
На масштабний ремонт дворів виділено 
350 мільйонів гривень
Відремонтовані об’єкти прослужать киянам 10–20 років

Черновецький пішов у відставку
За припинення повноважень екс�мера вчора проголосували 110 депутатів

Дату виборів мера призначить
парламент

Нагадаємо, 1 червня цього року до Ки�

ївради надійшла заява від тепер уже екс�

мера Леоніда Черновецького про достро�

кове складання ним своїх повноважень.

Учора 110 депутатів із 111 зареєстрованих

у залі задовольнили згадану заяву. Згідно

з проектом рішення, заступник

Київського міського голови — секретар

Київради Галина Герега тимчасово вико�

нує повноваження мера Києва.

“Незалежно від цього факту Київрада

буде працювати у такому режимі, як і

працювала. Також відомо, що більше ро�

ку за дорученням Київського міського

голови я веду і готую пленарні засідання.

Роблю це, керуючись законами України,

регламентом Київради та інтересами ки�

ян. Хочу сьогодні вас усіх завірити, що я

буду працювати так само, і Київрада пра�

цюватиме в такому ж режимі”, — проко�

ментувала подію Галина Герега.

Зазначимо, що тепер заступник

Київського міського голови — секретар

Київради має у 14�денний термін зверну�

тися до Верховної Ради України з клопо�

танням про призначення виборів місько�

го голови столиці. За словами Галини Ге�

реги, вона в цьому питанні зволікати не

буде і виконає зобов’язання за кілька

днів.

Коли ж саме відбудуться вибори мера

столиці — невідомо. Керівник депутат�

ської фракції “Партії регіонів” у Київра�

ді Олексій Омельяненко припускає кіль�

ка варіантів. “За законом, для того, щоб

відбулися вибори в Києві, необхідно,

щоб проголосувала Верховна Рада. Тому

тільки після цього стане відома точна да�

та виборів у Києві. На мою думку, це мо�

же статися наприкінці цього року. Але з

метою економії часу і грошей вибори ме�

ра можуть об’єднати з виборами в Київ�

раду, які відбудуться навесні наступного

року, — прокоментував “Хрещатику”

Олексій Омельяненко і додав, — Галина

Герега, без сумніву, впорається з повно�

важеннями міського голови. Вона це вже

довела”.

Додамо, що достроково покинув Київ�

раду й депутат Володимир Лановий — йо�

го зареєстровано народним депутатом

України. Нагадаємо, Володимира Ланово�

го було обрано до Київради за виборчим

списком “Блок Миколи Катеринчука”.

Океанаріум буде без дельфінів

Київрада підтримала проект рішення

про перепрофілювання недобудованого

павільйону для людиноподібних мавп на

території Київського зоопарку в океана�

ріум. Як зазначено в проекті рішення, на

балансі столичного зоопарку знаходить�

ся незавершений павільйон, його добу�

дова потребує значних коштів, яких бю�

джет міста не має. Однак цим об’єктом

зацікавився інвестор — ТОВ “Подих

природи” — він має намір збудувати на

цьому місці океанаріум.

Зазначимо, що даний проект рішення

викликав жваві обговорення в сесійній

залі. За словами депутата Київради Дени�

са Москаля, всі дельфіни Чорноморсько�

го басейну занесені до Червоної книги

України, охороняються Бернською та

Боннською конвенціями. Крім того, від�

повідно до законодавства, в Україні забо�

роняється комерційне використання тва�

рин, занесених до Червоної книги.

Перший заступник голови КМДА

Олександр Мазурчак підтримує приро�

доохоронців і вважає, що дельфіни ма�

ють жити обов’язково у морській воді. “У

зв’язку з цим можуть бути різні варіанти

використання цього об’єкта. Поперед�

ньо передбачалося, що в океанаріумі бу�

де створено три блоки. Це великі акварі�

уми, в яких експонуються прісноводні

риби, земноводні та, власне, дельфіна�

рій. Після обговорень у сесійній залі ми

плануємо послухати думку громадсько�

сті, організувати інвестиційний конкурс і

таким чином визначити, будуть там дель�

фіни чи ні”, — пояснив “Хрещатику”

Олександр Мазурчак.

Крім того, начальник ГУ комунально�

го майна Дмитро Перфененко зауважив,

що ТОВ “Подих природи” не претендує

на володіння частиною зоопарку. Проек�

том рішення передбачено оформлення

свідоцтва на право спільної часткової

власності громади Києва та інвестора на

зведений океанаріум.

Закінчення на 2	й стор.

У столиці побільшає книгарень 

У Києві від риють два м ніципальних ма азини
"Сяйво ни и" Подільсь ом та Дніпровсь ом
районах
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КП "Плесо" проводить
профілактичні заходи на міських
пляжах 
Т т постійно ведеться робота із прибирання
території від сміття, опало о листя та с хостійних
дерев

СТОР. 2 

"Київметробуд" поділиться
досвідом з іноземцями 

Підприємство підписало меморанд м про
співпрацю з міжнародною р пою "Андраде
Г тіеррез"
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У столиці створять дитячу 
інженерну академію
Деп тати Київради підтримали питання про лі віда-

цію дитячо о б дин “Ясний” — йо о приміщенні
створять навчальний за лад для дітей, я і мають хист
до математичних на . ГУ освіти і на и КМДА розро-
било даний прое т рішення на ви онання У аз Прези-
дента У раїни “Про творення державної дитячої інже-
нерної а адемії”. Створення спецза лад дозволить за-
безпечити належні мови для розвит та навчання ді-
тей, я і мають схильність до технічної творчості, вина-
хідництва та раціоналізаторства. Крім то о, творення
державної дитячої інженерної а адемії я за альноосвіт-
ньо о навчально о за лад ІІ-ІІІ ст пенів створить мо-
ви для підвищення в молоді інтерес до інженерних
професій. Уже 1 вересня в а адемії план ють від рити
чотири ласи — по два п’ятих та шостих. За алом очі-
ється, що т т одночасно навчатим ться 400 дітей.

Лі відація дитячо о б дин “Ясний” б ла немин ча, за-
значають ГУ освіти і на и. Наразі навчальном за-
ладі вихов ється 7 дітей. З них 4 — вип с ни и 9 ла-
с , 3 — чні 6, 7 і 8 ласів. У дитячом б дин повідо-
мили, що зараз діти поверн лися з табор “Молода
вардія” та відпочивають родичів. З 1 вересня 2012
ро вип с ни и 9 лас продовжать навчання Міжре-
іональном центрі ювелірно о мистецтва, а та ож Ки-
ївсь ом професійном ліцеї транспорт . Питання по-
дальшо о влашт вання інших чнів та ож виріш ється
фахівцями сл жби справах дітей КМДА

В історичному центрі зменшать 
висотність новобудов
У прое ті ново о Генплан Києва передбачено об-

меження висотності нових б дин ів в історичном
центрі до рівня 9 поверхів. Про це в прямом ефірі те-
ле анал “Київ” повідомив начальни КО “Інстит т Ге-
нерально о план м. Києва” Сер ій Броневиць ий.
“Фа тично вперше в пра тиці розроб и енпланів на-
ми забороняється б дівництво в центральній історич-
ній частині міста об’є тів підвищеної поверховості та
висотних об’є тів. Ми обмежили в прое ті Генплан
новоб дови по всій історичній частині Києва 9 повер-
хами. На сьо одні та ої заборони немає, том мені до-
сить дивно, що хтось може вист пати проти та о о
до мента. Очевидно, це тіль и ті люди, я і хоч ть за-
б д вати центр”, — під реслив він

Через реконструкцію 
Поштової площі обмежать рух
транспорту на Набережному шосе
З ідно прое т розпорядження ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) з 15 липня нинішньо о ро по 1 травня
2013 план ються роботи по ардинальній ре онстр -
ції Поштової площі. Про це “Хрещати ” повідомили
відділі зв’яз ів з ромадсь істю УДАІ м. Києва. З о ля-
д на це, план ється тимчасово і част ово обмежити
р х сіх видів транспортних засобів на Набережном
шосе на ділянці від мост Метро до Боричево о зво-
з . Обмежено б де р х та ож на в лиці Набережно-
Хрещатиць ій від Боричево о звоз до в лиці Андрі-
ївсь ої. У зв’яз з цим ДАІ столиці радить водіям взя-
ти до ва и цю інформацію та врах вати можливі с-
ладнення і по можливості обирати маршр т, омина-
ючи зазначені ділян и, де є обмеження

У Києві пройде олімпійська 
естафета “Передай вогонь 
перемоги”
21 липня Києві на Майдані Незалежності відб -

деться Все раїнсь а олімпійсь а естафета “Передай
во онь перемо и”, фінал я ої в лючений до про рами
проводів Олімпійсь ої збірної оманди У раїни на ХХХ
Олімпійсь і і ри в Лондоні

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

“Хрещати ” продовж є висвітлювати хід
ви онання місь ої омпле сної про рами
з бла о строю приб дин ових територій
та ремонт житлово о фонд . Роботи ви-
он ються всіх районах міста за прин-
ципом “під люч”, що дозволить не тіль-
и поліпшити я ість життя иян, а й за-
ощадити в майб тньом бюджетні ошти.

“Щодо підходу, який місто апробує цього року, а саме:

комплексний ремонт дворів, під’їздів, вуличного освіт�

лення тощо за принципом “під ключ”, то він дозволить у

майбутньому, окрім іншого, заощадити бюджетні кошти”,

— зазначив “Хрещатику” заступник голови КМДА Ми�

хайло Кучук.

Він пояснив, що “сегментарний” ремонт обійдеться

міському бюджету значно дорожче. “Якщо ми відремон�

туємо лише під’їзди, а через рік розпочнемо там же ремонт

освітлення або якісь інші роботи, місту потрібно буде ви�

діляти кошти, щоб знову довести до ладу вже відремонто�

вані приміщення. А здійснюючи комплексний ремонт, ми

можемо бути впевнені, що двір залишатиметься в порядку

10–20 років”, — додав заступник голови КМДА.

При цьому він акцентував, що важливим фактором є

якість ремонту. “Важливо, аби ремонт був проведений ви�

ключно якісно. Голова КМДА Олександр Попов взяв ре�

алізацію програми під особистий контроль, і головну ува�

гу він надає саме якості”, — зазначив пан Кучук.

Щодо фінансування програми ремонту київських дво�

рів, то воно здійснюється за пріоритетним принципом.

Про це повідомив заступник голови КМДА Руслан Кра�

маренко. “Фінансування програми ремонту київських

дворів здійснюється, можна сказати, за пріоритетним

принципом. На її реалізацію виділено 350 мільйонів гри�

вень. Це ті кошти, які дозволять виконати заплановане в

повному об’ємі”, — зазначив заступник голови КМДА.

Він нагадав, що в 2011 році місто також здійснювало

ремонт сходових клітин та облаштування освітлення

під’їздів житлових будинків, асфальтування прибудинко�

вих територій. “Цього року ми продовжили реалізацію

планів із модернізації житлового фонду. У нас є мета —

забезпечити киянам рівень комфорту життя, який можна

порівняти з рівнем європейських столиць. Тотальна мо�

дернізація житлового фонду — один із необхідних еле�

ментів у досягненні цієї мети”, — підкреслив Руслан

Крамаренко.

Нагадаємо, що в Києві здійснюється безпрецедентна

за обсягами програма повномасштабної реконструкції

житлового фонду та прилеглих територій. Роботи про�

тягом літа виконають у всіх районах міста на майже 300

локаціях
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Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Першим питанням поряд денно о пленарно о засідання деп -
тати роз лян ли прое т рішення про відстав Київсь о о місь-
о о олови Леоніда Черновець о о. Кер ючись йо о особис-
тою заявою, Київрада одностайно підтримала це рішення. Те-
пер повноваження мера офіційно перейшли до заст пни а Ки-
ївсь о о місь о о олови — се ретаря Київради Галини Гере и.

Відповідно до рішення Київради, Галина Гере а тимчасово ви он є повноваження мера Києва
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У столиці побільшає книгарень
У Києві від риють два м ніципальних ма азини “Сяйво ни и” —

Подільсь ом та Дніпровсь ом районах. Відповідне рішення б ло
прийнято на сесії Київради. Та , Подільсь ом районі ни арню від-
риють за адресою: проспе т Правди, 66-а, де виділено приміщення
площею 70 в. м, Дніпровсь ом — на в лиці Ент зіастів, 11,— пло-
щею 164 в. м. Прое т рішення б ло під отовлено на ви онання дор -
чення олови КМДА Оле сандра Попова щодо від риття ни арень
“Сяйво ни и” по одній ожном районі Києва. Виділені приміщення
за ріплені за КП “Місь ий ма азин”

Тарифи на житлово�комунальні послуги 
не подорожчали
У КП “Головний інформаційно-обчислювальний центр” на ад ють

про те, що при нарах ванні житловими ор анізаціями за ЖКП засто-
сов ється тариф в залежності від термін оплати посл . За важимо,
що чинні тарифи діють більше ро . Одна я що споживач сплач є до
20 числа, проте має на особовом рах н бор , то застосов ється
тариф після 20 числа. Зо рема, що стос ється он ретної витанції,
оп блі ованої в одном з інтернет-видань, “ГІОЦ” пояснили: спо-
живача вини бор внаслідо перерах н оплати за споживання при-
родно о аз період, оли б ло відс тнє аряче водопостачання.
Тобто період відс тності арячої води азопостачальна омпанія ви-
ставляє більший рах но за природний аз, відповідно до діючої по-
станови Кабмін , адже споживачі, я і не мають лічильни ів, ви орис-
тов ють йо о більше, піді ріваючи холодн вод для поб тових по-
треб.
Ос іль и перерах н и здійснювались з невели ою затрим ою,

споживача вини бор і б ло застосовано тарифи після 20 числа. Ди-
ре тор КП “ГІОЦ” Станіслав Капл нен о звертає ва споживачів:
важно заповнюйте витанції на сплат житлово- ом нальних посл
та разі вини нення б дь-я их питань звертайтеся до онта т-центр
підприємства за тел: 238-80-25 або call-центр КМДА 15-51

У Києві вшанували пам’ять солдат, 
які обороняли місто у 1941 році
11 липня 1941 ро , на 19-й день від почат війни, німець і вій-

сь а підійшли до річ и Ірпінь — та почалася ероїчна оборона Ки-
єва. Учора представни и місь ої влади разом із ветеранами взяли
часть меморіальних заходах із відзначення 71-ї річниці ероїчної
оборони Києва 1941 році. Крім то о, а тив ветерансь их ор аніза-
цій столиці здійснив поїзд місцями бойової слави Києва. По ла-
дання вітів і вшан вання пам’яті за иблих відб лося на 19-м іло-
метрі Житомирсь ої траси, селі Біло ород а і в селі Віта Поштова.
Та ож ветерани провели рит али пам’яті біля дов отривалих обо-
ронних точо (ДОТ) № 210 та 180 і по лали віти до Меморіал за-
иблих 1941 році часни ів оборони Києва. На адаємо, що Київ-
сь а страте ічна оборонна операція — одна з найтриваліших в істо-
рії ВВВ, вона продовж валась 73 дні і ночі та мала значний вплив на
подальший хід сієї війни

Цифра дня

7 651 500 000 
доларів США становив у столиці обсяг імпорту товарів за січень—
квітень 2012 року (порівняно з січнем—квітнем 2011 року обсяги
імпорту збільшились на 26,7 відсотка) 

За інформацією ГУ статистики в м.Києві 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308 Індекс четвергового випуску 22094

Засновник — Київська міська Рада
В. о. головного редактора Євгеній ГАВЛОВСЬКИЙ

Газета заснована 7 вересня 1990 року. 
Перереєстрована в Міністерстві інформації України 10 січня 1999 року.
Свідоцтво серії КВ №3620

01034, м. Київ%34, вул. Володимирська, 51%б
Телефон для довідок 502%34%37, факс: 235%01%93
Телефони рекламного відділу: 234%21%84, 502%34%60, факс: 235%61%48
Телефон відділу розповсюдження та реалізації: 234%27%35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E%mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Редакція листується з читачами тільки на сторінках газети. Газета публікує також ті матеріали, в яких думки
авторів не збігаються з позицією редакції. При передруку посилання на “Хрещатик” обов’язкове.
Рукописи не рецензуються і не повертаються. 
Матеріали зі знаком та під рубрикою “Конфлікт” друкуються на правах реклами. 
Набір, верстка та кольороподіл: комп’ютерний центр газети “Хрещатик”. 
Віддруковано: “МЕГА+Поліграф”, м. Київ, вул. Марко Вовчок, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E�mail: info@kreschatic.kiev.ua

ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ

(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

щоденна міська газета виходить у вівторок, середу, четвер та п’ятницю

Загальний наклад 131855. Замовлення 25289

"Київметробуд" поділиться
досвідом з іноземцями
Підприємство підписало меморандум про співпрацю з міжнародною
групою "Андраде Гутіеррез"

Як зазначив “Хрещатику” Ремо

Лоскі Брунеллі Філо, компанія

готова співпрацювати на ринку

України. “Український ринок ціка"

вий для входження іноземних ком"

паній. Зокрема діяльність нашої

компанії зосереджена у трьох секто"

рах: енергетичному, нафтогазовому

та транспортній інфраструктурі,—

каже пан Філо.— У Києві нам, зви"

чайно, цікаве будівництво метро, а

оскільки “Київметробуд” має коло"

сальний досвід реалізації проектів у

цій сфері, то ми плануємо об’єднати

наші зусилля для досягнення кра"

щих результатів”.

