних
мов тимчасово за риті
дея і пляжі, а та ож забо-
ронений р х в личними
автошляхами вели ова о-
во о транспорт . Меш анці
міста рят ються від сонця
на столичних пляжах, -
паються фонтанах та за-
пасаються питною водою.
Проте синопти и заспо о-
юють: вже відсьо одні
місті почнеться пост пове
зниження температ ри та
пройд ть зливи.

У зв’язку з підвищенням темпера�

тури повітря, в. о. голови КМДА

Олександр Мазурчак доручив усім

профільним службам міста мобілізу�

ватися. “Ми повинні бути у повній

бойовій готовності і в разі потреби

оперативно ліквідовувати  можливі

загоряння. Для цього необхідна пов�

на взаємодія між структурними під�

розділами міста та РДА. Слід органі�

зувати чергування бригад у лісах та

місцях масового скупчення людей,

особливо у вихідні та святкові дні.

Крім того, перекрити дороги, у від�

повідних місцях встановити шлагба�

уми та не допустити можливого за�

горяння”,— наголосив Олександр

Мазурчак.

Зауважимо, що у період до 6 лип�

ня на території лісопаркових госпо�

дарств КО “Київзеленбуд” виникло

39 загорянь. “Зокрема 22 – у Дар�

ницькому лісопарковому господар�

стві, 8 — у Святошинському та 9 — у

“Конча�Заспі”. Усі були своєчасно

локалізовані силами лісопаркових

господарств та ГУ МНС України в

місті Києві. З метою запобігання ви�

никнення пожеж було здійснено

низку заходів: обладнано 20 пунктів

пожежного інвентарю, облаштовано

10 пожежних веж, встановлено 96

протипожежних щитів, перекрито

понад 120 лісових доріг. Крім того,

встановлено 53 шлагбаума, 50 знаків

“Рух заборонено”. Ліквідовано 135

місць захаращеності та майже 67

сміттєзвалищ, проведено 18 рейдів

щодо перевірки дотримання правил

пожежної безпеки.

Висока температура повітря стала

причиною тимчасової невідповідно�

сті санітарним вимогам якості води

у деяких водоймах та, згідно із при�

писами Державної санітарно�епіде�

міологічної служби України, купа�

тись у таких водоймах тимчасово за�

боронено. “Наразі потрібно уник�

нути купань на озері Радунка (пляж

Райдуга), озері Тельбін (пляж Тель�

бін), річці Десенка (зона відпочинку

“Десенка” і “Троєщина”), у прото�

ках р. Дніпра на пляжах Молодіж�

ний та Передмістна Слобідка”,—

розповіла “Хрещатику” прес�секре�

тар КП “Плесо” Наталя Ситайло.

При температурі повітря вище 

28О С асфальтобетонне покриття на�

грівається, що призводить до утво�

рення механічних деформацій від

руху колес великовагового транс�

порту. Саме з метою запобігання

руйнування існуючого дорожнього

покриття на вулицях міста КК “Ки�

ївавтодор” звертається до автопере�

візників з вимогою дотримуватися

положень щодо збереження автомо�

більних доріг. Особливо в частині за�

борони руху великовагового транс�

порту (понад 24 тони) і навантажен�

ням на вісь понад 7 тонн усіма вули�

цями міста в спекотний час доби.

Важко переносять спеку не лише

люди, а й тварини. “Зараз у київсько�

му зоопарку тривають активні обли�

вання тварин холодною водою. У ба�

гатьох з них у вольєрах є рови та ба�

сейни з водою. Приміром, у бегемо�

тихи Брести та у ведмедів є власний

басейн. У вовків та лисиць немає при�

родної потреби у прийомі водяних

ванн. У спеку вони линяють, заміню�

ючи зимове хутро на літнє. Те ж саме

можна спостерігати і з верблюдами.

Звичайно, тваринам постійно підли�

вають свіжу воду для пиття”,— зазна�

чила "Хрещатику" начальник відділу

зі зв’язків з громадськістю Київського

зоопарку Анжеліка Комарова.

Як повідомили “Хрещатику” в

Гідрометцентрі, протягом най�

ближчих трьох днів у Києві спаде

спека. “Протягом трьох днів (10, 11

та 12 липня) у столиці пройдуть гро�

зові дощі. Температурний фон по�

ступово знижуватиметься та перей�

де у діапазон 25�28О С”,— розповіла

заступник начальника відділу ме�

теорологічних прогнозів Наталія

Голеня
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С ияни та ості міста ш ають прохолоди фонтанах на оловній

площі раїни

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Після завершення Євро-2012 е с-
перти почали а тивно підбивати під-
с м и найбільшої спортивної події
ро . І я що ще два ро и том стоя-
ло питання, чи всти не Київ ре он-
стр ювати НСК “Олімпійсь ий”, чи
зб д є достатньо отелів для прийо-
м вболівальни ів, то сьо одні ово-
риться про те, що раїнсь і ор ані-
затори в повній мірі ви онали всі
вимо и УЄФА та створили незаб тнє
свято для вболівальни ів.

Найбільшим здобутком футбольного турніру

стало позитивне ставлення світової громадськості

до Києва і до України в цілому. Адже серед мільйо�

нів фанів, які відвідали Україну, у багатьох виник�

ло бажання повернутися сюди знову. “Дуже важ�

ливо, що Україна повірила в себе, завдяки чому

змогла провести на високому рівні Євро�чемпіо�

нат. Мої оцінки позитивні по всіх показниках

проведення футбольних змагань в Україні”,

— зазначив "Хрещатику" керівник економічного

відділу Посольства Республіки Польща в Україні

Павел Гембські.

Відмічає гідну підготовку до Євро старший рад�

ник ПАТ “Альфа�Банк” Роман Шпек. “Не

зважаючи на те, що будівництво і реконструкція

важливих об’єктів розпочалися із запізненням, за�

галом футбольне свято вдалося. Це стверджують усі

вболівальники, з якими мені довелося спілкувати�

ся під час матчів. І в цьому заслуга влади, але най�

більша заслуга наших громадян, які показали себе

привітними, висококультурними та дружелюбни�

ми”, — зазначив "Хрещатику" Роман Шпек.

При підготовці до чемпіонату була зроблена коло�

сальна робота: прокладено 1600 км доріг, збудовані

та відремонтовані чотири стадіони, реконструйовані

аеропорти у чотирьох містах: Києві, Львові, Донець�

ку та Харкові, придбані корейські швидкісні поїзди

для перевезення вболівальників до міст�господарів.

“Таким чином проведен�

ня Євро�2012 стало по�

тужним поштовхом 

до розвитку інфра�

структури країни”,        —

зазначив віце�президент

Українського союзу про�

мисловців та підприємців

Мирослав Табахарнюк.

Добре спрацювала та зарекомендувала себе укра�

їнська міліція. Правоохоронні органи Києва та ін�

ших міст України були у постійній привітній взає�

модії з фанами та спільно з волонтерами допомага�

ли іноземним гостям орієнтуватися у містах.

Поряд із великими здобутками залишилися де�

які недоопрацювання. “Організатори не точно ви�

значили вболівальників, асоціюючи їх із багатими

людьми, яким потрібні

дорогі готелі та рестора�

ни. Проте шведські фани

показали, що їм достат�

ньо палатки, пива і по�

більше гарного футболу”,

— зауважив Роман Шпек.

Загалом експерти відзна�

чили високопрофесійну

гру української збірної, що відкрило нові перспек�

тиви для розвитку національного футболу. Йдеться

про популяризацію гри серед молоді, створення

позитивного іміджу для молодіжного футболу що,

в свою чергу, дозволить підготувати нове покоління

сильних гравців для національної збірної

В Україні може з’явитись орден Тараса Шевченка
Прое т рішення “Про звернення деп татів Киїради до Верховної Ради

про встановлення державної на ороди У раїни — “Орден ТарасаШевчен-
а” б де винесений на засідання Київради 12 липня. Ідея запровадження
на ороди належить ромадсь им а тивістам села Шевчен ово (Чер ась-
а область), що вважається бать івщиною відомо о раїнсь о о поета.
За зад мом ініціаторів на ород мають отрим вати особи, я і внесли
значний особистий внесо розб дов д ховності раїнсь о о с спіль-
ства та твердження національно о спад держави: омпозитори, поети,
письменни и, артисти, м зи анти, працівни и льт ри і освіти, ромад-
сь і діячі, дипломати, політи и, меценати.
Комент ючи прое т рішення, в. о Київсь о о місь о о олови Галина Ге-

ре а зазначила: “У 2014 році У раїна відзначатиме 200-річний ювілей Ве-
ли о о Кобзаря Тараса Гри оровича Шевчен а. Врахов ючи значимість
події і те, що на ороди та о о рівня на вшан вання пам’яті видатно о
раїнсь о о діяча досі в державі не існ є, б ло б доцільно підтримати іні-

ціатив меш анців Шевчен ово о і запровадити та ий орден”

У Києві встановлять пам’ятник Івану 
Нечуй�Левицькому
Відповідн пропозицію підтримали на засіданні омісії з питань найме-

н вань та пам’ятних зна ів КМДА, повідомив член омісії, деп тат Київра-
ди Оле сандр Бри инець. “Без мовно, це рішення — одна з перемо
раїнсь ої д ховності та льт ри”, — с азав деп тат. На адаємо, Іван

Неч й-Левиць ий (1838—1918) — раїнсь ий прозаї , п бліцист, пере-
ладач. Автор відомих повістей “Ми ола Джеря”, “Б рлач а”, “Хмари”,
“Над Чорним морем”. Неч ю-Левиць ом та ож належать мористично-
сатиричні твори: “Кайдашева сім’я”, “Старосвітсь і батюш и та мат ш и”,
“Афонсь ий пройдисвіт” та інші

На Майдані Незалежності відбудеться святковий
концерт “Авторадіо”
КМДА підтримала ініціатив ТОВ “У раїнсь ий Медіа Холдин ” щодо

проведення свят ово о онцерт “Авторадіо”. Захід відб деться на Май-
дані Незалежності 15 вересня з 18.00 до 22.00. За важимо, що відпові-
дальність за під отов та проведення онцерт взяло на себе ТОВ “У ра-
їнсь ий Медіа Холдин ”. Товариство забезпечить дотримання правил
бла о строю міста під час під отов и та проведення заход з 9.00 12 ве-
ресня до 21.00 17 вересня поточно о ро та після онцерт відновить
бла о стрій. З ідно з підписаним розпорядженням КМДА, про безпе під
час проведення заход подбає ГУ з питань надзвичайних сит ацій. Крім
то о, день онцерт ГУ МВС У раїни в місті Києві забезпечить охорон
ромадсь о о поряд , обладнання, техні и

Євро зі знаком "плюс"
Експерти зазначають, що вдале проведення футбольного чемпіонату
суттєво підвищило імідж столиці у світі

Найбільшим здобутком
футбольного турніру стало

позитивне ставлення світової
громадськості до Києва і до

України в цілому 
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Цифра дня

38 289 400 000 
гривень становив у січні–травні 2012 року обіг роздрібної торгівлі,
який у порівнянні із аналогічним періодом минулого року збільшився
на 14,9 % 

За інформацією ГУ статистики в м.Києві 

Серед мільйонів фанів, я і відвідали У раїн , ба атьох вини ло бажання поверн тися сюди знов

З метою запобігання
виникнення пожеж в
лісо�паркових зонах

столиці було виконано
низку заходів: обладнано

20 пунктів пожежного
інвентарю, облаштовано

10 пожежних веж,
встановлено 96

протипожежних щитів,
перекрито понад 120

лісових доріг



Бізнес по	київськи

Ділові новини

МВФ позитивно оцінює 
реформи в Україні
Рада дире торів МВФ позитив-

но оцінює реформи, проведені в
У раїні, а та ож дося н т в ра-
їні цінов стабільність. Про це
с азано в резюме ви он ючо о
обов’яз и олови ради дире то-
рів МВФ Девіда Ліптона за під-
с м ами онс льтацій з У ра-
їною, проведених Вашин тоні
(США) напри інці червня. Зо ре-
ма рада дире торів МВФ онста-
т є поновлення е ономічно о
зростання в У раїні після ризи
2008—2009 ро ів, зниження рів-
ня інфляції й дефіцит держбюд-
жет , висо о оцінює з силля вла-
ди з проведення реформ (за-
твердження ново о пенсійно о
за онодавства, Подат ово о й
Митно о оде сів). За алом ди-
ре тори позитивно оцінили про-
рес, дося н тий в реалізації ре-
форм, передбачених Про рамою
е ономічних реформ Президента
У раїни задля сприяння зростан-
ню е ономі и, по ращенню біз-
нес-середовища та зал ченню

інвестицій. На д м представни-
ів МВФ, дося нення цих цілей
потреб ватиме проведення ом-
пле сних стр т рних реформ
в лючно з посиленням правлін-
ня та подальшою приватизацією.
За інформацією ЗМІ, МВФ при-
п с ає поновлення редит вання
У раїни в рам ах про рами stand
by же цьо о літа, одна най-
більш імовірним стро ом поно-
влення редит вання вважається
інець ро

