
Рейтинг українських вузів
Першу позицію продовжує утримувати 
Національний університет імені Шевченка

Вода у столиці стане 
ще якіснішою
Для цього у Києві модернізують та реконструюють 
системи водопостачання та водовідведення
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У рам ах реалізації за ально-
державної про рами “Питна
вода У раїни”, в столиці за-
плановано ви онати низ за-
ходів з модернізації систем
водно о осподарства. На од-
ном з об’є тів, що підля а-
ють ре онстр ції — Деснян-
сь ій водопровідній станції
ПАТ “АК “Київводо анал”, чо-
ра поб вав прем’єр-міністр
У раїни Ми ола Азаров. За-
важимо, Деснянсь а водо-
провідна станція постачає
столицю майже 600 тис. бо-
метрів води на доб , що ста-
новить 60 % від за альної
іль ості.

Ознайомившись з роботою станції,

технічними показниками очищення во�

ди та можливостями модернізації очис�

них споруд, голова уряду наголосив на

необхідності застосовувати більш жорст�

кі вимоги до якості питної води та збіль�

шити перелік досліджуваних показників.

Зазначимо, нині питна вода в Києві кон�

тролюється за 22 показниками, але з ча�

сом їх кількість планують збільшити до

73.

“Вода, яку ми подаємо для киян, ціло�

добово знаходиться під лабораторним

контролем. Щодоби відбирається та ана�

лізується близько тисячі проб, які пере�

віряють за 22 показниками, щомісяця —

за 52 показниками, а щороку — за 62. До

2020 року показників побільшає — їх бу�

де вже 73,— зазначив “Хрещатику” голо�

ва правління ПАТ “АК “Київводоканал”

Валерій Ченчевий.— Зробити воду якіс�

нішою відразу неможливо, це тривалий

процес, який потребує часу, щоб модер�

нізувати очисні споруди”.

Та у столиці роботи в цьому напрямку

уже ведуться — розробляється відповідна

документація щодо модернізації Деснян�

ської та Дніпровської водопровідних

станцій, будівництва на їх базі заводів з

виготовлення гіпохлориту натрію та ре�

конструкції Бортницької станції аерації.

Як зазначає перший заступник голови

КМДА Олександр Мазурчак, міська вла�

да активно працює над тим, аби киянам

подавати якісну воду. “На Деснянській

станції вже введене озонування води й,

крім цього, ми якомога швидше хочемо

відійти від її хлорування й перейти на гі�

похлорит натрію. Думаю, що наступного

року ми таки зможемо розпочати будів�

ництво такого заводу на базі цієї стан�

ції”, — розповів “Хрещатику” Олександр

Володимирович.

Протягом кількох років також плану�

ють реконструювати й Бортницьку стан�

цію аерації. За словами Миколи Азарова,

на її реконструкцію необхідно виділити

понад 100 млн гривень, це дасть можли�

вість вирішити проблему з поганим запа�

хом на лівому березі Києва. “За останні

два роки розроблено проектно�експерт�

ну документацію реконструкції станції,

проведено експериментальні роботи й

частково станцію вже почали реконстру�

ювати. І я думаю, що цю роботу ми закін�

чимо у найближчі кілька років”, — ска�

зав Микола Азаров.

Додамо, перелічені заходи виконую�

ться в рамках реалізації загальнодержав�

ної програми “Питна вода України”.

Програма була прийнята ще в 2004 році,

але фактично не фінансувалась, і лише

за останні два роки відбулись значні

зрушення в цьому питанні. За цей час

було реконструйовано 125 насосних

станцій, збудовано 403 водозабірні спо�

руди, прокладено 731 км водопровідних

мереж

За словами Ми оли Азарова, на ре онстр цію Бортниць ої станції аерації потрібно понад 100 мільйонів ривень

Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ

"Відповідно до нового Генплану в
місті будуватиметься більше двох
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Видатні київські боксери отримали
власне житло 

Засл жені майстри спорт Василь Ломачен о та
Денис Берінчи одержали ордери на власні
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Кабмін виділив 100 мільйонів
гривень на добудову 
Дарницького мосту 
в Києві
Уряд додат ово виділив Мінре іонрозвит ,

б дівництва й ЖКГ 100 млн рн на доб дов
Дарниць о о залізнично-автомобільно о мосто-
во о переход через Дніпро в Києві. Про це с а-
зано в розпорядженні Кабмін № 464 від 25
червня. На адаємо, що серпні 2011 ро
Південно-Західна залізниця від рила автомо-
більний р х по Дарниць ом мост з ліво о на
правий бере бі Кончі-Заспи. 27 травня 2011
ро б ло від рито заїзд на Дарниць ий міст із
бо мост Патона для р х на лівий бере . 31
березня – автомобільний р х по Дарниць ом
мост із право о бере а Дніпра (Наддніпрянсь е
шосе) на лівий, а в р дні 2010- о — з ліво о бе-
ре а Дніпра на правий бі мост Патона. Заліз-
ничне спол чення на мост б ло від рито ве-
ресні 2010 ро .
Б дівництво мост почалося в 2004-м , прое -

том передбачено за альн довжин мост 1 066
м, 2 залізничні олії, 6 см р х автомобільно о
транспорт

Проблеми із рухом транспорту 
на час будівництва
розв’язки на Поштовій площі 
буде мінімізовано
Про це повідомив прем’єр-міністр Ми ола Аза-

ров. “Ми ставимо завдання перед б дівельни а-
ми мінімально обмежити р х транспорт , ос іль-
и це д же напр жена ма істраль — набережна.
Перед почат ом б дівництва т нелю необхідно
б де поб д вати обхідн доро . І тіль и після то-
о, я транспорт стане можливим п стити в обхід,
почнеться б дівництво само о т нелю”, — с азав
він. Ми ола Азаров зазначив, що розв’яз а на
Поштовій площі — один із найс ладніших прое -
тів Києві. Вона, за словами прем’єр-міністра,
б де ба атояр сною, і основне завдання поля ає
в том , щоб на ній не б ло жодно о світлофора і
затримо р х на цій ділянці.
Та ож пан Азаров розповів про почато б дів-

ництва розв’яз и з Набережно о шосе на б львар
Др жби Народів. “Ми розпочинаємо б дівництво
розв’яз и, що дасть можливість транспорт р ха-
тись із Набережно о шосе на б львар Др жби
Народів і зворотном напрям ”, — зазначив
прем’єр-міністр. Він під реслив, що, незважаючи
на завершення Євро-2012, б дівництво інфра-
стр т рних об’є тів триває, і це прод маний
страте ічний хід розвит е ономі и й а тивіза-
ції роботи вн трішньо о рин

Південно(Західна залізниця 
ввела додатковий потяг 
“Київ — Сімферополь”
Для зр чності пасажирів на час сезон

відп сто Південно-Західна залізниця ввела до-
дат овий потя “Київ — Сімферополь” з 15 липня
до 18 серпня. Про це с азано в повідомленні
Державної адміністрації залізнично о транспорт
“У рзалізниця”.
Відповідно до повідомлення, поїзд № 294/293

вир шатиме з Києва 15, 17, 24, 28, 30 липня й 1,
3, 13, 15, 17 серпня о 14.00, приб ття в Сімферо-
поль — о 7.48.
Із Сімферополя потя вир шатиме 16, 18, 25,

29, 31 липня й 2, 4, 14, 16, 18 серпня о 13.17,
приб ття в Київ — о 5.28

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Рейтин в зів на підставі за-
питів в бізнес-довідці 123
сформ вав десят лідерів.
Найбільше раїнсь их абіт рі-
єнтів традиційно ці авляться
КНУ ім. Шевчен а, МАУП, та
НМУ ім. Бо омольця.

Травень�липень — традиційний період

зростання запитів по навчальним закла�

дам в бізнес�довідці “Інформаційні сис�

теми 123”. У ці місяці на них припадає

майже 2 % від загальної кількості дзвін�

ків, в той час, як у звичайний період це

усього 0,5 %.

У компанії зазначають, що дві третини

запитів, які стосуються установ освіти,

припадають на вищі навчальні заклади.

Набагато рідше українці цікавляться учи�

лищами (13,7 %), коледжами (9,73 %),

курсами іноземних мов (6,36 %) і техніку�

мами (5 %).

“Піковий місяць по вузах цього року,

як завжди, липень. Однак у порівнянні з

минулим роком спостерігається більш

рівномірний розподіл дзвінків абітурієн�

тів та їх батьків між травнем і червнем.

Стандартний приріст червня до травня,

як правило, становить 36–50 відсотків,

але цього року, за рахунок збільшення ди�

наміки в травні, приріст дзвінків, що сто�

суються навчальних закладів, у липні

склав лише 20 відсотків. Мабуть, це обу�

мовлено більш раннім завершенням

шкільних навчальних програм, пов’язане

з Євро�2012”, — прокоментував “Хреща�

тику” президент компанії “Інформаційні

системи 123” Олександр Серебряник.

Як видно з рейтингу популярності

українських вузів, пальму першості про�

довжує утримувати Київський націо�

нальний університет імені Т. Шевченка.

Друга позиція — МАУП — свідчить про

зростаючу популярність управлінської

освіти. В цілому, 43 % запитів стосуються

20�ти найбільш затребуваних вузів Укра�

їни.

Усього, за даними бізнес�довідки 123,

в Україні діє 2351 навчальний заклад:

1095 вузів, 433 коледжі, 582 училища, 241

технікум. З’являються і нові — Інститут

сучасних технологій�Україна, Київська

інженерна гімназія, Міжнародний інсти�

тут економіки і права (представництво

Московського ВНЗ)

БЕЗКОШТОВНИЙ WI-FI

ВЖЕ ДОСТУПНИЙ 

У ПАРКУ ШЕВЧЕНКА
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З ОСЕНІ КИЯНИ ЗМОЖУТЬ

ЗАПИСАТИСЬ ДО ЛІКАРЯ

ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ
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РИНОК НЕРУХОМОСТІ

ДЕМОНСТРУЄ

СТАБІЛЬНІСТЬ 
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УКРАЇНЦІ БЕЗВІЗОВО

МОЖУТЬ ВІДВІДАТИ 

37 КРАЇН 

СТОР. 3

18 липня 2012 СЕРЕДА № 94 (4114)

Ф
от

о 
А

нд
рі

я 
С

У
РА

Я



2

МІСТО
Хрещатик 18 липня 2012 року

Новини

У столиці відзначатимуть День українського 
національного прапора
У рам ах свят вання 22-ї річниці першо о підняття раїнсь о о стя-
24 липня столиці відб д ться рочисті заходи. ГУ з питань вн тріш-

ньої політи и та зв’яз ів з ромадсь істю інформ є, що рам ах відзна-
чення річниці ерівництво КМДА та представни и се ретаріат Київра-
ди з стрін ться з деп татами Київради першо о с ли ання, я і 24 лип-
ня 1990 ро стали часни ами однієї з найважливіших історичних по-
дій для У раїни — підняття синьо-жовто о прапора на що лі біля б дин-

Київсь ої місь ої ради на Хрещати . За важимо, що твердженню
синьо-жовто о символ с веренної держави сприяла президія Київ-
сь ої місь ої Ради народних деп татів, я а прийняла відповідн хвал .
У 2000 році Київсь а місь а рада прийняла рішення вважати 24 липня
місь им святом — Днем раїнсь о о національно о прапора

Створено робочу групу з реалізації проекту
“Нове життя — нова якість охорони материнства
та дитинства”
Відповідно до розпорядження КМДА, в рам ах Національно о про-

е т “Нове життя — нова я ість охорони материнства та дитинства”
Києві створено робоч р п з питань реалізації зазначено о прое т
та затверджено її с лад. Очолив робоч р п особисто олова столич-
ної держадміністрації Оле сандр Попов. До її с лад війшли: заст п-
ни олови КМДА Михайло К ч , ерівництво Головно о правління
охорони здоров’я, оловні лі арі провідних поло ових б дин ів столи-
ці та інші.
Новостворена робоча р па має розробити та затвердити план захо-

дів із реалізації Національно о прое т “Нове життя — нова я ість охо-
рони материнства та дитинства” Києві. На адаємо, метою прое т є
забезпечення населення дост пною висо о валіфі ованою медичною
допомо ою, омфортними мовами народження та винош вання дітей,
створюючи для цьо о мережі ре іональних перинатальних центрів

Безкоштовний Wi%Fi тепер доступний у парку
Тараса Шевченка та на площі Льва Толстого
З 16 липня дост п до без оштовної мережі “Kyiv Free Wi-Fi” є пар-
Тараса Шевчен а та на площі Льва Толсто о. За словами заст пни-

а олови КМДА Р слана Крамарен а, з момент старт прое т по-
сл ами без оштовно о Інтернет с ористалося понад 140 тис. орис-
т вачів. “До інця літа до без оштовної мережі “Kyiv Free Wi-Fi” ми
план ємо під лючити площ Івана Фран а, Оболонсь набережн ,
Контра тов площ та пар “Позня и”,— заявив Р слан Крамарен о.
Він на адав, що 27 травня в центрі Києва розпочав робот прое т “Kyiv
Free Wi-Fi”, я ий відтепер забезпеч є надання без оштовно о інтер-
нет-дост п иянам та остям столиці ромадсь их місцях. Учасни-
ами прое т вист пили КМДА (КП “Київмісь світло”) та спонсори
прое т омпанії “Kyiv Free Wi-Fi” та “life:). “Хоч зазначити, що місто
на цей прое т не витратило жодної опій и бюджетних оштів — все
фінанс валося за рах но спонсорів, вартість прое т с лала
2 мільйони ривень”,— пояснив Р слан Крамарен о

Цифра дня

4 822 200 
гривень, на таку суму в середньому було реалізовано послуг одним
столичним підприємством сфери послуг у січні–квітні 2012 року 
За інформацією ГУ статистики в м.Києві 
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Інновації столичної медицини
Вже з осені кияни зможуть обирати лікаря загальної практики 
і записуватись на прийом через Інтернет
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Обрати на власний розс д
меди а за альної пра ти-
и, записатися до ньо о на
прийом через Інтернет, а
та ож розширити ф н ціо-
нальні обов’яз и лі арів сі-
мейної медицини до на-
дання невід ладної допо-
мо и — ось три основні
нововведення столичної
ал зі охорони здоров’я.
Дея і з них б д ть реалі-
зовані вже цієї осені.

Один раз на рік кожен киянин

матиме можливість обрати нового

лікаря загальної практики, у якого

він буде обслуговуватися протягом

року. Такий вибір можна буде зро�

бити у вересні. Якщо людина до 1

жовтня не подасть відповідної за�

яви у медичний заклад, вона зали�

шається закріпленою за своїм по�

переднім дільничним. Наступного

року таку реєстрацію будуть зо�

бов’язані пройти всі мешканці сто�

лиці. “Саме зараз почалася при�

писна компанія, коли кожен меш�

канець столиці може обрати будь�

якого лікаря. Можна обирати чи то

за місцем проживання, чи то за

найближчою поліклінікою. Якщо

людина не звернулася до 1 жовтня

до медичної установи, то вона за�

лишається закріпленою у того ліка�

ря, у якого була до цього часу”,—

пояснив начальник Головного

управління охорони здоров’я Віта�

лій Мохорєв.