Зауважимо, що міжнародна група

“Андраде Гутіеррез” має 60"річний

досвід будівництва транспортної ін"

фраструктури, за цей час їй вдалось

здійснити 650 проектів у 38 країнах

світу. Серед реалізованих проектів

25 з будівництва метро загальною

протяжністю понад 90 км та 21 про"

ект з будівництва залізничних доріг

протяжністю 360 км.

Зауважимо, підписаний меморан"

дум сприятиме посиленню автори"

тету обох компаній на світовому

ринку. “Цей меморандум передба"

чає, враховуючи досвід і знання

партнерів та нашої компанії, об’єд"

нання зусиль, щоб стати більш кон"

курентоздатними на світовому рин"

ку”,— зазначив “Хрещатику” ген"

директор ПАТ “Київметробуд” Во"

лодимир Петренко. Він перекона"

ний, що, враховуючи набутий до"

свід столичного підприємства та

компанії"партнера, їх співпраця в

майбутньому дасть позитивні ре"

зультати.

До того ж, цілком ймовірно, що

не лише група “Андраде Гутіеррез”

працюватиме над столичними про"

ектами, а й “Київметробуд” викону"

ватиме роботи на об’єктах за кордо"

ном. “У перспективі, об’єднавши

свої зусилля в будівництві складних

підземних споруд, ми могли б брати

участь в реалізації своїх проектів”,—

переконаний пан Петренко

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Гендире тор ПАТ “Київметроб д” Володимир Петрен о
та президент “АГ-Європа”, міжнародної р пи “Андраде
Г тіеррез”, Ремо Лос і Бр неллі Філо із Бразилії підпи-
сали меморанд м про співпрацю. Відповідно до цьо о
до мента омпанії ділитим ться досвідом й надавати-
м ть необхідні онс льтації щодо б дівництва об’є тів
місь ої інфрастр т ри — метро та т нелів. До то о ж,
столичне підприємство може ви он вати спеціалізовані
роботи й на об’є тах партнера.

Рейтинг міст�супутників Києва
Найкращим для життя передмістям визнано Ірпінь
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

За рез льтатами рейтин вання
міст, я і знаходяться поблиз Києва,
визначено три лідери: Ірпінь, Виш о-
род та Об хів. Автори прое т ер -
валися ритеріями, що найбільш ва-
омі для потенційних переселенців з
ме аполіс в передмістя. В перш
чер , це розвиненість інфрастр т -
ри, ціни на житло та е оло ія.

Ірпінь визнаний найкращим для життя перед"

містям Києва. Це стало відомо після оприлюд"

нення результатів рейтингу видання “Контрак"

ти”. За першість змагалося загалом 10 різнопла"

нових міст Київської області, розташованих у всіх

напрямках відносно столиці. На другому та тре"

тьому місці у списку опинилися відповідно Виш"

город і Обухів.

За словами експертів, Ірпінь впевнено переміг

в номінаціях “Мальовничість і розвиненість ін"

фраструктури”, “Прибутковість інвестицій в

житлову нерухомість” та “Екологія”. Досліджен"

ня ґрунтувалися на критеріях, які найбільше хви"

люють потенційних переселенців з мегаполісу в

передмістя. Це, перш за все, розвиненість інфра"

структури: дитсадки, лікарні, дороги, а також рі"

вень злочинності, ціни на житло, якість будівель,

екологія... Максимальна кількість балів, яку мог"

ли набрати міста — 60. У лідера рейтингу Ірпе"

ня — 41 бал. Це свідчить про те, що в приміських

населених пунктах ще є чимало проблем, які по"

трібно вирішувати.

Коментуючи результати рейтингу, президент

будівельної Асоціації “Солідарність” Костянтин

Урбановський висловив упевненість в тому, що

Ірпінь поки що є недооціненим містом, оскільки

й на сьогодні більшість потенційних переселен"

ців не обізнані про його переваги. “Щоб їх відчу"

ти, необхідно приїхати в Ірпінь і побачити все са"

мому. Зокрема до цього часу далеко не всі знають

про відкриту нещодавно нову автомагістраль, що

з’єднала Ірпінь та Київ. Це дорога в 4 смуги з іде"

ально рівним покриттям. Крім того, до Євро"2012

капітально відремонтовано Гостомельську трасу,

якою можна приїхати в Ірпінь. Все це повністю

вирішило проблему заторів. Сьогодні, щоб діста"

тися з Ірпеня до Києва, вистачає 5"10 хвилин на

особистому транспорті та 15"20 хвилин — на гро"

мадському”,— зазначив Костянтин Урбанов"

ський.

За його словами, ірпінські забудовники нама"

гаються самостійно вирішувати інфраструктурні

проблеми міста. Зокрема члени асоціації вже по"

чали будівництво дитячого садка в одному з но"

вих мікрорайонів і планують побудувати ще де"

кілька в наступному році.

За словами члена Асоціації забудовників Ір"

пеня Василя Пікулика, якість новобудов у місті

постійно підвищується. “Я думаю, що в пер"

спективі вартість житла в Ірпені буде рости. Ці"

ни на первинне житло тут сьогодні коливають"

ся від 800 до 900 доларів за квадрат, залежно від

готовності об’єкта”,— зазначив Василь Піку"

лик

За словами експертів, Ірпінь
впевнено переміг в номінаціях
"Мальовничість і розвиненість

інфраструктури", "Прибутковість
інвестицій в житлову нерухомість"

та "Екологія"  

За втручання прокуратури Києва 
до бюджету надійшло 2,2 млн грн
Про рат рою Печерсь о о район столиці с еровано до с д ри-

мінальн справ стосовно підприємця, я ий не сплатив до місцево о
бюджет 2,2 млн рн подат від продаж орпоративних прав (ч. 3 ст.
212 КПК — хилення від сплати подат ів). Про це “Хрещати ” повідо-
мили відділі зв’яз ів із ЗМІ про рат ри міста Києва. Вже ході до-
с дово о слідства завдані збит и відш одовано та до столично о бю-
джет перераховано подато з доходів фізичних осіб повном обся-
зі. Додамо, що Печерсь ою подат овою міліцією б ло відмовлено в
пор шенні римінальної справи, тім про рат рою район та е неза-
онне рішення 11.05.2012 ро с асовано та одночасно пор шено
римінальн справ

Фахівці визначать причини 
пошкодження житлового будинку 
на Печерську
У столичній адміністрації створили тимчасов місь омісію, я а ви-

значить причини пош одження онстр цій житлово о б дин про-
в л Івана Мар’янен а,7 Печерсь ом районі. Розпорядженням
КМДА затверджено її с лад на чолі з оловою омісії — начальни ом
ГУ з питань надзвичайних сит ацій Віталієм Пшеничним. Та ож до
с лад омісії війшли представни и профільних правлінь, меш анці
б дин та е сперти і фахівці з дано о питання. Ор анізаційне та ін-
формаційне забезпечення роботи тимчасової омісії здійснюватиме
Печерсь а РДА

Міська влада надаватиме 
фінансову підтримку провідним 
спортсменам столиці
Деп тати Київради підтримали пропозиції ГУ справах сім’ї, молоді

та спорт та про олос вали за внесення змін до місь ої цільової ом-
пле сної про рами “Київ спортивний: 2011-2015 ро и”.
Дане рішення дасть можливість фінансово о забезпечення

спортсменів-інстр торів, я і входитим ть до с лад штатної оман-
ди резервно о спорт столиці. Та ож про рамою передбачено ство-
рення мов для часті иївсь их спортсменів міжнародних зма ан-
нях, я і традиційно проводяться Києві. Крім то о, це рішення до-
зволить здійснювати під отов штатної оманди резервно о спор-
т із числа найбільш під отовлених спортсменів, не старших за 23
ро и. Надаватим ть підтрим і членам національних збірних о-
манд з літніх та зимових видів спорт . Особлива ва а приділяти-
меться пропа анді і розвит олімпійсь их і неолімпійсь их видів
спорт та здорово о способ життя. У профільном правлінні
ствердж ють — зал чивши до роботи спортсменів, я і дося ли ви-
со их спортивних рез льтатів, вдасться підвищити спортивн май-
стерність та я ість під отов и юних иян-спортсменів до часті
зма аннях різно о рівня

Черновецький пішов 
у відставку
За припинення повноважень екс#мера вчора проголосували 
110 депутатів

Закінчення. Початок на 1�й стор.

Відомчі дитячі садочки повернуть місту
Відповідний проект рішення підтримали 98

депутатів Київради. Таким чином місто надало

згоду на прийняття до комунальної власності

міста відомчих дитячих дошкільних закладів, у

тому числі й об’єктів незавершеного будів"

ництва, розташованих на території столиці.

Також Київрада звернеться до Верховної Ради

України щодо внесення змін до Закону України

“Про дошкільну освіту” з тим, щоб зобов’язати

міністерства та відомства передавати до кому"

нальної власності міста дитячі навчальні заклади

на підставі звернень виконавчого органу Київ"

ської міської ради.

“У попередні роки, коли кількість дітей у садоч"

ках була невелика, багато з відомчих дитячих до"

шкільних закладів були здані в оренду або пере"

профільовані. Сьогодні місту не вистачає таких

закладів, тому ми надаємо згоду на прийняття їх

до комунальної власності, навіть якщо там потріб"

но провести ремонт чи реконструкцію”,— проко"

ментувала рішення заступник Київського місько"

го голови — секретар Київради Галина Герега.

Створено Управління туризму

Фахівців, які координували підготовку міста до

проведення Євро"2012, залучать до розвитку ту"

ристичної галузі столиці. Відповідне рішення

вчора прийняли депутати Київради. Як зазначено

у проекті рішення, внесено зміни до структури

КМДА: на базі Головного управління з питань

підготовки та проведення в Україні фінальної

частини чемпіонату Євро"2012 з футболу створе"

но нову структуру — Управління туризму.

“Сьогодні є реальна можливість використати

потенціал ГУ з питань підготовки до Євро для то"

го, щоб розвивати у місті туризм. Воно добре по"

казало свою ефективність під час підготовки та

проведення Євро у Києві”,— сказав перший за"

ступник голови КМДА Олександр Мазурчак, ко"

ментуючи структурні зміни в адміністрації.

Крім згаданого, депутати прийняли бюджетні

зміни, надали фінансову підтримку спортсменам

та медикам, присвоїли статуси скверів трьом зе"

мельним ділянкам, приєднали шість тисяч гекта"

рів Біличанського лісу до національного природ"

ного парку “Голосіївський”.

“Ми проголосували зміни до бюджету, ними

передбачено фінансування капітальних ремонтів

закладів охорони здоров’я. Виділені додаткові

кошти на забезпечення шкіл для підготовки до

навчального року, бо це актуальне питання. Вне"

сено також зміни до програми соціального парт"

нерства, якими додатково передбачається 10

мільйонів гривень на фінансування громадських

організацій ветеранів"інвалідів. У змінах до бю"

джету враховано також інтереси медиків, які

приймають участь у пілотному проекті медичної

реформи. Зокрема заклади у Дніпровському і

Дарницькому районах звільняються від сплати

пайової участі. Надбавки до зарплати отримають

медпрацівники, які задіяні у проекті”,— деталізу"

вала Алла Шлапак.

Загалом депутати розглянули учора 362 питан"

ня у трьох тематичних блоках: 42 загальних про"

екти рішень, 64 — питання власності, 256 — міс"

тобудування та землекористування. Після цього

народні обранці пішли у літню відпустку, наступ"

на сесія відбудеться на початку осені

Віталіна ГОНЧАР,
"Хрещатик" 

На вчорашній сесії деп тати Київради прийняли 362 важливих для міста рішення

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А



Бізнес по	київськи

Ділові новини

Депутати виділили 
200 мільйонів 
на Подільський міст

Київрада виділила на б дів-
ництво Подільсь о о мостово о
переход 200 млн рн. Деп тати
про олос вали за внесення змін
до про рами соціально-е оно-
мічно о розвит Києва на 2012
рі . Крім то о, вони виділили на
б дівництво метро до Одесь ої
площі (К ренівсь о-Червоноар-
мійсь а лінія) 100 млн рн та
стіль и ж для б дівництва швид-
існо о трамвая на Троєщин . В
цілом Київрада збільшила
аси н вання на апітальні в ла-
дення в Києві на 432,3 млн
рн

Названі найпопулярніші 
онлайн�покупки українців

Google називає одя і а сес -
ари, дрібн поб тов техні та
мобільні телефони найбільш по-
п лярними онлайн-по п ами
раїнців. Про це повідомив ди-

ре тор Google в У раїні Дмитро

Шолом о. “До трій и лідерів се-
ред товарів, я і продаються че-
рез Інтернет, відповідно до до-
слідження, входять та і ате о-
рії, я роздрібна тор івля, ос-
метичні товари, техноло ії. Се-
ред найбільш поп лярних он-
лайн-по по — товари з ате-
орії “одя та а сес ари”, “дріб-
на поб това техні а” і “мобільні
телефони”, — зазначив він. Та-
ож поп лярними серед раїн-
ців є онлайн- півля авіа вит ів
і бронювання отелів. “В У раїні,
я і раніше, превалює тенден-
ція, оли споживач одерж є ін-
формацію про товар онлайн,
але по п робить офлайн.
Проте част а онлайн-по по
продовж є зростати”, — повідо-
мив пан Шолом о, передають
“У раїнсь і новини”

Будівельників доступного
житла можуть на 10 років
звільнити від податків
Уряд має намір роз лян ти

питання звільнення від подат
на приб то б дівельних омпа-

нії, я і бер ть часть зведенні
дост пно о житла, стро ом на
10 ро ів. Про це с азано в пові-
домленні прес-сл жби Мініс-
терства інфрастр т ри. “Що
стос ється допомо и держави,
то ряд отовий роз лян ти пи-
тання звільнення від подат на
приб то на 10 ро ів всіх б ді-
вельних омпаній, я і б д ть за-
діяні в б дівництві дост пно о
житла”, — цит є прес-сл жба
віце-прем’єр-міністра, міністра
інфрастр т ри Бориса Колесні-
ова. Крім то о, ряд має намір
забезпечити без оштовне про-
ладання ом ні ацій до діляно
б дівництва дост пно о жит-
ла

США надасть Україні 
$ 120 млн

Уряд розрахов є на надання
США поточном році технічної
допомо и на с м $ 120 млн
рам ах меморанд м про взає-
мороз міння про основні на-
прям и та цілі про рами допо-
мо и. Про це заявив міністр

е ономічно о розвит і тор івлі
Петро Порошен о. З йо о слів,
ряд в цілом схвалив підписан-
ня зазначено о меморанд м зі
США на 2012 рі , відповідне
розпорядження б де підписано
прем’єр-міністром після не-
значно о доопрацювання. Пан
Порошен о повідомив, що за-
алом допомо США заплано-
вано в обсязі більш ніж $ 391
млн, я і розподілені за низ ою
прое тів, термін реалізації ож-
но о з я их розрахований се-
редньом на 5 ро ів. Меморан-
д м зі США охоплює 11 сфер та
112 напрям ів співробітництва.
Торі США вже надали У раїні в
рам ах цьо о меморанд м тех-
допомо на $ 123 млн, пові-
домляють “У раїнсь і новини”

Співпраця з Азербайджаном
триватиме

У раїна заці авлена в розвит-
співпраці з Азербайджаном

азовій та нафтопереробній а-
л зях. На цьом на олосив Пре-
зидент У раїни Ві тор Ян ович

під час неформальної з стрічі з
Кл бом оловних реда торів
раїн СНД, Балтії та Гр зії. “Ми
постійно знаходимося пере о-
ворном процесі з нашими
партнерами з Азербайджан .
Нам ви ідно нала одж вати від-
носини азовій та нафтопере-
робній сферах”, — с азав лава
держави. За словами Ві тора
Ян овича, нині У раїна щоріч-
но отрим є з Азербайджан
близь о 4 млн тонн нафти. Пре-
зидент та ож повідомив, що
У раїна заці авлена в часті в
різнопланових енер етичних
прое тах. Йдеться зо рема про
б дівництво азотранспортних
систем

Інфляція продовжує 
зменшуватись

НБУ онстат є продовження
процес зниження інфляції в
річном обчисленні в червні. “У
червні інде с споживчих цін
річном обчисленні знизився на
1,2 %, що є найбільшим значен-
ням за весь період статистич-

них спостережень в У раїні”, —
зазначається в повідомленні.
При цьом до попередньо о мі-
сяця в червні спостері алася
дефляція на рівні 0,3 %. Одним
з основних антиінфляційних
фа торів НБУ називає зниження
цін на продовольчі товари
зв’яз з вели им обся ом їх
пропозиції. Це стало основним
фа тором зниження інде с
споживчих цін. Адміністративно
ре льовані ціни в червні зрос-
ли на 0,3 % (на 3,2 % річном
обчисленні) внаслідо підви-
щення цін на піда цизні товари
й транспортні посл и. Здешев-
лення нафти на світових рин ах
призвело до зниження цін на
пальне в У раїні на 2,5 %
червні. Інде с цін виробни ів
червні зріс на 0,7 %, в річном
обчисленні — на 4,5 % після
4,3 % місяцем раніше. Зростан-
ня інде с цін виробни ів, за
даними НБУ, б ло забезпечене
підвищенням цін виробництві
й розподілі еле троенер ії, аз
й води, а та ож хімічній про-
мисловості

Лідери
ковбасного цеху
Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Важ о повірити, але ще 150 ро ів том пити Києві
шмато овбаси б ло проблематично. Ні, звичайно,
приватних осподарствах її от вали осподині, а от
промислов почали вип с ати на то очасних фабри ах
лише др ій половині позамин ло о століття. Тож
сьо однішній р бриці “Бізнес по- иївсь і” ми розповімо
про “піонерів” овбасно о бізнес Карла Б льона та
Михайла Аристархова.