Від приватизації 
держбюджет отримав 
5 мільярдів
За січень—червень 2012 ро

ФДМУ перерах вав до державно-
о бюджет 5,094 млрд ривень
від приватизації держмайна. Та-
им чином, я повідомила прес-
сл жба ФДМ, річний план надхо-
джень від приватизації б в ви о-
наний на 50,95%. На адаємо, в
2012 році передбачено 10 млрд
ривень надходжень до держ-
бюджет від приватизації

Аграрна біржа готова 
до проведення 
держзакупівель
Я заявив дире тор А рарної

біржі Оле сандр Марюхніч, ор а-
нізатори еле тронних держза -
півель мож ть ефе тивно с орис-
татися тор овим майданчи ом
біржі. “А рарна біржа отова на-
дати свій майданчи для здійс-
нення еле тронних держза пі-
вель. Ми маємо для цьо о техніч-
ні, про рамні та валіфі аційні
можливості. Ви ористання еле -
тронної тор ової системи А рар-
ної біржі істотно с оротить та
спростить процес держза пі-
вель й бюджетні витрати на ньо-
о. З ідно пра ти и с сідніх раїн,
впровадження та ої системи до-
зволить зе ономити понад 20%
бюджетних оштів. А та ож зро-
бить держза півлі прозорими я
для їх часни ів, та і для онтро-
люючих ор анів”,— с азав Оле -
сандр Марюхніч. На адаємо, що
5 липня Ві тор Ян ович підписав
зміни до ЗУ “Про здійснення дер-
жавних за півель”. Вони мають

на меті автоматиз вати процес
держза півель завдя и введен-
ню нової процед ри — еле трон-
но о реверсивно о а ціон

Вартість запозичень 
на зовнішніх ринках 
зменшується
Про це с азано в повідомленні

НБУ з посиланням на заяв ерів-
ни а р пи радни ів олови НБУ
Валерія Литвиць о о. “Ще в трав-
ні став и наших облі ацій, розмі-
щ ваних за ордоном, перевищ -
вали 11%. Зараз вони майже на
рівні 9%”,— зазначено в повідом-
ленні. Та а тенденція, на д м
Литвиць о о, свідчить про роз -
міння іноземними інвесторами
то о, що У раїна проходить пері-
од від повільнення е ономічно о
зростання в 4 варталі 2011 ро
до стабілізації в перших варта-
лах 2012 і навіть до невели о о
зростання в травні нинішньо о
ро . Бан ір та ож під реслив, що
незначні оливання валютно о
рс , що спостері аються остан-

нім часом, є ціл ом нормальним
явищем. “Резерви для то о і на о-
пич ються, щоб свій час їх ви-
трачати”,— зазначив він

Обсяг надходжень 
до Пенсійного фонду 
збільшився
За оперативними даними,

збільшення за перше півріччя
цьо о ро зафі соване на рівні
9,8 млрд рн (10,2%) — до 106,3
млрд рн. Про це повідомляє
прес-сл жба Пенсійно о фонд .
Власні надходження за січень-
червень становили 75,8 млрд
рн. З ідно повідомлення, забез-
печено виплат пенсій та рошо-
вої допомо и з рах ванням їх
підвищень для 13,6 млн пенсіо-
нерів

Уряд затвердив порядок
створення Земельного банку

Про це с азано в постанові
№ 609. Відповідно до до мента,
з аданий вище бан матиме ста-

т тний апітал 120 млн ривень,
для чо о б де вип щено 120 млн
одиниць простих іменних а цій
номіналом 1 ривня ожна. Мініс-
терство а рарної політи и та про-
довольства повинно протя ом мі-
сяця подати на роз ляд ряд
прое т стат т бан

Податкова ввела систему
обробки запитів судових 
виконавців
ДПС У раїни ввела автомати-

зован систем оброб и запитів
с дових ви онавців з одержання
відомостей про джерела доходів
і номери бан івсь их рах н ів
юридичних і фізичних осіб-бор-
жни ів. Про це с азано в пові-
домленні прес-сл жби Подат о-
вої. Нове про рамне забезпе-
чення дасть можливість щодня
обробляти більш ніж 5 тис. за-
питів представни ів ор анів юс-
тиції при ви онанні с дових вер-
ди тів про стя нення забор ова-
ності, повідомляють “У раїнсь і
новини”

Шоколадна імперія
Семадені
Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Понад сто ро ів том Київ б ло важ о явити без трьох
об’є тів на Хрещати : Місь ої д ми, біржі і... онди-
терсь ої Семадені. Саме останню називали “др ою
Д мою”, адже вона ви он вала ф н цію та о о собі ді-
лово о л б , де щоденно збиралися представни и то-
дішньо о бізнес . Власни за лад Бернард Семадені —
иївсь ий пець, один із найвідоміших місь их онди-
терів, власни фабри и з виробництва шо олад . Про
ньо о і йтиметься в сьо однішній р бриці “Бізнес по- и-
ївсь и”.

Бернард Андрійович Семадені —
швейцарець італійсь о о похо-
дження (1845—1907), приїхав до
Києва 1877 році і тоді ж, ви пив-
ши ондитерсь швейцарця
Штіфлера, від рив місті власн .
Варто зазначити, що Семадені вів
бізнес з де іль ома омпаньйона-
ми, але вже з одом на вітрині б -
дин (Хрещати , 15) рас валась
вели а вивіс а лише з йо о прізвищем. Т т на першом поверсі зна-
ходились ондитерсь а і фабри а шо олад з річним оборотом по-
над 24 тисячі р блів, де працювало 20 робітни ів — прод ція прода-
валась де іль ох ондитерсь их міста.
Місце основної ондитерсь ої б ло вибрано ідеально — навпроти

Місь ої д ми та біржі. Тож бра платоспроможних лієнтів не б ло.
Більш то о, за лад стрім о ставав поп лярним і вважався на той час
справжньою візитів ою Києва. Т т можна б ло замовити ав , чай, мо-
розиво, холодні напої, печиво, різноманітні тістеч а та торти. До по-
сл відвід вачів б ли більярдний зал, б фет із за с ами, вина, іта-
лійсь і си ари, свіжа європейсь а та иївсь а преса.
Тож бізнес Семадені процвітав. Заробивши певний стартовий апі-

тал, він в ладає ошти розвито справи, а саме 1885—1887 ро ах
бізнесмен придбав дві садиби на в л. Вели ій Василь івсь ій, 12 та
від рив т т філіал з виробництва шо олад — “Фабри а а ао, шо о-
лад і ц еро ”. Підприємство ви отовляло різноманітні ондитерсь і
вироби на замовлення: на весілля, бали, прийоми, дні народження —
торти, шо оладні піраміди, морозиво, реми. У б дин на В. Василь-
івсь ій розмістилась ще одна ондитерсь а, та им чином місті діяла
ціла тор ова мережа Семадені.
В ондитерсь ій на Хрещати , 15 рім звичайних иївсь их відві-

д вачів збиралися люди ділово о світ : тор ові представни и, ласні
д ми, біржові ма лери, різноманітні тор овельні а енти. Марм рові
столи и б ли обписані цифрами, адже бізнесмени за чаш ою ави та
шмат ом торт об оворювали т т майб тні обор д и та попередньо
прорахов вали приб т и.
Бернард Андрійович не з пинявся на дося н том (піджимали он-
ренти), він постійно ви ад вав нові рецепти тортів, ц еро та тісте-

чо . Одним з йо о витворів б ла арамель під назвою “Кетті-Бос” —
льодяни и, створені на основі е стра т різноманітних цілющих трав,
я і, до речі, лі вали від ашлю і навіть б ли ре омендовані меддепар-
таментом міста до вживання.
У 1890-х ро ах об’єм виробництва фабри и Семадені вже с ладав

100 тисяч р блів на рі . Під час иївсь ої сільсь о осподарсь ої та
промислової вистав и 1897 році Бернард Семадені презент вав
прод цію своєї фабри и в расивом двоповерховом павільйоні і
провів майстер- лас з ви отовлення шо олад . Він б в на ороджений
срібною медаллю за спіхи ондитерсь ій справі.
Відомо, що Бернард Андрійович с лав заповіт, в я ом за ли ав на-

щад ів після йо о смерті не з пиняти виробництво ні за я их обставин.
Вже за рі (1907) відомо о ондитера не стало. Семадені поховали
Києві на Бай овом ладовищі. Ці аво, що бізнесмен б в двічі одр же-
ний, але своє майно розділив між дітьми (а їх ньо о від двох шлюбів
б ло п’ятеро). До речі, за альна вартість сіх стат ів с ладала понад
187 тисяч р блів.
Після смерті власни а фірма перейшла до др ої др жини Семаде-

ні та її двох синів. Підприємство процвітало. У 1913 році фабри на
В. Василь івсь ій навіть розширили, витративши на це чималі редит-
ні ошти, а на Хрещати , 39 від рили нов ондитерсь .
Та з одом двоє дітей Семадені прийняли рішення продати свою до-

лю зі спільно о майна. Це, по с ті, й стало почат ом інця сімейно о
бізнес . Поч вши про розбрат в родині, редитори почали вима ати
поверн ти їх ошти... А вже в 1914 році філіал фабри и на Вели ій Ва-
силь івсь ій, 12 вдові
Семадені довелося
продати. Н а далі
розпочалась війна, а
з одом — революція.
Хоча відомо, що ви-
робництво шо олад
тривало і в радян-
сь ий час, часи НЕ-
П , про що свідчить
о олошення одно о із
нащад ів Семадені,
надр оване 1925
році

О олошення нащад ів Семадені. 1925 р.
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Ринок фототехніки
зростає
За словами експертів, серед споживачів зберігається стійкий попит
на цифрові компактні фотоапарати

Тенденції ринку
Початок року на ринку побутової

техніки та електроніки відзначився

негативними показниками на рівні

3%. Про це свідчать результати до�

слідження, що проводить GfK Retail

and Technology. Всього продукції

цього ринку українські споживачі

придбали на суму 9,6 млрд грн. Ли�

ше два сектори не дали впасти про�

дажам: фоторинок та інформаційні

технології. Ці два сегменти проявля�

ли найбільш високі темпи росту

протягом останніх періодів і в пер�

шому кварталі цього року виросли

на 8% (фоторинок) та 20% (інфор�

маційні технології). Сектори вели�

кої та малої побутової техніки відчу�

ли майже однакове скорочення: 10%

та 13% відповідно, зазначають фа�

хівці GfK.

У першому кварталі 2012 року ри�

нок цифрових фотоапаратів проде�

монстрував ріст у грошовому вимірі

на 8%. Така динаміка була досягнута

завдяки значному збільшенню про�

дажів у більш дорогому сегменті —

дзеркальні фотоапарати. У той же

час попит на компактні камери по�

ступово знижується у порівнянні з

аналогічним періодом минулого ро�

ку. Також помірними темпами збіль�

шується частка відносно нового сег�

мента — системних фотокамер. Тим

не менш, для українського ринку

він є перспективним.

“Вже другий рік поспіль росте

сегмент дзеркальних фотокамер,

адже люди почали набагато більше

приділяти уваги якості знімків,— за�

значає Віталій Салій, менеджер ка�

тегорії “фотоапарати” торгівельної

мережі “Ельдорадо”.— Загальна ди�

наміка на ринку досить цікава, ос�

кільки кількісний показник знизив�

ся на 8%, в той час як в грошовому

еквіваленті продажі виросли на 15%.

Тобто люди почали надавати пере�

вагу більш дорогим і якісним моде�

лям”.

За словами Максима Гаджиєва�

Кравцова, провідного аналітика з

цифрової техніки мережі COMFY,

торік та на початку 2012 року збері�

гається стійкий попит як на цифро�

ві компактні фотоапарати, так і на

камери зі змінним об’єктивом. При

цьому ринок знаходиться в стані

стабільності (не росте і не падає).

Пов’язано це, на думку експерта, в

першу чергу з попитом, оскільки за�

раз у кожної третьої сім’ї є цифро�

вий фотоапарат.

“У поточному році темпи зрос�

тання ринку фототехніки дещо упо�

вільнились, насамперед, через пев�

не насичення споживачів,— заува�

жує Сергій Тесленко, начальник

відділу фототехніки та мобільних

пристроїв торгівельної мережі

“Фокстрот. Техніка для дому”.—

Більшість сімей в Україні мають мі�

німум одну камеру, та здебільшого

споживачі прагнуть отримати фото�

графії значно вищої якості. Саме

тому заміна старої камери на нову,

високотехнологічну й більш якісну

буде одним з основних факторів, що

сприятиме зростанню ринку фото�

техніки”.

Що обирають українці

“Як і в минулому році, найбіль�

шим попитом користуються цифро�

ві фотоапарати нижнього цінового

сегмента, але зростає частка техніки

середнього рівня вартості, — пояс�

нює “Хрещатику” Максим Гаджиєв�

Кравцов.— Якщо перші купують

люди, у яких ще не було фотоапара�

та, то ті, у кого він вже був і потребує

оновлення, купують дорожчі моделі.

Споживач із середнім достатком

звертає увагу насамперед на кіль�

кість мегапікселів, оптичний зум і

можливість знімати відео в HD�

форматі. Фотокамери зі змінним

об’єктивом користуються все біль�

шим попитом”.