Для цього вже розроблена спеці�

альна реєстраційна форма, де буде

вказано місце проживання та місце

реєстрації пацієнта. Це дозволить

відстежувати їх кількість у кожного

лікаря, а також визначити суму

коштів, яку потрібно буде виплати�

ти тому чи іншому фахівцію за нада�

ні медичні послуги.

З осені у киян з’явиться ще одна

додаткова можливість — записува�

тися на прийом до лікаря через ме�

режу Інтернет. Відтак у столиці за�

працює електронний реєстр пацієн�

тів, де на одному сервері зберігати�

муться всі дані про хвороби і ліку�

вання людей. Пілотний проект стар�

тує у Дарницькому та Дніпровсько�

му районах. Міська влада запевняє,

що через рік такий реєстр запрацює

в усіх районах столиці.

“Спеціальна комп’ютерна про�

грама вже створена, залишається

купити техніку та втілити проект у

життя. І на це вже виділяються кош�

ти”,— зазначив Віталій Мохорєв. За

його словами, для електронної реєс�

трації пацієнтів знадобиться впро�

вадження спеціальних карток.

“Сьогодні для мешканців столиці

видається соціальна “Картка кияни�

на”. Наш проект може бути реалізо�

ваний в межах цієї картки. Тобто бу�

де медичний додаток у вигляді чипа

на “Картці киянина”,— роз’яснює

посадовець. Таким чином, за допо�

могою картки люди зможуть запису�

ватися на прийом до лікаря не через

клінічну реєстратуру, а через мережу

Інтернет.

Третє нововведення стосується

змін у системі надання медичної до�

помоги. У найближчому майбут�

ньому сімейні лікарі зможуть нада�

вати киянам не лише первинну ме�

дико�санітарну допомогу, але й не�

відкладну.

“Швидка медична допомога по�

винна працювати у цілодобовому

режимі. Тобто так, як вона працює

зараз, виїжджаючи на екстрені ви�

клики. А невідкладною медичною

допомогою, в ідеальному варіанті,

повинен займатися саме лікар пер�

винного контакту, тобто лікар за�

гальної практики у денному режимі.

Якщо пацієнт потребує допомоги

вночі, тоді вже повинна бути задіяна

швидка медична допомога. Це я

описав ідеальну картину. Але для то�

го, щоб сімейний лікар міг надавати

невідкладну допомогу, потрібно

пройти певний підготовчий період.

Кияни звикли до системи невід�

кладної медичної допомоги, що

приїжджає у будь�який час доби, але

лікарі сімейної медицини ще не го�

тові до того, щоб паралельно зі

своєю основною функцією сімейно�

го лікаря надавати невідкладну ме�

дичну допомогу”,— зазначив Віта�

лій Мохорєв.

Щоб така система запрацювала,

на думку фахівців потрібно не мен�

ше 3�4 років. Адже знадобиться час

для того, аби підготувати сімейних

лікарів. Окрім того, потрібно про�

вести роз’яснювальні роботи з ки�

янами, щоб вони зрозуміли нову ме�

дичну систему, де буде задіяна і

швидка, і невідкладна медичні до�

помоги

Ділянку в 0,4 га у Білодібровському лісництві 
буде звільнено за втручання прокуратури
Київсь ою е оло ічною про рат рою до Господарсь о о с д

м. Києва заявлено позов про звільнення ТОВ “Колпито” самовільно
зайнятої земельної ділян и площею 0,4 а Білодібровно о лісництва
Дарниць о о лісопар ово о осподарства КП “Київзеленб д”, повідо-
мили “Хрещати ” відділі зв’яз ів із ЗМІ про рат ри Києва.
Встановлено, що на підставі до овор , ладено о із КМДА 2006

році, ТОВ “Колпито” проводило роботи з облашт вання протипожеж-
ної водойми в рочищі “Вели е Колпито”.
Стро до овор за інчився листопаді 2011 ро . Утім, товариством

роботи з б дівництва водно о об’є та не ви онано та земельн ділян-
лісово о фонд не звільнено. І досі вона самовільно ви ористов ва-

лася для розміщення, е спл атації та обсл ов вання б дівельної тех-
ні и, тимчасових спор д, поб тових ва ончи ів, с лад вання та збері-
ання б дівельних матеріалів

Видатні київські боксери отримали власне житло
Засл жені майстри спорт Василь Ломачен о та Денис Берінчи от-

римали ордери на власні вартири столичних новоб довах. Про це
повідомили ГУ справах сім’ї, молоді та спорт .
Та вина ород спортсмени отримали за відмінний вист п на чем-

піонаті світ з бо с 2011 ро , що проходив Ба (Азербайджан) під
е ідою АІВА. Тоді раїнсь а збірна отримала впевнен перемо
чемпіонаті з ре ордною іль істю часни ів. На бать івщин спортсме-
ни привезли 5 медалей — 4 золотих і 1 срібн . Отримавши за аль-
ном залі найвищий рез льтат, У раїна стала абсолютним лідером
серед оманд із 127 раїн та 685 бо серів-аматорів. Най ращі рез ль-
тати с ладі вітчизняної оманди по азали иївсь і бо сери — Василь
Ломачен о та Денис Берінчи . Наразі спортсмени переб вають тре-
н вальном таборі і а тивно от ються до нових перемо на літній
Олімпіаді-2012 Лондоні

На карті Києва знову з’явиться вулиця 
Преображенська
В лиці Івана Климен а та и поверн ть історичн назв — в л.

Преображенсь а. Комісія з питань наймен вань та пам’ятних зна ів
КМДА підтримала відповідне звернення деп татів Київради. Про це
повідомив член омісії, олова постійної омісії Київради з питань
льт ри та т ризм Оле сандр Бри инець. “Повернення в лицям

історичних назв — важлива місія незалежної У раїни, і там де це
можна зробити, робити це необхідно. Незважаючи на те, що назва
в лиці (Преображенсь а) мала релі ійний хара тер (на честь свята
Преображення Господньо о), до 1975 ро навіть радянсь а влада
не наважилась її перейменов вати. Том в лиця, названа на честь
Івана Климен а, відносно недов о носила цю назв ”,— зазначив
пан Бри инець. На адаємо, що в лиця Преображенсь а розташо-
вана в Солом’янсь ом районі столиці. Вини ла на почат ХХ сто-
ліття я центральна поселенні Оле сандрівсь а слобід а і спочат-

б ла безіменною, а 1912 ро отримала назв Преображен-
сь а

У столиці запрацює електронний реєстр пацієнтів, де на
одному сервері зберігатимуться всі дані про хвороби і

лікування людей. Пілотний проект стартує у
Дарницькому та Дніпровському районах 

Українцям радять пити квас
Фахівці поставили "добре" і "відмінно" шести виробникам напою
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Уже іль а ро ів мин ло з
то о час , я з иївсь их
в лиць зни ли боч и із
васом. Водночас чимало
виробни ів перепрофілю-
валося і пропон ють напої
пляш ах. Чи може нази-

ватися цей прод т “ ва-
сом”, вирішили з’яс вати
е сперти столично о Інсти-
т т споживчих е спертиз.

“Для тестування ми обрали шість

марок напоїв, які є лідерами продаж

цього сегменту — “Квас Тарас”,

“Богатирський”, “Ярило”, “Древ�

лянський”, “Львівський” і “Арсені�

ївський”,— розповів "Хрещатику"

директор Інституту споживчих екс�

пертиз Юрій Чорнобривець. —

Зразки напоїв були придбані в роз�

дрібній мережі і відправлені у серти�

фіковану лабораторію. Квас переві�

ряли на відповідність ДСТУ “Напої

безалкогольні”, а також було органі�

зовано дегустацію комісією експер�

тів. Результати виявилися оптиміс�

тичними — у всіх пляшках був дійс�

но квас”.

Як розповіли експерти, квас — це

напій бродіння, який має вираже�

ний аромат житнього хліба. На ви�

гляд він не обов’язково повинен бу�

ти прозорим, допускається також

осад, який свідчить про використан�

ня природних компонентів. За сло�

вами завідуючої лабораторії дослі�

джень хімічно�біологічних та радіо�

логічних чинників УкрНДІ “Ресурс”

Людмили Міхієнко, спочатку зразки

квасу відправили на фізико�хіміч�

ний аналіз. Перевіряли два важли�

вих параметри — масову частку су�

хих речовин і кислотність. Всі зраз�

ки відповідали нормативам.

“Чим більший вміст сухих речо�

вин у квасі, тим більшу кількість

солоду використовували для його

виробництва, і відповідно, більша

кількість у ньому корисних мікро�

елементів та вітамінів. Якщо масо�

ва доля сухих речовин менша 3,5%,

значить квас розбавлений, — за�

уважила Людмила Міхієнко. —

Найкращі результати показав ана�

ліз квасу “Богатирський” — 8,84%,

а найменше у “Арсеніївського” —

4,65%”. Під час перевірок у жодно�

му зразку не було виявлено пато�

генних бактерій та плісняви, що,

на думку фахівців, свідчить про

професійний підхід виробників до

варіння квасу.

Оцінюючи смак, колір і запах на�

поїв, фахівці вирішили провести

два паралельних дослідження —

професійної комісії і так звану “на�

родну” експертизу, участь у якій

взяли 50 киян. Усі проби були за�

шифровані, і експерти не знали,

який саме сорт дегустують. Серед

професійних дегустаторів оцінку

“відмінно” заробив квас “Богатир�

ський”, на другому і третьому міс�

ці — “Ярило” і “Древлянський”.

Решта учасників також отримали

високі результати. Цікаво, що і “на�

родна експертиза” теж на перше

місце поставила квас “Богатир�

ський”, а за ним “Арсеніївський” та

“Львівський”.

До речі, під час перевірок фахівці

оминули увагою так званий “кето�

вий” (розливний) квас, який нині є

досить популярним на вулицях міс�

та, його реалізують з невеличких бо�

чок. Як зауважив Юрій Чорнобри�

вець, такі напої мають менший тер�

мін зберігання, ніж у пляшках, бо

продаються швидше. Водночас, він

не радить купувати такий квас у па�

латках, які “печуться” на сонці, бо в

таких умовах важко дотримуватися

необхідного температурного режи�

му зберігання напою

За рі реєстрація до лі аря через Інтернет запрацює в сіх районах столиці
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Е сперти радять не споживати вас з палато , я і знаходяться під від ритим
сонцем

Чим більший вміст сухих
речовин у квасі, тим

більшу кількість солоду
використовували для

його виробництва, 
і відповідно, більша

кількість у ньому
корисних мікроелементів

та вітамінів
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Ділові новини

Українці зможуть відвідати 
37 країн у безвізовому 
режимі

Списо раїн, ди раїнці мож ть
їздити без віз, розширено до 37. Про
це повідомляє МЗС У раїни. З 1 серп-
ня списо раїн поповнить Т реччина.
Зараз в перелі значаться: Боснія і
Герце овина, Сербія, Чорно орія, Т -
ніс (при наявності т ристично о ва че-
ра), Бр ней, Малайзія, Пала і Сей-
шельсь і острови. Безвізовий режим
поїздо для раїнців терміном до 90
діб діє в Хорватії (з 1 вітня до 31
жовтня). А до 15 березня 2013 ро на
термін до 90 діб можна без віз в’їжд-
жати до Ма едонії.
Крім то о, на 90 днів без віз зараз

можна їздити в Албанію, Ар ентин , Бра-
зилію (з метою т ризм і бізнес ), Е ва-
дор, Ізраїль, Намібію, Панам (при наяв-
ності до ментів, що підтвердж ють т -
ристичн мет поїзд и), Пара вай. У Пе-
р можлива безвізова поїзд а на 183 дні
(при наявності до ментів, що підтвер-
дж ють т ристичн мет подорожі). Без

віз, але не більше, ніж на 14 діб, можна
поїхати в Гон он . Та ож не потрібні візи
для поїздо та і раїни: Молдова, Гр -
зія, Азербайджан, Узбе истан, Мон олія,
Вірменія, Білор сь, Анти а і Барб да,
Гватемала, Ні ара а, Сальвадор і Свазі-
ленд. Одна слід зазначити, що для по-
дорожі в більшість раїн олишньо о
СРСР раїнцю обов’яз ово необхідно
мати при собі за ордонний паспорт, а
Казахстан, Кир изстан, Таджи истан об-
межили переб вання на своїй території
до 90 діб

“Нафтогаз України” 
домовився про створення 
спільної мережі АЗС
НАК “Нафто аз У раїни” і нафто азова
омпанія The Rompetrol Group N. V. (Ам-
стердам, Нідерланди) підписали мемо-
ранд м про співробітництво, що перед-
бачає, зо рема, можливість створення
спільно о підприємства для розвит
роздрібної мережі автозаправних стан-
цій пріоритетних ре іонах і вели их міс-
тах У раїни. Крім то о, меморанд м пе-

редбачає підвищення рівня завантажен-
ня державних пот жностей із перевал и
нафти і нафтопрод тів, створення й
розвито системи вторинної ло істи и
рин нафтопрод тів, підвищення стан-
дартів я ості та впровадження передо-
вих європейсь их техноло ій мар етин .
“У перспе тиві ми сподіваємося довести
іль ість АЗС рам ах спільно о прое т
до 700 одиниць”,— зазначив заст пни
олови правління “Нафто аз ” Єв ен
Корнійч

МОЗ закупить ліків на понад 
48 мільйонів

Компанії “У роптпостач”, “Людмила
Фарм” і приватне а ціонерне товариство
“Біофарма” домовилися про постав Мі-
ністерств охорони здоров’я У раїни лі ів
для лі вання хворих на розсіяний с лероз
на с м понад 48 млн ривень (без ПДВ)
до 2013 ро . За підс м ами проведено о
тендер “Людмила Фарм” поставить лі ів
на с м 1,022 млн ривень, “У роптпос-
тач” — на 23,98 млн ривень і “Біофар-
ма” — на 23,01 млн ривень, повідомля-

ють У раїнсь і новини

ФДМУ продав 5 % акцій 
Київського мотоциклетного 
заводу
Фонд державно о майна продав 5 % а -

цій Київсь о о мотоци летно о завод
фондовій омпанії “Фаворит” (Київ) за 1,6
млн ривень. Я зазначається в повідом-
ленні ФДМУ, надходження оштів очі єть-
ся найближчим часом. На адаємо, ФДМУ
почав під отов до продаж па ета а цій
Київсь о о мотоци летно о завод в роз-
мірі 90,811 %. Київсь ий мотоци летний
завод є п блічним а ціонерним товари-
ством і виробляє мотоци ли, велосипеди,
запчастини до них, а та ож сільсь о оспо-
дарсь е обладнання, повідомляють У раїн-
сь і новини

Реалізацію програми “Доступне
житло” буде активізовано

Прем’єр-міністр Ми ола Азаров неза-
доволений темпами реалізації державної
про рами зі здешевлення вартості реди-

тів для забезпечення ромадян дост п-
ним житлом. Про це с азано в повідом-
ленні прес-сл жби ряд . Ми ола Азаров
дор чив Міністерств ре іонально о роз-
вит , б дівництва й житлово- ом наль-
но о осподарства, а та ож іншим відпо-
відальним відомствам розібратися з при-
чинами альм вання реалізації про рами
й а тивіз вати робот з її ви онання. Крім
то о, Азаров заявив, що має намір засл -
хати ерівни ів тих ре іонів, де вза алі не
ладено од на придбання дост пно о

житла

З початку року імпорт товарів до
столиці зріс на 26,8 %

“Порівняно з анало ічним періодом ми-
н ло о ро імпорт зріс на 26,8 %. Зараз
він становить майже 9,8 мільярда доларів.
Із раїн СНД місто завезло товарів на с м
близь о 2,5 млрд дол., з Європи — 4,3
млрд дол., із раїн Азії — 2,4 млрд дол. Ім-
порт товарів з афри ансь их раїн доволі
незначний і становить близь о 53 млн
дол.”, — зазначив заст пни олови КМДА
Р слан Крамарен о

Гроші з сухого 
варення
Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Сімейний бізнес б в нор-
мою для Києва. Місто
славиться своїми династі-
ями промисловців. Од-
нією з та их стовідсот о-
во можна назвати родин
ондитерів Балаб х. Де іль а її по олінь володіли моно-
полією на виробництво та звано о “ иївсь о о с хо о
варення” (зац ровані я оди і шматоч и фр тів, пере-
сипані ц ром). І я що зараз солод им с веніром, я ий
т ристи вез ть зі столиці, вважається “Київсь ий торт”,
то сто і більше ро ів том ості везли з Києва солодо-
щі, ви отовлені на фабри ах Балаб х. Про них і йти-
меться в сьо однішній р бриці “Бізнес по- иївсь и”.