Карл Іванович

Бульон — німець за

походженням — за�

снував свій бізнес у

1872 році. Його фаб�

рика вважається най�

більшою і найстарі�

шою у Києві, тут виго�

товляли ковбасу про�

мисловим способом,

використовуючи па�

ровий двигун.

Певний час фабри�

ка діяла у старому приміщенні на розі вулиць Дмитрівської та Павлівської, але

у 1896 році господар вирішує збудувати тут більш сучасну двоповерхову цегля�

ну будівлю, що і було виконано (ця споруда збереглась донині). На першому

поверсі працювала фабрика з понад сотнею робітників, а на другому знаходи�

лась 9�кімнатна квартира господаря. В цій же споруді працював фірмовий ма�

газин з продажу ковбасних виробів. Також у Бульона був свій магазин на Хре�

щатику і до двох десятків торгових точок на найвелелюдніших вулицях того�

часного Києва.

Судячи з усього, продукція Карла Івановича користувалась чималою попу�

лярність серед киян і його бізнес процвітав. Тому він зайнявся ще однією при�

бутковою справою — став домовласником. У 1904 році у кінці вулиці Воров�

ського, 51 (тоді Бульварно�Кудрявська) було зведено великий п’ятиповерхо�

вий прибутковий будинок. Нерухомість, що здавалась в оренду, теж приносила

непогані статки власникові — окрім квартир, тут орендували приміщення під

магазини та ресторан. До речі, на фасаді будівлі до цього часу можна побачити

монограму власника — “КБ”. Важко сказати, як би розвивався далі бізнес під�

приємця Бульона, та в 1906 році у віці 54 років він раптово помирає. Його по�

ховали на німецькій ділянці Байкового кладовища.

Прибутковий будинок дістався трьом донькам підприємця, а батьківську

справу підхопив син Бульона з колоритним для того часу ім’ям Маркс... Бізнес

продовжував процвітати, і річний обсяг виробництва ковбасної фабрики скла�

дав 600 тисяч рублів. В тогочасних газетах можна було прочитати оголошення

такого змісту: “Парова ковбасна фабрика Маркса Карловича Бульона. Київ,

вул. Дмитрівська, власний будинок № 41. Телефон № 584. Магазини: Хреща�

тик, будинок Нечаєва, поряд з ломбардом; Галицький (Євбаз) базар — будинок

Бульона; магазин при фабриці”.

Цікаво, що на Всеросійській виставці 1913 року у Києві фабрика, яка про�

довжувала носити ім’я свого засновника, була представлена власним павільйо�

ном — єдиним у своїй галузі, хоча тоді у місті вже діяло чимало конкурентів

Бульона.

Одним з них був купець 2�ої гільдії, гласний Міської думи Михайло Арис�

тархов. Свою ковбасну фабрику він заснував у 1875 році. Підприємство виділя�

лося серед інших тим, що працювало на електроенергії (знаходилось у підваль�

ному приміщенні розкішного чотириповерхового будинку Аристархова на вул.

Басейній, 12), тут працювали лише два десятки робітників. У пана Аристархо�

ва також було кілька фірмових магазинів — традиційно на Хрещатику та Подо�

лі.

Та киянам Михайло Дмитрович більше запам’ятався як київський політик.

Тогочасні газети писали, що бізнесмен перед виборами до Міської думи (1906

рік) не гребував використовувати свою продукцію (ковбаси та окорока) у пе�

редвиборній кампанії. А пізніше він став членом міської скотобійної комісії і

мав можливість контролювати всі процеси, які були пов’язані з розвитком

м’ясної та ковбасної галузі. Крім того, активно захищаючи київського вироб�

ника, бізнесмен�гласний домігся введення у Києві податку на привізну ковба�

су, тим самим залишив “за бортом” багатьох своїх конкурентів.

Та на 60�му році життя у Аристархова почались проблеми зі здоров’ям. Про�

мінявши київських лікарів на німецьких, він вирушає на операцію до Берліну.

На жаль, вона виявилась невдалою, і у 1912 році тіло гласного думи привезли

до Києва та поховали на Байковому цвинтарі, де до цього часу зберігся його

склеп у готичному стилі.

Під час революції пос�

тачання м’ясної продукції

до Києва майже припини�

лось, і підприємства з ви�

готовлення ковбаси були

змушені закриватись. А

далі, як відомо, була на�

ціоналізація — вона не

оминула ні бізнес нащад�

ків Бульона, ні справу

Аристархова. За радян�

ських часів ковбасне ви�

робництво відновилось,

але це, як�то кажуть, вже

була не та ковбаса
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Тенденції на ринку 
виноробства
Як запевняють експерти, щороку споживання якісних сухих вин
збільшується на 15–20 %

Потенціал, що чекає своєї
реалізації

Україна — виноробська держава із

давньою історією. Південні області

та Крим знаходяться на широті пів�

денної Франції та північної Італії,

тобто в прекрасних для виноградар�

ства кліматичних зонах. До 1985 ро�

ку площа виноградників у нашій

державі сягала 220 тис. га. Більшість

фахівців вважає, що за сприятливих

економічних умов та технологій ці

території можна збільшити до

400–500 тис. га, і таким чином,

Україна впевнено ввійде у п’ятірку

найбільших світових виробників ви�

нограду та вина, залишивши позаду

таких визнаних лідерів, як Чилі, Ар�

гентина, Португалія, США, Туреч�

чина, Китай.

Проте, як часто буває, великий

український потенціал використовує�

ться замало. Так, тепер під виноград�

ники обробляється лише 80 тис. га

площ. А із споживанням вин ситуація

ще менш райдужна. В середньому

українець випиває 4–8 літрів вина на

рік. Тоді як на початку 80�х цей показ�

ник складав понад 20 літрів. В Поль�

щі, де немає давніх виноробських тра�

дицій, споживання складає 12 літрів.

Годі й говорити про Іспанію з її 40 та

Францію з 60 літрами на душу насе�

лення на рік. І це при тому, що попит

на вино у Європі стабільно зростає —

змінюється культура вживання алко�

голю. Усе більше споживачів перехо�

дять від міцних напоїв до вина.

Слід зазначити, що переважна

більшість вин на українському рин�

ку — вітчизняного виробництва. Ще

донедавна ця частка складала 85 %.

Однак імпорт наступає. Особливо

сильна конкуренція з боку грузин�

ських вин, доля яких складає поло�

вину від усього імпорту. На думку ге�

нерального директора асоціації

“Українське бюро винограду та ви�

на” Ігоря Николина, такий низький

рівень споживання вина в Україні

склався внаслідок недовіри спожи�

вача до вітчизняного продукту та не�

високої культури винопиття. Зага�

лом попит формує невибагливий та

неплатоспроможний споживач. А

споживання, отже, і якість вина,

безпосередньо залежать від стандар�

тів життя та рівня доходів населення.

Низька якість та високі ціни

На українському ринку є чимало

неякісної продукції. Так, торік Ан�

тимонопольний комітет України

спільно із експертною комісією

провів експертизу українських вин.

Із 73 видів продукції (23 вітчизняних

виробників) 22, тобто 30 %, були за�

браковані як неякісні. Дуже часто

дешеве вино продають під брендом

дорожчого, донині залишається не�

вирішеною проблема з додаванням

у напій барвників та ароматизаторів

і просто банальним недотриманням

технології виробництва. Зрештою,

українські виробники часто закупо�

вують виноматеріал, як правило, де�

шевий, за кордоном, що уже саме по

собі не сприяє якості напою.

У Європі, особливо в країнах із

розвиненою виноробською культу�

рою — Іспанії, Італії, Угорщині, Сло�

ваччині — можна купити в супермар�

кеті пляшку гідного натурального су�

хого вина за 1,5–2,5 євро. Тоді як в

Україні ціни на аналогічне вино що�

найменше в 2–3 рази вищі. Звичай�

но, у нас продаються і недорогі на�

пої, але, як зазначив президент Асо�

ціації сомельє України Дмитро Фе�

доренко, якісного вина менш ніж за

50 гривень просто не існує.

Причинами високих цін та часто і

низької якості вина є цілий ком�

плекс факторів. Це і завищені запи�

ти виробників, котрі у вартість про�

дукту вкладають рентабельність на�

багато вищу за європейську, і не зав�

жди сприятливий клімат для під�

приємницької діяльності.

“В Україні лише приблизно 80

підприємств мають ліцензію на ви�

робництво вина. Тоді як, наприклад,

в одній французькій провінції Бордо

працює 8000 (!) виноробних госпо�

дарств. Там є багато малих (до 10 га

виноградників) фірм, які своєю

творчістю та конкурентною бороть�

бою формують високі стандарти

якості. Це відбувається тому, що ве�

ликим підприємствам на мільйонах

пляшок досягти необхідної якості

складно. Щодо України, то голов�

ною проблемою розвитку винороб�

ства є ліцензія на оптову реалізацію

вина, вартість якої складає 500 тис.

грн. Така захмарна сума блокує роз�

виток дрібних та середніх виноро�

бів, які можуть стати головними ру�

шіями та законодавцями високої

якості українського виноробства. В

той же час у нас діють великі під�

приємства, які завдяки сучасним

технологіям і при великих обсягах

випуску отримують високоякісний

продукт серед масових індустріаль�

них вин і також виготовляють елітні,

авторські вина”, — зазначає “Хре�

щатику” Ігор Николин.

Прогрес і успіхи

Загалом експерти відзначають ста�

більне покращення виноробства в

Україні — зростає якість та асорти�

мент вин, збільшуються і площі ви�

ноградників. Є тенденції до зростан�

ня кількості споживання вина серед

населення, а головне — змінюється

культура та структура його спожи�

вання. Традиційно ще із радянських

часів серед українців були популяр�

ними саме кріплені вина. Однак, на

думку Ігоря Николина, внаслідок

формування культури споживання

вина щороку стабільно на 15–20%

росте споживання якісних сухих вин.

До того ж у державі є низка

передових та з’являються нові під�

приємства, котрі виготовляють вино

на рівні європейських стандартів. Та�

кож Україна багата автентичними,

тобто такими, які ніде більше не ви�

робляються, сортами вина, якість

котрих відзначають провідні експер�

ти і які можуть отримати визнання

світових ринків, де тепер зростає по�

пит на автентику.

Як обрати якісне вино

Споживання вина — ціла сфера

культури, яку слід вивчати та плека�

ти. На ринку представлено сотні

сортів вин як українського, так і за�

кордонного виробництва. Щоб розі�

братися у них та обрати “своє”, вар�

то поцікавитись спеціальною літе�

ратурою про вина та провести дегус�

тацію. Виробники мають свої цен�

три дегустації, проводять регулярні

виставки, до того ж починає розви�

ватись винний туризм у Криму та

Закарпатті. Зрештою, постійно роз�

ширюється мережа спеціалізованих

винних супермаркетів та винотек, де

сомельє можуть надати фахові кон�

сультації

Євген ГУДЗЬ
“Хрещатик”

За останніх 5 ро ів в Ки-
єві від рилось щонаймен-
ше тридцять спеціалізова-
них за ладів із продаж
вина — виномар етів, вин-
них б ті ів та інтернет-ма-
азинів. Вино пост пово
займає о реме місце в
споживаць ій льт рі Ки-
єва. Тепер це не просто
відділ с пермар еті, а
особлива інд стрія із сво-
їми за онами та традиці-
ями. Тож “Хрещати ” ви-
рішив проаналіз вати,
я ом стані переб ває
раїнсь ий рино вина.

В Україні лише
приблизно 80

підприємств мають
ліцензію на виробництво
вина. Тоді як, наприклад,

в одній французькій
провінції Бордо працює

8000 виноробних
господарств
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Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

В центрі Києва, на тінистій
в лиці Володимирсь ій є
навчальний за лад із
с ромною таблич ою “Се-
редня за альноосвітня
ш ола № 25 з російсь ою
мовою ви ладання І—ІІІ
рівнів Шевчен івсь о о
район міста Києва”. Цей
храм на и знає майже о-
жен иянин, адже в ба а-
тьох сім’ях через неї прой-
шло не одне по оління.
Сьо одні навчальний за-
лад не лише збері ає
майже ві ові традиції, а й
застосов є навчанні інно-
вації та співпрацює з осві-
тянами з інших держав.

Здавалося б, звичайна школа,

проте у неї склалися свої унікальні

історія і атмосфера. По�перше, міс�

це, де вона знаходиться багато ро�

ків, одне з найбільш “київських”. У

самому серці древнього міста, на

розі Десятинної і Володимирської,

де чути передзвін Михайлівського

собору. Кажуть, що при будівництві

школи були використані камені,

що залишилися від зруйнованої Де�

сятинної церкви.

Історія школи — 
історія країни

У 1938 році відомим київським

архітектором Михайлом Шехоні�

ним був розроблений проект і поча�

то будівництво школи. За 5 місяців

зведено красиву п’ятиповерхову бу�

дівлю з широкими парадними схо�

дами, просторими кабінетами та

величезними вікнами. А в 1939 році

навчальний заклад відчинив свої

двері для перших учнів�хлопчиків

(тоді вона була чоловічою).

Історія школи № 25 — це віддзер�

калення історії нашої держави: Ве�

лика Вітчизняна війна, відновлен�

ня Києва, “відлига”, 60�ті роки... І

очолювали школу люди неординар�

ні. 1972 року директором стала

Людмила Кудрявцева. На цій поса�

ді Людмила Федорівна працювала

понад 35 років, сформувала високо�

професійний педагогічний колек�

тив, багато її випускників поверта�

лися сюди вже вчителями. На�

вчальний заклад № 25 фахівці нази�

вали “Школою Кудрявцевої”: вона

стала базовою для підвищення ква�

ліфікації директорів і вчителів

України, увійшла до десятки кра�

щих середніх навчальних закладів

Києва, отримала звання “зразко�

вої”, збагатилася традиціями, які

сповідують тут і досі.

Поєднання традицій 
та інновацій

Навчальний заклад йде в ногу з

часом, всі вчителі оволоділи знан�

нями з комп’ютерної справи, а учні

легко використовують технічні но�

винки, впевнено відчувають себе в

інтернет�просторі. Адже школа ХХI

століття повинна стати міцним

сплавом старого і нового: викорис�

товувати досягнення науково�тех�

нічного прогресу, зберігаючі при

цьому унікальний педагогічний до�

свід.