За словами експерта, у порівнянні

з початком минулого року в структу�

рі продажів частка фотокамер зі

змінним об’єктивом (дзеркальні і

бездзеркальні) виросла в 3 рази в

грошовому вираженні. Пов’язано це

з усілякими кредитними програма�

ми і можливістю придбати дзеркаль�

ний фотоапарат за акційною ціною.

Також завдяки появі великої кілько�

сті бездзеркальних системних камер

у покупців з’явилася можливість ку�

пити відносно компактну техніку,

яка знімає, як велика дзеркальна ка�

мера.

“Нині найбільшим попитом ко�

ристуються фотоапарати з широки�

ми творчими можливостями, насам�

перед дзеркальні, ультразуми та так

звані бездзеркальні системні каме�

ри. Очевидно, на сьогодні дзеркаль�

ні купують значно швидше, ніж зви�

чайні компактні “цифровики”. На�

самперед це пояснюється жагою

людей творчо підходити до фотогра�

фування та отримати фотографії ви�

сокої якості”,— стверджує Сергій

Тесленко.

При виборі фотоапарата, на думку

Віталія Салія, покупці в першу чергу

звертають увагу на ціну, і вже в обра�

ному ціновому діапазоні обирають

за найкращими характеристиками.

Популярність дзеркальних фотоапа�

ратів в першу чергу спричинена па�

дінням ціни на них — деякі моделі

стали дешевшими на 50% за останні

два роки.

Пікові періоди купівлі фототехні�

ки, за словами експертів, припада�

ють, перш за все, на різноманітні

свята та події — весілля, народжен�

ня дітей, 8 Березня чи Новий рік,

романтичні чи то екстремальні по�

дорожі, які спонукають зафіксувати

враження фотографією. А найбільш

високим сезоном у продажах циф�

рового фото є весь літній період від�

пусток та передноворічний період.

Важливим фактором зростання про�

дажів також є можливість отриман�

ня зручних умов кредитування.

Новинки на ринку

У зв’язку з бумом популярності

соціальних мереж з’являтиметься

все більше камер з вбудованим Wi�

Fi, що дозволятиме “на ходу” діли�

тися своїми знімками: завантажува�

ти їх до соціальних мереж, відправ�

ляти друзям по e�mail безпосередньо

з екрану фотокамери чи надсилати

фотографії на власний планшет або

смартфон.

“Деякі з очікуваних новинок ма�

тимуть інтегровані операційні сис�

теми як, наприклад, Android. Для

екстремальних подорожей буде

з’являтися все більше так званих

“позашляховиків” — камер, яким

властива водостійкість, ударостій�

кість та морозостійкість, крім того,

вони матимуть вбудовані GPS та

електронний компас. Ну, й звичай�

но, не обійдеться без появи нових

та доступних “системників” —

творчих камер, що допоможуть

створювати чудові знімки без над�

мірних зусиль”,— вважає Сергій

Тесленко.

Як зазначають експерти, нині

спостерігається тенденція, коли

споживачі вже не перебувають у го�

нитві за мегапікселями, які є у ком�

пактних камерах. Виробники про�

довжують не тільки покращувати

якісні характеристики, оптимізува�

ти алгоритми обробки зображення і

включати можливості дорогих ка�

мер в бюджетні, а й знаходити нові

шляхи розвитку. “У цьому році з’яв�

ляться камери з ОС Android. Це

дасть низку переваг користувачеві:

установка додатків, фільтрів, рамок і

т. д., також це сприятиме більш тіс�

ній інтеграції з соціальними мере�

жами”,— підсумовує Максим Га�

джиєв�Кравцов

У зв’язку з бумом популярності соціальних мереж
з’являтиметься все більше камер з вбудованим Wi&Fi,
що дозволятиме «на ходу» ділитися своїми знімками:
завантажувати їх до соціальних мереж, відправляти

друзям по e&mail безпосередньо з екрану фотокамери

Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

У першом варталі поточно о ро рино цифрових
фотоапаратів продемонстр вав ріст рошовом вимірі
на 8%. Та а динамі а б ла дося н та завдя и значном
зростанню продажів більш доро ом се менті — дзер-
альних фотоапаратів. В майб тньом , на д м е с-
пертів, все частіше з стрічатим ться амери з GPS і
Wi-Fi, і фото раф завжди б де знати, де зроблена та чи
інша фото рафія, і зможе ви ладати їх та відеороли и в
Інтернет прямо з амери. “Хрещати ” вирішив з’яс ва-
ти, я им фотоапаратам віддають перева раїнці і на
що звертати ва , обираючи фототехні .

Кондитерсь Семадені називали "др ою Д мою"
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Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

“Хрещати ” продовж є
серію матеріалів, присвя-
чених най ращим за аль-
ноосвітнім середнім на-
вчальним за ладам столи-
ці. Сьо одні знайомтесь зі
спеціалізованою ш олою
№ 220 з по либленим ви-
вченням іноземних мов,
чні я ої вивчають ан лій-
сь та німець не лише
за партами, а й подоро-
ж ючи Європою. За де-
іль а останніх ро ів вони
поб вали Німеччині, Ро-
сії, Польщі, Чехії, Словач-
чині, У орщині, Нідерлан-
дах, Ліхтенштейні, Австрії,
Швейцарії, Франції, Італії.

Все почалося майже 20 років то�

му, коли у 1993 році ГУ освіти і на�

уки КМДА була укладена угода про

співробітництво з департаментом

освіти міста Мюнхена. В рамках

цієї угоди школа № 220 (на той час

з поглибленим вивченням німець�

кої мови) почала робити перші кро�

ки у міжнародному співробітниц�

тві. З кожним роком ця робота ста�

вала більш плідною: відшукували й

укріплювали контакти з новими

людьми, навчальними закладами і

освітніми центрами спочатку у Ні�

меччині, а потім і в інших країнах

Європи, створювали нові цікаві

форми роботи та проекти.

Міжнародна співпраця

Першим досвідом ще у 1994 році

стала участь у міжнародному літе�

ратурному конкурсі з написанням

учнями школи творчих робіт ні�

мецькою мовою, де висвітлювалось

порівняння творів Шеффеля, ні�

мецького письменника, з творами

українських авторів. І відразу успіх!

Учні школи, які посіли призові міс�

ця у цьому конкурсі, були запроше�

ні в місто Бад Зекінген. Згодом —

інший літературний конкурс за

оповіданнями Бьоля, і тут серед 160

творів від конкурсантів з Франції,

Угорщини, Швейцарії, Литви та

Росії вже 32 учні школи № 220 ста�

ли переможцями!

За ініціативи учнів та за підтрим�

ки вчителів німецької мови було

створено шкільний євроклуб

“Едельвейс”, члени якого з ентузі�

азмом збирають, систематизують та

поширюють серед учнів матеріали

про країни Євросоюзу, Україну, як

європейську державу, беруть участь

у шкільних конференціях, відзна�

ченні міжнародних свят.

Щороку у квітні�травні педаго�

гічний та учнівський колективи

школи приймають делегацію вчи�

телів із Мюнхена. Під час візитів

колеги з Німеччини мають змогу

ознайомитися з роботою школи,

новими вітчизняними методиками

викладання німецької мови, на�

уково�методичними розробками.

Проводяться спільні семінари,

круглі столи, відкриті уроки. Ціка�

вою є практика викладання ні�

мецької мови українським учням

німецькими вчителями. Протягом

квітня�травня в класі працюють

два вчителі: український і німець�

кий.

В рамках угоди про співпрацю

між департаментами освіти Києва

та Мюнхена діє, зокрема, проект

“Оснащення шкіл”. Партнерами з

Мюнхена в школі № 220 був від�

критий та обладнаний спеціалізо�

ваний мультимедійний кабінет,

який оснащений сучасними техніч�

ними засобами навчання і щорічно

поповнюється навчальною літера�

турою, словниками, аудіо� та відео�

матеріалами.

Також діє програма безперервно�

го підвищення кваліфікації викла�

дачів німецької мови на базі школи

№ 220 і працює всеукраїнський се�

мінар вчителів німецької мови під

керівництвом методистів з Мюнхе�

на Йоланди Шваген та Ганни Шьо�

найхе Граф. Для розширення робо�

ти семінарів впроваджено бінарні

уроки за участю німецьких колег. В

рамках програми вчителі школи

мають можливість стажування на

щорічних курсах підвищення квалі�

фікації в Мюнхені. Протягом двох

тижнів вони відвідують навчальні

заклади, проходять мовну практи�

ку, вдосконалюють методики ви�

кладання, вивчають історію Німеч�

чини. На сьогодні вже 25 вчителів

школи пройшли курси підвищення

кваліфікації в Мюнхені.

За програмою міжшкільних обмі�

нів, започаткованою Радою Євро�

пи, учні школи щорічно відвідують

міжнародний табір в передмісті

Берліна, де мають можливість оздо�

ровлюватися та стажуватися у віль�

ному володінні німецькою мовою,

навчатися разом з німецькими од�

нолітками, змагатися з ними у

спортивних іграх та творчих кон�

курсах, знайомитися з культурою,

традиціями Німеччини. В серпні

2008 року в таборі відбувся міжна�

родний конкурс юних журналістів

“Книга без кордонів”, в якому бра�

ли участь 800 дітей з України та Ні�

меччини. 25 учасників стали пере�

можцями, серед них — дві учениці

школи № 220 Ксенія Скаржинець

та Марина Йоха.

Наші учні — найкращі!

Школа пишається своїми пере�

можцями у багатьох конкурсах,

олімпіадах, проектах. Директор

навчального закладу Марина Ком�

ракова з гордістю розповідає про

багатьох своїх підопічних, які до�

сягли значних успіхів у навчанні та

творчих доробках. “Вони прихо�

дять до школи звичайними дітьми,

але в кожному з них потрібно роз�

гледіти індивідуальність, запалити

іскорку таланту, яка жевріє в кож�

ній дитині. Для цього недостатньо

лише шкільної програми. Потрібно

створити умови, за допомогою яких

діти змогли б вільно та зацікавлено

займатися окрім навчання найріз�

номанітнішими видами творчої ді�

яльності та розвиваючого дозвіл�

ля”, — зазначає Марина Іванівна. А

з цим у школі № 220 все гаразд, бо

знайдеться цікава справа для кож�

ного. Туристично�краєзнавчий, те�

атральний, хоровий гуртки, спор�

тивні секції, шкільний музей, без�

ліч проектів, зокрема “Моя вули�

ця”, “Голосієво — перлина Києва”,

“Сім чудес України”, “Видатні

українці”, “Родинний вогник” та

інші. Щороку у червні на базі шко�

ли працює пришкільний табір від�

починку “Дзвіночок”, а у липні ді�

ти разом з педагогами їдуть на від�

починок та оздоровлення до Криму.

Та чи не найзахоплюючою при�

годою для учнів є подорожі до кра�

їн Європи. Вишукані та пишні па�

лаци Франції, чарівний Дісней�

ленд, Лувр та Версаль, шедеври сві�

тової культури Дрезденської гале�

реї, охайність вулиць Люксембур�

га, дельфінарій та зоопарк у Берлі�

ні, велична краса Рейнського водо�

спаду, Сад троянд та Женевське

озеро у Швейцарії — всю цю красу

бачать учні звичайної київської

школи

Українським рятувальникам подарували
спецавтомобілі з Англії

Під час заходу заступник директора Депар�

таменту управління рятувальними силами

МНС України Василь Стоєцький подякував

усім, хто долучився до цієї акції, у тому числі

британській благодійній організації “Схід�

ний альянс” за надійний і екологічний транс�

порт та її українському партнеру — благодій�

ному Фонду сприяння безпеці дорожнього

руху, а також Посольству Великої Британії в

Україні і Державній митній службі України.

Один із британських співробітників по�

жежної станції в Ешфорді Джеймс Смарт

розповів, що машини, які вони подарували

українцям, хоча й не нові, але обладнані ав�

томатичною коробкою передач та комп’ю�

терною системою гальмування. Крім того,

мають все необхідние обладнання для на�

дання допомоги під час ДТП та ліквідації

витоку шкідливих речовин. “Ми проїхали

2 500 кілометрів із Британії до України, щоб

передати вам комплекти спецодягу для ря�

тувальників та, власне, самі автомобілі.

Сподіваємося, техніка довго служитиме і

допоможе рятувати людські життя”, — ска�

зав Джеймс Смарт.

На думку українських пожежників, такий

жест доброї волі з боку британських колег

допоможе суттєво покращити роботу

МНСників у Коростені, але в рамках держа�

ви необхідна комплексна програма із розбу�

дови інфраструктури рятувальної служби.

Зокрема лише в Києві необхідно побудувати

15 пожежних депо. Бракує також спецавто�

мобілів із драбинами, які б сягали верхніх

поверхів сучасних висоток.

“У Києві необхідно будувати нові пожеж�

ні депо, — зауважив начальник управління

оперативного реагування ГУ МНС України

в м. Києві Ігор Шарий.— Наразі є плани

щодо зведення нових депо у чотирьох райо�

нах — Дніпровському, Солом’янському,

Святошинському і Голосіївському. Спеціа�

лізованої техніки теж не вистачає в необхід�

них об’ємах. Найвищий підіймач, що діє на

сьогодні у столиці, сягає 94 метрів. Крім то�

го, щовечора внутрішні двори у спальних

районах стають важкодоступними для на�

шої техніки через припарковані там авто.