Засновником монополії вважається Семен Семенович Балабуха (1771�

1853)� купець, посадовець київського магістрату. Він налагодив випуск фір�

мового варення ще у 90�ті роки XVIII століття. Цікаво, що виробництво йо�

го було невеликим, але за рахунок налагодженого ринку збуту і менеджер�

ських нововведень компанія витримувала конкуренцію з великими конди�

терськими фірмами, що вже на той час існували в місті.

У Семена Семеновича була величезна родина — вісім синів та сім дочок.

Двоє синів, як і батько, займалися виробництвом сухого варення. Так, стар�

ший син, Микола Семенович, придбав на розі вулиць Олександрівської та

Андріївської садибу з великим садом і двома нежитловими будинками, де

було обладнано цехи з виробництва варення. А на першому поверсі діяв фір�

мовий магазин. Напевно, ключову роль у розвитку родинного бізнесу віді�

грало місцезнаходження фабрики та магазинів — людний на той час Поділ,

де вирувало міське та ділове життя. Тож браку клієнтів не було, і товар довго

не залежувався на прилавках. Та й якість продукції фірми відповідала всім

вимогам тодішнього споживача, адже вона здобула чимало нагород в містах

Російської імперії та навіть на європейських виставках у Празі та Відні.

Кажуть, що навіть сам герцог Монпасьє — відомий гурман та кулінар, по�

дорожуючи з Санкт�Петербургу (з коронації Олександра II), заїхав до Ки�

єва і придбав декілька пудів сухого варення виробництва Балабух.

Після смерті Миколи Семеновича солодку справу, а з нею й фабрику та

магазини успадкував його старший син — Аркадій Миколайович. Бізнес

продовжував процвітати — Аркадій Балабуха відкриває на Хрещатику ще

один магазин та експонує свою продукцію на контрактовій виставці. Успіх

був неймовірний, саме з цього часу кияни почали лагідно називати сухе ва�

рення Балабух — “балабушки”. Кажуть, що навіть закордонні кондитери

пропонували Аркадію Миколайовичу відкрити спільну фабрику з вироб�

ництва цукатів у Франції.

Окрім Аркадія Миколайовича, виготовленням сиропного та сухого варен�

ня займався ще один нащадок Семена Семеновича — Олександр Семенович

Балабуха (1818�1888). Про нього відомо, що він був відставним чиновником.

У його садибі на розі вулиць Спаської та Межигірської, окрім будинку, в

якому був розташований магазин з продажу варення, було ще чотири будів�

лі у дворі, де діяло безпосередньо виробництво — жаровні та печі.

Власність Олександра Семеновича Балабухи після його смерті перейшла

до його чотирьох синів, які розділили між собою спадщину. Відомо, що де�

кілька років корнет армійської кавалерії в запасі Микола Олександрович

Балабуха одноосібно керував однією з київських фірм з виробництва сухо�

го варення. Причому він здобув звання “придворного постачальника Його

імператорської високості Великого князя Володимира Олександровича”,

що дозволяло відкрити торгівлю в Петербурзі. Тож незабаром на Невсько�

му проспекті вже діяв магазин варення Балабухи, що згодом став відомим

за межами імперії.

На жаль, процвітання тривало не так довго. На шпальтах столичної пре�

си спалахнула справжня війна між нащадками відомого підприємця. Онуки

та двоюрідні брати навперебій доводили киянам, що саме їх фірма є найста�

рішою і саме вона — продовження славного бізнесу Семена Балабухи. Та

час сам розсудив родичів. Першим збанкрутував Микола Балабуха — у 1911

році на місці його фабрики на розі Спаської та Межигірської було зведено

триповерховий житловий будинок. Приблизно тоді ж припинили роботу

його магазини на Хрещатику та у Санкт�Петербурзі. А фабрика й магазини

Аркадія Балабухи, що знаходились на Подолі на Олександрівській вулиці,

проіснували до 1915 року. Далі, як відомо, була революція та націоналізація

майна...

Нині на цьому місці залишились лише красиві будинки родини Балабух,

в яких діють кафе та ресторан. Тут теж подають солодкі десерти, але це да�

леко не та продукція, якою уславилась київська династія кондитерів 
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Ринок нерухомості 
демонструє стабільність
Вплинути на ціну житла у Києві зможуть 
виключна якість та додаткові зручності

“При порівнянні першого та дру�

гого кварталів 2012 року ми бачимо

позитивну динаміку за операціями

купівлі�продажу, а точніше, відбуло�

ся зростання на 15,4 відсотка. Вод�

ночас на 6,4 відсотка у другому

кварталі зменшилася кількість угод

оренди”,— повідомила “Хрещати�

ку” генеральний директор АН “Бла�

говіст” Ірина Луханіна.

Як зазначають фахівці аналітич�

ного центру, категорія об’єктів, вар�

тістю до $100 тис. за підсумками пів�

річчя, була представлена часткою

57,5 %; сегмент $100�200 тис. склав

30,4 %, в ціновому діапазоні $200�

300 тис. уклали 5,4 % від загального

обсягу угод.

В сегменті оренди нерухомості

протягом першого півріччя поточ�

ного року найбільшим попитом ко�

ристувалися об’єкти вартістю до $1

тис. в місяць. У цьому ціновому діа�

пазоні було укладено 64,6 % угод.

Категорія $1�2 тис. на місяць склала

18,2 %; $ 2�3 тис. на місяць — 4,9 %.

На ринку заміського житла попи�

том користуються пропозиції еко�

ном�сегменту. Мова йде про ділянки

6�10 соток вартістю $20�28 тис. в се�

лах Таценки, Рубежівка, Хотянівка.

В межах Києва більше цікавляться

великими земельними ділянками

високої цінової категорії — $200�250

тис.

У сегменті нежитлових приміщень

добре продавалися торгові об’єкти

вартістю $250�300 тис. в центральних

районах столиці та комерційні примі�

щення в житлових будинках вартістю

$130�175 тис.

“Виходячи з динаміки перших

двох кварталів 2012 року, можна

прогнозувати зростання вартості не�

рухомості до кінця поточного року в

межах 0,5�4 відсотків. Однак це

зростання більше залежатиме від

якості житлового фонду: вік будин�

ку, стан квартири, супутні фактори.

В масштабах галузі таке підвищення

не є показовим, тому ми сміливо

можемо говорити про продовження

цінової стабільності на ринку неру�

хомості Києва. До початку осені очі�

куємо пожвавлення на ринку орен�

ди офісів вартістю $1500�3000 і

квартир в діапазоні $700�1000 на мі�

сяць”, — прогнозує Ірина Луханіна.

Елітний сегмент

В елітному сегменті нерухомості,

вартістю понад $300 тис., частка

укладених угод зайняла 6,7 % від за�

гального обсягу. За рівнем капіталіза�

ції коштів, вкладених у цей сектор, 1�

й квартал склав 24,6 % від усіх угод,

2�й квартал — 16,5 %. Відповідно ак�

тивність покупців елітної нерухомо�

сті в 2�му кварталі знизилася на 8,1

%. Сумарний показник вкладених за

півріччя коштів в елітні об’єкти

практично ідентичний показникам

1�го півріччя минулого року. Такі да�

ні озвучила генеральний директор

АН Park Lane Галина Мельникова.

Вона також додала, що на ринку

комерційної нерухомості частка

угод склала 14,7 % в 1�му кварталі і

11,2 % в 2�му кварталі. Однак 2�й

квартал був цікавий більш дорогими

об’єктами. Якщо на початку року

продавалися в основному офіси, то

в квітні�червні покупцям були ціка�

ві торгові об’єкти і окремі будівлі в

центрі Києва, зокрема на Подолі та

Печерську (вул. Басейна, Шота Рус�

тавелі, Межигірська).

У сегменті заміської нерухомості

активність була стабільною. Тут по�

питом користувалися заміські бу�

динки з просторою прибудинковою

територією (від 15 соток) на Обухів�

ському та Житомирському напрям�

ках.

Квартири склали 73,5 % елітного

ринку нерухомості в 1�му кварталі

цього року. Це комфортабельні

апартаменти в престижних житло�

вих комплексах. Найбільш популяр�

ною в 1�му півріччі була нерухомість

на бульв. Т. Шевченка, 11 і 33; вул.

Інститутська, 18�а; вул. Лесі Україн�

ки, 7�б і 30�б; просп. Героїв Сталін�

града та Оболонська набережна.

“Аналізуючи всі минулі і майбутні

події цього року, ми можемо прог�

нозувати зростання інтересу до

вкладення коштів в дорогу нерухо�

мість в останньому кварталі. Очіку�

ємо, що частка заміських будинків

виросте до 13�14 відсотків, а висо�

кий ціновий сегмент, що був мало�

активним, зміцнить свої позиції се�

ред покупців елітної нерухомо�

сті”,— коментує “Хрещатику” Гали�

на Мельникова.

“Чорний список” 
забудовників

Як показує практика, дотримання

державної політики щодо пожежної

та техногенної безпеки в Україні не

завжди збігається з приватними ін�

тересами. Так, у спробі заощадити

на різних етапах реалізації об’єкта,

з’являється спокуса обійти норма�

тиви, що в результаті призводить до

незворотних наслідків.

Експерти ринку нерухомості ка�

жуть, що проблема сучасного будів�

ництва полягає в тому, що при існу�

ючій системі контролю учасникам

будівельного ринку вдається ухиля�

тися від виконання нормативної

бази. Тому Конфедерація будівель�

ників України працює над створен�

ням спільного “чорного списку”

несумлінних компаній�забудовни�

ків. Про це заявив перший заступ�

ник голови ради директорів КБУ

Олександр Ротов.

“Зараз йде обговорення критері�

їв для внесення підприємств і фа�

хівців�будівельників, які не дотри�

муються будівельних норм, у цей

“чорний список”. Думаю, Конфе�

дерація озвучить їх уже в серпні мі�

сяці”, — сказав Олександр Ротов,

коментуючи випадок займання

фасаду новобудови в Києві, що

стався у червні цього року. Нагада�

ємо, за попередньою версією, по�

жежа виникла внаслідок недотри�

мання вимог пожежної безпеки до

використовуваних будівельних ма�

теріалів.

За словами представника Кон�

федерації, перелік недобросовіс�

них забудовників планується роз�

ділити на дві категорії: червону —

для тих, хто здійснює злісні пору�

шення у сфері будівництва, і сі�

ру — для тих, хто робить помилки в

конструктивних рішеннях і фінан�

сових відносинах. КБУ передбачає

також можливість подальшого ви�

ключення компаній з “чорного

списку”, якщо ті виправлять свої

помилки 

Виходячи з динаміки перших двох кварталів 2012 року,
можна прогнозувати зростання вартості нерухомості
до кінця поточного року в межах 0,5 – 4 %. Однак це

зростання більше залежатиме від якості житлового
фонду: вік будинку, стан квартири, супутні фактори. 

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Е сперти ствердж ють,
що пожвавлення на рин
доро ої нер хомості свід-
чить про пост пове від-
новлення ал зі після ри-
зи. Одна цінова політи а
залишиться стабільною,
зростання іль а відсот-
ів можливе лише на
о ремих об’є тах. Найдо-
рожче житло, я і про но-
з валося, п ють на Ін-
стит тсь ій, дешеве ш а-
ють на о олицях Києва.

Б дино , де до 1915 ро діяла фабри а та ма азин з продаж с хо о варення
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 18 липня 2012 року

— До 1 грудня новий Генплан буде
доопрацьовуватися. Які зміни на ньо�
го чекають?

— Протягом останніх 78 місяців

Генплан активно обговорювався з

населенням Києва, до нас, як до

його розробників, надійшло більше

тисячі пропозицій і зауважень. І за

існуючими державними будівель

ними нормами після закінчення

процедури громадських обговорень

необхідно корегувати проект Ген

плану у відповідності до побажань

населення, а це потребує часу. Далі

документ виноситься на розгляд

архітектурномістобудівної ради,

на погодження з профільними

управліннями, міністерствами, ві

домствами, на державну експертизу

та на затвердження сесії Київради.

Збереження історичного
центру

— Як багато цих зауважень будуть
взяті до уваги? Чи вони доречні?

— Ми зобов’язані взяти до уваги

всі зауваження, опрацювати і дати

відповіді на кожне. Щодо змісту, то,

в основному, вони стосуються збе

реження історичної частини міста —

30% зауважень, збереження зелених

насаджень — 3035% і решта — інші

питання: транспорт, інфраструкту

ра. Тож можна зробити висновок,

що зараз найбільше турбує киян.

Саме цим розділам ми приділяємо

значну увагу, і ці питання виносять

ся і на міський референдум.

— Як ви зазначили, основні базові
пункти Генплану будуть виноситися
на референдум, зокрема збереження
історичного центру. Навіщо виносити
це питання, адже зрозуміло, що ко�
жен киянин його підтримує?

— На референдум виносяться пи

тання з основних напрямків розвит

ку міста, щоб отримати підтримку

населення. В проекті Генплану пе

редбачаються досить жорсткі режи

ми охорони в центральній частині

міста, фактично це буде перший та

кий прецедент. Крім того, рішення

референдуму може скасувати лише

інший референдум. На жаль, сього

дні майже всі забудови в центрі є

скандальними, вони стали можливі

через те, що в чинній містобудівній

документації немає жорстких обме

жень.

— Я корінна мешканка Першо�
травневого масиву — це знаменита
Чоколівка. Наш масив дуже старий і
зараз він просто занепадає: розбиті
двори, відсутність нормальних доріг.
Що буде з цим масивом? (запитання
глядача)

— Генеральний план — це мас

штабний програмний документ,

який розробляється на десятиліття, і

в ньому визначені основні напрямки

розвитку міста. На підставі затвер

дженого Генплану будуть створені

інші проекти, такі як зонінг цен

тральної частини міста, детальні

плани територій. І от уже там, у схе

мах планування, буде передбачено,

які саме будинки будуть розташова

ні, які території підлягають ренова

ції, наприклад, п’ятиповерхова забу

дова. Що стосується дворових тери

торій, то зараз у місті діє масштабна

програма з їх ремонту, і значні кошти

виділяються на приведення дворо

вих територій у належний стан.