Саме це завдання — зберегти все

найцінніше та зробити навчальний

заклад сучасним — визначив три

роки тому молодий директор шко�

ли Юрій Корольов. Юрій Володи�

мирович доклав максимум зусиль,

щоб зберегти професійний педаго�

гічний колектив, дбайливо ставля�

чись до шкільних традицій. У на�

вчальному закладі відбулась повна

комп’ютеризація, впроваджено ін�

новаційні навчальні технології,

міжнародні проекти. Вперше за ба�

гато років відремонтували дах, ак�

тову залу, відновили фасад, з’яви�

лися нові енергозберігаючі двері.

Встановлена мультисервісна систе�

ма “Віртуальна школа”, також пра�

цює власний сайт, електронний

журнал. Тож сюди, в звичайний за�

гальноосвітній заклад, з’їжджають�

ся учні з усіх кінців Києва. І з кож�

ним роком бажаючих навчатися все

більше.

Як розповіла “Хрещатику” за�

ступник директора з виховної ро�

боти Ганна Яременко, сьогодні на�

вчальний заклад — учасник трьох

інноваційних освітніх проектів.

Перший — “Школа сприяння здо�

ров’ю”, в рамках якого проводить�

ся профілактика і корекція пору�

шень постави за допомогою профі�

лакторів Євмінова. Також з 2011

року відповідно до побажань бать�

ків заклад почав працювати в ре�

жимі повного дня. Учні 1—11 кла�

сів, знаходячись в групах подовже�

ного дня, ходять на екскурсії, бе�

руть участь в роботі гуртків і сек�

цій, а таких (причому безкоштов�

них) понад 30: квіллінг, валяння з

шерсті, авіамоделювання, теат�

ральні студії, хореографія, журна�

лістика тощо. Багато вихованців

школи приїжджають з різних міст

України, країн ближнього і далеко�

го зарубіжжя. Їх батьки, працюючи

за контрактом, часто переїжджа�

ють, а для дітей важливо, щоб на�

вчальний процес не переривався,

тому в умовах школи діє система

дистанційної освіти.

Міжнародна співпраця

Школа № 25 відкрита для міжна�

родної співпраці. Два роки тому в

навчальному закладі з’явився “Єв�

роклуб”, налагодились контакти зі

школами Росії, Швеції, Німеччини.

“Наші учні і вчителі побували в

Санкт�Петербурзі, Стокгольмі,

шведському Вісбі. І ми приймали у

себе гостей з цих міст,— розповідає

“Хрещатику” Ганна Яременко.—

Разом зі шведськими і російськими

учнями наші школярі за допомогою

скайпу створюють “Азбуку добра”,

вивчають якість питної води в

Україні та Швеції, проводять на�

укові дослідження за темами “Збе�

реження різноманітності біологіч�

них видів” і “Роль жінки у сучасно�

му світі”.

Також другий рік школа співпра�

цює з духовно�просвітницьким

центром імені Княгині Ольги, це

робота з етичного виховання дітей,

серед іншого — профілактика шкід�

ливих звичок. Активно підключаю�

ться до життя навчального закладу

батьки: поставили мюзикл, показа�

ли новорічну казку, циркову виста�

ву. Але найголовніше — інтерес ки�

ян до закладу не зменшується, все

частіше лунають дзвінки батьків,

які хочуть віддати дітей саме в цю

школу

Учора, 12 липня, церква вшано�

вувала пам’ять Первоверховних

апостолів Петра й Павла. Підійшов

до кінця Петрівський піст, протя�

гом якого християни готувалися до

цього дня. Найчастіше у церкві

святковими відзначають події, які в

мирському розумінні, скоріше,

трагічні, ніж радісні (наприклад,

усікновення голови Іоанна Предте�

чі). 12 липня — день, коли, відпо�

відно до переказів, верховні хрис�

тиянські апостоли, “учителі серед

учителів”, Петро й Павло були

страчені в Римі.

Петро й Павло — два стовпи ві�

ри — два діаметрально протилежних

характери: натхненний простець та

шалений оратор — приходять до

спільного завершення свого земно�

го шляху.

Петро спочатку називався Симо�

ном, ім’я Кифа (Петро) — єврей�

ське слово, що означає “скеля, ка�

мінь”, було дано йому самим Хрис�

том. Петро був старшим братом

апостола Андрія Первозванного,

обоє вони займались риболовлею.

Не переобтяжений освітою Петро

був дуже простою й щирою люди�

ною, його спосіб мислення дуже

живий, у характері — гарячність.

Для нього було характерним мов�

лення, що спонукає до негайних

дій. Петро стає учасником багатьох

подій, описаних у Євангелії. Саме

його тещу зцілив Христос — і це бу�

ло одне з перших чудес. Петро брав

участь у чудесній ловлі риби. У той

момент він вперше визнав у Христі

Господа, жахнувся і в священному,

побожному страху став благати

Христа: “Відійди від мене, адже я

людина грішна”.

Апостол Петро разом з Іоанном

та Іаковом були свідками Преобра�

ження Христа на горі Фавор і через

якийсь час — його страждань у Геф�

симанському саду. Петро щиро за�

певняв Христа, що ніколи не відре�

четься від Нього. І відрікся через

кілька годин. А потім до нього при�

ходить усвідомлення вчиненого, ка�

яття й гіркі сльози.

Петра називають Апостолом

християнської надії. Адже він зна�

ходить у собі силу визнати своє

зрадництво і страждати через свої

настільки знайомі усім нам слабко�

сті. І після покаяння саме його Гос�

подь тричі затверджує в апостоль�

ському званні словами — “паси

овець моїх”.

Ім’я Павла спочатку було Саул,

або Савл, що означає “випроше�

ний”, “вимолений” — було дано йо�

му на честь першого іудейського ца�

ря. Багаті й знатні батьки, що нале�

жали до фарисейської партії, вихо�

вували хлопчика в суворому релігій�

ному дусі. Сім’я мала римське гро�

мадянство. Подорослішавши,

“книгар і фарисей” Павло стає

іудейським “інквізитором”. Він ви�

прошує в Синедріону дозвіл усюди

переслідувати й приводити в Єруса�

лим зв’язаними прихильників нової

секти, “єретиків�назаріїв”, як тоді

називали християн.

Обрання апостола Павла на апос�

тольське служіння абсолютно не�

збагненне і навіть абсурдне з пози�

ції людського глузду. Людина, яка

люто суперечила поширенню вчен�

ня Христа, раптом стає щиро віру�

ючим. Йому являється сам Христос

зі словами: “Я Ісус, якого ти же�

неш”. У тому, хто ще вчора був

усього лише розп’ятим невдахою,

Павло впізнає Господа.

Навернення Павла відбулося на

30�му році його життя, після цього

ще 30 років апостольського служін�

ня. Переживши особисту зустріч із

Христом, Павло свідчить про нього

перед народами. Він робить кілька

місіонерських подорожей і пропові�

дує в Аравії, Сірії, Палестині, на

Кіпрі, в Антіохії, в Афінах і багатьох

інших місцях. Усюди творить чудеса

і... терпить гоніння. Ним засновано

безліч помісних церков, до них він і

звертає свої знамениті послання,

які одержують назву “Євангеліє від

Павла”.

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української 
православної церкви

Свято апостолів Петра і Павла

В Голосієві одним дитячим 
садочком стане більше
Голосіївсь ий район а тивно от ється до ново о

2012—2013 навчально о ро . Питання проведення
ремонтних робіт в навчальних за ладах переб ває
нині на особистом онтролі олови Голосіївсь ої
РДА Оле сандра Незнала.

Та , 10 липня ерівництво район провело виїзн нарад та переві-
рило стан проведення апітально о ремонт в дитячом садоч № 196
по в л. Дмитра Л цен а, 13. Від риття цьо о соціально значимо о об’-
є та заплановане до Дня незалежності У раїни та допоможе вирішити
проблем влашт вання дітей до дитячих садоч ів стонаселеном
мі рорайоні Терем и-II. На даний час ремонтні роботи заверш ються
та триває бла о стрій приле лої території. Першо о вересня до Дня
знань садо № 196 відновить робот я за лад ом нальної форми
власності, розрахований на 207 дітей. У ДНЗ працюватиме 12 р п, з
я их 3 — для дітей ранньо о ві , 7 — дош ільних, 2 спеціальні р пи
для дітей з пор шеннями мовлення. О рім цьо о, в освітній процес б -
д ть впроваджені Lego та інформаційно- ом ні аційні техноло ії, інно-
ваційна методи а Марії Монтесорі

Центр обслуговування платників
податків відкрито в Деснянському
районі
Меш анцям та платни ам подат ів найбільшо о

спально о район столиці презентовано та рочисто
від рито Центр обсл ов вання платни ів подат ів.
Почесними остями заход стали заст пни олови

ДПС м. Києві Олена Онищен о та ви он ючий обов’яз и олови Дес-
нянсь ої РДА Вадим Костючен о. Разом із начальни ом районної подат-
ової інспе ції Єв еном Лозовсь им вони рочисто перерізали стріч ,
розпочавши діяльність за лад по ращено о подат ово о сервіс .
За словами заст пни а олови ДПС м. Києві Олени Онищен о, не

се рет, що сьо одні державна подат ова сл жба перетворюється із фіс-
ально о ор ан в сервісн сл жб . “Завдя и від ритим центрам платни-
и подат ів отрим ватим ть я існі посл и, відч ватим ть омфортні
мови та не б д ть витрачати час на чер и. Це справді по ращення для
всіх лієнтів подат ової сл жби”,— за важила Олена Ві торівна.
“Беззаперечно, платни и подат ів найбільшо о за чисельністю райо-

н столиці засл ов ють на омфортні мови обсл ов вання з бо
подат ової. Сьо одні вони стали ще дост пнішими для меш анців
район ”,— відзначив ви он ючий обов’яз и олови райдержадмініс-
трації Вадим Костючен о.
В свою чер начальни Державної подат ової інспе ції Деснян-

сь ом районі м. Києва Єв ен Лозовсь ий розповів про всі ф н ціо-
нальні призначення нових абінетів, презент вав систем “еле тронна
чер а” та ознайомив часни ів заход із діяльністю районно о відділен-
ня а редитовано о Центр сертифі ації лючів ДПС У раїни

З нагоди Дня початку 
оборони Києва
У вівторо святошинсь і ветерани поб вали на

е с рсії в Національном м зеї-заповідни “Бит-
ва за Київ 1943 році”, що в селі Нові Петрівці. До
Дня почат оборони міста захід ініціювала Свято-
шинсь а РДА — за підтрим и ГО “Наш Святошин-
сь ий” та безпосередньо її лідера — деп тата Київ-

ради Льва Парцхаладзе.
У Нові Петрівці цьо о ран вир шив омфортабельний автоб с, в

я ом зібрались 45 ерівни ів та часни ів районних ветерансь их
ор анізацій. Я відомо, Національний м зей-заповідни “Битва за
Київ 1943 році” розташований на території Лютізь о о плацдарм ,
що на о олиці села Нові Петрівці Виш ородсь о о район Київсь ої
області. 3 листопада 1943 ро війсь а I- о У раїнсь о о фронт
розпочали звідси иївсь страте ічн наст пальн операцію. 6 лис-
топада 1943 ро радянсь і війсь а звільнили столицю У раїни. Нині
м зеї на площі 8 а збережено 650 м ходів спол чення, а та ож

бліндажі й омандно-спостережні п н ти з часів війни. У 1993 році
на заповідній території зб д вали м зей-діорам . Головною перли-
ною е спозиційних залів є масштабне полотно “Битва за Київ. Лю-
тізь ий плацдарм 1943 ро ”, присвячене иївсь ій наст пальній
операції 1943 ро .
“Е с рсія нам д же сподобалась,— ділиться враженнями олова

ор анізації інвалідів і ветеранів Збройних сил Святошинсь о о район
Петро Ярош.— Особливо вразила діорама битви на Лютізь ом плац-
дармі. Та й за алом повертались додом з хвилюванням, адже чис-
ленні е спонати м зею “дихають” війною, повертаючи нас ті страш-
ні часи”

День родини відзначили 
в Шевченківському районі
У неділю в столиці вперше рочисто відзначали

День родини. Основні заходи відб лися в Поділь-
сь ом районі столиці. О ремо День родини в не-
ділю відзначали в Шевчен івсь ом , де б ла роз-
роблена ні альна про рама “Мій родовід: майб т-
нє з мин ло о.” Т т за часті ерівництва район

на ородж вали та вітали не просто родини, а цілі династії Шевчен ів-
сь о о район , серед я их родина С ібо — династія професіональних
війсь ових в трьох по оліннях, родина з незвичайним прізвищем Гл -
хень і — династія лі арів п’яти по оліннях, родина Іллясевичів, я а з
10-річним досвідом вивчення сво о родовод є взірцем вели ої шани,
пова и та любові до історії своїх пращ рів. Незвичайною є й родина-
династія Г бсь их — вже іль а по олінь, а саме мати, бать о, сини і
невіст а на різних посадах з ртовано та с млінно працюють в КП ЖЕК
“Центральна”. Їх щоденна робота поля ає в том , щоб підтрим вати
чистот і порядо на одній з оловних центральних в лиць столиці.
Очолює цю династію двірни ів Ганна Володимирівна Г бсь а. Вона не-
змінно протя ом 42 ро ів забезпеч є порядо на в лиці Лисен а (біля
Національно о а адемічно о театр опери та балет У раїни ім. Тара-
са Шевчен а)

НовиниШкола з одвічними 
традиціями
Навчальний заклад № 25 з понад 70�річною історією надає дітям 
сучасну освіту

Ш ола № 25 б ла від рита 1939 році — зараз це с часний навчальний за лад,
де армонійно поєднано традиції та с часні техноло ії

Учні зраз ово о навчально о за лад вже зви ли до візитів відомих політи ів та державних діячів
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Закінчення рішення Київської міської ради № 460/7797  від 26 квітня 2012 року, 
надрукованого 11 липня 2012 року
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132. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 31.10.2006
№ 194/251 “Про передачу Головному управлінню Міністерства внутрішніх
справ України в місті Києві земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування адміністративного будинку на просп. Павла Тичини, 26%г у
Дніпровському районі м. Києва” (А%18856).

133. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.03.2012
№ 286/7623 “Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що%
до відведення земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
“НАУКОВО%ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “УКРОРГСИНТЕЗ” на вул. Черво%
ноткацькій, 67 у Деснянському районі м. Києва для реконструкції існуючих бу%
дівель науково%дослідного комплексу під лабораторно%складські будівлі з
офісними приміщеннями” (А%20002).

134. Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 23.02.2007
№ 72%6%00400 товариству з обмеженою відповідальністю “Міжнародна ком%
панія “АНТАРЕС” для експлуатації та обслуговування цеху з лиття легких ме%
талів на вул. Миколи Василенка, 1%а у Солом’янському районі м. Києва 
(А%12941).

135. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
“МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД” договору оренди земельної ділянки для будівниц%
тва житлового комплексу з соціальною інфраструктурою та підземним пар%
кінгом на вул. Великій Кільцевій, 1%а у Голосіївському районі м. Києва 
(А%19328).

136. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “МЕГА%
ПОЛІСЖИТЛОБУД” договору оренди земельної ділянки для будівництва, екс%
плуатації та обслуговування автовокзалу, торговельно%розважального, ви%
ставково%готельно%офісного комплексу з паркінгами та житловими будинка%
ми на Кільцевій дорозі, 1 у Голосіївському районі м. Києва від 26.01.2007
№ 79%6%00474. (А%19329).

137. Про поновлення підприємству з іноземними інвестиціями “МакДо%
пальдз Юкрейн Лтд” договору оренди земельної ділянки на вул. Вишгород%
ській, 33 а (літера А) у Подільському районі м. Києва від 16.03.2004 № 85%6%
00108 та внесення змін до нього (А%8485).

138. Про поновлення громадській організації “Клуб юних моряків “ПАРУС”
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування спор%
тивної бази на вул. Набережно%Корчуватській, 31 у Голосіївському районі м.
Києва від 21.01.2003 № 79%6%00080 (А%19530).

139. Про поновлення громадській організації “Київська міська спілка авто%
мобілістів” та ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ “МЕТАЛ%СЕРВІС” договору
оренди земельної ділянки для будівництва житлового комплексу з об’єктами
побутової та адміністративної інфраструктури та підземним паркінгом на
просп. Героїв Сталінграда, 2%б в Оболонському районі м. Києва (А%19343).