Усі ці проблеми потребують комплексного

вирішення”.

Водночас, як повідомив нещодавно голо�

ва КМДА Олександр Попов, уже у най�

ближчому майбутньому парк пожежних ав�

томобілів у столиці чекає поповнення. Зок�

рема міська влада має намір замовити у міс�

цевого підприємства пожежні машини, які

обладнані драбинами, що дістають до 25�го

поверху

Програма “Доступне житло” набирає обертів: 
її першими учасниками стали мешканці 
Деснянського району
У столиці спішно працює про рама “Дост пне житло”, я ою пе-

редбачається отримання піль ової іпоте и під три відсот а річних.
Я вже повідомлялося, Кабмін 25 вітня своєю постановою затвер-
див механізм здешевлення вартості іпотечних редитів, тим самим
розпочавши реалізацію однієї з президентсь их соціальних ініціатив
– про рами “Дост пне житло”.
“Першими часни ами про рами вже стали десять родин з Дес-

нянсь о о район , я і переб вали на вартирном облі , — розпо-
вів перший заст пни олови Деснянсь ої РДА Вадим Костючен-
о.— З числа чер ови ів ще близь о 200 родин претенд ють на
часть цій про рамі. На сьо одні районним вартвідділом щодня
надаються онс льтації з питань отримання піль ової іпоте и я під
час прийомів ромадян, та і телефонном режимі. У подальшом ,
в разі необхідності, ми отові ор аніз вати онс льтації за частю
представни ів бан ів”.
На адаємо, що Деснянсь ий районний відділ по облі та розпо-

діл житлової площі знаходиться за адресою: в л. Бальза а, 64 і
проводить прийом ромадян з питань здешевлення вартості іпотеч-
них редитів щодня робочі одини (довід и за тел. 530-07-01, 546-
78-88). Та ож “єдине ві но” для отримання онс льтацій по даній
про рамі діє і при Головном правлінні житлово о забезпечення
КМДА на в л. Володимирсь ій, 42

На Подолі відкрився сервісний центр 
з обслуговування платників податків
5 липня олова Подільсь ої РДА Петро Матвієн о взяв часть

від ритті сервісно о центр з обсл ов вання платни ів подат ів за
адресою: в л. Т рівсь а,12, що в Подільсь ом районі. Символічн
стріч перерізали олова Подільсь ої РДА Петро Матвієн о, пер-
ший заст пни олови ДПC м. Києві І ор Уси та начальни ДПІ
Подільсь ом районі м. Києва ДПС Юрій Кравчен о.
“На даний час впровадж ється новий етап розвит подат ових

ор анів — від фіс ально о ор ан до сервісної сл жби. Основним
завданням в роботі ново о сервісно о центр з обсл ов вання є
створення партнерсь их відносин між платни ом подат ів та сервіс-
ною сл жбою. Сподіваюсь, що це сприятливо вплине на зміцнення
фінансової та осподарсь ої дисципліни, нала одження сприятливо-
о подат ово о лімат в Подільсь ом районі”, — зазначив олова
райдержадміністрації.
На адаємо, Державна подат ова сл жба У раїни план є від рити

12 центрів з обсл ов вання платни ів подат ів м. Києві

В Голосіївській РДА відбулось 
чергове засідання колегії
Нещодавно приміщенні Голосіївсь ої РДА під олов ванням о-

лови район Оле сандра Незнала відб лось чер ове засідання о-
ле ії. Під час наради йшлося про під отов за ладів освіти до по-
чат ново о навчально о 2012/2013 ро , питання забезпечення
життєдіяльності та перспе тиви поліпшення санітарно о стан , озе-
ленення та бла о строю. Та ож під час оле ії мова йшла про недо-
п щення випад ів несан ціонованої тор івлі, відновлення роботи
бюветів по в л. Заболотно о та в л. Деміївсь ій, під отовці район
до опалювально о сезон , стан отовності об’є тів соціально о
призначення, від риття я их заплановане до Дня Незалежності
У раїни.
За даними правління освіти Голосіївсь о о район , новом на-

вчальном 2012/2013 році б де сформовано 76 перших ласів на
1850 чнів. До 11-х ласів надійшло на 1200 заяв більше порівнян-
ні з мин лим навчальним ро ом. Серед проблемних питань — за-
безпечення ДНЗ адрами. Та , станом на 20 червня 2012 ро
районі 28 ва ансій вихователів ДНЗ.
Відділ онтролю за бла о строєм поінформ вав, що серед пер-

спе тив бла о строю Голосієво — продовження б дівництва нових
с верів, асфальт вання приб дин ових територій. Та ож заплано-
вано створення віт ових л мб біля всіх ш іл та дитячих садоч ів,
а та ож за ладів тор івлі.
Під час оле ії Оле сандр Незнал подя вав всім ом нальним

сл жбам, я і б ли задіяні в забезпеченні проведення чемпіонат
Європи з ф тбол , за тримання район в належном стані

На лівому березі столиці 
працює Центр обслуговування 
платників податків
На рочисте від риття Центр обсл ов вання платни ів подат ів
Дарниць ом районі столиці завітали заст пни олови ДПС

м. Києві Андрій Лахтадир, ерівни апарат Дарниць ої РДА Майя
Устимен о.
“Державна подат ова сл жба — це професійна ор анізація, що на-

дає висо оя існі посл и, — зазначив заст пни олови ДПС м. Ки-
єві Андрій Лахтадир, — і від риття Центр обсл ов вання платни ів
подат ів в Дарниці цьом підтвердження”.
Керівни апарат Дарниць ої райдержадміністрації Майя Устимен-
о зосередила ва прис тніх на том , що від риття та о о сервіс-
но о центр є рез льтатом співпраці ор анів влади та подат івців.
Перший заст пни начальни а ДПІ Дарниць ом районі м. Києва

Віталій Михайлен о ознайомив остей із діяльністю Центр . За йо-
о словами, за альна площа станови с ладає понад 308 в. м, де
працюють 34 співробітни и. О рім трьох просторих приміщень, т т
є точ и відпочин та дитяча імната.
Для то о, щоб нове приміщення завжди б ло приємно відвід ва-

ти, дарниць і подат івці запросили священи а Храма свято о Бла-
овірно о нязя Оле а Брянсь о о — Оле сія, я ий освятив Центр
обсл ов вання, прис тніх на заході подат івців та платни ів подат-
ів, побажав подат овій сл жбі розвит , а жителям район достат-
та процвітання. Це стало ще однією особливістю рочисто о від-

риття

Новини районівШкола без кордонів
Учні спеціалізованої школи № 220 вивчають іноземні мови, 
подорожуючи Європою

Діти з иївсь ої ш оли №220 мають можливість стаж ватися вільном володінні іноземною мовою раїнах Європи

За про рамою міжш ільних обмінів, започат ованою Радою Європи, чні ш оли щорічно відвід ють міжнародний табір
в передмісті Берліна

У Києва є потреба у будівництві нових пожежних депо та закупівлі сучасної техніки
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Нещодавно на базі СДПЧ № 25 ГУ МНС м. Києві відб лася ро-
чиста церемонія передачі 2 пожежних машин і спеціально о облад-
нання від рят вальни ів м. Ешфорд (Вели обританія) співробітни-
ам МНС У раїни. Автомобілі, я і подар вали британсь і рят валь-
ни и своїм оле ам із Коростеня Житомирсь ої області, не нові,
але мають с часне обладнання.
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22 вул. Володимирська, 37 � вул. Малопідвальна, 29 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

23 вул. Володимирська, 38 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

24 вул. Володимирська, 40/2 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки 

25 вул. Володимирська, 42 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

26 вул. Володимирська, 46 9 103,5 103,5 0,0 дорожні знаки

27 вул. Володимирська, 47 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

28 вул. Володимирська, 51/53 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

29 вул. Володимирська, 52/17 28 322,0 322,0 0,0 дорожні знаки

30 вул. Володимирська, 55/57 9 103,5 103,5 0,0 дорожні знаки

31 вул. Володимирська, навпроти буд. № 60 (паркомати) 36 414,0 414,0 46,0 дорожні знаки / паркомат

32 вул. Воровського (від вул. Дмитрівської до вул. Златоустівської) 25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки

33 вул. Воровського, 2 � 4 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

34 вул. Воровського, 11�б 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

35 вул. Воровського, 24 � 26, 37/14 � 31�а 50 575,0 575,0 57,5 дорожні знаки

36 вул. Воровського, 32 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

37 вул. Глибочицька, 30 40 460,0 460,0 0,0 дорожні знаки

38 вул. Глибочицька, 40 � 44, 53 25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки

39 вул. Гоголівська, 17 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

40 вул. Гончара, 15/3 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

41 вул. Гончара, 35 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

42 вул. Гончара О., 57�б 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

43 вул. Гончара О., 67 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

44 вул. Грінченка, 3 � 1, 2 � 3�а 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки

45 вул. Дегтярівська, 3 � 5 17 195,5 195,5 23,0 дорожні знаки

46 вул. Дегтярівська, 51 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

47 вул. Дегтярівська, 51 � 53�а 51 586,5 586,5 0,0 дорожні знаки

48 вул. Дмитрівська, 2 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки

49 вул. Дмитрівська, 18/24 45 1125,0 517,5 57,5 дорожні знаки

50 вул. Дмитрівська, 69 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

51 вул. Довженка, 3 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

52 вул. Жилянська, 85 25 345,0 287,5 0,0 дорожні знаки

53 вул. Жилянська, 120�б 11 278,0 126,5 11,5 дорожні знаки

54 вул. Жилянська � вул. Петлюри 38 944,0 437,0 46,0 дорожні знаки

55 вул. Золотоворітська, 13 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

56 вул. Зоологічна (Зоопарк) 57 655,5 655,5 69,0 дорожні знаки

57 вул. Златоустівська, 11 33 833,0 379,5 34,5 дорожні знаки

58 вул. Ірининська, 5/24 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

59 вул. Комінтерну, 28 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

60 вул. Костьольна, 11 � 3 21 241,5 241,5 23,0 дорожні знаки

61 вул. Котовського, 11 15 172,5 172,5 0,0 дорожні знаки

62 вул. Коцюбинського, 1 (вул. Б. Хмельницького, 66) 13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки

63 вул. Леонтовича, Ботанічна пл. 39 448,5 448,5 46,0 дорожні знаки

64 вул. Лисенка, 4, 8, 5 � 1 28 322,0 322,0 34,5 дорожні знаки

65 вул. Лисенка, 10/30 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

66 вул. Мала Житомирська, 2/1 � 11 (паркомат) 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки / паркомат

67 вул. Мельникова, 81 (з боку вул. Якіра, 8) 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

68 вул. Молдавська, 3 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

69 вул. Обсерваторна, 12�а 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки

70 вул. Перовської (навпроти стадіону) 44 1111,0 506,0 46,0 дорожні знаки

71 вул. Петлюри С., 6 12 138,0 138,0 0,0 дорожні знаки

72 вул. Петлюри С., 14 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

73 вул. Петлюри (Комінтерну), 18 � 28/120 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

74 вул. Петлюри, 27 28 694,0 322,0 34,5 дорожні знаки

75 вул. Петлюри (Комінтерну), 30, 29 � 25 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

76 вул. Пирогова, 9 � 7, 2/37 � 4 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки

77 вул. Прорізна, 1 � 3, 4 � 8 34 391,0 391,0 34,5 дорожні знаки

78 вул. Прорізна, 8 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

79 вул. Прорізна, 10 � 16, 17 � 7 48 552,0 552,0 57,5 дорожні знаки

80 вул. Прорізна, 27 � 19 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

81 вул. Пушкінська (бульв. Т. Шевченка � вул. Б. Хмельницького) 52 598,0 598,0 57,5 дорожні знаки

82 вул. Пушкінська, 6 � 7, 5 � 1 � 3 27 310,5 310,5 34,5 дорожні знаки

83 вул. Пушкінська, 13/6 � 7, 16/8 � 8 46 529,0 529,0 57,5 дорожні знаки

84 вул. Пушкінська, 28/9 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

85 вул. Пушкінська, 39 � 29, 34 � 28/9 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

86 вул. Пушкінська, 42/4 � 36, 45/2 � 39 42 483,0 483,0 46,0 дорожні знаки

87 вул. Рейтарська, 25 11 126,5 126,5 11,5 дорожні знаки

88 вул. Рейтарська, 28 1 11,5 11,5 0,0 дорожні знаки

89 вул. Рейтарська, 29 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

90 вул. Саксаганського, 88 � 106, 109 � 133 13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки

91 вул. Саксаганського, 112�а 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

92 вул. Саксаганського, 115�а 14 161,0 161,0 0,0 дорожні знаки

93 вул. Салютна, 5�а � 1�б, 2�б (під час проведення заходів) 45 517,5 517,5 57,5 дорожні знаки

94 вул. Софіївська, 14 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

95 вул. Смирнова �Ласточкіна, 10а 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

96 вул. Старовокзальна, 13�а � 5 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

97 вул. Стрілецька, 2/17 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

98 вул. Татарська, 7 150 3750,0 1725,0 172,5 дорожні знаки

99 вул. Терещенківська, 11 � 12, 2/15 � 4�а (паркомат) 62 713,0 713,0 69,0 дорожні знаки/ паркомат