Генплан поверне місту 
частину зелених зон

— Сергію Петровичу, в ЗМІ було
багато інформації, що за новим Ген�
планом буде менше зелених зон та ду�
же щільна забудова. Що ви можете
щодо цього сказати?

— Якщо порівнювати Київ з де

якими містами Європи, то у нас

щільність забудови у 1,52 рази

нижча, і навіть щільність населення

значно менша, ніж у цих містах. У

проекті Генплану на проектованих

територіях ми передбачаємо щіль

ність населення не більше 500 чо

ловік на гектар, це відповідає дер

жавним будівельним нормам, а в іс

нуючих мікрорайонах — ще менше,

350380 чоловік на гектар. Що сто

сується зелених насаджень, можу

сказати, чому виникають такі пи

тання. В попередній Генплан за

останні 810 років було внесено по

над 1000 змін, більшість з яких сто

сувалася саме забудови територій,

що були колись або ще є зеленими

насадженнями. Тобто в чинному

Генплані ці території вже не є таки

ми, тому що сесія Київради прого

лосувала за зміну функцій цих те

риторій. Якщо ми зараз не прийме

мо новий Генплан, забудовники де

юре мають право використовувати

ці наділи. У проекті нового доку

мента близько 3 тисяч гектарів та

ких територій, тому ми плануємо

повернути їх до загального балансу

зелених насаджень і будемо пропо

нувати Київраді переглянути рані

ше прийняті рішення.

До речі, загальна територія зеле

них насаджень, відповідно до проек

ту нового Генплану, складає 7800 га,

а раніше було 7400 га. Через це доку

мент необхідно приймати, щоб зу

пинити забудову зелених зон. Крім

того, вперше в практиці розробки

генпланів ми забороняємо будів

ництво в центральній історичній

частині міста об’єктів підвищеної

поверховості та висотних об’єктів.

На сьогодні такої заборони немає.

Промзони будуть активно
використовуватись

— Дуже багато конфліктів в останні
роки, на жаль, трапляються у житло�
вих масивах. Наприклад, на вулиці
Анни Ахматової, 41—43 планували
звести великий торговельний центр
просто у дворі, під вікнами будинку. Як
такі моменти сьогодні регулюються?

— Питання будівництва житла та

інших об’єктів методом ущільнен

ня досить болюче, і не лише в Ки

єві. На початку роботи над Гене

ральним планом ми проаналізували

фактично всі рішення Київради

про відведення земельних ділянок

за останні 10 років. На сьогодні  від

ведено земельних ділянок, на яких

планується побудувати 20 млн кв.

м. На жаль, більшість з них розта

шована саме на міжбудинкових те

риторіях, тому будівництво цих об

’єктів можливе лише методом

ущільнення. Вихід із цієї ситуації —

прийняти новий Генплан і на його

основі провести зонінг територій,

яким будуть визначатися містобу

дівні умови і обмеження для кожної

території. Тоді не виникатиме пи

тань, який об’єкт і якої поверхово

сті може чи не може з’явитися у то

му чи іншому місці. Фрагменти зо

нінгу необхідно буде погоджувати

саме з територіальними громадами,

де планується нове будівництво. Та

ка практика розробки детальних

планів територій притаманна всій

цивілізованій Європі.

— Чи передбачається забудова
промислових зон, які сьогодні не ви�
користовуються за призначенням?

— Рівень забезпеченості житлом у

місті Києві значно нижчий, ніж у ін

ших європейських столицях. Він

складає лише 22 кв. м житлової пло

щі на одного мешканця. Тому у пла

нах досить високі темпи житлового

будівництва, в основному, на нових

територіях. Що стосується промис

лових територій, яких у місті разом з

комунальноскладською зоною при

близно 9 тисяч гектарів, то більшість

цих земель використовуються не

ефективно. І самі власники бажають

побудувати там нові об’єкти. Тож на

цих землях до 2025 року ми передба

чаємо будівництво близько 1,71,8

млн кв. м житла. Це зразкові житло

ві масиви зі школами, дитсадками,

розвиненою інфраструктурою тощо.

Нові станції метро 
та дворівневі розв’язки

— Велика складова документа —
міська інфраструктура. Вже днями
розпочинається реконструкція По�
штової площі. Що вона передбачає і
які проблеми вирішить?

— Поштова площа — це один із

найболючіших транспортних вуз

лів, який є у п’ятирічній програмі

першочергових заходів Генплану.

Щодо транспорту, то нами на най

ближчі роки закладається будів

ництво двох та більше дворівневих

транспортних розв’язок на рік.

Крім того, передбачено зведення в

середньому двох станцій метропо

літену на рік, добудова мостів. Вже

наступного року ми сподіваємося

запустити автомобільний рух по

ПодільськоВоскресенському мос

ту на Троєщину. Вартість цих об’єк

тів досить значна, але зараз столиця

має досить велику підтримку на

рівні держави. Тому ми за доручен

ням Олександра Попова після за

вершення обговорення Генплану,

його експертизи, винесемо цей до

кумент на розгляд уряду.

— Аби втілити усе заплановане у
Генплані, потрібно 62,5 мільярда до�
ларів. Зрозуміло, що вони мають бути
не з міського бюджету, а передусім у
вигляді інвестицій. Як ви гадаєте, це
буде цікаво інвесторам?

— Для реалізації запланованого

Генпланом потрібно 500 млрд гри

вень. Якщо ми хочемо досягти рівня

європейських столиць, таких як

Варшава чи Будапешт, нам потрібно

вкладати ці ресурси. До речі, з цих

500 мільярдів 80% — це інвестиційні

кошти, а якщо брати будівництво

житла — 90%. З огляду на це, сума

вже не виглядає такою нереальною,

навпаки, це досить реальні цифри.

Врешті, все залежатиме від темпів

наповнення державного бюджету та

ефективної реалізації проектів дер

жавноприватного партнерства, то

му що без цього неможливо залуча

ти інвестиції у місто

Підготувала Марія КАТАЄВА,
“Хрещатик”

В Голосієво відзначили 
річницю прийняття 
Декларації 
про державний 
суверенітет України
16 липня в У раїні відзначалася 22

річниця Де ларації про державний
с веренітет У раїни. Цей історичний
до мент мав надзвичайно вели е
значення в історії творення незалеж-
ності нашої держави, ос іль и офіцій-
но визнав необхідність подальшо о
розвит раїнсь ої нації та визна-

чив основні напрям и діяльності по дося ненню с веренітет .
З цієї на оди в за ладах льт ри та освіти Голосіївсь о о

район столиці відб лася низ а тематичних та інформаційно-
просвітниць их заходів. Та , в бібліоте ах район б ло ор анізо-
вано тематичні полиці “Де ларація: основні принципи державо-
творчих процесів” та “Історичне значення Де ларації”, ниж ові
вистав и “У раїно, моя алинова, в день народження шан прий-
май!”, “Енер ія народно о р х ”.
Про ці аві та невідомі сторін и історично о форм вання ра-

їнсь ої державності орист вачі бібліоте и № 152 змо ли дізна-
тися під час проведення інформаційної одини “День народжен-
ня держави”.
З метою патріотично о виховання підростаючо о по оління,

протя ом червня в приш ільних дитячих таборах район б ли
проведені правові бесіди: “Що для тебе У раїна?”, “Держава, я
б д вати ВАМ”, “Шлях У раїни до Незалежності”, он рс ма-
люн ів на асфальті “Моя мальовнича У раїна”, а та ож вистав а
дитячих малюн ів “Добрий рано , рідна У раїно!”

Одразу три мешканки 
Деснянського району 
відзначили своє сторіччя
Свій сотий день народження олі

др зів та родичів відсвят вали Ма-
рія Воробйова, Марія По оріла та
Ганна Ковален о. Крім рідних та
близь их, від імені олови Деснян-
сь ої РДА Ві тора Жеребню а жіно
їх домів ах привітали начальни
районно о правління праці та соці-
ально о захист населення Анастасія
Філонен о та дире тор територіаль-

но о центр з соціально о обсл ов вання Анатолій Бондарен о.
Усі три жін и мало схожі на ровесниць століття. Ви лядають

принаймні ро ів на 20 молодшими. До сво о ві ставляться жар-
тома і не вірять, що поповнили іль ість дов ожителів на планеті
Земля.
“Я ось навіть почала себе побоюватися”,— сміється Ганна Опа-

насівна Ковален о. Сьо одні літня жін а проживає з доч ою. На-
родилася селі М зичі Києво-Святошинсь о о район Київсь ої
області. В ро и війни її чолові воював на фронті, а сама жін а
працювала ол оспі. Вже повоєнний час сім’я разом з дітьми
переїхала до Києва.
Все життя проробила ол оспі й Марія Михайлівна По оріла.

Уроджен а села Вели а Вільшан а Василь івсь о о район Київ-
сь ої області, вона весь час прожила рідном селі. До столиці
переїхала після виход на пенсію, де живе разом із донь ою. Ма-
рія Михайлівна любить співати, ще й досі пам’ятає пісні молодо-
сті і підспів є, оли поч є люблен мелодію.
На сторіччя своєї старшої сестри Марії Євсти нєївни Воробйо-

вої приїхала із Мос ви і молодша сестра ювіляр и. Всьо о ж ро-
дині Воробйових б ло п’ятеро дітей. Народилася Марія Євсти нє-
ївна селі Боршево Рязансь ої області. В ро и ВВВ працювала на
війсь овом заводі. У 1946 році разом із чолові ом-фронтови ом
переїхала з Мос ви до Києва, де і залишилася. Тр довий шлях
жін и тривав з 12 до 85 ро ів, значн частин пропрацювала на
тютюновій фабриці

“Пам’ятаємо минуле 
заради майбутнього”
До Дня почат оборони міста

Києва 1941 році Святошинсь а
райдержадміністрація заплан ва-
ла провести походи та е с рсії
ветеранів та ш олярів до пам’ят-
них місць — 1-ї та 2-ї лінії оборони
Києва, м зеїв Вели ої Вітчизняної
війни 1941-1945 ро ів, історії Ки-
єва, до ш ільних м зеїв бойової
слави — зо рема ЗНЗ №№ 13, 35,
50, 223, 230 та Центр позаш іль-

ної роботи. Під час а ції “Милосердя” волонтери надавали посиль-
н допомо ветеранам ВВВ.
У Центральній районній бібліотеці ЦБС “Свічадо” (б львар Роме-

на Роллана, 13-в) до Дня почат оборони Києва 1941 році з 8 по
13 липня роз орн то ниж ов вистав “Пам’ятаємо мин ле зара-
ди майб тньо о”. До ва и читачів представлено вели ий вибір х -
дожньої літерат ри та періоди и про подви часни ів оборони міс-
та.
Районна влада має на меті посилити ва до повся денних по-

треб ветеранів ВВВ, сприяти поліпшенню їх соціально-поб тово о і
медично о обсл ов вання, надавати відповідно до за онодавства
цим ромадянам матеріальн підтрим

"Фактично вперше в практиці розробки генпланів
заборонено будівництво в центральній історичній
частині міста об’єктів підвищеної поверховості та

висотних об’єктів"

Новини районівСергій БРОНЕВИЦЬКИЙ: 

"Відповідно до нового Генплану 
в місті будуватиметься більше двох
транспортних розв’язок на рік"

Преподобний Сергій Радонезький, чудотворець

Подвижницьке життя преподоб

ного Сергія, до чернечого постри

гу — Варфоломія, почалося у глу

хому лісі, на пагорбі Маковець, де

нині стоїть ТроїцеСергієва лавра.

Тут Варфоломій із братом Стефа

ном побудували дерев’яну келію i

церкву в ім’я Пресвятої Тройці. Не

забаром Стефан покинув це місце i

переселився до московського Бого

явленського монастиря. А Варфо

ломій прийняв постриг i залишив

ся на самоті. Згодом до нього поча

ли приходити інші ченці i будувати

поряд свої келії. 3 часом вони пере

конали Сергія прийняти над ними

ігуменство. У своєму монастирі

преподобний встановив правило,

за яким ченці мали жити від своїх

трудів, у чому сам подавав їм при

клад.

За словами сучасників, Сергій

“тихими і лагідними словами” впли

вав на загрубілі й жорстокі серця.

Він дуже часто примиряв ворогу

ючих князів. Завдяки його благосло

венню, молитвам та духовній під

тримці, руські воїни під проводом

Димитрія Донського перемогли в

Куликовській битві, поклавши по

чаток завершенню епохи Золотоор

динської навали. Великим авторите

том користувався преподобний у

митрополита Алексія, який хотів ба

чити його своїм наступником на

митрополичій кафедрі, проте пре

подобний, виявляючи смирення,

відмовився.

Премудрий Єпифаній, який опи

сав життя преподобного Сергія, го

ворив: “Преподобний ігумен, отець

наш Сергій, старець дивний, добро

чинством усяким прикрашений,

привітний, миролюбний, завжди

втішить і привітає, обігріє і нагодує

подорожнього. Більше ж за все стя

жав він смирення, любов нелице

мірну і мав любляче серце”.

Прославився преподобний Сергій

особливим шануванням i розумін

ням глибин тайни Пресвятої Tpoйці.

За доброчинне життя Господь наді

лив преподобного даром чудотво

ріння.

Досягнувши глибокої старості,

преподобний, прозрівши свою кон

чину за півроку, закликав до себе

братію й благословив на ігуменство

досвідченого в духовному житті та

слухняності учня — преподобного

Никона. Братії він заповів строго

зберігати чистоту Православної ві

ри, дотримуватися однодумності,

чистоти душевної та тілесної, мати

страх Божий, любов нелицемірну,

віддалятися від злих бажань. Препо

добний мирно переставився до Бога

25 вересня (за ст. ст.) 1392 року.

Через 30 років преподобний Сергій

явився одному благочестивому чоло

вікові, який жив поблизу обителі, й

повелів передати ігумену Никону та

братії: “Навіщо стільки часу залиша

єте мене у гробі, землею покритим?”

Преподобний Никон, приступа

ючи до будівництва мурованого хра

му на честь Святої Тройці, знайшов

та дістав із землі мощі духовного

свого наставника. При відкритті

гробу розлилися незвичайні пахощі.

І не тільки тіло чудотворця виявило

ся нетлінним, а й одяг його не був

ушкоджений.

Мощі на деякий час поставлені

були в дерев’яній Троїцькій церкві,

згодом місцем спокою преподобно

го Сергія став кам’яний храм, над

прикрашенням якого потрудилися

іконописці Даниїл Чорний та пре

подобний Андрій Рубльов. Тут святі

мощі спочивають і донині.