140. Про поновлення громадській організації “Київська міська спілка авто%
мобілістів” та ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ “МЕТАЛ%СЕРВІС” договору
оренди земельної ділянки на просп. Героїв Сталінграда в Оболонському райо%
ні м. Києва від 21.03.2008 № 78%6%00522 та внесення змін до нього (А%19890).

141. Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 13.04.2006
№ 85%6%00263, укладеного між Київською міською радою та товариством з об%
меженою відповідальністю “ФІРМА СУЛА” на підставі рішення Київської місь%
кої ради від 27.01.2005 № 99/2675 “Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “ФІРМА “СУЛА” земельної ділянки для будівництва, експлу%
атації та обслуговування ресторану в комплексі з магазином по продажу това%
рів мистецтва та виставковим залом на Андріївському узвозі, 33/6 у Поділь%
ському районі м. Києва” (А%19942).

142. Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 13.04.2006
№ 85%6%00272, укладеного між Київською міською радою та приватним під%
приємством “МАРКОН” на підставі рішення Київської міської ради від
06.10.2005 № 151/3615 “Про передачу приватному підприємству “МАРКОН”
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування готельно%
го комплексу з закладами громадського харчування та паркінгом для легково%
го автотранспорту на Андріївському узвозі, 14%16 у Подільському районі м. Ки%
єва” (А%19947). 

143. Про розірвання договорів оренди земельних ділянок.
144. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від

26.04.2011 № 05/4%240%вих%11 на рішення Київської міської ради від

09.07.2009 № 957/2013 “Про передачу товариству з обмеженою відповідаль%
ністю “Будівельна компанія “Міськжитлобуд” земельної ділянки для будівниц%
тва, експлуатації та обслуговування житлової забудови з об’єктами інфра%
структури для обслуговування населення та паркінгом на вул. Цимбалів Яр, 31
у Голосіївському районі м. Києва” (2 проекти рішень, 2%й — альтернативний)
(А%18897).

145. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від
07.07.2011 № 05/4%513%вих%11 на рішення Київської міської ради від
12.07.2007 № 1106/1767 “Про передачу ТОВ “ПІВДЕНБУДКОНТРАКТ” земель%
ної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування громадсько%жит%
лового комплексу з нежитловими приміщеннями та об’єктами соціального
призначення та підземними паркінгами на перетині вул. Львівської та вул. Жи%
вописної у Святошинському районі м. Києва” (2 проекти рішень, 2%й — альтер%
нативний) (А%19075).

146. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від
23.07.2010 № 07/4%415%вих на результати голосування пленарного засідання
сесії Київської міської ради від 8 липня 2010 року щодо передачі гр. Бесара%
бу С. О. земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового бу%
динку, господарських будівель і споруд на вул. Боричів Тік, 8%а у Подільсько%
му районі м. Києва (А%18192).

147. Про визнання таким, що втратив чинність, пункт 18 рішення Київської
міської ради від 27.02.2003 № 289/449 “Про надання і вилучення земельних
ділянок та припинення права користування землею” (А%19737).

148. Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Київської місь%
кої ради від 23.10.2003 № 121%16/994 “Про надання і вилучення земельних
ділянок та припинення права користування землею” та від 29.04.2010
№ 764/4202 “Про поновлення договору оренди земельної ділянки товариству
з обмеженою відповідальністю фірмі “МАТІНКА” для будівництва житлового
будинку на вул. Пугачова, 17%б у Шевченківському районі м. Києва” (А%
19706).

149. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської міської
ради від 24.05.2007 № 670/1331 “Про передачу приватному підприємству
“БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “СОМНЕКС” земельних ділянок для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлово%офісного комплексу з об’єктами со%

ціальної сфери та підземно%наземними паркінгами на вул. Макарівській у
Шевченківському районі м. Києва” (А%19705).

150. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської міської
ради від 09.07.2009 № 970/2026 “Про передачу товариству з обмеженою від%
повідальністю “ДніпроПлаза” земельної ділянки для будівництва, експлуатації
та обслуговування адміністративно%господарського приміщення на вул. Пана%
са Мирного, 22 (літ. “А”) у Печерському районі м. Києва (А%19908).

151. Про визнання таким, що втратив чинність, пункт 92 рішення Київської
міської ради від 10.07.2003 № 638/798 “Про надання і вилучення земельних
ділянок та припинення права користування землею” (А%19945).

152. Про зміну цільового призначення товариству з обмеженою відпові%
дальністю “ГАУДИ ДЕВЕЛОПМЕНТ” і використання її для будівництва, експлу%
атації та обслуговування торговельно%адміністративного комплексу з об’єкта%
ми громадського призначення, влаштуванням автостоянки та об’єктів дорож%
нього сервісу (крім АЗС) у 8%му мікрорайоні житлового масиву Позняки (ділян%
ки 43%44) у Дарницькому районі м. Києва (Д%6120).

153. Про відміну рішення Київської міської ради від 31.10.2006 № 200/257
“Про передачу Деснянській районній у місті Києві раді земельної ділянки для
реконструкції житлового будинку для малозабезпечених верств населення за
рахунок бюджетних коштів на вул. Шолом%Алейхема, 11%а у Деснянському
районі м. Києва” (А%19783).

154. Про припинення Міністерству закордонних справ України права ко%
ристування земельною ділянкою на перетині пров. Десятинного та Пейзажної
алеї у Шевченківському районі м. Києва (А%19973).

155. Про припинення права власності АТ ХК “Київміськбуд” на земельні ді%
лянки у зв’язку з добровільною відмовою.

156. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки зе%
мельної ділянки, що підлягає продажу (С%1121).

157. Про дострокове припинення повноважень депутата Київської міської
ради  Журавського В. С.

158. Про дострокове припинення повноважень депутата Київської міської
ради Гречківського Н.М. 

Київський міський голова  Л. Черновецький
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Про обмеження руху великовагового автотранспорту 

на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку 
з підвищенням температури повітря

Розпорядження № 1173 від 7 липня 2012 року
Значна інтенсивність руху великовагового транспорту, а також підвищення температури повітря вище ніж +28 °С призводить до

руйнування покриття доріг та утворення на них поздовжньої та усадочної деформацій тощо.
З метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг та вулиць у період тривалої спекотної погоди та забезпечення

безумовного виконання вимог законів України “Про дорожній рух”, “Про автомобільні дороги” та постанови Кабінету Міністрів
України від 27.06.07 № 879 “Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування”, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Ввести обмеження руху на вулично%шляховій мережі міста Києва в
період, коли температура повітря більше, ніж +28 °С для великовагових
транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь
понад 7 т з 10.00 до 22.00 год.

2. Комунальному підприємству “Київдорсервіс”:
Встановити відповідні дорожні знаки та інформаційні щити відповідно

до схем обмеження руху вантажного транспорту на в’їздах%виїздах та ву%
лицях і дорогах міста Києва в період, коли температура повітря більше,
ніж +28 °С, великовагових транспортних засобів загальною вагою понад
24 т і навантаження на вісь понад 7 т з 10.00 до 22.00 год.

3. Просити управління ДАІ ГУ МВС України в м. Києві здійснювати кон%
троль за виконанням п. 1 цього розпорядження.

4. Визначити відповідальним за спостереження перевищення допусти%
мих норм температури повітря (понад +28 °С) та інформування управлін%
ня ДАІ ГУ МВС України м. Києві для здійснення заходів щодо обмеження
руху великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т на%
вантаження на вісь понад 7 т в зазначений період КК “Київавтодор”.

5. Головному управлінню транспорту та зв’язку забезпечити інформу%
вання учасників дорожнього руху і населення через засоби масової інфор%
мації про введені обмеження в русі.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ%
ника голови Київської міської державної адміністрації А. К. Голубченка.

Виконуючий обов’язки О. Мазурчак

Про надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги 
окремим категоріям населення міста Києва з нагоди відзначення 

Дня Конституції України у 2012 році
Розпорядження № 1041 від 20 червня 2012 року

Відповідно до статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні’*, рішення Київської міської ради від 16.02.2012
№ 106/7443 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської цільової
програми "Турбота. Назустріч киянам “ на 2011�2015 роки та фінансування її заходів у 2012 році”, з метою подальшого захисту со�
ціально незахищених верств населення міста Києва та з нагоди відзначення Дня Конституції України у 2012 році, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1. Надати одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу окре%
мим категоріям малозабезпечених верств населення м. Києва з нагоди
відзначення Дня Конституції України у 2012 році, а саме:

у розмірі 500 грн:
— сім’ям загиблих при виконанні інтернаціонального обов’язку в Афга%

ністані, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус вете%
ранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

у розмірі 300 грн:
— одержувачам, відповідно до Закону України "Про загальнообов’язко%

ве державне пенсійне страхування”, пенсійної виплати, у зв’язку з втратою
годувальника на дітей%сиріт, в яких померли або загинули обоє батьків;

— одержувачам, відповідно до Закону України, "Про державну допомо%
гу сім’ям з дітьми”, державної допомоги на дітей, над якими встановлено
опіку чи піклування;

— малозабезпеченим сім’ям, у тому числі багатодітним, які перебува%
ють на обліку в органах праці та соціального захисту населення, як одер%
жувачі, відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям” державної соціальної допомоги малозабезпе%
ченим сім’ям;

— сім’ям військовослужбовців, які загинули або померли в мирний час
під час проходження строкової військової служби, на яких поширюється
чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль%
ного захисту”, "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей”;

у розмірі 200 грн:
— одержувачам, відповідно до Закону України "Про державну соціаль%

ну допомогу інвалідам з дитинства та дітям — інвалідам”, державної соці%
альної допомоги інвалідам з дитинства та дітям — інвалідам;

— одержувачам, відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпе%
чення”, соціальної пенсії інвалідам з дитинства та дітям%інвалідам;

— одержувачам, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
22.02.2006 № 189 "Про затвердження Порядку призначення та виплати
тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживан%
ня їх невідоме”, тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від
сплати аліментів;

— малозабезпеченим особам, які проживають разом з інвалідом І чи II
групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, та одержу%
ють, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2000
№ 1192 "Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій
особі, яка проживає разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного
розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потре%
бує постійного стороннього догляду, на догляд за ним”, щомісячну гро%
шову допомогу на догляд за ним;

— інвалідам І групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує
1400,0 грн; у розмірі 100 грн:

— інвалідам II групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує
1400,0 грн;

— непрацюючим інвалідам III групи, розмір пенсійної виплати яких не
перевищує 1400,0 грн;

— непрацюючим пенсіонерам, розмір пенсійної виплати яких не пере%
вищує 1400,0 грн;

— працюючим пенсіонерам, розмір пенсійної виплати яких не переви%
щує 900,0 грн;

— одержувачам, відповідно до Закону України "Про державну допомо%
гу сім’ям з дітьми”, державної допомоги на дітей одиноким матерям;

— одержувачам, відповідно до Закону України "Про державну допомо%
гу сім’ям з дітьми”, державної допомоги по догляду за дитиною до досяг%
нення нею трирічного віку з урахуванням доходів;

— одержувачам, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 29.04.2004 № 558 "Про затвердження Порядку призначення та випла%
ти компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”, компен%
сації за надання соціальних послуг;

— одержувачам, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 26.07.96 № 832 "Про підвищення розмірів державної допомоги окре%
мим категоріям громадян”, компенсації по догляду за інвалідом І групи
або престарілим, який досяг 80%річного віку;

— одержувачам, відповідно до Закону України "Про державну допомо%
гу сім’ям з дітьми”, державної допомоги при усиновленні дитини.

2. Головному управлінню праці та соціального захисту населення вико%
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі%
ністрації):

2.1. Забезпечити, за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста
Києва на 2012 рік на виконання рішення Київської міської ради від
16.02.2012 № 106/7443 "Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської цільової про%
грами "Турбота. Назустріч киянам” на 2011%2015 роки та фінансування її
заходів у 2012 році”, надання одноразової адресної соціальної матеріаль%
ної допомоги на загальну суму коштів 41119,35 тис. грн окремим катего%
ріям малозабезпечених верств населення м. Києва, зазначеним у пункті 1
цього розпорядження.

2.2. Виплату допомоги проводити:
— особам, які перебувають на обліку в органах праці та соціального за%

хисту населення та Пенсійного фонду України, відповідно до Порядку ви%
плати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів
допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.08.99 № 1596, та Інструкції про виплату
та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором пошто%
вого зв’язку, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку

України, Міністерства праці та соціальної політики України 28.04.2009
№ 464/156 та постановою правління Пенсійного фонду України від
28.04.2009 № 14%1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 2 лип%
ня 2009 р. за № 592/16608;

— особам, які перебувають на обліку в Головному управлінні Пенсій%
ного фонду України в м. Києві, пенсія яким призначена відповідно до За%
кону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб “ згідно зі списками, наданими Головним
управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві.

3. При наданні допомоги враховувати, що розмір пенсійної виплати
включає: розмір основної пенсії, пенсію за особливі заслуги перед Укра%
їною, а також інші надбавки, доплати, в тому числі доплати індексації, та
підвищення згідно з законодавством України.

Одноразова адресна соціальна матеріальна допомога, яка не була

своєчасно виплачена громадянину через незалежні від нього причини, у
разі смерті цих громадян, виплачується членам сім’ї померлого у поряд%
ку, передбаченому для виплати пенсій у зв’язку зі смертю пенсіонера, а
також врахувати те, що особам, які одночасно належать до декількох ка%
тегорій, надається одна виплата у більшому розмірі. Одноразова адресна
соціальна матеріальна допомога не виплачується особам, які перебува%
ють на повному державному утриманні.

4. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської місь%
кої ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити висвіт%
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ%
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Про реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 11.06.2012 № 517
Розпорядження № 1054 від 22 червня 2012 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з ме�
тою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 11.06.2012 № 517 “Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послу�
ги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка ви�
никла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідве�
дення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування”, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. З метою належного виконання пункту 9 Порядку та умов надання у
2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на пога%
шення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з не%
відповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізо%
ваного водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися
та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самовря%
дування (далі — Порядок) визначити відповідальними виконавцями:

1.1. В частині теплопостачальних підприємств — Головне управління
енергетики, енергоефективності та енергозбереження виконавчого орга%
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.2. В частині водопостачальних підприємств — Головне управління ко%
мунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Ки%
ївської міської державної адміністрації).

2. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому
порядку внести відповідні зміни до бюджету м. Києва на 2012 рік в части%
ні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення за%
боргованості з різниці в тарифах послуги з централізованого водопоста%
чання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постача%
лися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вар%
тості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та во%
довідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися орга%
нами державної влади чи місцевого самоврядування, в обсягах, визначе%
них згідно з розподілом, наведеним у додатку 1 Порядку.

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

Голова О. Попов

Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до реалізації
інвестиційних проектів

Розпорядження № 1059 від 23 червня 2012 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо

об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Ки�
єва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189, та рішень постійно діючої конкурсної комісії по за�
лученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначен�
ня, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2007 № 1403 (протоколи від 06.02.2012
№ 12/2012, 08.02.2012 № 13/2012, 15.02.2012 № 14/2012 та 22.02.2012 № 15/2012), з метою підвищення ефективності залучення інвес�
торів до розвитку економіки міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій,
що додається.

2. Визначити Голосіївську районну в місті Києві державну адміністра%
цію, Дарницьку районну в місті Києві державну адміністрацію, Дніпров%
ську районну в місті Києві державну адміністрацію, Подільську районну в
місті Києві державну адміністрацію, Шевченківську районну в місті Києві
державну адміністрацію замовниками реалізації проектів по об’єктах, за%
значених у пункті 1 цього розпорядження.

3. Визначити комунальне підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київське інвести%
ційне агентство” замовником підготовчих робіт по об’єктах, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження.

4. Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) “Київське інвестиційне
агентство”:

4.1. Розробити орієнтовні техніко%економічні показники, передпроект%
ні пропозиції об’єктів інвестування.

4.2. Погодити в установленому порядку орієнтовні техніко%економічні
показники, передпроектні пропозиції по об’єктах інвестування з Головним
управлінням містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4.3. Надати орієнтовні техніко%економічні показники, передпроектні
пропозиції до Головного управління економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
установленому порядку для підготовки умов конкурсів.

5. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого ор%

гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Го%
ловному управлінню житлового господарства виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному управ%
лінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню кон%
тролю за благоустроєм виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Головному управлінню з питань надзвичай%
них ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям
надавати за запитами комунального підприємства виконавчого органу Київ%
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київське ін%
вестиційне агентство” та замовників необхідні висновки, погодження та ма%
теріали для підготовки техніко%економічних показників щодо реалізації ін%
вестиційних проектів, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

6. Постійно діючій конкурсній комісії по залученню інвесторів до фінан%
сування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно%
транспортної інфраструктури міста Києва в установленому порядку про%
вести інвестиційні конкурси із залучення інвестора.

7. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо%
го розпорядження в засобах масової Інформації.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ%
ників голови. Київської міської державної адміністрації згідно з розподі%
лом обов’язків.

Голова О. Попов
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації*)

від 23.06.2012 № 1059

ПЕРЕЛІК 
об’єктів, які потребують залучення Інвестицій

1. Термомодернізація житлових будинків у ГолосІївському районі, де
можлива реклама, на:

1.1. просп. Академіка Глушкова, 12;
1.2. просп. Академіка Глушкова, 14;
1.3. вул. Теремківська, 1;
1.4. вул. Теремківська, 3;
1.5. вул. Теремківська, 5;
1.6. вул. Теремківська, 7.
2. Оформлення та утеплення фасадів житлових будинків у Дарницько%

му районі на:
2.1. Харківському шосе, 59;
2.2. Харківському шосе, 61;
2.3. Харківському шосе, 63;
2.4. Харківському шосе, 65;
2.5. Харківському шосе, 154;
2.6. Харківському шосе, 166;
2.7. Харківському шосе, 170;

2.8. Харківському шосе, 174;
2.9. Харківському шосе, 180/21.
3. Термомодернізація житлових будинків у Дніпровському районі на:
3.1. вул. Березняківська, 2;
3.2. вул. Бучми, 2;
3.3. вул. Миропільська, 13.
4. Утеплення житлових будинків з подальшим розміщенням зовнішньої

реклами у Подільському районі на:
4.1. просп. Свободи, 2а;
4.2. просп. Свободи, 4а;
4.3. просп. “Правди”, 6;
4.4. просп. “Правди”, 8.
5. Термомодернізація житлових будинків у Шевченківському районі на:
5.1. просп. Перемоги, 29;
5.2. вул. Чорновола, 8. 

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про затвердження переможця конкурсу по залученню інвестора до здійснення
заходів з облаштування 45 пішохідних підземних переходів (Лот 4)

Розпорядження № 1058 від 23 червня 2012 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 “Про затвердження Положення про порядок проведен�

ня інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, не�
завершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва” та розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.10.2008 № 1496 “Про проведення інвестиційних конкурсів Із залу�
чення інвесторів до облаштування підземних переходів в м. Києві”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити переможця конкурсу по залученню інвестора до здійс%
нення заходів з облаштування 45 пішохідних підземних переходів (Лот 4)
(протокол постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до
фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів жит%
лового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже%
нерно%транспортної інфраструктури міста Києва від 18.05.2012 
№ 21 /2012) згідно з додатком.

2. Визначити, що замовниками здійснення заходів з облашту%
вання об’єкта інвестування є балансоутримувачі відповідних пішо%
хідних підземних переходів — комунальне підприємство “Шляхово%
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобіль%
них шляхів та споруд на них Дарницького району” м. Києва, кому%
нальне підприємство “Шляхово%експлуатаційне управління по ре%
монту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Свято%
шинського району” м. Києва, комунальне підприємство по ремонту

і утриманню мостів і шляхів м. Києва “Київавтошляхміст” згідно з
додатком.

3. Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укласти
відповідний інвестиційний договір з переможцем конкурсу та замовниками.

4. Заступникові. голови Київської міської державної адміністрації Кра%
маренку Р. М. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової ін%
формації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитись з ним можна в апараті КМДА

Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації*) від 06.10.2009 № 1159
Розпорядження № 1060 від 23 червня 2012 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 20 Закону України “Про теплопостачан�
ня”, з метою приведення до законодавства:

1. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації*)
від 06.10.2009 № 1159 “Про затвердження тарифів на теплову енергію,
що виробляється котельнею ДП завод 410 ЦА”.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів%

нику апарату Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засо%
бах масової Інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про затвердження змін і доповнень до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 11.03.2011 № 346
Розпорядження № 1105 від 27 червня 2012 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 650 “Про запровадження проведення оцінки результатів ді�
яльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій”
(зі змінами та доповненнями), з метою уточнення показників реитингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних ад�
міністрацій, враховуючи пропозиції структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити зміни і доповнення до Порядку проведення рейтингової
оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій, затвер%
дженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки%
ївської міської державної адміністрації) від 11.03.2011 № 346 “Про запро%
вадження рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних
адміністрацій”, що додаються.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністра%
ції — керівнику апарату Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо ви%

світлення в засобах масової інформації змісту цього розпоряджен%
ня.

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

Голова О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитись з ним можна в апараті КМДА

Про проведення святкового концерту “Drem Show”
8 вересня 2012 року 

на Майдані Незалежності
Розпорядження № 1113 від 2 липня 2012 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ” та Порядку організації та проведення в м. Києві не�
державних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та ін�
шого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, в межах функцій органу місцевого само�
врядування:

1. Підтримати ініціативу Підприємства з іноземною Інвестицією “ЛГ
Електронікс Україна” щодо проведення святкового концерту “Drem Show"
8 вересня 2012 року на Майдані Незалежності.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведення
заходу взяло на себе Підприємство з іноземною інвестицією “ЛГ Епектро%
нікс Україна”.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити
охорону громадського порядку 8 вересня 2012 року на Майдані Незалеж%
ності, а також охорону обладнання, техніки на період монтажу/демонтажу
та під час проведення заходу.

4. Просити Головне територіальне управління МНС України в м. Києві
забезпечити 8 вересня 2012 року чергування пожежних машин під час
проведення заходу.

5. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити заходи безпеки під час проведення заходу.

6. Підприємству з Іноземною інвестицією “ЛГ Електронікс Україна” за%
безпечити дотримання Правил благоустрою міста Києва, затверджених
рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051, під час під%
готовки та проведення заходу на Майдані Незалежності з 00.00 7 верес%
ня 2012 року до 24.00 9 вересня 2012 року та відновлення порушеного
благоустрою.

7. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого органу Київ%
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити
чергування машин швидкої медичної допомоги під час проведення захо%
ду.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ%
ника голови Київської міської державної адміністрації — керівника апара%
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Пузанова О.Г.

Голова О. Попов

Про проведення святкового концерту “Авторадіо” 15 вересня 2012 року 
на Майдані Незалежності

Розпорядження № 1114 від 2 липня 2012 року
Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ” та Порядку організації та проведення в м. Києві не�

державних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та ін�
шого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, в межах функцій органу місцевого само�
врядування:

1. Підтримати ініціативу ТОВ “Український Медіа Холдинг” щодо про%
ведення святкового концерту “Авторадіо” 15 вересня 2012 року з 18.00 до
22.00 на Майдані Незалежності.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведення
заходу взяло на себе ТОВ “Український Медіа Холдинг”.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити
охорону громадського порядку 15 вересня 2012 року на Майдані Неза%
лежності, а також охорону обладнання, техніки на період монтажу/демо%
нтажу та під час проведення заходу.

4. Просити Головне територіальне управління МНС України в м. Києві
забезпечити 15 вересня 2012 року чергування пожежних машин під час
проведення заходу.

5. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити заходи безпеки під час проведення заходу.

6. ТОВ “Український Медіа Холдинг” забезпечити дотримання Правил
благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради
від 25.12.2008 № 1051/1051, під час підготовки та проведення заходу на
Майдані Незалежності з 09.00 12 вересня 2012 року до 21.00 17 вересня
2012 року та відновлення порушеного благоустрою.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ%
ника голови Київської міської державної адміністрації — керівника апара%
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

Про затвердження змін до Положення про комунальну організацію 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

“Інститут Генерального плану м. Києва”
Розпорядження № 1115 від 2 липня 2012 року

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про
регулювання містобудівної діяльності”, з метою удосконалення діяльності комунальної організації та у межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

Затвердити зміни до Положення про комунальну організацію виконав%
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс%
трації) “Інститут Генерального плану м. Києва”, затвердженого розпоря%
дженням Київської міської державної адміністрації від 15.11,2002 № 2078
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки%

ївської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 № 137), що додаю%
ться.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитись з ним можна в апараті КМДА

Про застосування мінімальних норм забезпечення населення твердим 
паливом і скрапленим газом для надання пільг і житлових субсидій

Розпорядження № 1117 від 2 липня 2012 року
Відповідно до статті 102 Бюджетного кодексу України та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012

року № 356 “Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних по�
казників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”, в ме�
жах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Установити, що при наданні пільг і житлових субсидій готівкою для
відшкодування витрат на їх придбання” застосовуються мінімальні норми
забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом, які за%
тверджені постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року
№ 356 “Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення
твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості

для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ%
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Про проведення в місті Києві з 16 червня 
до 2 вересня 2012 року Екстрим�фестивалю

Розпорядження № 862 від 25 травня 2012 року
Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 32 Закону України “Про місцеве само�

врядування в Україні”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 360�р “Про заходи щодо підготовки та прове�
дення в Україні у 2012 році Року спорту та здорового способу життя”, Порядку організації та проведення в м. Києві недержавних
масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характе�
ру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, з метою забезпечення розвитку фізичної культури і
спорту та здорового способу життя, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримали ініціативу громадської організації “Українська федерація
вейкбордингу та “воднолижного спорту” щодо проведення в місті Києві з
16 червня до 2 вересня 2012 року Екстрим%фестивалю (далі — Захід) в
парку “Дружби народів”, в рамках якого відбудуться змагання серед ко%
манд: з вейкбордингу, воднолижного спорту, паркуру, петанку, пейнтбо%
лу, міні%гольфу, настільного тенісу, хокею, пляжного волейболу, футболу,
намії%треку, футволею, авіамодельного спорту, боулдерингу, слеклайпу.
снінбордингу, брейкдансу, черлідінгу та програми для молоді “Танці па
піску”, конкурсу піщаних фігур.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведення
Заходу взяла на себе громадська організація “Українська федерація вейк%
бордингу та воднолижного спорту”.

3. Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчо%
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра%
ції) сприяти своєчасному вирішенню організаційних питань щодо прове%
дення Заходу.

4. Громадській організації “Українська федерація вейкбордингу та вод%
нолижного спорту” забезпечити дотримання Правил благоустрою міста

Києва, затверджена рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051, під час підготовки та проведення Заходу з 16 червня до 2
вересня 2012 року в парку “Дружби народів” та відновлення порушеного
благоустрою.

5. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити
охорону громадського порядку під час проведення Заходу в парку “Друж%
би народів”.

6. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого органу Київ%
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити
чергування необхідної кількості машин швидкої медичної допомоги під
час проведення Заходів.

7. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти па заступ%
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва 
від 20.03.2012 № 07/1�100 вих�12 

на розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації*) 
від 23.06.2011 № 1047 у частині встановлення тарифів та їх структури 

для будинку № 12 на вул. О. Мишуги у м. Києві
Розпорядження № 867 від 25 травня 2012 року

Розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 20.03.2012 № 07/1�100 вих�12 на розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2011 № 1047 у частині встановлення тарифів та їх
структури для будинку № 12 на вул. О. Мишуги у м. Києві:

1. Задовольнити протест заступника прокурора міста Києва від

20.03.2012 № 07/1 — І 00 вих%12 на розпорядження виконавчого орга%

ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 23.06.11 № 1047 у частині встановлення тарифів та їх структури

для будинку № 12 на вул. О. Мишуги у м. Києві.

2. Скасувати позицію № 24 Тарифів та структури тарифів на послу%

ги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які на%

даються житлово%будівельними кооперативами, об’єднаннями спів%

власників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами

жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями

жилих будинків по кожному будинку окремо, встановлених розпоря%

дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 23.06.2011 № 1047 “Про встановлення та%

рифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд

та прибудинкових територій та внесення змін до деяких розпоряджень

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації)”.

3. Це розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюд%

нення.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Пу%

занову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової ін%

формації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за%

ступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з

розподілом обов’язків.
Голова О. Попов

Про проведення інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора 

до встановлення туристичних інформаційних центрів
Розпорядження № 1307 від 30 січня 2012 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Ки�
єва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по
залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призна�
чення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва, створеної розпорядженням виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2007 № 1403 (протокол від 22.12.2011
№ 11/2011), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку інфраструктури м. Києва та туристичної сфери, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелік об’єктів, які потребують залучення інвес%
тицій, що додається.

2. Визначити комунальне підприємство виконавчого органу Київ%
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київ%
ське інвестиційне агентство” замовником підготовчих робіт.

3. Визначити комунальне підприємство виконавчого органу Київ%
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київ%
ський міський туристично%інформаційний центр” замовником вико%
нання робіт зі встановлення об’єктів, зазначених у пункті 1 цього
розпорядження.

4. Комунальному підприємству виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київське ін%
вестиційне агентство” розробити орієнтовні техніко%економічні по%
казники інвестиційних об’єктів на підставі передпроектних пропози%
цій.

5. Комунальному підприємству виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київський
міський туристично%інформаційний центр” в установленому порядку
вирішити майново%правові питання та питання, пов’язані з користу%
ванням земельними ділянками, необхідними для реалізації інвести%
ційного проекту.

6. Головному управлінню містобудування та архітектури виконав%
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад%
міністрації), Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс%
трації), Головному управлінню комунального господарства виконав%
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад%
міністрації), Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер%

жавної адміністрації), Головному управлінню з питань надзвичайних
ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь%
кої державної адміністрації), районним в місті Києві державним ад%
міністраціям за запитами комунального підприємства виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс%
трації) “Київське інвестиційне агентство” та Комунального підприєм%
ства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) “Київський міський туристично%інформа%
ційний центр” надавати висновки та інші необхідні матеріали щодо
реалізації інвестиційного проекту, зазначеного у п. 1 цього розпоря%
дження.

7. Комунальній організації “Інститут Генерального плану м. Ки%
єва” по об’єктах, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, на за%
мовлення комунального підприємства виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київське ін%
вестиційне агентство” забезпечити підготовку топографо%геодезич%
ної підоснови в масштабі 1:500.

8. Постійно діючій конкурсній комісії по залученню інвесторів до
фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів
житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівниц%
тва, інженерно%транспортної інфраструктури міста Києва у встанов%
леному порядку провести відповідний інвестиційний конкурс із залу%
чення інвестора.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за%
ступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Голова О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 13 липня 2012 року

Богдан СТРУТИНСЬКИЙ:

"В мене є заповітна мрія —
створити навколо театру
культурний осередок 
з атмосферою старого Відня"
Напри інці позамин ло о
тижня в столичній опереті
відб лося за риття чер о-
во о театрально о сезон .
“Хрещати ” розпитав х -
дожньо о ерівни а театр
Бо дана Стр тинсь о о про
най чніші прем’єри цьо о
сезон , міжнародне спів-
робітництво, робот з ля-
дачами та плани на май-
б тнє.

— 30 червня в опереті завершився
77�й театральний сезон. Чим він вам,
як керівнику, насамперед запам’ятав�
ся?

— Цей сезон для мене, як для ад�

міністративного та художнього ке�

рівника, пройшов з позитивним від�

чуттям. Завдяки всебічній підтримці

та допомозі голови Київської місь�

кої державної адміністрації Олек�

сандра Попова, нам вдалося вирі�

шити питання першої черги рекон�

струкції театру на 50 відсотків: за�

вершили фасад, дах, зробили гідро�

ізоляцію фундаменту, закріпили бу�

дівлю, зміцнили, оздобили її граніт�

ним цоколем, облаштували підсвіт�

ку фасаду — і все це за високими

стандартами. Тобто ми перетворили

найстарішу будівлю на Червоноар�

мійській, а їй цьогоріч 110 років, на

міцну сучасну споруду. Єдине, чим я

ще незадоволений у питанні рекон�

струкції, то це те, що у зв’язку з про�

веденням Євро ми були змушені

знести свою прибудову. І зараз пос�

тала катастрофічна ситуація із збе�

реженням декорацій. Я з острахом

чекаю наступного сезону, бо всі де�

корації ми вивезли в складські при�

міщення. А для кожної вистави по�

трібно їх привозити, розвантажува�

ти, монтувати — це дуже складно та

займає багато часу. Сподіваюся,

влітку ми вирішимо питання фінан�

сування і зробимо цю прибудову.

Хочу відзначити, що в цих складних

умовах весь колектив оперети об’єд�

нався. В той час як копали, різали і

зварювали труби, люди віддано пра�

цювали.