100 вул. Терещенківська (від вул. Т. Шевченка до вул. Л. Толстого) 31 356,5 356,5 34,5 дорожні знаки

101 вул. Толстого, 4/42 � 10, 5 � 1/24 14 161,0 161,0 11,5 дорожні знаки

102 вул. Трьохсвятительська 36 414,0 414,0 46,0 дорожні знаки

103 вул. Туполєва, 30 25 625,0 287,5 34,5 дорожні знаки

104 вул. Тургенєвська, 55 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

105 вул. Тургенєвська, 76 � 78 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

106 вул. Тургенєвська, 80�а 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

107 вул. Франка, 4�б 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

108 вул. Франка І., 18�32/34 12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки

109 вул. Франка, 34/33 � 46, 27/31 � "Володимирський собор" 70 805,0 805,0 80,5 дорожні знаки

110 вул. Хмельницького (вул. Пушкінська � вул. Терещенківська) 34 391,0 391,0 34,5 дорожні знаки

111 вул. Хмельницького Б., 2 � 4, 3б � 1/40 23 264,5 264,5 23,0 дорожні знаки

112 вул. Хмельницького Б., 15 (паркомат) 6 69,0 69,0 11,5 дорожні знаки / паркомат

113 вул. Хмельницького Б., 17/52�а 14 161,0 161,0 0,0 дорожні знаки

114 вул. Хмельницького Б., 19 � 21�а 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки

115 вул. Хмельницького Б., 23 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

116 вул. Хмельницького Б., 32 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

117 вул. Хмельницького Б., 30/10 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

118 вул. Хмельницького Б., 39 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

119 вул. Хмельницького Б., 42/32 � 48, 33/34 � 35/1 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

120 вул. Хмельницького Б., 49 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

121 вул. Хмельницького Б., 50 � 40/25, 31/27 � 19 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

122 вул. Хмельницького Б., 53 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

123 вул. Хмельницького Б., 55 � 57 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

124 вул. Хмельницького Б., 57 � 57�б 11 278,0 126,5 11,5 дорожні знаки

125 вул. Хмельницького Б., 63 5 125,0 57,5 11,5 дорожні знаки

126 вул. Чорновола/вул. Глібова 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

127 вул. Чорновола В., 25 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

128 вул. Червоноармійська (від бульв. Т. Шевченка 
до пл. Л. Толстого) (паркомати)

10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки / паркомат

129 вул. Щусєва (ст. м. "Сирець") 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

130 вул. Ярославів Вал, 2/40 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

131 вул. Ярославів Вал, 14 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

132 вул. Ярославів Вал, 16 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

133 вул. Ярославів Вал, 22 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

134 вул. Ярославів Вал, 23 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

135 вул. Ярославів Вал, 30/18 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

136 пл. Бессарабська, 2 (паркомати) 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки / паркомат

137 пл. Львівська 23 264,5 264,5 23,0 дорожні знаки

138 пл. Перемоги, 1 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

139 по Вознесенському узвозу/вул. Смірнова�Ласточкіна (від вул.
Артема до пров. Нестерівського)

27 310,5 310,5 34,5 дорожні знаки

140 пров. Бєлінського, 5�а / вул. Б. Хмельницького, 57�б 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

141 пров. Георгієвський, 2 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

142 пров. Рильський, 1 � 6/20 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

143 пров. Рильський, 5 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

144 пров. Рильський, 6 14 161,0 161,0 0,0 дорожні знаки

145 пров. Тбіліський, 4/10 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

146 просп. Перемоги, 1�3 25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки

147 просп. Перемоги, 7 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

148 просп. Перемоги, 27 � 17 (паркомат) 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки / паркомат

149 просп. Перемоги, 30 � 32 (сезонний з 01.05 по 01.10) (паркомати) 34 391,0 391,0 34,5 дорожні знаки

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 
“Будинковий комітет “Проспект Героїв Сталінграда, 8�А” в Оболонському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 379/7716 від 5 квітня 2012 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 8, 9, 11,
13, 14, 16, 17, 24 Закону України “Про органи самоорганізації населення”, рішення Київської міської ради від 26.09.2002 № 10/170
“Про органи самоорганізації населення в місті Києві”, враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації
населення від 02.02.2012 № 29/233�КО�1758, протокол конференції жителів за місцем проживання по ініціюванню створення орга�
ну самоорганізації населення від 26.01.2012 та список учасників конференції жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначити його
назву — “Будинковий комітет “Проспект Героїв Сталінграда, 8�А”.

2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Будинковий комітет
“Проспект Героїв Сталінграда, 8�А” діє в межах території будинку № 8�А на
проспекті Героїв Сталінграда в Оболонському районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від 26.01.2012
на території діяльності органу самоорганізації населення “Будинковий комітет
“Проспект Героїв Сталінграда, 8�А” мешкають на законних підставах (зареєс�
тровано за місцем проживання) 330 жителів, у тому числі 166 жителів, які ма�
ють право голосу станом на 26.01.2012.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації населення “Бу�
динковий комітет “Проспект Героїв Сталінграда, 8�А” в Оболонському районі м.
Києва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого зна�
чення у межах Конституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жите�
лів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально�економічного, культурного розвитку тери�
торії діяльності органу самоорганізації населення, інших місцевих програм.

4. Надати органу самоорганізації населення “Будинковий комітет “Проспект
Героїв Сталінграда, 8�А” у межах території його діяльності такі власні повнова�
ження:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у Київра�
ді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів
Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київради та її виконав�
чого органу, розпоряджень Київського міського голови, рішень, прийнятих міс�
цевими референдумами.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів програм со�
ціально�економічного і культурного розвитку, бюджетів міста Києва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у заходах
щодо охорони навколишнього природного середовища, проведенні робіт з
благоустрою, озеленення та утримання в належному стані прибудинкової те�
риторії, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчо�
сті, клубів за інтересами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у заходах
щодо ремонту приміщень загального користування із дотриманням встановле�
ного законодавством порядку проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які мешкають у
житловому будинку на території діяльності органу самоорганізації населення,
житлово�комунальних послуг та за якістю проведених у житловому будинку ре�
монтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям
культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно�освітньої, спортив�
но�оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої твор�

чості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини,
традицій народної культури, охороні пам’яток історії та культури, впроваджен�
ню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям
загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та ба�
гатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям�сиротам та дітям, по�
збавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до Київ�
ради.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні
ними протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил по�
жежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додер�
жанням вимог пожежної безпеки.

4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у за�
безпеченні охорони громадського порядку.

4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які меш�

кають у межах території діяльності органу самоорганізації населення.
4.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з виборцями, при�

йому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями.
4.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населен�

ня, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.
5. Орган самоорганізації населення “Будинковий комітет “Проспект Героїв

Сталінграда, 8�А” набуває власних повноважень після його легалізації у вико�
навчому органі Київради (Київській міській державній адміністрації) в порядку,
встановленому статтею 13 Закону України “Про органи самоорганізації насе�
лення”.

6. Органу самоорганізації населення “Будинковий комітет “Проспект Ге�
роїв Сталінграда, 8�А” в місячний термін після легалізації направити до сек�
ретаріату Київради копії таких реєстраційних документів: положення про
орган самоорганізації населення, свідоцтва про реєстрацію у виконавчому
органі Київради (Київській міській державній адміністрації), списку персо�
нального складу членів органу самоорганізації населення. У разі легалізації
шляхом державної реєстрації: свідоцтва про державну реєстрацію, довідки
про ідентифікаційний код (ЄДРПОУ).

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення
“Будинковий комітет “Проспект Героїв Сталінграда, 8�А” у межах своїх повно�
важень здійснюють Київська міська рада та виконавчий орган Київради (Київ�
ська міська державна адміністрація).

8. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ра�
ди “Хрещатик”.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ки�
ївради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв’яз�
ків та інформаційної політики і на виконавчий орган Київради (Київську міську
державну адміністрацію).

Київський міський голова Л. Черновецький

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 
“Вуличний комітет “Вулиця Академіка Туполєва” у Святошинському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради  № 380/7717 від 5 квітня 2012 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 8, 9, 11,
13, 14, 16, 17, 24 Закону України “Про органи самоорганізації населення”, рішення Київської міської ради від 26.09.2002 № 10/170
“Про органи самоорганізації населення в місті Києві”, враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації
населення від 04.11.2011 № 29/233�КО�1663, протокол конференції жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу
самоорганізації населення від 11.01.2012 та список учасників конференції жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначити його
назву — “Вуличний комітет “Вулиця Академіка Туполєва”.

2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Вуличний комітет “Ву�
лиця Академіка Туполєва” діє в межах території будинків №№ 9, 11, 11�А, 11�
Б, 11�В, 13�А, 15, 15�А, 17�В на вулиці Академіка Туполєва у Святошинсько�
му районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від 11.01.2012
на території діяльності органу самоорганізації населення “Вуличний комітет
“Вулиця Академіка Туполєва” мешкає на законних підставах (зареєстровано за
місцем проживання) 1728 жителів, у тому числі 1458 жителів, які мають пра�
во голосу, станом на 11.01.2012.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації населення
“Вуличний комітет “Вулиця Академіка Туполєва” у Святошинському районі м.
Києва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого зна�
чення у межах Конституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жите�
лів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально�економічного, культурного розвитку тери�
торії діяльності органу самоорганізації населення, інших місцевих програм.

4. Надати органу самоорганізації населення “Вуличний комітет “Вулиця
Академіка Туполєва” у межах території його діяльності такі власні повноважен�
ня:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у Київра�
ді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів
Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київради та її вико�
навчих органів, розпоряджень Київського міського голови, рішень, прийнятих
місцевими референдумами.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів програм со�
ціально�економічного і культурного розвитку, бюджету міста Києва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у заходах
щодо охорони навколишнього природного середовища, проведенні робіт з
благоустрою, озеленення та утримання в належному стані прибудинкових те�
риторій, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчо�
сті, клубів за інтересами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у заходах
щодо ремонту приміщень загального користування із дотриманням встанов�
леного законодавством порядку проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які мешкають у
житлових будинках на території діяльності органу самоорганізації населення,
житлово�комунальних послуг та за якістю проведених у житлових будинках ре�
монтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям
культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно�освітньої, спор�

тивно�оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої
творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спад�
щини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та культури, впро�
вадженню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям
загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та ба�
гатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям�сиротам та дітям, по�
збавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до Київ�
ради.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійснен�
ні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил
пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за до�
держанням вимог пожежної безпеки.

4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у за�
безпеченні охорони громадського порядку.

4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які меш�

кають у межах території діяльності органу самоорганізації населення.
4.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з виборцями,

прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями.
4.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації насе�

лення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших пи�
тань.

5. Орган самоорганізації населення “Вуличний комітет “Вулиця Академіка
Туполєва” набуває власних повноважень після його легалізації в порядку, вста�
новленому статтею 13 Закону України “Про органи самоорганізації населен�
ня”.

6. Органу самоорганізації населення “Вуличний комітет “Вулиця Академіка
Туполєва” в місячний термін після державної реєстрації направити до секре�
таріату Київради копії таких реєстраційних документів: положення про орган
самоорганізації населення, свідоцтва про реєстрацію у виконавчому органі Ки�
ївради (Київській міській державній адміністрації), свідоцтва про державну ре�
єстрацію, довідки про ідентифікаційний код (ЄДРПОУ), списку персонального
складу членів органу самоорганізації населення.

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення
“Вуличний комітет “Вулиця Академіка Туполєва” у межах своїх повноважень
здійснюють Київська міська рада та виконавчий орган Київради (Київська місь�
ка державна адміністрація).

8. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ра�
ди “Хрещатик”.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ки�
ївради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв’яз�
ків та інформаційної політики і на виконавчий орган Київради (Київську міську
державну адміністрацію).

Київський міський голова Л. Черновецький

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 
“Будинковий комітет “Вулиця Картвелішвілі, 3�Б” у Святошинському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 381/7718  від 5 квітня 2012 року

150 просп. Перемоги, 31 � 29 11 126,5 126,5 11,5 дорожні знаки

151 просп. Перемоги, 34 31 778,0 356,5 34,5 дорожні знаки

152 просп. Перемоги, 48 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки

153 просп. Перемоги, 52/2 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

154 просп. Перемоги, 84а 112 2800,0 1288,0 126,5 дорожні знаки

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради Г. Герега
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 10 липня 2012 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 8, 9, 11,
13, 14, 16, 17, 24 Закону України “Про органи самоорганізації населення”, рішення Київської міської ради від 26.09.2002 № 10/170
“Про органи самоорганізації населення в місті Києві”, враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації
населення від 19.01.2012 № 29/233�КО�988, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу само�
організації населення від 14.01.2012 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначити йо�

го назву — “Будинковий комітет “Вулиця Картвелішвілі, 3�Б”.
2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Будинковий комітет

“Вулиця Картвелішвілі, З�Б” діє в межах території будинку № 3�Б на вулиці
Картвелішвілі у Святошинському районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від 14.01.2012
на території діяльності органу самоорганізації населення “Будинковий комі�
тет “Вулиця Картвелішвілі, 3�Б” мешкають на законних підставах (зареєстро�
вано за місцем проживання) 211 жителів, у тому числі 170 жителів, які ма�
ють право голосу станом на 14.01.2012.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації населення
“Будинковий комітет “Вулиця Картвелішвілі, 3�Б” у Святошинському районі
м. Києва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого зна�
чення у межах Конституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жи�
телів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально�економічного, культурного розвитку те�
риторії діяльності органу самоорганізації населення, інших місцевих про�
грам.