Церква іменує преподобного Сер

гія великим подвижником. Він ве

ликий своїм істинно християнським

терпінням. Він терпів самоту в дикій

хащі лісу. Терпів, коли в скрутні ро

ки голодував зі своєю братією. Він

терпів норовливих. Терпів він про

тягом усього подвижницького життя

до кінця своїх днів. Як зазначає

Предстоятель Української Право

славної Церкви Блаженніший Мит

рополит Володимир, своїм терпін

ням преподобний вказує і нам на іс

тинний шлях: у терпінні, через мо

литву, покаяння, добрі справи та

любов до ближнього стяжати мир

душі, необхідний для того, щоб вона

стала вмістилищем Святого Духа,

Який преображає людину і приво

дить до Царства Небесного

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної
церкви

У столиці триває об ово-
рення найважливішо о ар-
хіте т рно о до мента —
Генплан Києва до 2025
ро . Перед затверджен-
ням, йо о мають по одити
всіх районах столиці, а

базові п н ти винес ть на
Перший місь ий референ-
д м. До ладніше про це
про рамі “У центрі ва и”
на теле аналі “Київ” роз-
повів начальни КО “Ін-
стит т Генерально о план
м. Києва” Сер ій Броне-
виць ий.
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18 липня Православна
Цер ва вшанов є пам’ять
преподобно о Сер ія, і -
мена Радонезь о о, вели-
о о ч дотворця. Шість
століть том він ніс свій
земний подви , я ом ми
не перестаємо див ватися
й нині.
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.11 № 1100/7336

“Про бюджет міста Києва на 2012 рік”
Рішення Київської міської ради № 655/7992 від 12 липня 2012 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 04.07.12 №1157 “Про схвалення проекту рішення Київської міської ради “Про вне�
сення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.11 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 29.12.11 №1100/7336
“Про бюджет міста Києва на 2012 рік” такі зміни:

1.1. У пункті 1:
1.1.1. У підпункті 1.1 цифри “17 174 415,58”, “2 469 821,6”  замінити

цифрами “20 613 157,28”, “5 863 455,3” відповідно.
1.1.2. Викласти у новій редакції підпункти 1.1.6, 1.1.8 пункту 1:
“1.1.6. На підтримку реформування системи охорони здоров’я (при%

дбання медичного автотранспорту, автотранспорту, техніки, інвентарю та
медичного обладнання для центрів первинної медичної (медико%санітар%
ної) допомоги) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та 
м. Києві у сумі 60 000,0 тис гривень.

1.1.8. На придбання медикаментів та виробів медичного призначення
для забезпечення швидкої медичної допомоги — 19 757,4 тис гривень.”.

1.1.3. Доповнити підпункт 1.1 новим підпунктом 1.1.15:
“1.1.15. На погашення заборгованості з різниці в тарифах на тепло%

ву енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідве%
дення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню,
яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової
енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведен%
ня тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами дер%
жавної влади чи місцевого самоврядування — 3 393 633,7 тис гри%
вень.”.

У зв’язку з цим підпункти 1.1.15%1.1.20 вважати відповідно підпункта%
ми 1.1.16%1.1.21.

1.1.4. У підпункті 1.2 цифри “2 412 717,6”, “1 489 340,0” замінити циф%
рами “5 851 459,3”, “1 521 048,0” відповідно.

1.2. У пункті 2 цифри “18 394 807,82”, “14 168 584,99”, “3 716 931,65”
замінити цифрами “21 988 746,62”, “14 167 428,49”, “7 312 026,95” від%
повідно.

1.3. У пункті 3:
1.3.1. У підпункті 3.1 цифри “622 211,18” замінити цифрами 

“623 367,68”.
1.3.2. У підпункті 3.1.1 цифри “111 170,0” замінити цифрами 

“112 326,5”.
1.3.3. У підпункті 3.2 цифри “2 400 150,0” замінити цифрами 

“4 244 952,90”.
1.3.4. У підпункті 3.2.2 цифри “2 400 000,0” замінити цифрами 

“4 244 802,9”.
1.3.5. У підпункті 3.4 цифри “3 702 464,05” замінити цифрами 

“5 703 620,55”.
1.3.6. У підпункті 3.4.1 цифри “111 170,0” замінити цифрами 

“112 326,5”.
1.3.7. У підпункті 3.4.3 цифри “3 500 000,0” замінити цифрами 

“5 500 000,0”.
1.4. У пункті 10 цифри “6 739 481,27” замінити цифрами 

“6 759 683,37”.
1.5. У підпункті 11.1 пункту 11 цифри “9 520 000,0” замінити цифрами

“11 520 000,0”.
2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3, 3.1, 6, 7, 8, 13 до рішення

Київради від 29.12.11 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”.
3. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити

це рішення у газеті “Хрещатик” у десятиденний термін з дня прийняття.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі%

сію Київської міської ради з питань бюджету та соціально%економічного
розвитку.

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега 

Додаток 13
В редакції, затвердженій рішенням Київської міської ради від  12.07.2012 р. № 655/7992

ПЕРЕЛІК
підприємств і організацій, яким надаються пільги по сплаті земельного податку на 2012 рік

№ 
з/п

Назва підприємства, організації Розмір
пільги, %

Період, на який
надається пільга

Цільове призначення пільги

1 2 3 4 5

1 Національний комплекс "Експоцентр України" 95 з 1 січня  по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

2 Державне підприємство "Національний культурно!
мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"

95 з 1 січня  по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

3 Державне підприємство "Санаторій "Конча!Заспа" 95 з 1 січня  по 31
грудня

На здешевлення вартості путівок
для пільгових категорій
населення та поточне утримання

4 Комунальне підприємство "Автотранспортне
підприємство виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)"

99 з 1 січня  по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

5 Комунальне підприємство "Водно!інформаційний центр" 99 з 1 січня  по 31
грудня

На оновлення виставкової
експозиції, поточний ремонт
споруд, сплату податків до
бюджету

6 Комунальне підприємство "Київський метрополітен",
структурні підрозділи без права юридичної особи:
електродепо "Дарниця", електродепо "Оболонь",
електродепо "Харківське", вагоноремонтний завод,
ескалаторна служба, служба колії, тунельних споруд і
будівель, служба сигналізації, служба електропостачання,
електромеханічна служба, служба матеріально!технічного
постачання, служба руху, комерційна служба, дирекція
будівництва метрополітену, служба соціального
забезпечення, служба інформаційних технологій та зв'язку

99 з 1 січня  по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

7 Комунальна корпорація "Київавтодор" та підприємства і
структурні підрозділи, що входять до її складу (крім
земельних ділянок, зайнятих об'єктами зовнішньої
реклами, малими архітектурними формами,
паркувальними майданчиками): комунальне
підприємство "Шляхово!експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на
них Голосіївського району", комунальне підприємство
"Шляхово!експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Дарницького району", комунальне підприємство
"Шляхово!експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Деснянського району", комунальне підприємство
"Шляхово!експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Оболонського району", комунальне підприємство
"Шляхово!експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Печерського району", комунальне підприємство
"Шляхово!експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Подільського району", комунальне підприємство
"Шляхово!експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Солом'янського району", комунальне підприємство
"Шляхово!експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
"Магістраль", комунальне підприємство по ремонту та
утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст",
комунальне підприємство електромереж зовнішнього
освітлення м. Києва "Київміськсвітло", комунальне
автотранспортне підприємство № 273901, комунальне
підприємство "Учбово!курсовий комбінат", комунальне
підприємство "Підрядне спеціалізоване шляхове
ремонтно!будівельне управління", комунальне
підприємство "Підрядне спеціалізоване підприємство
будівельно!електромонтажних робіт"

99 з 1 січня  по 31
грудня

На утримання вулично!
дорожньої мережі м. Києва

8 Комунальне підприємство "Київпастранc" та його
структурні підрозділи: 
тролейбусне ремонтно!експлуатаційне депо №1,
тролейбусне ремонтно!експлуатаційне депо №2,
тролейбусне ремонтно!експлуатаційне депо №3,
Куренівське тролейбусне ремонтно!експлуатаційне депо,
Подільське трамвайне ремонтно!експлуатаційне депо,
Трамвайне ремонтно!експлуатаційне депо ім. Т. Г.
Шевченка, Дарницьке трамвайне ремонтно!
експлуатаційне депо, автобусний парк №1, автобусний
парк №2, автобусний парк №3, автобусний парк №4,
автобусний парк №5, автобусний парк №6, автобусний
парк №7, автобусний парк №8; 
відокремлені структурні підрозділи: 
фунікулер, автостанція "Видубичі",  служба утримання
рухомого складу та транспортної інфраструктури, служба
колії, служба енергетичного забезпечення, служба
організації руху, служба організації збору та обліку
виручки, служба автоматики та зв'язку, служба утримання
об'єктів допоміжної інфраструктури, дирекція по
будівництву об'єктів наземного пасажирського
транспорту, навчально!курсовий комбінат

99 з 1 січня  по 31
грудня

На здешевлення тарифів з
пасажирських перевезень

9 Відкрите акціонерне товариство "Спеціалізоване
управління протизсувних підземних робіт"

99 з 1 січня з по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

10 Управління ритуальних послуг виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації):
комунальне підприємство по переробці нерудних
будівельних матеріалів, Київське комунальне
автотранспортне підприємство №2737, комунальне
підприємство підрядне спеціалізоване ремонтно!
будівельне управління, Ритуальна служба спеціалізоване
комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат
підприємств комунально ! побутового обслуговування"

99 1 січня  по 31
грудня

На здешевлення послуг для
населення

11 Публічне акціонерне товариство "Київспецтранс" (ділянки
за адресами: вул. Наддніпрянське шосе, 2 (виробничі
споруди зливної станції); вул.Червонопрапорна, 94!97
(карти складування будівельних відходів); вул. Маміна!
Сибіряка, (виробничі споруди зливної станції)

99 1 січня  по 31
грудня

На здешевлення тарифів з
надання послуг з санітарної
очистки

12 Київське комунальне виробниче підприємство
"Міськпаливо"  (ділянка за адресою: Саперно!
Слобідський проїзд, 4)

95 з 1 січня  по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

13 Київське будівельно!монтажне експлуатаційне
управління №1 Південно!Західної залізниці в частині
площ, що орендує навчальний заклад освіти "Гімназія
"Європа" (фактична адреса: 02099, м. Київ, вул.
Санаторна, 12/1, юридична адреса: 01021, м. Київ,
вул. Інститутська, 16, кв. 4)

95 з 1 січня  по 31 грудня На покращення харчування та
медичне забезпечення учнів,
комп'ютеризацію та
інформатизацію

14 Авіаційний науково!технічний комплекс ім. Антонова
в частині площ, що орендує навчальний заклад освіти
"Гімназія "Прем'єр" Київської академії наук (фактична
адреса: 04128,  м. Київ, вул. Туполєва, 3, юридична
адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 16, кв. 4)

95 з 1 січня  по 31 грудня На покращення харчування та
медичне забезпечення учнів,
комп'ютеризацію та
інформатизацію

15 Управління освіти Оболонського району в частині
площ, що орендують  Спілка матерів розумово
відсталих інвалідів Оболонського району м. Києва
"Сонячний промінь",  благодійне товариство
допомоги інвалідам та особам з інтелектуальною
недостатністю "Джерела",  творче об'єднання дітей та
інвалідів з фізичними обмеженнями "Студія ДІМФО",
товариство реабілітації дітей!інвалідів м. Києва
"Дитинство",  громадська організація "Центр інвалідів
! спинальників "Відродження !АРС"

99,9 з 1 січня  по 31 грудня На відшкодування витрат з
утримання

16 Комунальне підприємство "Госпкомобслуговування"
(ділянки за адресами: вул. Хрещатик, 10!б; 32!а
(літери "А!2", "В"); вул. Будіндустрії, 9!а в частині
площ земельних ділянок, які припадають на
орендарів, які користуються пільгами по сплаті
податку за землю відповідно до чинного
господарства, а також в частині орендованих площ за
адресами: вул. Хрещатик, 36 та вул. Богдана
Хмельницького, 6!а) 

99,9 з 1 січня  по 31 грудня На придбання та введення в
експлуатацію обладнання та
устаткування з метою поліпшення
технічного рівня, підвищення
кваліфікації працівників, на сплату
платежів до бюджету,
комунальних послуг, на покриття
витрат на виконання робіт та
надання послуг бюджетним
організаціям, які не були включені
до калькуляцій вартості послуг при
їх плануванні

17 Публічне акціонерне товариство "Акціонерна
компанія "Київводоканал" та його структурні
підрозділи без права юридичної особи: Департамент
експлуатації водопровідного господарства,
Департамент експлуатації каналізаційного
господарства, Технічний департамент, Розрахунковий
департамент, Управління капітального будівництва

99,9 з 1 січня  по 31 грудня На зменшення заборгованості
минулих років з різниці в тарифах
на послуги з водопостачання та
водовідведення 

18 Комунальне підприємство "Плесо" 99,9 з 1 січня  по 31 грудня На покриття витрат підприємства,
пов'язаних з утриманням в
належному санітарному стані зон
відпочинку біля води та міських
пляжів, утриманням очисних
споруд зливових вод

19 Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт
"Київ" (Жуляни)

95 з 1 січня  по 31 грудня На завдання і заходи Державної
програми, реконструкцію штучної
злітно!посадкової смуги, руліжних
доріжок, місць стоянок повітряних
суден, перону, зокрема
світлосигнального обладнання,
реконструкцію огорожі по
периметру аеродрому,
реконструкцію існуючого
пасажирського терміналу з
привокзальною площею та
паркінгом на 200 автомобілів,
реконструкцію зовнішніх
інженерних мереж під
будівництво нового терміналу та
привокзальної площі

20 Київська міська рада в частині площ, що орендують
комунальне підприємство "Кобза" та комунальне
підприємство "Госпкомобслуговування" за адресою:
вул. Хрещатик, 36

99,9 з 1 січня  по 31 грудня

21 Структурні підрозділи і підприємства, що входять до
складу  Київського комунального об`єднання
зеленого будівництва та експлуатації  зелених
насаджень міста "Київзеленбуд" (крім земельних
ділянок, зайнятих об'єктами зовнішньої реклами,
малими архітектурними формами, паркувальними
майданчиками): Без створення юридичної особи:
міська станція захисту зелених насаджень, міський
декоративний розсадник "Теремки", служба
експлуатації житлового будинку!гуртожитку;
Юридичні особи: комунальне підприємство
"Дарницьке лісопаркове господарство", комунальне
підприємство "Святошинське лісопаркове
господарство", комунальне підприємство
"Лісопаркове господарство "Конча!Заспа"

99,9 з 1 січня  по 31 грудня На виконання робіт з озеленення,
догляду за зеленими
насадженнями, благоустрою
територій

22 Відкрите акціонерне товариство "Київхімволокно" 99 з 1 січня  по 31 грудня На погашення пільгових пенсій

23 Державне територіально!галузеве об'єднання
"Південно!Західна залізниця"

99 з 1 квітня по 31
грудня

На погашення заборгованості КП
"Київпастранс" пов'язаної з
забезпеченням функціонування
проекту "Міська електричка"

24 Центральний спортивно!технічний клуб водних видів
спорту (фактична адреса: м. Київ, Труханів острів,
Паркова дорога, 1/2 юридична адреса: 04071, м. Київ,
вул. Оболонська, 21)