Ну й нарешті найважливіше: цьо�

го сезону ми поставили на сцені

оперету “За двома зайцями” та ве�

лику оперету�оперу “Циганський

барон”, мали два міжнародних про�

екти та 11 концертів, серед яких ве�

чір популярної класичної музики

“Перлини світової симфонічної та

вокальної музики”.

— До речі, чи ви особисто задово�
лені останньою прем’єрою сезону —
“Циганським бароном”? Вона ви�
правдала ваші сподівання?

— Вистава дуже добре сприймала�

ся публікою. І це важливо, адже ус�

піх театру перевіряється саме гляда�

чем. З наступного року “Циган�

ський барон” стане репертуарним,

гадаю, будемо грати його двічі на мі�

сяць. У червні ми показали прем’єру

“Циганського барона” кілька вистав

підряд, і ця практика себе виправда�

ла.

В цій виставі я, несподівано для

себе, відкрив здатність акторів під�

мінювати один одного: в мене грали

три Зупана, три Саффі, три Барін�

кая, три Мірабелли. Особливо від�

значу третій показ 17 червня, де був

кардинально новий склад — і виста�

ва пройшла фантастично. Це гово�

рить про те, що постановка має гар�

но збудовану каркасну форму, може

мінятися лише зовнішня акторська

фарба, але канва і ідея залишаються

незмінними.

— Останні місяці для оперети є до�
сить складними: проводився ремонт, а
потім поряд відбувалося Євро. Чи від�
чули ви перепони для роботи?

— Ми є успішною установою, вмі�

ємо конкурувати. Під час Євро ми

робили відповідні флешмоби, зу�

стрічали гостей, наприклад, зі сво�

їми “циганами”. Тобто ми намага�

ємося залучати відвідувачів через ін�

терактив. Адже не футболом одним

живе Україна, і Київ зокрема. Після

однієї з вистав до мене підійшов іно�

земець і попросив автограф. Він ду�

же хвалив виставу.

В мене є заповітна мрія — я хочу

навколо театру зробити культурний

осередок з атмосферою старого Від�

ня: щоб люди відпочивали на лав�

ках, слухали класичну музику. Пла�

ную поставити на вулиці і світлодіо�

дний екран, який іноді буде переда�

вати он�лайн наші репетиції та

уривки з вистав.

— Ви згадували про міжнародні
проекти, які пройшли цього сезону.
Розкажіть докладніше про співпрацю
з іноземними театрами.

— Цього сезону були спільні про�

екти з Каунаським державним му�

зичним театром (Литва) та Буха�

рестським національним театром

оперети “Іон Дачіан” (Румунія). Те�

атри приїжджали з гастролями до

нас, а ми — до них. В Бухаресті ми

виступали з великою виставою “Бал

у Савойї”, яка мала грандіозний ус�

піх у Румунії. А в Литві нас з Гала�

концертом також добре сприймали.

Литва взагалі дуже музична країна з

високою виконавською майстерніс�

тю, сильною диригентською та теат�

ральною школами.

Також ми співпрацюємо з німець�

кими митцями. В кінці серпня їдемо

в Німеччину з “Циганським баро�

ном”. Минулого року ми вже мали

такий досвід з “Моєю чарівною ле�

ді”. Розвиваємо співпрацю і з слова�

ками — вони мають виставу “Рута” з

фантастичною музикою Горана Бре�

говича, яку нам було б цікаво пока�

зати киянам в Національній опереті.

— 77�й театральний сезон в опереті
традиційно завершився Гала�концер�
том. Які були особливості цьогорічної
вистави?

— Моя найзаповітніша мрія — до�

вести Гала�концерти до високого ка�

сового рівня. Адже це не просто ком�

плікація кращих номерів, а справж�

ня вистава зі своєю філософією.

Цьогоріч ми поєднали сучасний світ

музики та класику. Вперше в Україні

виконали “Маскарад” з мюзиклу

“Привид Опери” та арію Ірода з рок�

опери “Ісус Христос — суперзірка”

Е. Л. Уеббера, арію Кунігунди з мю�

зиклу “Кандід”Л. Бернстайна, арію

Діви Плавалагуни з фільму Л. Бессо�

на “5 елемент”, “Спортивну польку”

Й. Штрауса, підготовлену спеціаль�

но до фіналу чемпіонату Євро�2012,

та багато іншого.

— Минулого року ви змінили про�
відних творчих фахівців у театрі. Чи
задоволені ви командою, колективом,
з яким працюєте?

— Я повністю погоджуюсь зі сло�

вами Ніцше:”Коли змія не змінює

свою шкіру, вона приречена на

смерть”. Я задоволений тим, як сьо�

годні розвиваються мої співробітни�

ки — вони стали справжніми теат�

ральними людьми, зрозуміли, що

таке жанр, не рахуються з часом, мо�

жуть працювати до ночі, шукають

нові шляхи. На жаль, не завжди ви�

стачає на все часу. В квітні ми мали

заплановану прем’єру “Театр моди”,

який перенесли, бо фізично не всти�

гали зробити дві прем’єри.

— Як сьогодні ви залучаєте до опере�
ти глядача? Який він, на вашу думку?

— Сьогодні ми бачимо надзви�

чайно багато молоді. Мене це дуже

радує. Це тенденція не лише нашого

театру, а взагалі столичних театрів.

Почалося повернення до театру те�

атрального глядача. Також у нас є

багато постійних глядачів, яких зу�

стрічаємо з року в рік. Вони підхо�

дять, особливо у дні прем’єр, із теп�

лими словами.

Цього року ми мали багато вели�

ких комерційних проектів. Люди,

які прийшли на виставу Crazy Horse,

бачили естетичну будівлю, і заціка�

вившись, потім вже ходили і на ре�

пертуарні постановки театру.

Ми збільшуємо свою присутність

в Інтернеті, в соціальних мережах.

Впевнений, якби українці більше

зверталися до театру, в них було б

менше проблем зі здоров’ям, морал�

лю, адже театр формує здорове су�

спільство, і я вірю в це.

— Які задуми маєте на наступний
сезон?

— Це нові прем’єри — “Театр мо�

ди, або Історія одного кутюр’є” та

“Цілуй мене, Кет” Кола Портера,

що будуть вперше поставлені на цій

сцені, а оформлення до них робити�

ме литовський художник�постано�

вник пані Вільма Галекаіте.

Я хочу для киян вивести на сцену

світові відомі бренди. У нас немає

Джорджа Ґершвіна, Леонарда Берн�

стайна тощо, тобто тих імен, які ру�

хали американську культуру, світову

музичну культуру у галузі мюзиклу.

У нас немає класичних речей попу�

лярних композиторів. В Україні ні�

коли не йшла “Країна посмішок”

Франца Легара, “Віденська кров”

Йоганна Штрауса — це ті проекти,

які обов’язково є в репертуарі відо�

мих театрів світу. Щоб здійснити та�

кі масштабні постановки, потрібні

кошти та час. Сподіваюся, що за до�

помогою міської адміністрації нам

вдасться це зробити.

Також мені було б цікаво створи�

ти проект про сучасних Ромео і

Джульєтту. Із останніх задумів: хо�

чу зробити акцію на рівні мюзиклу

чи рок�опери на тему АнтиСНІДу,

боротьби з наркоманією, адже це

дуже актуально для України. Ми

повинні виривати звідти нашу мо�

лодь через мистецтво, культуру.

Але щоб реалізувати її на рівні ре�

зонансної події, знову ж таки, по�

трібно шукати спонсорів та фінан�

сову підтримку

Розмову вела Марія БЄЛЯЄВА,
“Хрещатик”

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

Шановні роботодавці!
Управління ви онавчої дире ції Фонд соціально о страх вання

від нещасних випад ів на виробництві та професійних
захворювань У раїни м. Києві (далі — Управління) інформ є,
що з ідно статті 47 За он У раїни "Про за альнообов'яз ове державне соціальне
страх вання від нещасно о випад на виробництві та професійно о захворювання, я і
спричинили втрат працездатності" визначення лас професійно о ризи виробництва
за видами е ономічної діяльності здійснюється Фондом соціально о страх вання від
нещасних випад ів поряд , встановленом Кабінетом Міністрів У раїни. У разі зміни
вид е ономічної діяльності підприємства, Фонд соціально о страх вання від нещасних
випад ів на виробництві та професійних захворювань У раїни (далі — Фонд) відповідно
змінює належність цьо о підприємства до лас професійно о ризи виробництва. Зміна
лас професійно о ризи здійснюється один раз на рі за рез льтатами роботи
страх вальни а за мин лий алендарний рі . Новий лас професійно о ризи
встановлюється з почат поточно о ро .

На підставі Відомості розподіл чисельності працівни ів, річно о фа тично о обся
реалізованої прод ції (робіт, посл ) за видами е ономічної діяльності (далі — відомість
розподіл ), я а подається страх вальни ами один раз на рі до 25 січня ро , наст пно о
за звітним, робочими ор анами ви онавчої дире ції Фонд щорічно здійснюється пере ляд
з почат поточно о ро належності страх вальни а до лас професійно о ризи
виробництва за основним видом е ономічної діяльності. У разі зміни основно о вид
е ономічної діяльності за даними відомості розподіл , що тя не за собою зниження лас
професійно о ризи виробництва, робочими ор анами ви онавчої дире ції Фонд
здійснюється перевір а страх вальни а щодо достовірності поданих ним відомостей про
види е ономічної діяльності ( том числі основний) (п. 3.10 "Поряд віднесення
страх вальни ів до лас професійно о ризи виробництва з рах ванням вид їх
е ономічної діяльності та проведення перевіро достовірності поданих страх вальни ами
відомостей про види е ономічної діяльності ( том числі основний)").
Про прийняте рішення щодо зміни лас професійно о ризи виробництва на

підставі даних відомості розподіл або за рез льтатами перевір и робочі ор ани
ви онавчої дире ції Фонд надсилають відповідном ор ан Пенсійно о фонд
повідомлення про змін лас професійно о ризи виробництва.
Повідомляємо, що страх вальни ам, я і з ідно даних відомості розподіл за

2011 рі , змінили основний вид е ономічної діяльності, що тя не за собою
збільшення лас професійно о ризи виробництва, Управлінням здійснено
пере ляд належності до лас професійно о ризи виробництва та з 01 січня
2012 ро віднесено до більш висо о о лас професійно о ризи виробництва
відповідно до основно о вид діяльності за 2011 рі .
Для отримання Повідомлення про взяття на облі платни а єдино о внес

(зміни) з зазначенням лас професійно о ризи виробництва, я ий встановлено
Управлінням з 01 січня 2012 ро , необхідно зверн тися до ор анів Пенсійно о
фонд У раїни за місцем облі .

Управління ВД ФССНВ м. Києві
http://fsnv.kiev.ua

Головне правління ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) повідомляє
про повторний продаж на а ціоні зі зниж ою 20 % об'є та приватизації —
нежилих приміщень за альною площею 557,70 в.м на в л. Березня івсь ій,
4-а, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 557,70 в.м.

Адреса: 02152, м. Київ, в л. Березня івсь а, 4-а, літ. "А".

Балансо трим вач: Київсь ий ніверситет імені Бориса Грінчен а.

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення за альною площею 557,70 в.м, що с ладає 29/100 частин від нежилих

приміщень в б дин площею 1 944,20 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 2 105 600 (два мільйони сто п'ять тисяч шістсот) ривень.
ПДВ — 421 120 (чотириста двадцять одна тисяча сто двадцять) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 2 526 720 (два мільйони п'ятсот двадцять шість

тисяч сімсот двадцять) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ — 252 672 (двісті

п'ятдесят дві тисячі шістсот сімдесят дві) ривні.

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

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

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

4. А ціон б де проведено 03 серпня 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172, поверх 15, зал № 4, товарна

біржа "У рспецрес рс". Почато о 10.00.
5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172,

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

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

7. Грошові ошти в розмірі — 252 672 ривні, що становить 10 відсот ів від почат ової ціни
об'є та, вносяться на рах но № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан 320917,
од 37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".
8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 02152, м. Київ,

в л. Березня івсь а, 4-а, літ. "А".
10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172,

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

У провадженні О р жно о адміністративно о с д міста Києва
переб ває справа № 2а-3416/12/2670 за позовом Кондратен а О.М.,
Гончар С.Б., Лап шена К.А., Лелюш іної М.М., Пан ова А.В., Святина
В.В., Сердю а Д.А., Т ача В.А., Толстошеєвої О.А., Харіва A.M.,
Чемод рової О.О., до ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації), третя особа на стороні
відповідача без самостійних вимо — ТОВ "Сент Софія Проперті
Менеджмент", про визнання неза онним та с ас вання розпорядження
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) "Про встановлення тарифів на посл и з тримання
б дин ів і спор д та приб дин ових територій та їх стр т ри і внесення
змін до розпоряджень ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від 31.08.2009 №№ 978, 979,
від 14.08.2009 № 902, від 02.03.2010 № 114" (із змінами та
доповненнями) в частині встановлення Товариств з обмеженою
відповідальністю "Сент Софія Проперті Менеджмент" тариф на посл и
з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій та йо о
стр т ри для б дин № 18 по в лиці Раїси О іпної в місті Києві.
С довий роз ляд даної справи відб деться 20.07.2012 о 10.00

приміщенні О р жно о адміністративно о с д міста Києва за адресою
м. Київ, в л. Командарма Каменєва 8, орп. 1. (С ддя: Ч да О.М.).

Інстит т проблем математичних машин і систем
Національної а адемії на У раїни

о олош є про намір передачі державно о нер хомо о майна в оренд
(03680, м. Київ, проспе т А адемі а Гл ш ова, 42)

1. Об'є т № 1: нежитлове приміщення на третьом поверсі лабораторно о орп с
5/1 за альною площею 50,6 в.м, вартість за незалежною оцін ою на 30 вітня 2012 р.
становить 125 330,00 рн., стро оренди — 3 ро и. Можлива мета ви ористання приміщення:
розміщення офіс . Ціна оренди становить без ПДВ 37,15 рн. за 1 м2 в місяць.

2. Об'є т № 2: виробниче приміщення на першом поверсі виробничо о орп с Б
за альною площею 230,1 в.м, вартість за незалежною оцін ою на 30 вітня 2012 р. становить
365 858,00 рн., стро оренди — 3 ро и. Можлива мета ви ористання приміщення: розміщення
виробництва. Ціна оренди становить без ПДВ 19,87 рн. за 1 м2 в місяць.

Інформація для орендарів:
1. У ладення до овор оренди на мовах типово о.
2. Додат ові мови: відш од вання Орендодавцю витрат на тримання орендовано о

приміщення, ом нальних платежів, подат на землю, на розміщення о олошення.
3. У разі надходження додат ових заяв б де о олошений он рс на право оренди цих об'є тів.
4. Останній день приймання заяв про оренд : 30 липня 2012 ро за адресою: 03680, м. Київ,

проспе т А адемі а Гл ш ова, 42, орп с 2, імн. 514 б, телефон: (044) 526-55-06,
фа с (044) 526-64-57.

Розцін и на розміщення

політичної ре лами

на теле аналі "САТУРН"

Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє Мохебі Махсан, я а б ла

зареєстрована за адресою: м. Київ, Дарниць ий б львар, 9, в. 19, про те, що

7 вересня серпня 2012 ро о 09.00 Дніпровсь им районним с дом м. Києва за

адресою: м. Київ, в л. Сер ієн а 3, аб. 42 б де роз лядатися цивільна справа за

позовом К пцова Оле а Васильовича до Мохебі Махсан, про розірвання шлюб .

В с дове засідання ви ли ається в я ості відповідача Мохебі Махсан.

У випад неяв и в с дове засідання, справа б де роз лян та за її відс тності.

С ддя Я.І. Вернид бов

Вартість одиниці ефірно о час для проведення передвиборної
а ітації на виборах народних деп татів У раїни 2012 році

на Телерадіо омпанії "СТОЛИЦЯ"

Вартість 1 се нди ефірно о час для проведення передвиборної а ітації в азана без рах вання ПДВ.

Втрачене свідоцтво № 29846 про право власності на житло за адресою:
в л. Вишня івсь а, 7-б, в. 364 м. Києві на ім'я Гончарен о Наталії Борисівни,
Гончарен о Оле сія Андрійовича та Гончарен о Катерини Оле сіївни вважати
недійсним.

О олошення орендодавця —

Державне підприємство "Дослідне виробництво ІХВС НАН У раїни"
про намір передати в оренд державне майно, щодо я их надійшли заяви.