4. Надати органу самоорганізації населення “Будинковий комітет “Вулиця
Картвелішвілі, 3�Б” у межах території його діяльності такі власні повноваження:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у Київ�
раді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів
Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київради та її вико�
навчих органів, розпоряджень Київського міського голови, рішень, прийня�
тих місцевими референдумами.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів програм со�
ціально�економічного і культурного розвитку, бюджетів міста Києва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у заходах
щодо охорони навколишнього природного середовища, проведенні робіт з
благоустрою, озеленення та утримання в належному стані прибудинкової те�
риторії, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої твор�
чості, клубів за інтересами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у заходах
щодо ремонту приміщень загального користування із дотриманням встанов�
леного законодавством порядку проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які мешкають
у житловому будинку на території діяльності органу самоорганізації населен�
ня, житлово�комунальних послуг та за якістю проведених у житловому бу�
динку ремонтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям
культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно�освітньої, спор�
тивно�оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої
творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спад�

щини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та культури,
впровадженню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’�
ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та
багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям�сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до
Київради.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійс�
ненні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням
правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю
за додержанням вимог пожежної безпеки.

4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у
забезпеченні охорони громадського порядку.

4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які меш�

кають у межах території діяльності органу самоорганізації населення.
4.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з виборцями,

прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями.
4.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації насе�

лення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших
питань.

5. Орган самоорганізації населення “Будинковий комітет “Вулиця Картве�
лішвілі, 3�Б” набуває власних повноважень після його легалізації у виконав�
чому органі Київради (Київській міській державній адміністрації) в порядку,
встановленому статтею 13 Закону України “Про органи самоорганізації насе�
лення”.

6. Органу самоорганізації населення “Будинковий комітет “Вулиця Кар�
твелішвілі, 3�Б” в місячний термін після легалізації направити до секретарі�
ату Київради копії таких реєстраційних документів: положення про орган са�
моорганізації населення, свідоцтва про реєстрацію у виконавчому органі Ки�
ївради (Київській міській державній адміністрації), списку персонального
складу членів органу самоорганізації населення. У разі легалізації шляхом
державної реєстрації: свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про іден�
тифікаційний код (ЄДРПОУ).

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення
“Будинковий комітет “Вулиця Картвелішвілі, 3�Б” у межах своїх повноважень
здійснюють Київська міська рада та виконавчий орган Київради (Київська
міська державна адміністрація).

8. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської міської
ради “Хрещатик”.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних
зв’язків та інформаційної політики і на виконавчий орган Київради (Київську
міську державну адміністрацію).

Київський міський голова Л. Черновецький

Про Порядок надання інвалідам дозволів на встановлення 
тимчасових збірно�розбірних гаражів у масивах багатоквартирної 

житлової забудови в м. Києві
Рішення Київської міської ради № 404/7741 від 5 квітня 2012 року

З метою врегулювання питання щодо отримання інвалідами із захворюванням опорно�рухового апарату, які мають в користу�
ванні мотоколяски або автомашини з ручним управлінням і за станом здоров’я не можуть користуватися відкритими автостоянка�
ми чи гаражно�будівельними кооперативами, дозволів на встановлення тимчасових збірно�розбірних індивідуальних гаражів на
територіях багатоквартирної житлової забудови у м. Києві, керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, постановою Ради Мініс�
трів Української РСР від 12.07.62 № 778 “Про заходи по впорядкуванню утримання легкових автомобілів і мотоциклів, що знахо�
дяться в особистій власності громадян Української РСР”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок надання інвалідам дозволів на встановлення
тимчасових збірно�розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житло�
вої забудови в м. Києві, згідно з додатком.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради
“Хрещатик”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської ради

05.04.2012 № 404/7741

Порядок 
надання інвалідам дозволів на встановлення тимчасових збірно�розбірних гаражів 

у масивах багатоквартирної житлової забудови в м. Києві

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає процедуру надання відповідною район�

ною в місті Києві державною адміністрацією дозволів інвалідам на
встановлення тимчасових збірно�розбірних індивідуальних гаражів
(надалі — тимчасових гаражів) у масивах багатоквартирної житлової
забудови в м. Києві.

1.2. Дозволи на встановлення тимчасових гаражів можуть надава�
тись категорії громадян із захворюванням опорно�рухового апарату,
які мають в користуванні мотоколяски або автомашини з ручним
управлінням і за станом здоров’я не можуть користуватися відкрити�
ми автостоянками чи гаражно�будівельними кооперативами.

1.3. Дозволи на встановлення тимчасових гаражів надаються з
урахуванням санітарних та протипожежних норм, збереження існу�
ючого благоустрою.

1.4. Відстань від тимчасового гаража, що планується встановити,
до житлового (громадського) будинку, приміщення, до дитячих та лі�
кувальних санітарного типу установ (їх парканів) має відповідати бу�
дівельним нормам, не погіршувати умов проживання громадян, не за�
важати руху транспорту та пішоходів.

1.5. Встановити, що максимально допустимий розмір тимчасового
гаража 3,5 м х 5,5 м.

1.6. Дозволи на право встановлення тимчасових гаражів надають�
ся відповідною районною в місті Києві державною адміністрацією
терміном до 10 років.

1.7. Гаражі використовуються виключно для утримання мотоколя�
сок або автомашин з ручним управлінням.

1.8. Місце на встановлення тимчасового гаража надається за міс�
цем реєстрації інваліда.

1.9. У разі смерті особи, якій надано дозвіл встановлення тимчасо�
вого гаража (крім випадків, коли спадкоємець чи набувач відносить�
ся до категорії осіб, зазначених у пункті 1.2 цього Порядку), зміни
місця реєстрації, порушень умов використання тимчасового гаража
згідно з цим Порядком тощо, якщо втрачаються підстави щодо надан�
ня права користування тимчасовими гаражами дозвіл на право вста�
новлення тимчасового гаража скасовується шляхом видання розпоря�
дження відповідної районної в місті Києві державної адміністрації.

У разі скасування в установленому порядку дозволу, тимчасовий
гараж демонтується відповідно до Правил благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням Київради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із
змінами та доповненнями).

1.10. Забороняється виконання будь�яких капітальних робіт при
установці тимчасового гаража та при подальшій експлуатації установ�
леного збірно�розбірного індивідуального гаража.

Встановлені тимчасові гаражі в експлуатацію не приймаються і
право власності на них не оформляється.

1.11. Встановлення тимчасового гаража згідно з цим Порядком є
тимчасовим до початку можливих робіт по прокладці підземних кому�
нікацій, іншого капітального будівництва або відведення земельної ді�
лянки, на якій знаходиться тимчасовий гараж, у користування (влас�
ність). У зазначених випадках гараж підлягає перенесенню в інше міс�
це силами і засобами громадянина, якому надано дозвіл на встанов�
лення гаража.

2. Порядок отримання дозволів на встановлення тимчасових гара�
жів

2.1. Питання про надання дозволів на встановлення тимчасових га�

ражів розглядається відповідною районною в місті Києві державною
адміністрацією.

2.2. Особи, зазначені в пункті 1.2 цього Порядку, звертаються за
місцем реєстрації з письмовою заявою на ім’я голови відповідної
районної в місті Києві державної адміністрації щодо надання дозволу
на встановлення тимчасового гаража із зазначенням бажаного місця
розташування гаража.

До заяви додаються такі документи:
— копія паспорта та копія довідки про присвоєння ідентифікаційно�

го номера;
— згода балансоутримувача багатоквартирного житлового будинку;
— довідка про реєстрацію місця проживання;
— копія довідки про отримання мотоколяски або автомашини з

ручним управлінням через органи соціального захисту;
— копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності;
— копія посвідчення водія;
— копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
— ситуаційна схема із зазначення бажаного місця розташування га�

ража;
— викопіювання з кадастрового плану міста.
2.3. Відповідна районна в місті Києві державна адміністрація про�

тягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви розглядає подані до�
кументи. У разі наявності підстав щодо можливості розміщення тим�
часового гаража районна в місті Києві державна адміністрація звер�
тається з копіями документів, зазначених у пункті 2.2 цього Порядку,
до Головного управління містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) та до Головного управління земельних ресурсів виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(далі — структурні підрозділи КМДА) стосовно надання інформації що�
до можливості розміщення тимчасового гаража із зазначенням місця
розташування тимчасового гаража.

2.4. Структурні підрозділи КМДА розглядають документи, зазначе�
ні у пункті 2.2 цього Порядку, та протягом п’яти робочих днів Голов�
не управління містобудування та архітектури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надси�
лає інформаційного листа щодо запропонованого відповідною район�
ною в місті Києві державною адміністрацією місця розташування тим�
часового гаража, а Головне управління земельних ресурсів виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) — інформаційного листа щодо земельної ділянки, на якій за�
плановано розмістити тимчасовий гараж, для видання розпоряджен�
ня відповідною районною в місті Києві державною адміністрацією.

2.5. Відповідна районна в місті Києві державна адміністрація після
отримання та опрацювання інформаційних листів структурних підроз�
ділів КМДА протягом п’яти робочих днів готує розпорядження щодо
надання дозволу на розміщення тимчасового гаража.

2.6. У разі відсутності підстав щодо можливості розміщення тимча�
сового гаража відповідна районна в місті Києві державна адміністра�
ція надає заявнику письмову відмову із обґрунтуванням причин такої
відмови.

Заступник міського голови —
секретар Київради  Г. Герега

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 
“Будинковий комітет “Вулиця Михайла Котельникова, 32/11” 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 470/7807 від 26 квітня 2012 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 8, 9, 11,
13, 14, 16, 17, 24 Закону України “Про органи самоорганізації населення”, рішення Київської міської ради від 26.09.2002 № 10/170
“Про органи самоорганізації населення в місті Києві”, враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації
населення від 29.02.2012 № 29/233�КО�3446, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу са�
моорганізації населення від 24.12.2011 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначити
його назву — “Будинковий комітет “Вулиця Михайла Котельникова,
32/11”.

2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Будинковий комі�
тет “Вулиця Михайла Котельникова, 32/11” діє в межах території будинку
№ 32/11 на вулиці Михайла Котельникова у Святошинському районі м.
Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від
24.12.2011 на території діяльності органу самоорганізації населення “Бу�
динковий комітет “Вулиця Михайла Котельникова, 32/11” мешкає на за�
конних підставах (зареєстровано за місцем проживання) 71 житель, у то�
му числі 68 жителів, які мають право голосу станом на 24.12.2011.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації населен�
ня “Будинковий комітет “Вулиця Михайла Котельникова, 32/11” у Свято�
шинському районі м. Києва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого
значення у межах Конституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб
жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально�економічного, культурного розвитку
території діяльності органу самоорганізації населення, інших місцевих
програм.

4. Надати органу самоорганізації населення “Будинковий комітет “Ву�
лиця Михайла Котельникова, 32/11” у межах території його діяльності та�
кі власні повноваження:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у Ки�
ївраді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації ак�
тів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київради та її
виконавчих органів, розпоряджень Київського міського голови, рішень,
прийнятих місцевими референдумами.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів програм
соціально�економічного і культурного розвитку, бюджетів міста Києва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо�
дах щодо охорони навколишнього природного середовища, проведенні
робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані прибу�
динкової території, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат
дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо�
дах щодо ремонту приміщень загального користування із дотриманням
встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які мешка�
ють у житловому будинку на території діяльності органу самоорганізації
населення, житлово�комунальних послуг та за якістю проведених у жит�
ловому будинку ремонтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаці�
ям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно�освітньої,

спортивно�оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку ху�
дожньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню куль�
турної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та
культури, впровадженню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам,
сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпе�
ченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям�сиро�
там та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з
цих питань до Київради.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійс�
ненні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням
правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського кон�
тролю за додержанням вимог пожежної безпеки.

4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у
забезпеченні охорони громадського порядку.

4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які

мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення.
4.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з виборцями,

прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями.
4.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населен�

ня, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.
5. Орган самоорганізації населення “Будинковий комітет “Вулиця Ми�

хайла Котельникова, 32/11” набуває власних повноважень після його ле�
галізації у виконавчому органі Київради (Київській міській державній адмі�
ністрації) в порядку, встановленому статтею 13 Закону України “Про ор�
гани самоорганізації населення”.

6. Органу самоорганізації населення “Будинковий комітет “Вулиця Ми�
хайла Котельникова, 32/11” в місячний термін після легалізації направи�
ти до секретаріату Київради копії таких реєстраційних документів: поло�
ження про орган самоорганізації населення, свідоцтва про реєстрацію у
виконавчому органі Київради (Київській міській державній адміністрації),
списку персонального складу членів органу самоорганізації населення. У
разі легалізації шляхом державної реєстрації: свідоцтва про державну ре�
єстрацію, довідки про ідентифікаційний код (ЄДРПОУ).