99,9 з 1 червня по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

25 Дитячо!юнацька спортивна школа з академічного
веслування "Буревісник"  (фактична та юридична
адреса: 04070, м. Київ, Труханів острів, Паркова
дорога, 18)

99,9 з 1 червня по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

26 Дитячо!юнацька спортивна школа з академічного
веслування "Славутич" (фактична та юридична
адреса: 04070, м. Київ, Труханів острів, Паркова
дорога, 24)

99,9 з 1 червня по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

27 Дитячо!юнацька спортивна школа з академічного
веслування та веслування на байдарках і каноє "Київ"
(фактична та юридична адреса: 04070, м. Київ,
Труханів острів, Паркова дорога, 14)

99,9 з 1 червня        по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

28 Комплексна дитячо!юнацька спортивна школа "Пуща!
Водиця"  (фактична та юридична адреса: 04075, 
м. Київ, вул. Гамарника, 54)

99,9 з 1 червня        по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

29 Дитячо!юнацька учбово!спортивна база "Зеніт"
(фактична та юридична адреса: 04070, м. Київ,
Труханів острів, Паркова дорога, 28)

99,9 з 1 червня        по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

30 Водно!веслувальна база "Динамо" (фактична адреса:
04114, м. Київ, Труханів острів, Паркова дорога, 6,
юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська,
29)

99,9 з 1 червня        по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

31 Стрілецький тир "Динамо" (фактична адреса: 03049,
м. Київ, вул. Курська, 4  , юридична адреса: 01021, м.
Київ, вул. Інститутська, 29)

99,9 з 1 червня        по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

32 Кінноспортивна база "Динамо" (фактична адреса:
03143, м. Київ, вул. Заболотного, 13, юридична
адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 29)

99,9 з 1 червня        по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

33 Спеціалізована дитячо!юнацька спортивна школа
олімпійського резерву з вітрильного спорту
(фактична та юридична адреса: м. Київ, вул.
Прирічна, 30 затока "Собаче гірло")

99,9 з 1 червня        по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

34 Підприємство "Центральний спортивно!технічний
клуб авіаційного моделізму", яке засноване на
власності обєднання громадян (фактична адреса:
Кордодроми ! м. Київ, Труханів острів, юридична
адреса: 03056, м. Київ, вул. Гетьмана, 27)

99,9 з 1 червня        по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

35 Палац підводного спорту ТОВ "Школа плавання і
здоров'я" (фактична та юридична адреса: 02094, м.
Київ, вул. Івана Сергієнка, 2/3)

99,9 з 1 червня        по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

36 Спортивний комплекс Головного управління по
фізичній культурі та спорту КМДА  (фактична адреса:
м. Київ, Труханів острів, Паркова дорога, 10,
юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12)

99,9 з 1 червня        по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

37 Київська міська школа вищої спортивної
майстерності (фактична та юридична адреса: 02098
м.Київ, пр.Тичини 18)

99,9 з 1 червня        по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

38 Будинок фізкультури "Динамо" Центральна рада ФСТ
"Динамо" України (фактична та юридична адреса:
252024, м. Київ, вул. П. Орлика, 15)

99,9 з 1 червня        по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

39 Дитячо!юнацька спортивна школа № 7 (байдарка і
каное) (фактична та юридична адреса: 04070,      м.
Київ, Паркова дорога, 14)

99,9 з 1 червня        по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

40 КДЮСШ "Маяк" (фактична та юридична адреса: м.
Київ, вул. Прирічна, 30!А затока "Собаче гірло")

99,9 з 1 червня        по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

41 СДЮШОР з Боротьби та боксу (фактична та
юридична адреса: м. Київ, Контрактова Площа, 10 В)

99,9 з 1 червня        по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

42 Дитячо!юнацька організація фізкультурно!
спортивний центр "Форма" (фактична  адреса:    м.
Київ, Дніпровський район, вул. Малишко, 15/1)

99,9 з 1 червня        по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

43 Комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико!санітарної допомоги №1
Дніпровського району  м. Києва"

99,9 з 1 червня        по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

44 Комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико!санітарної допомоги №2
Дніпровського району м. Києва"

99,9 з 1 червня        по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 18 липня 2012 року

Про створення тимчасової контрольної комісії Київради з питань управління
корпоративними правами та проведення 25.04.2012 чергових загальних зборів

акціонерів акціонерного товариства холдингової компанії “Київміськбуд”
Рішення Київської міської ради № 584/7921 від 24 травня 2012 року 

Відповідно до статей 26, 48 та 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 28 Статуту територіальної гро�
мади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, статті 16 Регламенту Київської місь�
кої ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770, з метою здійснення ефективного контролю
щодо управління корпоративними правами територіальної громади міста Києва в АТХК “Київміськбуд” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову контрольну комісію (далі — комісія) Київради з
питань управління корпоративними правами та проведення 25.04.2012
чергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства холдинго%
вої компанії “Київміськбуд” у складі:

голова комісії — ПАВЛИК Віталій Андрійович, депутат Київради;
члени комісії:
— ГАЙДУК Віталій Михайлович, депутат Київради;
— ГРІНЮК Віктор Ростиславович, депутат Київради;
— ДМИТРУК Юрій Павлович, депутат Київради;
— ІВАНОВ Петро Федорович, депутат Київради;
— КОВАЛЕНКО Анатолій Андрійович, депутат Київради;
— КУРИЛИЧ Мирон Ярославович, депутат Київради;
— ЛОЙФЕНФЕЛЬД Олександр Якович, депутат Київради;
— МЕЛІХОВА Тетяна Іванівна, депутат Київради;
— МОСКАЛЬ Денис Денисович, депутат Київради;
— ОМЕЛЬЯНЕНКО Олексій Анатолійович, депутат Київради;
— ШЛАПАК Алла Василівна, депутат Київради;
— ШПАК Ігор В’ячеславович, депутат Київради;
— ЯРОШЕНКО Роман Валерійович, депутат Київради.
2. Визначити такі завдання комісії:
2.1. Контроль за станом управління корпоративними правами терито%

ріальної громади м. Києва в АТХК “Київміськбуд”.

2.2. Здійснити контроль відповідності вимогам законів України та рі%
шень Київської міської ради проведення 25.04.2012 чергових загальних
зборів акціонерів акціонерного товариства холдингової компанії “Київ%
міськбуд” та прийняття на них відповідних рішень.

3. Для виконання покладених на комісію завдань комісія має право у
десятиденний термін отримувати від виконавчого органу Київської місь%
кої ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних під%
розділів та АТХК “Київміськбуд” документи, необхідні для виконання по%
кладених на комісію завдань, а також заслуховувати необхідну інформа%
цію.

4. Комісії за результатами роботи протягом п’яти місяців надати звіт та
внести пропозиції на розгляд Київської міської ради.

5. Матеріально%технічне, інформаційне та організаційне забезпечен%
ня роботи тимчасової контрольної комісії покласти на секретаріат Київ%
ради.

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

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі%
сію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Про внесення змін до підпунктів 2.1, 2.2 та 2.3 пункту 2 рішення 
Київської міської ради від 27.10.2011 № 396/6612
Рішення Київської міської ради від 24 травня 2012 року № 590/7927

Відповідно до статті 56, частини п’ятої статті 57, статей 59, 78 Господарського кодексу України, пункту 31 статті 26, частини п’ятої
статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Київської міської ради від 09.09.2010
№ 7/4819 “Про питання організації управління районами в місті Києві”, від 02.12.2010 № 284/5096 “Про питання комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 “Про питання організації управління районами в місті Києві”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до підпунктів 2.1, 2.2 та 2.3 пункту 2 рішення Київської
міської ради від 27.10.2011 № 396/6612 “Про деякі питання діяльності ко%
мунальних підприємств, що належать до комунальної власності територі%
альної громади м. Києва та передаються до сфери управління Деснян%
ської районної в місті Києві державної адміністрації” та викласти їх у такій
редакції:

“2. Припинити діяльність державного комунального підприємства по
утриманню будівель, споруд та прибудинкової території Ватутінського
району м. Києва “Житлоремфонд” шляхом приєднання до комунального
підприємства по утриманню житлового господарства “Житлорембудсер%
віс” Деснянського району м. Києва.

2.1. Визначити, що комунальне підприємство по утриманню житлово%
го господарства “Житлорембудсервіс” Деснянського району м. Києва є

правонаступником комунального підприємства по утриманню будівель,
споруд та прибудинкової території Ватутінського району м. Києва “Житло%
ремфонд”.

2.2. Припинити діяльність комунального підприємства “Школяр” Дес%
нянської районної у м. Києві ради шляхом приєднання до комунального
підприємства “Зеніт” Деснянського району м. Києва.

2.3. Визначити, що комунальне підприємство “Зеніт” Деснянського
району м. Києва є правонаступником комунального підприємства “Шко%
ляр” Деснянської районної у м. Києві ради. “.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі%
сію Київради з питань власності.

Київський міський голова
Л. Черновецький

45 Комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико!санітарної допомоги №3
Дніпровського району м. Києва"

99,9 з 1 червня        
по 31 грудня

На відшкодування витрат з утримання

46 Комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико!санітарної допомоги №4
Дніпровського району м. Києва"

99,9 з 1 червня        
по 31 грудня

На відшкодування витрат з утримання

47 Комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико!санітарної допомоги "Русанівка"
Дніпровського району м. Києва"

99,9 з 1 червня        
по 31 грудня

На відшкодування витрат з утримання

48 Комунальне некомерційне підприємство "Клініко!
діагностичний центр Дніпровського району 
м. Києва"

99,9 з 1 червня        
по 31 грудня

На відшкодування витрат з утримання

49 Комунальне некомерційне підприємство "Клініко!
діагностичний центр дитячий Дніпровського району
м. Києва"

99,9 з 1 червня        
по 31 грудня

На відшкодування витрат з утримання

50 Комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико!санітарної допомоги №1
Дарницького району м. Києва"

99,9 з 1 липня 
по 31 грудня

На відшкодування витрат з утримання

51 Комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико!санітарної допомоги №2
Дарницького району м. Києва"

99,9 з 1 липня 
по 31 грудня

На відшкодування витрат з утримання

52 Комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико!санітарної допомоги №3
Дарницького району 
м. Києва" 

99,9 з 1 липня 
по 31 грудня

На відшкодування витрат з утримання

53 Комунальне некомерційне підприємство
"Консультативно!діагностичний центр №2
Дарницького району м. Києва"

99,9 з 1 липня 
по 31 грудня

На відшкодування витрат з утримання

54 Комунальне некомерційне підприємство
"Консультативно!діагностичний центр дитячий
Дарницького району м. Києва"

99,9 з 1 липня 
по 31 грудня

На відшкодування витрат з утримання

Заступник міського голови � секретар Київради Г. Герега

Про направлення депутатських запитів Київському міському голові 
та посадовим особам

Рішення Київської міської ради від 26 квітня 2012 року № 463/7801
Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та восьмої статті 49 Закону Укра�

їни “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 9.2 статті 9 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Ки�
ївради від 14.07.2011 № 383/5770, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити посадовим особам депутатські запити, внесені депутата%
ми Київради та підтримані на пленарному засіданні Київради 26.04.2012,
згідно з додатком.

2. Посадовим особам, яким направлено депутатський запит, надати
офіційну письмову відповідь на нього Київраді і депутатам Київради про%
тягом десяти днів з дня отримання запиту.

3. Взяти до відома частину четверту статті 22 Закону України “Про ста%

тус депутатів місцевих рад”, в якій зазначено, що якщо запит з об’єктив%
них причин не може бути розглянутий у встановлений Київрадою строк,
то посадова особа зобов’язана письмово повідомити про це Київраді та
депутатові Київради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який
не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Додаток до рішення Київради від 26.04.2012 № 463/7801

Депутатські запити Київському міському голові та посадовим особам, внесені 
депутатами Київради та підтримані на пленарному засіданні Київради 26.04.2012 Заступник міського голови — секретар Київради

Г. Герега

12. Новак Наталія Василівна Голові Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації Вітковському С. І. Щодо демонтажу
тимчасових споруд на вул. Тростянецькій

13. Новак Наталія Василівна Начальнику Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві, полковнику міліції Грінцевичу І. П. Щодо
притягнення до адміністративної відповідальності власників тимчасових споруд для здійснення
підприємницької діяльності

14. Новак Наталія Василівна Директору інституту "Київдормістпроект" ПАТ "Київпроект" Воробйову В. В. Щодо звернення 
гр. Цимбаленко М. В.

15. Новак Наталія Василівна Генеральному директору комунальної корпорації "Київавтодор" Глінському Г. Я. Щодо звернення 
гр. Цимбаленко М. В.

16. Новак Наталія Василівна Начальнику ДТГО "Південно!Західної залізниці" Кривопішину О. М. Щодо звернення гр. Цимбаленко М. В.

17. Карпунцов Валерій
Віталійович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П. Щодо ліквідації аварійної ситуації, що
склалася внаслідок провалу дорожнього покриття

18. Странніков Андрій
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П. Щодо звернення мешканців буд. № 6
на бульв. Бучми у Дніпровському районі

Депутатська фракція "Блок Юлії Тимошенко � "Батьківщина"

19. Мельник Сергій
Миколайович

Голові Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації Вітковському С. І. Щодо передачі в
оренду майна, яке обліковується на балансі КП "Екологія"

20. Бригинець Олександр
Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П. Щодо вжиття невідкладних заходів
для збереження історичної території, на якій відбудовується Стрітенська церква

21. Бригинець Олександр
Михайлович

Начальнику ГУ МВС України в місті Києві Крикуну О. О. Щодо вжиття невідкладних заходів для
збереження історичної території, на якій відбудовується Стрітенська церква

22. Бригинець Олександр
Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П. Щодо недопущення скорочення
працівників методичного кабінету Головного управління культури виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації)

23. Меліхова Тетяна Іванівна Заступнику міського голови ! секретарю Київради Герезі Г. Ф. Голові Київської міської державної
адміністрації Попову О. П. Щодо доступу до адміністративної будівлі Київради

Депутатська фракція "Партія регіонів"

24. Тесленко Павло Петрович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П. Щодо завершення робіт з
каналізування приватного сектора ДВРЗ

Депутатська фракція "Демократична партія України"

25. Костюк Світлана
Миколаївна

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П. Щодо відновлення роботи бюветного
комплексу на просп. Г. Гонгадзе, 9!а у Подільському районі

26. Костюк Світлана
Миколаївна

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П. Щодо проведення ремонту під'їзду 
№ 5 у буд. № 9 на просп. Г. Гонгадзе у Подільському районі

Депутатська група "Соціальна справедливість"

27. Шлапак Алла Василівна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П. Щодо прибудинкової території 
буд. № 22 та № 26 на вул. Кіквідзе

Депутатська фракція "Народна Партія"

28. Пономаренко Валерій
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П. Щодо проведення перевірки при
закупівлі продукції та послуг за державні кошти структурними підрозділами Київської міської
державної адміністрації

29. Овраменко Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П. Щодо необхідності встановлення
світлофора на аварійно небезпечній ділянці дороги у житловому масиві Райдужний у Дніпровському
районі

30. Овраменко Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П. Щодо надання житла 
гр. Чмирженському В. А.

31. Овраменко Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П. Щодо питання приватизації гаража 
гр. Теплюка О. Д.