Заяви про оренд ожно о із зазначених об'є тів приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: 02160, м. Київ, Хар івсь е шосе,
48. Додат ова інформація за тел. (044) 292-60-47. Пн-пт 10.00-15.00.

У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

№
п/п

Назва ор ан
правління

Балансо трим вач та
місцезнаходження
об'є та оренди

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

Наймен вання
Реєстровий
номер майна

За альна площа,
в.м

Вартість майна за
незалежною
оцін ою, рн

Ма симально
можливий стро

оренди

Мета
ви ористання

1. НАН У раїни
ДП"ДВ ІХВС НАНУ"
Хар івсь е шосе, 48

Приміщення
№ 204-А

Інв. № 852 15,60 3607,87 1 рі Офіс

Час
Б дні

30 се .,
рн

Вихідні
30 се .,

рн

Off-prime 39 45

Prime-time 60 66

Розцін и на розміщення

політичної ре лами на

теле аналі "АКАДЕМІЯ"

Час
Б дні

30 се .,
рн

Вихідні
30 се .,

рн

Off-prime 39 45

Prime-time 60 66

Територія
розповсюдження

Частота, МГц Вартість 1 се , рн

м. Київ та приле лі райони 105,5 7,78

І Н К У Н А Б У Л И Х

Н І Л Л І С Я Р Д

С К І П Е С П А Н Д Е Р

Т Е О Р І Я І Е Щ І

И О Х Р О Б А К

Н А Т Т І С О Ф І Т

К Г Е О И В І Г И

Т Р А Й Л Е Р Т А К Т

Відповіді на сканворд 
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Спортивні новини

Боротьба. Українські спортсмени завоювали 
чотири медалі в Мадриді
У Мадриді завершився міжнародний т рнір з ре о-римсь ої та віль-

ної боротьби “Гран-прі Іспанії”. У зма аннях взяли часть 300 спортс-
менів, 80 з я их заявлені для часті в Олімпійсь их і рах 2012 ро
Лондоні. В Іспанії та ож вист пали борці, що входять до с лад нашої
олімпійсь ої збірної: запорожець В ар Ра імов (зма ався ате орії
60 ), римчанин Лен р Теміров (66 ) та иянин Василь Рачиба (96
), інформ є Федерація ре о-римсь ої боротьби У раїни. Спільними

з силлями вони змо ли вивести вітчизнян др жин на др е місце
за ально омандном залі , пост пившись лише росіянам. В особис-
тій першості В ан Ра імов виборов бронзов медаль, Лен р Теміров
посів переможн перш сходин п’єдестал , а Василь Рачиба заво-
ював “срібло”. Ще одн бронзов на ород с арбнич національної
збірної приніс Оле сандр Чернець ий (ва ова ате орія 120 )

Шахи. Василь Іванчук посів дев’яте місце 
на чемпіонаті світу з бліцу
Львівсь ий росмейстер Василь Іванч після сьомо о місця на пер-

шом в історії чемпіонаті світ зі швид их шахів в Астані (Казахстан)
став дев’ятим на світовом фор мі з бліц . Після запе лих зма ань з
рапід шахістам б ло відведено на відпочино лише 18 один. На ада-
ємо, с перни и з бліц отрим ють по три хвилини на всю партію з до-
даванням двох се нд на ожен зроблений хід. Краще вдалося під о-
т ватися до нових дводенних випроб вань за дош ою росіянин Оле -
сандр Грищ — 20 очо . Він і лідир вав протя ом сьо о т рнір і
вдр е за свою ар’єр ви рав цей тит л. На півоч а відстав від чем-
піона лідер світово о рейтин ФІДЕ норвежець Ма н с Карлссен, на
півтора оч а — перший чемпіон світ з рапід Сер ій Каря ін (Росія).
Василь Іванч в Казахстані посів дев’яте місце з 15 оч ами. За алом
фінальних зма аннях вист пали 16 шахістів

Велоспорт. Томас Фоклер виграв 10 етап і очолив
гірську велобагатоденку “Тур де Франс”
Франц з Томас Фо лер з оманди Europcar першим фініш вав на 10

етапі престижної велоба атоден и “Т р де Франс”. Протя ом всієї
дистанції Фо лер б в найа тивнішим часни ом відрив , я ий сфор-
м вався в дебюті он и. Томас зібрав ма сим м очо на двох верши-
нах з трьох, зо рема на орі вищої ате орії с ладності — Коломб’є.
Завдя и цьом франц з з мів очолити залі ірсь о о ороля “Вели ої
петлі”. Перемо ж лідер Europcar здоб в лише за іль а десят ів мет-
рів до фініш . Спочат франц з разом з Йенсом Фо том (RadioShack)
по асив риво Драйса Девенінса (Omega), а потім с ин в з олеса і
сво о поп тни а. Переш одити Томас нама алися Мі еле С арпоні
(Lampre) та Л їс Леон Санчес (Rabobank), проте ні італієць, ні іспанець
випередити с перни а не змо ли. Пелотон приб в на фініш через
майже 4 хвилини

Температура +21°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 84 %

Температура +26°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 45 %

Температура +21°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 63 %

Прогноз погоди на 13 липня 2012 року

ОВНИ, зосередьтеся на домашніх справах, наведіть лад в осе-
лі, залатайте дір и в психоло ічній а рі родини, оперативні наради
з домочадцями є необхідним атриб том б ття. Нині а тивіз ється
д х родовод , том сторонитися проблем близь их не можна —
та им чином ви пере риєте п повин живлення енетично о досві-
д попередніх по олінь род .
ТЕЛЬЦІ володіють яс равою харизмою, це робить вас поп ляр-

ними та впливовими соці мі. До ладати особливих з силь, аби
завоювати чиюсь прихильність, стати любленцем, не треба, все
вдається з аз овою ле істю.
БЛИЗНЯТА, я дбаєте, та і маєте, зараз день рі од є, втім,

джерела приб т ів мож ть обміліти, але не переживайте, з одом
все повернеться. Не смітіь рошима, а робіть лише в рай потрібні
по п и. Нині ви яс рава харизматична персона, що є золотим
проп с ом на олімп самоствердження.
РАКИ вст пили в фаз д ховно о преображення. Більшість по-

треб та бажань відходять мин ле, звич и ардинально змінюють-
ся, вади щезають, том не п с айте нічо о на самоплин, а мерщій
заверш йте недоопрацьовані хвости, іна ше потім вони надов о
зависн ть баластом, заважаючи про ресивном р х .
ЛЕВИ, події тижня мотивовані армічно, ромадсь а мет шня

вам на ш од , не встрявайте в оле тивні розбір и, відійдіть в тінь,
поб дьте на самоті. Наодинці з собою зможете відч ти, я пра-
вильно діяти далі, саме вн трішній олос під аже вірні д м и, зва-
жені рішення.
ДІВАМ доведеться ардинально змінити напрямо діяльності, я

з’яс ється, старі цілі себе вичерпали, втім, нічо о драматично о,
це за ономірний процес, прийшов час завершення відпрацьованих
про рам і переход на нові орієнтири. Роз ортати масштабні про-
е ти по и що рано (це б де незабаром), нехай зріють.
У ТЕРЕЗІВ період невідворотних подій в сфері ар’єри, фахово-

о дос оналення, до я их слід смиренно пристос ватися. Прий-
шов час свідомлення своєї місії в житті: в чом ваше по ли ання,
з я ою метою народилися на цій землі? Адже не се рет, що ба а-
то псевдоцінностей прищеплюється соці мом, політичною ідеоло-
ією чи ре ламними роли ами.
СКОРПІОНИ, тримайтеся людей, я і розділяють ваші по ляди,

інтереси, присл хайтеся до їх д мо , запозич йте досвід, але чіт о
дотрим йтеся власної лінії зад мів з пра тичним під р нтям. Бла-
о, на щедрих партнерів таланитиме, то ваша аз ова палоч а-ви-
р чалоч а, я ою можна завжди с ористатися.
СТРІЛЬЦІ, йде ради альна модернізація життєвих цілей, і це

процес не для слаба ів, потрібна олосальна психоло ічна міц-
ність, об’є тивна оцін а бажань і можливостей плюс еройсь а ді-
лова хват а. При от йтеся баланс вати над прірвою бажань і мож-
ливостей, ле их переможних стриб ів в ор не б ває.
КОЗОРОГИ, на сл жбі бла одать, т т оаза насолод, зате в сто-

с н ах “я-ти” намічається ардинальний переворот і навіть пахне
розл ченням. Б дьте ор анізованими, толерантними, не тираньте
ділових, шлюбних партнерів, вони д же емоційні і мож ть в е спан-
сивонм пориві під вашим прово аційним тис ом наламати дров.
ВОДОЛІЇ, над вами витають любовні ян оли, том я що допі а-

ють боляч и, слід насамперед проб дити серце і за охатися! Лю-
бов — най ращий лі ар! А пі л ами і не сподівайтеся зцілитися.
На роботі дотрим йтеся правила: тихіше їдеш — далі б деш. Мен-
ше емоцій в ладайте в тр довий процес (до чо о прово ватим ть
працедавці), вчіться абстра ватися, не всот йте, я б а, оле -
тивні перипетії, працюйте з мінімальною долею оріння, творчий
ент зіазм не з асне, зате на фізичном тон сі це позначиться ч -
дово.
РИБИ, я що подр жні стос н и зайшли безвихідь, най ра-

щим стим лом для їх реанімації посл жить спільна т рбота за ді-
тей — р шайте разом відп ст . Спільне творче заняття, хобі
та ож вас об’єднає та зріднить, тож варіантів для збереження
шлюбно о щастя чимало, обирайте за сма ами та можливостя-
ми, сім’я є бла ословенним місцем до липня 2013 р., том б дь-
те взірцевим сім’янином та роз ош йте. Любовним романти ам
с а ати в реч за відд шиною не велено, марна трата сил, ча-
с , рошей. А двері до сердечних сиріт ось-ось пост ає при-
страсне захоплення...

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  1 5 — 2 1  Л И П Н Я

ранок день вечір

Євро�2012 — не лише
футбольне свято!
Київ, Донецьк, Львів та Харків провели континентальний 
чемпіонат на найвищому рівні
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Пройшло вже майже два
тижні після завершення
ф тбольно о чемпіонат
Європи. Емоції спали, але
спо ади про ньо о ще ба-
ато ро ів рітим ть серце
ожно о вболівальни а
раїни. Це свято за орот-
ий період справді стало
за альнонаціональним, хо-
ча лише чотири раїн-
сь их міста стали безпосе-
редніми осподарями ф т-
больної “т сов и”. Київ,
Донець , Львів та Хар ів —
саме на них б ла по ладе-
на відповідальна місія про-
ведення чемпіонат Євро-
2012. І, що найприємніше
для нас — впоралися вони
на "відмінно".

Дванадцятий гравець
У це важко повірити, але ще на по�

чатку весни у нас не було стовідсот�

кової впевненості, що Єврочемпіо�

нат все ж таки пройде в Україні. Ці

сумніви нам вселяли не один рік. Чо�

го тільки не приписували: расизм,

який майже перетікав у ксенофобію,

низький рівень життя, захисникам

тварин здавалося, що в Україні не

люблять бездомних собак, непомір�

но високі ціни, беззаконня і багато

чого іншого. Вся ця антиреклама по�

стійно працювала на негативний

імідж української сторони. Втім,

правди в ній зовсім не було. В цьому

впевнилися усі, хто відвідав нашу

країну. Неабияку роль відіграли Ки�

їв, Донецьк, Львів і Харків. В цих чо�

тирьох містах відбулася левова частка

дивовижного дійства під назвою Єв�

ро�2012, а столиця може пишатися

тим фактом, що саме в ній проходи�

ла кульмінація чемпіонату — фінал

між збірними Іспанії та Італії. Втім,

найголовніше, що ми змогли показа�

ти, що є справжньою європейською

державою.

Хто ж створює ту неймовірну, по�

декуди магічну атмосферу Євро?

Звичайно, вболівальники! Адже

чемпіонати існують тільки завдяки

інтересу фанатів. За три тижні ми

стали свідками грандіозного вболі�

вальницького коктейлю: більше 20

тисяч шведів, по 12—15 тисяч німців

і голландців, трохи менше англійців,

зовсім небагато французів, ну і, зви�

чайно, найбільше українців. Найпо�

мітніше місце у київській фан�зоні

займав “Шведський куточок”. Дві

двоповерхові конструкції, об’єднані

відкритою верандою з безліччю сто�

ликів. Шведи зачарували всіх і стри�

маністю, і зовсім не скандинав�

ською привітністю, і невтомністю в

споживанні пива — в одній тільки

фан�зоні ці хлопці за різними підра�

хунками випивали за день близько 9

тис. літрів пива. У Харкові за явною

перевагою перемагали голландські

вболівальники. Приголомшлива за

вільним духом компанія одностай�

них людей, вони заповнювали май�

же половину харківського стадіону

та пристрасно вболівали від першої

до останньої хвилини — під акомпа�

немент оркестрових інструментів і

величезних барабанів. Їх збірна про�

грає другий матч, а пізніше і третій,

але фанати напрочуд тепло прово�

джали своїх кумирів.

Футбольні віщуни — 
Фунтик і Фред

Також доброю традицією стали

тварини�віщуни — послідовники по�

кійного восьминога Пауля, який без�

помилково вгадував результати мат�

чів чемпіонату світу 2010 року. “Офі�

ційними” українськими провісника�

ми стали кабан Фунтик, що оселився

в київській фан�зоні, і харківський

тхір Фред. До кнура фанати ставили�

ся дуже скептично — і виглядає не�

показно, і вгадував слабенько (лише

половину матчів). Фред був більш

удачливим і перспективним — 13

вгаданих матчів. 

Гостинність по;українськи

Кожне українське місто, яке

приймало Євро, гостинність вияв�

ляло по�своєму. У Львові, напри�

клад, до приїзду гостей місцеві ху�

дожниці вручну зв’язали 16 прапо�

рів країн�учасниць Євро, витратив�

ши на це 15 тис. метрів ниток. Пра�

пори розвісили на стовбурах кленів

вздовж проспекту Шевченка. Ви�

йшло дуже красиво. Подбали у

Львові і про вболівальників, які за�

кликають у союзники Бога: у всіх

храмах міста літургії стали проводи�

ти англійською, німецькою та пор�

тугальською мовами. У Харкові та

Донецьку особливою популярністю

у фанів користувалися тури “Історія

української горілки” і “Український

пивний марафон” з відвідуванням

пивоварень і лікеро�горілчаних за�

водів. У харківській фан�зоні спеці�

ально для вболівальників, які зне�

магали від спеки, регулярно підга�

няли цистерну і обливали всіх бажа�

ючих зі шлангу чистою холодною

водою. Народ у захваті! А ось Київ

може собою пишатися і цілком по

праву. Столична фан�зона стала

найвідвідуванішою серед фан�зон

усіх приймаючих міст. За час прове�

дення Євро�2012 її відвідали понад

1,5 млн. глядачів. Перше пікове на�

вантаження спостерігалося 15 черв�

ня під час трансляції ігор Україна�

Франція та Англія�Швеція. Того

дня на Хрещатику зібралося близь�

ко 140 тис. вболівальників. Ще біль�

ше глядачів зібралося 19 червня під

час гри Україна�Англія та Швеція�

Франція — усього понад 150 тис.

фанів. Рекордну кількість відвідува�

чів — понад 200 тис. осіб було за�

фіксовано під час концерту Елтона

Джона та гурту Queen, який відбув�

ся 30 червня
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Цей день в історії 13 липня

1728 — російсь ий морепла-
вець Віт с Берін вир шив пла-
вання з Камчат и на північ для
від риття прото и між Амери ою
і Азією
1772 — ан лійсь ий морепла-

вець Джеймс К почав перше в
історії нав олосвітнє плавання із
заход на схід
1841 — ладення онвенції

між Росією, Ан лією, Францією,
Пр ссією і Т реччиною про забо-
рон війсь овим с днам інозем-
них держав входити в прото и
Босфор і Дарданелли
1897— Г льєльмо Мар оні от-

римав патент на радіо
1920 — створено товариство

Червоно о Хреста У раїни
1985 — на зма аннях Парижі

Сер ій Б б а першим світі
подолав стриб ах із жердиною
висот 6 метрів
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Вели обританії
в ХVІІ —ХІХ ст.

тя ач для
перевезення
вели ова ових

вантажів

поч ття міри К

У Хар ові за іль існим с ладом переважали олландсь і вболівальни и.
Навіть оли їхня збірна вилетіла з р пи, вони із величезним задоволенням
залишилися в місті до інця Євро-2012