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населен�
ня “Будинковий комітет “Вулиця Михайла Котельникова, 32/11” у межах
своїх повноважень здійснюють Київська міська рада та виконавчий орган
Київради (Київська міська державна адміністрація).

8. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської місь�
кої ради “Хрещатик”.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних
зв’язків та інформаційної політики і на виконавчий орган Київради (Київ�
ську міську державну адміністрацію).

Київський міський голова Л. Черновецький

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення "Комітет
мікрорайону "Нижні Бортничі” у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 474/7811 від 26 квітня 2012 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 8, 9, 11,

13, 14, 16, 17, 24 Закону України "Про органи самоорганізації населення”, рішення Київської міської ради від 26.09.02 № 10/170 "Про
органи самоорганізації населення в місті Києві”, враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації насе�
лення від 24.02.12 № 29/233�КО�3170, протокол конференції жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу са�
моорганізації населення від 10.02.12 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначити

його назву — "Комітет мікрорайону "Нижні Бортничі”.
2. Визначити, що орган самоорганізації населення "Комітет мікрорайо�

ну "Нижні Бортничі” в Дарницькому районі м. Києва діє в межах території
таких будинків:

вулиця Березнева, №№ 1, 2, 2�А, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 15�А,
18, 19, 19�А, 22, 25, 27, 30�В, 32, 34, 36, 40�А, 42, 46, 48, 50�А, 52, 58, 60,
62, 64, 68, 70, 72;

вулиця Воровського, № 5;
вулиця Гоголя, №№ 1,4, 7�Б, 8, 10, 11, 11�А, 12, 16, 18, 19, 19�А, 21�

А, 25, 26,27,31,33,35,41�А;
вулиця Лєрмонтова, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 10�А, 12, 12�А, 14, 14�

А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 25�В, 26, 26�А, 26�Б, 27�А, 27�Д, 28,
28�Б, 30, 32, 36, 38,44,58,72,74;

вулиця Крилова, №№ 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 22, 24, 25, 26, ЗО, 31, 33, 34, 37, 38, 43, 44, 45, 48, 54, 56, 58,

59�А, 65�А, 66, 66�А, 72, 75, 76, 85, 99, 101;
вулиця Левадна, №№ 2, 7, 9�А, 11�А, 12, 17, 17�Б, 19, 20, 21, 25, 26,

27�А, 28, 29, 31, 32, 37, 38, 39, 41, 42, 52, 54, 58, 60, 64, 68, 70, 72, 80,
82, 84, 88, 92, 94;

вулиця Мостова, №№ 2, 3, 6,10,11,15,16,17,19, 20,21, 22,24,28, 29,
ЗО, 32,33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 54, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 72,
74;

вулиця Островського, №№ 1, 2, 5, 5�В, 7, 7�А, 9, 11, 13, 13�А, 15, 17,
19, 19�А, 21,23, 25, 29;

вулиця Першого Травня, №№ 1, 1�В, 2, 4, 5, 6, 6�А, 7, 8, 10, 10�А, 11,
13, 14, 14�А, 15,16, 17,19;

вулиця Польова, №№ 1, 2�А, 2�Г, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17,
18, 22,23,24, 25,27, 28, 29�А, 29�Б, 32, 34, 35,38, 40,42;

вулиця Промислова, №№ 1, 2, 3, 4, 4�А, 5, 6, 6�А, 8, 9, 11, 13, 16, 23,
25, 27;

вулиця Толстого, №№ 1, 2�А, 3,4, 5, 6�Б, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 20, 21,23,24,28;

вулиця Тургенєва, №№ 2, З, 3�А, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21,
23, 25, 37�А;

вулиця Франка, №№ 1�А, 2�А, 4, 6, 7, 9;
вулиця Чайковського, №№ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9�А, 10, 11, 12, 13, 15, 15�

А, 16, 16�А, 18, 19,20,21,22;
вулиця Шевченка, №№ 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 15�А, 17, 18, 19,

21, 22, 25, 26, 26�А, 28�А;
провулок Березневий, №№ 1, 3, 5;
провулок Левадний, №№ 1, 5, 6, 7, 13, 14, 14�А, 14�Г, 16�Г, 17, 18, 18�

А, 19,19�А, 20, 21, 22;
провулок Польовий, №№ 13,14,15,17, 19,21,23, 23�А, 24,40;
провулок Франка, №№ 1, 3, 4, 5, 7, 7�А, 8, 9, 9�А, 10, 11, 12, 14, 14�Б,

15, 18�А,28�В;
провулок Шевченка, № 33.
Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від 20.01.12

на території діяльності органу самоорганізації населення "Комітет мікро�
району "Нижні Бортничі” мешкає на законних підставах (зареєстровано за
місцем проживання) 978 жителів, у тому числі 572 жителі, які мають пра�
во голосу станом на 10.01.12.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації населення
"Комітет мікрорайону "Нижні Бортничі” у Дарницькому районі м. Києва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого
значення у межах Конституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб
жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально�економічного, культурного розвитку
території діяльності органу самоорганізації населення, інших місцевих
програм.

4. Надати органу самоорганізації населення "Комітет мікрорайону
"Нижні Бортничі” у межах території його діяльності такі власні повноважен�
ня:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у Ки�
ївраді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації ак�
тів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київради та її
виконавчих органів, розпоряджень Київського міського голови, рішень,
прийнятих місцевими референдумами.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів програм
соціально�економічного і культурного розвитку, бюджету міста Києва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо�
дах щодо охорони навколишнього природного середовища, проведенні
робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані прибу�
динкових територій, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат
дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо�
дах щодо ремонту приміщень загального користування із дотриманням
встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які мешка�
ють у житлових будинках на території діяльності органу самоорганізації
населення, житлово�комунальних послуг та за якістю проведених у жит�
лових будинках ремонтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаці�
ям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно�освітньої,
спортивно�оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку ху�
дожньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню куль�
турної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та
культури, впровадженню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам,
сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпе�
ченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям�сиро�
там та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції
з цих питань до Київради.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійс�
ненні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням
правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського кон�
тролю за додержанням вимог пожежної безпеки.

4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у
забезпеченні охорони громадського порядку.

4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які

мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення.
4.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з виборцями,

прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями.
4.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації на�

селення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливі�
ших питань.

5. Орган самоорганізації населення "Комітет мікрорайону "Нижні Борт�
ничі” набуває власних повноважень після його легалізації в порядку, вста�
новленому статтею 13 Закону України “Про органи самоорганізації насе�
лення”.

6. Органу самоорганізації населення "Комітет мікрорайону "Нижні
Бортничі” в місячний термін після державної реєстрації направити до сек�
ретаріату Київради копії таких реєстраційних документів: положення про
орган самоорганізації населення, свідоцтва про реєстрацію у виконавчо�
му органі Київради (Київській міській державній адміністрації), свідоцтва
про державну реєстрацію, довідки про ідентифікаційний код (ЄДРПОУ),
списку персонального складу членів органу самоорганізації населення.

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населен�
ня "Комітет мікрорайону "Нижні Бортничі” у межах своїх повноважень
здійснюють Київська міська рада та виконавчий орган Київради (Київська
міська державна адміністрація).

8. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської місь�
кої ради “Хрещатик”.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв’язків та інформаційної політики і на виконавчий орган Київради
(Київську міську державну адміністрацію).

Київський міський голова Л. Черновецький
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Розфарбовуючи місто
В Подільському районі столиці триває акція з розмальовування 
дитячих і спортивних майданчиків
Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Протя ом останньо о міся-
ця іль а спортивних і ди-
тячих майданчи ів Поділь-
сь о о район перетвори-
лися на витвори мистец-
тва. Та ий прое т ор ані-
з вала ромадсь а ор ані-
зація “Право иян” спільно
з молодими в личними х -
дожни ами прое т Wall
Art. Вони перетворили од-
номанітні точ и в яс ра-
ві, ори інальні арт-об’є ти.
У планах ор анізаторів —
розмалювати фасади ш іл
і дитячих садоч ів.

Спортивний майданчик на вулиці

Западинській огороджено нудними

бетонними стінами. Вже за кілька

годин на сірих огорожах з’являють�

ся яскраві позитивні картини. Ми�

нулої суботи громадська організація

“Право киян” разом з художниками

проекту Wall Art провела чергову ак�

цію з перетворення неохайних сірих

майданчиків на яскраві та оригі�

нальні арт�об’єкти.

Акція з благоустрою дитячих та

спортивних майданчиків почалася

цього року. Спочатку об’єкти просто

фарбували — з початку акції таких

вже 32. А минулого місяця з’явилася

ідея не тільки фарбувати, але й пере�

творювати майданчики на художні

об’єкти. Як стверджують організато�

ри, потреба в подібних проектах

справді існує.

“До нас звертаються багато меш�

канців Подільського району зі скар�

гами на те, що дитячі і спортивні

майданчики поблизу їх будинків за�

недбані, неохайні,— розповідає го�

лова громадської організації “Право

Киян” Валерій Міронов.— Спочат�

ку ми їх просто фарбували. Але по�

тім з’явилася ідея малювати на май�

данчиках красиві картинки, які ду�

же привабливі для дітей. Ми домо�

вилися з художниками і започатку�

вали такий проект. Вже розмалюва�

ли кілька майданчиків у

Подільському  районі”. Як розповів

“Хрещатику” Валерій Міронов, щоб

створити подібну акцію, потрібно

було залучити партнерів. Напри�

клад, за художню частину відповіда�

ють молоді художники, переможці

конкурсу “Я бачу місто”, організо�

ваного Kiev Fashion Park та Київ�

ською міською державною адмініс�

трацією. Спочатку художники огля�

дають майданчик, потім малюють

ескізи майбутнього твору, а після

цього за один день створюють новий

витвір вуличного мистецтва. Парт�

нером заходу виступила компанія

Caparol. Всесвітньо відома фірма

надає для проекту екологічно чисті

фарби.

Але, мабуть, найважливішими

учасниками акцій, які проводить

“Право киян”, є діти з навколишніх

будинків, які теж долучаються до

розмальовування майданчиків. До�

ки професійні художники малюють

одну велику картину, усі охочі мо�

жуть взяти фарби в руки і розмальо�

вувати весь інший простір майдан�

чика. Із задоволенням малюють

усі — від найменших малюків до їх

мам і бабусь. Деякі діти не пропус�

кають жодної акції — дізнаються,

який майданчик будуть розмальову�

вати наступним і приїжджають туди

разом з батьками.

Подібна практика розмальовуван�

ня нудних міських стін яскравими

картинами широко практикується в

європейських містах. Мери деяких

міст навіть віддають художникам ці�

лі райони міста, щоб їх розмальову�

вали. В Україні і Києві зокрема ву�

лична творчість лише починає роз�

виватися. Організатори заходу у По�

дільському районі стверджують, що

кілька розмальованих майданчи�

ків — лише початок проекту.

“Окрім спортивних і дитячих

майданчиків ми плануємо розма�

льовувати фасади шкіл і дитячих са�

дочків,— каже Валерій Міронов.—

Ми вивчали, як подібне роблять у

Великобританії та Сполучених

Штатах Америки, так що напрацю�

вання є. Найближчим часом почне�

мо втілювати цю ідею. До речі, ди�

ректори навчальних закладів з радіс�

тю підтримують подібний проект”.

Нагадаємо, що наступна акція

відбудеться вже за кілька днів — ор�

ганізація “Право Киян” планує від�

ремонтувати та розмалювати спор�

тивний майданчик на проспекті

Правди, 10. Загалом же проект від�

критий — організатори приймають

пропозиції щодо майданчиків, які

треба розмалювати, та запрошують

усіх приєднуватися до наступних

заходів.

Розфарбовані стіни подобаються

мешканцям навколишніх будинків.

Вони дякують організаторам за та�

кий приємний сюрприз.

“Всі мої діти неповнолітні. І ви�

никає питання, куди з ними піти, як

провести час, до того ж — недалеко

від дому. По�перше, необхідно щоб

були спортивні, ігрові майданчи�

ки,— розповіла мама трьох дітей

Вікторія Рибчинська.— Але щоб ці

майданчики були веселі, яскраві,

кольорові. Щоб змалечку діти зви�

кали до краси, до якогось порядку —

щоб ми виховали і виростили пов�

ноцінних громадян”.

“Ми вже не вперше беремо участь

у цій акції. Були минулого разу і нам

настільки сподобалося, що виріши�

ли ще раз прийти. Тепер дізнаємось,

коли буде наступного разу і попро�

симо батьків, щоб і туди піти. Такі

заходи треба проводити частіше. Це

цікаво. Дуже добре, коли спортив�

ний майданчик не сірий, а яскраво і

красиво розмальований”,— каже

одна з учасниць проекту Марина

Дрозд.