32. Овраменко Олена
Вікторівна

Першому заступнику голови Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації Кравченку 
С. О. Щодо необхідності ремонту асфальтового покриття на прибудинковій території буд.№ 8 
на просп. Генерала Ватутіна у Дніпровському районі

Депутатська фракція "Республіка Київ"

33. Давиденко Олексій
Володимирович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Кучуку М. І. Начальнику Головного
управління охорони здоров'я виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) Мохорєву В. А. Директору КП "Інженерний центр" Кострову А. Б. Щодо фірм!
підрядчиків, які здійснюють ремонтні роботи медичних установ в 1,5 км зоні НСК "Олімпійський"

34. Давиденко Олексій
Володимирович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Голубченку А. К. Щодо підготовки та
проведення у м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

35. Давиденко Олексій
Володимирович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Голубченку А. К. Начальнику Головного
управління промислової, науково!технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) Денисюк Л. В. Щодо демонтажу МАФів на основних
в'їзних шляхах до м. Києва

36. Давиденко Олексій
Володимирович

Начальнику Головного фінансового управління виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) Репіку В. М. Начальнику Головного управління сім'ї, молоді та спорту
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) Вовку В. С. Щодо
фінансування ЗАТ "Гандбольний клуб "Київ!Спартак"

37. Давиденко Олексій
Володимирович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Крамаренку Р. М. Директору КП
"Фармація" Гудзенку О. П. Щодо фінансової діяльності КП "Фарамація"

38. Петькун Олег Дмитрович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П. Щодо ремонту проїжджих частин
доріг Південної Борщагівки

39. Петькун Олег Дмитрович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П. Щодо незадовільного стану будівлі
ЗНЗ № 297 на вул. Жолудєва, 3!г у Святошинському районі

40. Петькун Олег Дмитрович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П. Щодо відновлення роботи бювету
питної води на вул. Булгакова, 11

41. Петькун Олег Дмитрович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П. Щодо незадовільної роботи ПАТ
"Київенерго" та АК "Київводоканал"

42. Петькун Олег Дмитрович Заступнику міського голови ! секретарю Київради Герезі Г. Ф. Щодо проекту рішення Київради про
передачу земельної ділянки гр. Марченку П. Є.

43. Петькун Олег Дмитрович Голові Святошинської районної в м. Києва державної адміністрації Рюмшину С. М. Щодо
фінансування закладів освіти Святошинського району

Депутатська фракція "Спортивний Київ"

44. Самохін Олексій
Юрійович

Заступнику міського голови ! секретарю Київради Герезі Г. Ф. Щодо звернення громадського
об'єднання киян "Мій Київ"

Депутатська фракція "Сильна Україна"

45. Парцхаладзе Лев
Ревазович

Київському міському голові Черновецькому Л. М. Щодо скарг мешканців Святошинського району

46. Парцхаладзе Лев
Ревазович

Київському міському голові Черновецькому Л. М. Щодо звернення членів громадської організації
"Всеукраїнська спілка автомобілістів"

47. Парцхаладзе Лев
Ревазович

Голові постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально!економічного розвитку 
Ярошенку Р. В. Щодо надання інформації

48. Парцхаладзе Лев
Ревазович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П. Щодо звернення членів громадської
організації "Всеукраїнська спілка автомобілістів"

49. Парцхаладзе Лев
Ревазович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Новохатьку Л. М. Щодо програми
"Будівництво дитячих та спортивних майданчиків у м. Києві на 2009 ! 2012 рр."

50. Парцхаладзе Лев
Ревазович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Новохатьку Л. М. Щодо
Святошинського району міста Києва

51. Парцхаладзе Лев
Ревазович

Начальнику Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) Целовальнику С. А. Щодо звернення голови
парафіяльної ради ! настоятеля, протиієрея Михайла Йосифчука

52. Парцхаладзе Лев
Ревазович

Начальнику Головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) Вовку В. С. Щодо Святошинського району міста Києва

53. Парцхаладзе Лев
Ревазович

Начальнику Головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) Вовку В. С. Щодо програми "Будівництво дитячих та
спортивних майданчиків у м. Києві на 2009 ! 2012 рр."

Позафракційні депутати

54. Довгий Олесь
Станіславович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П. Щодо звернення батьків вихованців
дитячого садка № 441 у Дніпровському районі

55. Довгий Олесь
Станіславович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П. Щодо звернення громадянки
Колосової Любові Іванівни

56. Довгий Олесь
Станіславович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П. Щодо надання фінансової допомоги
ОСББ "Новатор"

57. Довгий Олесь
Станіславович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П. Щодо звернення членів правління
ЖБК "Молодіжний!1"

58. Довгий Олесь
Станіславович

Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Мазурчаку О. В. Щодо
звернення громадянки Сиренко Віри Михайлівни

Автор запиту Короткий зміст запиту

Депутатська фракція "УДАР (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка"

1. Новак Наталія Василівна Заступнику міського голови ! секретарю Київради Герезі Г. Ф. Щодо надання результатів поіменного
голосування (пленарне засідання 05.04.2012)

2. Новак Наталія Василівна Заступнику міського голови ! секретарю Київради Герезі Г. Ф. Щодо надання результатів поіменного
голосування (пленарні засідання 14.07.2011, 22.09.2011, 06.10.2011)

3. Новак Наталія Василівна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П. Щодо затоплення приватного сектора
ДВРЗ внаслідок неналежного утримання штучного озера

4. Новак Наталія Василівна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П. Щодо звернення гр. Цимбаленко М. В.

5. Новак Наталія Василівна Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Мазурчаку О. В. Щодо скарг мешканців
буд. № 34!а на просп. Оболонському

6. Новак Наталія Василівна Начальнику Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) Петруку В. І. Щодо звернення голови ініціативної групи мешканців
буд. № 9 на вул. Флоренції в Дніпровському районі

7. Новак Наталія Василівна Начальнику Інспекції державного архітектурно!будівельного контролю у м. Києві Кучеру С. М. Щодо
проведення перевірки законності проведення робіт на вул. С. Петлюри, 6 у Шевченківському районі

8. Новак Наталія Василівна Начальнику Інспекції державного архітектурно!будівельного контролю у м. Києві Кучеру С. М. Щодо
звернення голови ініціативної групи мешканців буд. № 9 на вул. Флоренції в Дніпровському районі

9. Новак Наталія Василівна Голові Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації Зіміну С. Г. Щодо зупинки
громадського транспорту "Вулиця Овруцька"

10. Новак Наталія Василівна Голові Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації Зіміну С. Г. Щодо демонтажу
тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності

11. Новак Наталія Василівна Голові Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації Вітковському С. І. Щодо скарг
мешканців буд № 10!б на вул. Л. Руденко на бездіяльність ЖЕД!206 Дарницького району

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 15.12.2011 № 842/7078 “Про затвердження 

міської комплексної програми “Сприяння місцевому самоврядуванню 
та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012 — 2016 рр.”

Рішення Київської міської ради від 24 травня 2012 року № 579/7916
Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 15 Закону України “Про органи

самоорганізації населення”, рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік” Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 15.12.2011
№ 842/7078 “Про затвердження міської комплексної програми “Сприяння
місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у 
м. Києві на 2012 — 2016 рр.”, а саме: пункт 2 доповнити підпунктом 2.3
такого змісту:

“2.3. Рекомендувати органам самоорганізації населення, зареєстрова%
ним у м. Києві, визначати в кошторисах з 01.01.2012 їх керівникам та сек%
ретарям, що за рішенням зборів (конференцій) жителів за місцем прожи%
вання працюють на постійній основі, надбавку за інтенсивність праці та
особливий характер роботи у розмірі до 30 % до посадового окладу, роз%
мір якого не може бути нижчим визначеного державою мінімального роз%
міру оплати праці.”.

2. Головному управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з
громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь%

кої державної адміністрації) здійснювати видатки на оплату праці посадо%
вих осіб органів самоорганізації населення відповідно до асигнувань, ви%
значених у бюджеті міста Києва на відповідний рік згідно з міською ком%
плексною програмою “Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку
громадянського суспільства у м. Києві на 2012 — 2016 рр.”, затвердженої
рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 № 842/7078, з урахуван%
ням змін, передбачених цим рішенням.

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

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі%
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна%
родних зв’язків та інформаційної політики.

Київський міський голова
Л. Черновецький
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В столиці 
обрали 
незвичну 
вишиванку 
для Мадонни
Її вручать поп�королеві під час
візиту до міста

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

В столичном Olmeca
Plage про риміла
“Vyshyvanka — Party” — фі-
нал он рс “Vyshyvanka
для Мадонни”, ор анізова-
но о онцертним а ент-
ством “Melnitsa Int.” та
Ukrainian Fashion Week. З
12 робіт-фіналістів ж рі
нарешті підібрало т мо-
дель, я а з’явиться в ар-
деробі Мадонни. Це най-
незвичніша, чорна напів-
прозора вишиван а- ор-
сет, створена дизайнером
Оленою Б реніною.

За результатами першого етапу

конкурсу у фінал вийшли 12 уні�

кальних робіт, які і були продемон�

стровані під час заходу. Після того,

як моделі, учасниці шоу “Маша і

моделі”, продефілювали в виши�

ванках по сцені, члени журі не од�

разу змогли визначити найкращу.

Обирали вбрання для Мадонни

Олег “Фагот” Михайлюта з ТНМК,

теле�і радіоведучий Павло Шилько

(Dj Паша), ресторатор і телеведу�

чий Микола Тищенко, директор

“Melnitsa Int.” Микола Ісидорів і

генеральний продюсер Ukrainian

Fashion Week Володимир Нечипо�

рук. Відібравши в підсумку фіналь�

ну четвірку і ще раз розглянувши

представлені роботи, журі зробило

свій вибір — переможницею кон�

курсу “Vyshyvanka для Мадонни”

стала Олена Буреніна!

Дизайнер створила вишиванку в

дусі поп�королеви — чорний корсет

з пишними рукавами, декоровани�

ми елементами вишивки. З вибо�

ром журі не погодитися було прос�

то неможливо — вишиванка від

Олени Буреніної виглядає просто

приголомшливо та найбільш нетра�

диційна та провокаційна серед усіх,

як і любить Мадонна. “Я все життя

мріяла для неї щось зробити”,— зі�

зналася Олена. 4 серпня вишиванку

Буреніної подарують Мадонні під

час концерту в Києві. Решта кон�

курсних робіт візьмуть участь в

Українському тижні моди в жовтні.

На вечірці відвідувачів розважали

не лише конкурсом, а й музикою,

звісно, Мадонни... Поки гості зби�

ралися, свій Dj�set відіграла учас�

ниця проекту Playmodel Анна Ді�

анова. У цей жаркий липневий ве�

чір своїм виступом також порадува�

ла співачка Крістіна Межинська з

міксом з супер�хітів Мадонни,

свою нову концертну lounge�про�

граму презентували The HARD�

KISS, а GORCHITZA заспівала

композиції Мадонни у власній ори�

гінальній інтерпретації

Киян запрошують 
на виставку�щоденник
В музеї російського мистецтва демонструють роботи художниці 
Маріанни Абрамової

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

У м зеї російсь о о мистецтва с -
часних митців для вистав ових залів
на першом поверсі обирають ре-
тельно, вони мають б ти ідними б -
ти по с сідств з роботами визнаних
х дожни ів, що демонстр ються на
др ом поверсі. Мин ло о тижня
т т від рилася вистав а “Some
moments” молодої, але вже досвід-
ченої Маріанни Абрамової — в ос-
новном це натюрморти, я і див ють
своєю сміливістю, свободою та яс-
равою расою.

Виставка, що розташована у декількох залах,

об’єднала роботи під загальною концепцією що�

денника “Some moments”. Як і в щоденнику, в ній

є своя логіка, але немає жорстких рамок, головним

мотивом виступає елемент несподіванки та свобо�

ди. Бажання протиставити засиллю концепцій,

схем, форматів спонтанний живописний жест, пі�

ти вслід за настроєм — стало відправною точкою,

як у створенні, так і у відборі робіт до виставки. На

думку авторки, живопис — “безмежність у світі

меж”, той острів, на якому емоція все ще може

взяти гору над логікою, бажання — над заданою

темою. Як і в щоденнику, тут зібрано багато миттє�

востей — моменти відкриттів, радості, ніжності,

сонячного захоплення, самотності, любові, свобо�

ди, вислизаючої краси...

Маріанна Абрамова є членом Національної

Спілки художників України, сама ж закінчила

Московський художній університет. Маючи міцну

академічну школу, вона постійно експериментує з

композицією та кольорами. Маріанна часто бере

участь у художніх виставках за кордоном, і більша

частина робіт, представлених сьогодні у музеї, не�

щодавно повернулася з Праги. “Мені дуже приєм�

но сьогодні виставлятися в цих священних і багать�

ма улюблених залах”, — зізналася Маріанна. — Як

і Пікассо, я вважаю, що кожна картина — жива і

вона народжується знову і знову через тих, хто на

неї дивиться”.

В численних залах розгорнулася широка твор�

чість молодої художниці. Це образи чарівних жі�

нок, як�то “Берегиня”, “Єва”, “Черешенька”, “Та,

що читає”, закохані, змальовані начебто на друго�

му плані парасоль чи натюрмортів, і безліч квітів:

орхідеї, бегонії, кали... “Я хотіла донести моменти,

які я відчувала, свої роздуми про час, гармонію, ра�

дість, самотність. Останнім часом я знаходжуся в

Києві, і атмосфера міста для мене є особливою.

При змалюванні я відштовхуюся від натури, при�

роди, але привношу свої фантазії, мрії, — розпові�

ла “Хрещатику” Маріанна Абрамова. — Особисто я

люблю великі квіти, зокрема кали — це цілий кос�

мос досконалості”.

Виставка триває в Музеї російського мистецтва

(вул. Терещенківська, 9) до 27 липня

У творах Маріанни Абрамової домін ють емоції та спонтанність

Відповіді на сканворд 
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Переможницею он рс "Vyshyvanka для Мадонни" стала чорна напівпрозора
вишиван а- орсет, створена дизайнером Оленою Б реніною
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

До ва и потерпілих, я і отрим ють страхові виплати Фонді
ССНВВ інформація, про перехід з пенсії по інвалідності на пенсію
за ві ом.

У разі настання страхово о випад Фонд соціально о страх вання від нещасних
випад ів на виробництві та професійних захворювань У раїни встановленом
за онодавством поряд відш одов є працівни ові внаслідо ш одження йо о
здоров'я щомісячн страхов виплат та пенсію по інвалідності внаслідо нещасно о
випад на виробництві або професійно о захворювання.

З метою соціально о захист потерпілих передбачено, я що потерпілий замість
пенсії по інвалідності внаслідо нещасно о випад на виробництві або
професійно о захворювання перейшов на пенсію за ві ом, то з дати переход на
інший вид пенсії щомісячна страхова виплата проводиться розмірі, без рах вання
с ми пенсії по інвалідності.

При цьом разі переход з пенсії по інвалідності на пенсію за ві ом,
збері аються виплати на до ляд, санаторно- рортне лі вання, додат ове
харч вання, а та ож на медичні та соціальні посл и, передбачені виснов ом МСЕК.