“Це просто супер, що з’явилися

люди з такою ідеєю. Приємно усві�

домлювати, що ти робиш щось для

дітей, даєш ім якісь позитивні емо�

ції,— зазначив вуличний художник

Микита.— Ми з радістю погодилися

на участь у проекті, адже тут ми не

просто можемо займатися своїм за�

хопленням — вуличним мистецтвом,

а й робити щось корисне”

Голова ромадсь ої ор анізації "Право Киян" Валерій Міронов розповів, що з допомо ою х дожни ів вже вдалося
розмалювати іль а майданчи ів Подільсь о о район

Разом з ор анізаторами а ції до роботи дол чилися й малень і меш анці Подол
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Спортивні новини

Плавання. Українські юніори 
здобули 4 медалі на чемпіонаті Європи
В Антверпені (Бель ія) завершився юніорсь ий чемпіонат Європи

з плавання. Збірна У раїни в за ально омандном залі посіла
12 місце. Наші спортсмени завоювали чотири медалі — три срібні
і одн бронзов . Срібними призерами стали Володимир С ши на
дистанції 50 м вільним стилем — 22,60 се ., і двічі Ірина Главни —
на 200-метрівці омпле сом — 2.12,45 се нди і на 200 м на спи-
ні — 2.12,87. Бронз завоював Бо дан Плавін на 50 м вільним сти-
лем — 22,63 се .
Перше за ально омандне місце посіла збірна Росії, в а тиві я ої

12 золотих медалей, 6 срібних і 3 бронзові, др ими стали італійці
(7-4-3), третіми — німці (6-10-7), четвертими — британці (4-8-7).
За алом зма аннях брали часть спортсмени з 21 раїни

Формула 1. Марк Уеббер переміг 
на Гран�прі Великобританії
У неділю в Сільверсто ні (Ан лія) відб вся дев’ятий етап Королів-

сь их пере онів. Пілот Red Bull Мар Уеббер став трі мфатором
“Гран-прі Вели обританії”, вирвавши перемо на останніх олах
он и. Протя ом сіх пере онів перше місце впевнено трим вав іс-
пансь ий пілот Ferrari Фернандо Алонсо, але перш частин дис-
танції він вирішив провести на жорст ом омпле ті ми. Саме цей
тип шин б в Сільверсто ні найбільш ви ідним, а ось Уеббер і йо-
о партнер по оманді Себастьян Феттель воліли збере ти жорст-
ий омпле т на інців . Саме це і допомо ло Мар перемо ти —
за дев’ять іл до фініш м’я а ма Алонсо почала працювати про-
ти ньо о, а Уеббер, навпа и, ин вся на жорст их шинах в ата . На
48 олі Мар обійшов іспанця і з мів впевнено фініш вати першим.
Алонсо за інчив он др им, а Феттель приїхав третім. Одна пі-
лот Ferrari з мів збере ти лідерство в за альном залі — на йо о
рах н 129 балів. Уеббер, набравши 116 балів, с оротив своє від-
ставання до 13 очо . У К б онстр торів лідером залишається
Red Bull (216). На др е місце вийшла Ferrari (152), “Lotus” (144)
збері третю позицію

Веслування. Вітчизняні спортсмени — призери
регати “Янтарні весла”
У литовсь ом місті Тра ай відб лася 50 Європейсь а міжнарод-

на ре ата “Янтарні весла” серед ветеранів з а адемічно о весл -
вання. Переможцями її стали дніпропетровсь і ребці. У зма аннях
та ож взяли часть оманди Литви, Естонії, Латвії, Російсь ої Фе-
дерації, Білор сі, Польщі, Німеччини та У раїни. Наш держав на
європейсь ій першості представляли Володимир Саричев та Оле -
сандр Севрю ін. Зма ання б ли відбір овими для форм вання о-
манд на чемпіонат світ серед ветеранів з а адемічно о весл ван-
ня м. Д йсб рзі (Німеччина)

Температура +25°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 83 %

Температура +26°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 77 %

Температура +24°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 89 %

Прогноз погоди на 10 липня 2012 року

ОВНИ, ви схильні до е сцентричних вчин ів, ризи єте
прославитися вис оч ою, за що потім доведеться ір о роз-
плач ватися. Сьо одні, на перший по ляд, не все залежатиме
від вас, одна насправді саме міння з найменшими втрата-
ми виходити із с р тних сит ацій визначатиме подальш до-
лю важливих взаємин.
ТЕЛЬЦІ, істинні мотиви ч жої поведін и впродовж всьо о

дня мож ть залишатися для вас за ад ою. Не марн йте час
на пош и відповіді, я що вона не знайшлася відраз й не ле-
жить на поверхні. Ціл ом імовірно, все, що відб вається, не
стос ється особисто вас. Подбайте про здоров’я, не і нор й-
те несподівані або дивні симптоми і неприємні відч ття — це
може б ти небезпечно.
БЛИЗНЯТА, я що др зі почн ть шо вати своїми вчин а-

ми, не піддайтеся спо сі розірвати союз з ними, ті дивац-
тва мають тимчасовий хара тер і нічим особисто вам не за-
рож ють. Облиште б д вати плани на майб тнє, йо о ви
сприймаєте в с б’є тивних барвах, швидше за все, пере-
більш ючи не ативні сторони сво о б ття і боячись саме
цьо о.
РАКИ ризи ють пройти вод , во онь та мідні тр би і

потрапити чорт в з би... Зростає віро ідність несподі-
ваних професійних провалів — в ар’єрі все непро нозо-
вано, том спирайтеся на перевірен часом систем і
йдіть на ризи овані е сперименти, оли немає іншо о
виход .
ЛЕВИ, братерсь а сфера є бла ословенною до липня

2013 р., том апелюйте до сердець др зів, затівайте спільні
прое ти, разом відпочивайте, розважайтеся, за ох йтеся.
Одна до 23 липня визначено роз рібати армічні завали,
том т т ви безсилі щось змінити, робочий офіс перетво-
риться на сейсмічн зон .
У ДІВ лібідо а тивіз ється, любовні стос н и набер ть

інтенсивно о темп . Я що ваш роман потреб є ново о
оформлення, не втрачайте час , але й не переходьте меж,
що під аз ють досвід і здоровий л зд. Постарайтеся ро-
з мно правляти своїми се с альними інстин тами і ни-
айте занадто е страва антних е спериментів в інтимній
сфері.
ТЕРЕЗИ, сприймайте фо си партнера не я божевілля, а

я належне. Я що ж ваші плани не входить терпіти навіже-
ні ч жі витів и, вам доведеться розірвати співпрацю. Одна ,
оли дорожите діловою омандою (шлюбними зами), стань-
те дипломатичнішими, не вдавайтеся до по роз.
СКОРПІОНИ, працелюб ви нівро , одна не передайте
ті мед тр довим ент зіазмом, напр жена праця за рож є

швид ою перевтомою і по іршенням здоров’я. Я що ви не
зви ли дотрим ватись правил техні и безпе и і сл хати по-
ради досвідчених людей, недбалість може оберн тися сер-
йозними наслід ами: травмою або втратою професійної ре-
п тації.
СТРІЛЬЦІВ переслід ватиме пристрасть до чо ось ново-

о, незвичайно о і ори інально о. Н дна р тина втратить
привабливість, навіть я що приносить зис . Не винято , що
ви б дете отові на явні збит и і на втрат ч жої пошани,
аби протя ом дея их хвилин пережити шалені острі відч т-
тя.
КОЗОРОГИ, розрахов вати на халявний спіх не слід. І -

нор вати ч жі недолі и теж не вийде. Вранці сюрпризи мо-
ж ть виявитися не тіль и раптовими, але й та ими, що вселя-
ють жах, особливо з бо домочадців. Проте страха очі ве-
ли і, впадати в пані небезпечно, тверезо мисліть, це та
природньо для вас, збері айте залізне самовладання і все
б де аразд.
ВОДОЛІЇ, повся денне оточення може стати оловним

джерелом шо ючих несподівано . До неприємних новин
слід поставитися спо ійно, менше емоцій, більше здорово о
л зд , постарайтеся об’є тивно все оцінити і по можливості
вжити термінові заходи. На почат дня б де особливо важ-
ливим правильний баланс між традиціями і нововведеннями,
ори інальним і онсервативним підходами до рішення б дь-
я ої задачі.
РИБИ, про рес — це добре, одна сьо одні бажано ни а-

ти новаційних заходів, особливо пов’язаних з професією,
план ванням, рошовими і правовими питаннями, по п ами.
Вели ий ризи то о, що ваша люблена річ б де зіпсована, а
поспішно прийнята про рама дій працюватиме з ля аючими
збоями. Ува а — не р йн йте то о, що працює, дає плоди
(моральні, матеріальні, інтеле т альні тощо), прийде час, і
воно, вичерпавши свої рес рси, відімре... Утіх знайдете під
сімейним дахом, т т до липня 2013 р. оселилися ян оли

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог
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ранок день вечір

Володимир Кличко 
продовжує перемагати
Український боксер вдало захистив три чемпіонські пояси
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Цей день в історії 10 липня

1547 — Франції пройшла
остання офіційно дозволена о-
ролем д ель
1847 — У США приб ли 35

перших итайсь их емі рантів
1878 — в Ан лії вперше ф т-

больний арбітр ви ористав свис-
то (до цьо о с дді ричали)
1918 — прийнята перша ра-

дянсь а онстит ція
1925 — створено Теле рафне

а ентство Радянсь о о Союз
1952 — народилася Людмила

Т рищева, радянсь а імнаст а,
чотириразова олімпійсь а чемпі-
он а
1960 — ф тбольна збірна

СРСР завоювала К бо Європи
1994 — Леоніда К чм обрано

Президентом У раїни, а Оле -
сандра Л ашен а — президен-
том Білор сі

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Володар трьох чемпіонсь их поясів з
бо с в с перваж ій вазі раїнець
Володимир Клич о впевнено захис-
тив свої тит ли, відправивши вже
шостом ра нді в технічний но а т
40-річно о амери анця Тоні Томпсо-
на. Поєдино пройшов Берні на
ф тбольном стадіоні Stade de
Suisse Wankdorf. Та им чином 36-
річний Володимир Клич о, здоб вши
свою 58 перемо (51 но а том),
збері ає тит ли Міжнародної бо сер-
сь ої федерації (IBF), Всесвітньої
бо серсь ої асоціації (WBA) і Все-
світньої бо серсь ої ор анізації
(WBO).

Цей бій був реваншем для Тоні Томпсона, який в

2008 році програв Володимиру Кличку (нокаут у 11

раунді) і через чотири роки отримав другий шанс

посперечатися за титули. До бою з американцем

команда Кличка�молодшого підходила у всеозбро�

єнні. Сам українець відзначив, що у його опонента

є певні козирі. Вони не тільки боксували один про�

ти одного, а й у різний час Томпсон був спаринг�

партнером обох братів. “Він знає мене краще, ніж

будь�який інший боксер, — підкреслив Володимир.

— Також він дуже мотивований, адже для нього це

останній шанс у кар’єрі стати чемпіоном світу. Як

правило, на цьому етапі спортивної біографії будь�

який спортсмен дуже небезпечний”. Свою занепо�

коєність виявляв і тренер українця Емануель Стю�

ард: “Серед усіх боксерів, з якими Володимир зу�

стрічався після того, як другий раз став чемпіоном

світу, найскладнішим суперником був Тоні Томп�

сон, — зазначив наставник українця. — Ми випро�

бували чотири різних стратегії в бою з ним, поки не

підібрали правильну. Томпсон був набагато агресив�

нішим за інших суперників Володимира через свої

розміри, свою стійку і свою розслабленість в бою.

Він був єдиним боксером, проти якого джеб Воло�

димира абсолютно не працював”.

Однак, незважаючи на всі перестороги, інтрига в

бою тривала лише 5 раундів. Поєдинок проходив у

невисокому темпі, з прагненням змусити противни�

ка допустити помилку. Володимир Кличко все ж ді�

яв активніше і точніше, але великої переваги не мав.

Протягом перших трьох раундів суперважкоатлети

надавали перевагу захисним діям. Починаючи з 4

раунду, бій активізувався, і український боксер зро�

бив кілька агресивних атак. В кінці 5 раунду україн�

цеві вдалося відправити Томпсона в нокдаун, але той

оговтався досить швидко. Однак протриматися аме�

риканцеві довелося ще лише раунд, в кінці якого він

отримав серію з п’яти точних ударів, був загнаний в

кут, і арбітр констатував нокаут. В цілому Володимир

здобув закономірну перемогу.

Після бою американець пояснив причини пораз�

ки: “Володимир діяв дуже раціонально. Йому над�

звичайно складно нанести удар. В свою чергу, я був

занадто обережний, виявив занадто багато поваги

до суперника. Кличко відчув упевненість у своїх си�

лах. А коли це відбувається, він стає схожим на по�

їзд, який неможливо зупинити”.

Натомість сам українець зазначив, що сподівався

на швидку перемогу. “Я повинен визнати, що Томп�

сон — непростий суперник. У всіх поєдинках з його

участю, що я бачив, він виглядав дуже здорово. Я

очікував, що він буде діяти з акцентом на атаку. З са�

мого початку бою я був готовий вкласти всю силу в

удар, але не став форсувати події. Навіть після пер�

шого нокдауну я не впав у ейфорію, не поспішав, а

вибрав потрібний час для вирішальної серії ударів”,

— зазначив Володимир Кличко

Володимир Клич о перемі амери анця Тоні Томпсона шостом ра нді