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

Державне підприємство "На ово-дослідний інстит т мі роприладів"
НТК "Інстит т моно ристалів" НАН У раїни про намір передати в оренд

державне майно, щодо я их надійшли заяви.

Вивчається попит щодо передачі в оренд частини нежитлових приміщень в
адміністративно-лабораторном орп сі та виробничо-лабораторном орп сі
інстит т за альною площею 381,11 в. метрів. Вартість майна за незалежною
оцін ою становить за 1 в. метр (без ПДВ) від 26,30 рн до 56,79 рн.

Мета ви ористання під офіси та виробництво.
Заяви про оренд ожно о із зазначених об’є тів приймаються протя ом

10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: м. Київ, в л. Північно-
Сірець а, 3.

Додат ова інформація за тел: 38(044) 434-88-32.

Відповідно до ст. 72 За он У раїни "Про вибори народних деп татів У раїни" від
17 листопада 2011 ро №4061-VI, Товариство з обмеженою відповідальністю
"БАНКІВСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ" інформ є, що розцін и вартості одиниці (однієї
се нди) ефірно о час для розміщення матеріалів передвиборної а ітації в період
виборчо о процес з чер ових виборів народних деп татів У раїни 2012 році на
теле аналі "БТБ" становлять:

Ціни в азано в рн з врах ванням ПДВ (20%).

Печат з написом "*м.Київ* У раїна* Кооператив по б дівництв та е с-

пл атації індивід альних аражів*"ВОДНИК-2" ідентифі аційний од

24074836 №1" вважати ДІЙСНОЮ з момент ви отовлення.

Печат з написом "*м.Київ* У раїна*Кооператив по б дівництв та е с-

пл атації індивід альних аражів*"ВОДНИК-2" ідентифі аційний од

24074836" вважати НЕДІЙСНОЮ з момент ви отовлення.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б,
( аб. № 49), ви ли ає на 04.09.2012 ро на 16.00 відповідачів по справі за позовом Єрма ової
Галини Іванівни до М сієн а Сер ія Васильовича, Лормана Леоніда Анатолійовича про визнання
до овор півлі-проддаж вартири недійсним.

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

С ддя В.О. Волошин

Проміж и ефірно о час Вартість 1 се нди, рн
09.00 — 11.00 112,46
11.00 — 17.00 110,83
17.00 — 19.00 216,50
19.00 — 21.00 376,57
21.00 — 23.00 513,18

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць ..................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці ..............19 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............39 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........78 рн. 00 оп.

на місяць ..................21 рн. 50 оп.
на 3 місяці ................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............129 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць ................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............32 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........130 рн. 80 оп.

на місяць ..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ..........490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

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

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
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Спортивні новини

Футбол. УЄФА назвав 32 претендентів на звання
найкращого гравця Європи
Найбільше представництво серед претендентів має чемпіон Іспанії

мадридсь ий “Реал”. “Королівсь ий л б” представляють семеро
равців: Кріштіан Роналд , Хабі Алонсо, Мес т Озіл, І ер Касільяс,
Фабі Коентра , Пепе, Серхіо Рамос.
Шестеро андидатів від чемпіона Ан лії “Манчестер Сіті”: Серхіо

А еро, Маріо Балотеллі, Венсан Компані, Давід Сільва, Яя Т ре, Джо
Харт.
Каталонсь а “Барселона” заявлена чотирма ф тболістами: Сес

Фабре ас, Ліонель Мессі, Андрес Інієста, Хаві Ернандес. Усьо о в
спис 12 л бів.
Ж рі с ладатиметься з 53 відомих спортивних ж рналістів, я і пред-

ставляють сі асоціації УЄФА. 14 серпня УЄФА о олосить імена трьох
андидатів на звання най ращо о равця Європи за підс м ами першо-
о т р . В ході жереб вання р пово о етап Лі и чемпіонів в Мона о з
тріо претендентів б де обрано переможця. Голос вання відб деться в
прямом ефірі за допомо ою спеціальної еле тронної системи

Пляжний гандбол. Збірна України стала 
віце�чемпіоном світу
Збірна У раїни з пляжно о андбол на чемпіонаті світ , що прохо-

див в Омані, дося ала значно о спіх , завоювавши підс м срібні
медалі.
Усьо о в т рнірі брали часть збірні з 12 раїн. На попередньом

етапі раїнці отримали три перемо и і дві ри про рали та вийшли в
основний ра нд з третьо о місця.
З одом вони пост пилася збірній Хорватії 0:2, та виявилися сильні-

шими в поєдин ах з Іспанією й Є иптом. Це дозволило нашій оманді
зайняти 4 місце в р пі, що вивело її в півфінал на збірн Росії.
У півфіналі два основні тайми не виявили переможців — 1:1, і с пер-

ни ам довелося ви он вати серію ш т-а тів, в я ій форт на сміхн ла-
ся збірній У раїни — 5:4. У др ом півфіналі Бразилія виявилася силь-
нішою за Хорватію — 2:0. Тож нашим андболістам вдр е на т рнірі
довелося рати з бразильцями — чемпіонами світ 2010 ро . Золото
чемпіонат світ виріш валось в серії ш т-а тів, де сильнішими вияви-
лися бразильці 6:2. Др е місце збірної У раїни з пляжно о андбол
дозволило їй автоматично валіфі ватися на Всесвітні і ри, я і в 2013
році пройд ть в Кол мбії

Армліфтинг. Людмила Гайдученко 
з Дніпродзержинська встановила 
світовий рекорд
Спортсмен а з Дніпродзержинсь а, майстер спорт міжнародно о
лас Людмила Гайд чен о на чемпіонаті У раїни з армліфтин , я ий
завершився в Г рз фі, встановила новий світовий ре орд.
Відома штан іст а Людмила Гайд чен о почала займатися армліф-

тин ом нещодавно, але перший вист п на зма аннях все раїнсь о о
рівня приніс їй відраз іль а перемо . Світовий ре орд цій дисцип-
ліні, що належав фінсь ій спортсменці, Людмила Гайд чен о переви-
щила відраз на 1,5 , піднявши однією р ою ва в 68 . На Все-
раїнсь ом т рнірі з па ерліфтин , я ий проходив в Г рз фі одно-

часно з чемпіонатом У раїни з армліфтин , Людмила Гайд чен о пе-
ремо ла одраз в двох номінаціях

Температура +16°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 74 %

Температура +20°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 57 %

Температура +17°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 62 %

Прогноз погоди на 18 липня 2012 року

ОВНИ, домашня обстанов а через дис омфорт та різноманітні по-
б тові проблеми при ніч ватиме вас. При от йтеся до при рих непо-
роз мінь з домочадцями, бать ами, шлюбними та діловими партне-
рами. Пра ніть сіма силами поводитися чемно, не давайте волю при-
страстям і нама айтеся за б дь-я цін ни ати онфлі тів.
ТЕЛЬЦІ, атмосфера обіцяє б ти діловою, але с ровою, та прихо-

в вати її даваним оптимізмом сенс немає. С оріше за все, дії роз-
ортатим ться з об’є тивних, не під онтрольних вам, причин, внаслі-
до чо о б де пор шений тісний зв’язо з потрібними людьми.
БЛИЗНЯТА, від ладіть намічені по п и, бо є небезпе а придбати

нея існий товар, або річ, отра вам потім не знадобиться. Б дь-я і по-
чинання матим ть с мний фінал, ос іль и вам бра ватиме енер ії,
час , рошей чи моральної підтрим и.
РАКИ, вас низь ий життєвий тон с, том ни айте не ативної

психоло ічної а ри. Усе, що пс є настрій, маєте оминати десятою до-
ро ою. Від ладіть домашні “розбір и”, бо це за рож є фатальними
р йнаціями. Родинний рай, до я о о пра нете — то міраж. Придбай-
те модний одя та наведіть особистий “марафет” (це візитів а). При-
чеп ріть домашні пенати, наведіть лад на робочом місці, тоді й на д -
ші стане ле ше.
ЛЕВИ поч ватим ться приниженими, нещасними та самотніми.

Нині вам від риватим ться неприємні таємниці, носталь ія терзатиме
д ш , м читим ть триво и. Ті переживання мож ть не ативно позна-
читися на психіці, сформ вати перед мови для за острення хронічних
захворювань, створити бар’єри непороз мінь з домочадцями.
ДІВИ, я що майб тнє о реслиться вам в чорних тонах, обмір йте:

чом ? С оріш за все, причиною том є відмова др а, бра рошей,
по аний фізичний стан, відс тність поб тово о омфорт або пер-
спе тиви для професійної самореалізації. Одна не поспішайте вино-
сити виро наміченим планам, ви просто стомилися і потрібно повно-
цінно відпочити.
ТЕРЕЗИ, про ноз дня невтішний, сподівання на спіх — то ілюзія,

при от йтеся до с т жних мов. Схоже, вам доведеться працювати
самот ж и, зваливши на себе вантаж ч жої відповідальності. Заощад-
ж йте сили, адже їх обмаль, натомість ба атий фаховий досвід під а-
же, я ви онати зад мане та вийти із с р ти, витративши мінім м ча-
с і рес рсів.
СКОРПІОНИ пережив ть розчар вання в ідеалах, що почн ть від-

мирати (втім, святе місце п стим не б ває), зіт н ться з неможливіс-
тю реаліз вати свій зад м. Вини н ть проблеми при спробі зв’язати-
ся з дале им родичем, іно ороднім знайомим, зар біжним партне-
ром. Т рфірма, митниця, транспортна омпанія або чбовий за лад
мож ть з стріти вас непривітно. На перспе тивах, пов’язаних із здо-
б ттям освіти, подорожжю, від риттям бізнес за ордоном, дове-
деться поставити хрест.
СТРІЛЬЦІ, аби не потрапити в паст л аво о, що забере все най-

цінніше і найдорожче, відмовтеся від важливих планів. Я що вашо-
м розпорядженні є спільні рес рси, б дьте дбайливими та дале о-
лядними. Прибор айте ініціативн діяльність, розпочаті в цей день
справи підштовхн ть вас до бор ової ями, позбавивши моральної під-
трим и і свободи дій.
КОЗОРОГИ, вам слід правильно розрахов вати власні сили і мож-

ливості. Відповідальні заходи, особливо на теренах співпраці, має
сенс перенести на потім. Щонайменший прорах но в цей час за ро-
ж є оберн тися не араздами: напри лад, по іршенням самопоч ття,
депресією, провалом планів, охолодж ванням взаємин з потрібними
людьми.
ВОДОЛІЇ, ваші чесноти нині затьмарені, натомість вади яс равіють

б йним цвітом: приводом для т рбот стають дрібниці, нітить немож-
ливість від рито виражати свої емоції, а це, своєю чер ою, породж є
омпле си. Атмосфера в сл жбовом оле тиві в л анічна, відс тність
звично о омфорт , сімейно о тепла може стати особливо болючою,
я що ви переб ваєте дале о від домів и. Втім, не все та тра ічно,
знайдіть творче заняття. М за нині вас обожнює і не дасть занепасти
д хом.
РИБИ, я що життя здається с орботним, перспе тиви сховалися

за хмарами невдач, знайте — це тимчасово, невдовзі все нормаліз є-
ться. Зась песимізм ! То зло, що знищ є вір в се най раще, в лю-
бові, творчості, ар’єрі, сім’ї. Ви ідні б ти щасливими, забезпечени-
ми, любленими і процвітаючими, я мовиться, все перемелеться —
м а б де, хліба напечете!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Успіх, який перевищив
усі очікування
Матчі Євро
2012 побачили десятки тисяч глядачів на стадіонах 
та сотні тисяч вболівальників під час прямих телетрансляцій
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Від сіх оманд- часниць Євро-чем-
піонат , вболівальни ів, я і переб -
вали в У раїні, надійшли схвальні
від и про я ість посл та сервіс
отелях, аеропортах, транспортних
засобах та ввічливість персонал .
Під час останньої онтинентальної
першості б ло встановлено чимало
ре ордів, зо рема фінансових. На-
при лад, приб т и УЄФА від ф т-
больно о свята с лали 1,383 млрд
євро, що на 32 млн євро перевищ є
фінансовий рез льтат попередньо о
Чемпіонат Європи в 2008 ро , та
на 530 млн євро — чемпіонат он-
тинент 2004 ро .

Вже по завершенні футбольного свята у пресі

продовжують з’являтися позитивні відгуки інозем�

них вболівальників про українську гостинність та

високий рівень організації чемпіонату. “Організа�

цією та проведенням турніру залишилися задово�

лені всі: безпосередньо вболівальники, команди�

учасники, президент УЄФА Мішель Платіні, пре�

зидент Федерації футболу України Григорій Суркіс.

Навіть ми — організатори — пишаємося з того, що

нам вдалося реалізувати”,— заявив операційний

директор УЄФА Events S. A. Мартін Каллен.

Чемпіонат з футболу Євро�2012 привернув увагу

величезної кількості глядачів. Абсолютний рекорд

було встановлено в Іспанії, коли у пікові години за

подіями на стадіоні спостерігало понад 18 млн вбо�

лівальників. А матч Англія�Італія привабив най�

більшу телевізійну аудиторію за історію чвертьфіна�

лів Євро. 

Гра Швеції та Англії у Києві зібрала найбільшу

кількість вболівальників на стадіоні за увесь період

чемпіонату — 64,6 тис. фанів. У той час, коли на

матч�відкриття у Варшаві зібралося 59 тис. вболі�

вальників.

Прибутки УЄФА від футбольного свята скла�

ли 1,383 млрд євро, що на 32 млн євро переви�

щує фінансовий результат Євро — 2008 року, та

на 530 млн євро — чемпіонату континенту 2004

року. Зокрема, продаж права на трансляцію при�

ніс європейській федерації 815 млн. євро, про�

даж послуги односторонньої трансляції — 22

млн євро, спонсорська підтримка та продаж лі�

цензій — 315 млн євро, пакети гостинності при�

несли додаткові 101 млн євро, продаж квитків —

130 млн євро.

Для програм публічної трансляції УЄФА Євро�

2012 в усьому світі було видано 1490 ліцензій у 36

країнах світу. З них Україні дісталося 292 ліцензії.

Робота аеропортів відзначалася високою про�

пускною спроможністю. “Спрощений та приско�

рений паспортний та митний контролі, а також

застосування нової системи інформації про паса�

жирів дозволило проходити іноземним гостям

паспортний контроль за 5�20 секунд”,— розповів

директор організаційного комітету “Євро�2012

Україна” Маркіян Лубківський.

За період з 1 червня до 3 липня аеропорт “Бо�

риспіль” прийняв та відправив 989 тисяч

пасажирів. Для порівняння, аеропорт Донецька

прийняв та відправив 122 тис. пас., Харкова — 53

тис. та Львова — 45 тис. пасажирів.

Неоціненний досвід під час Євро�2012 здобули

вітчизняні волонтери. “Загалом, в Україні були за�

діяні 2879 волонтерів, з них майже 2 тисячі — в Ки�

єві. Вперше в історії Євро відбір волонтерів здій�

снювався професійними фахівцями з підбору кад�

рів. Були зафіксовані кумедні випадки, коли 62�

річний швейцарський бізнесмен приїхав до Києва

на велосипеді та працював волонтером у сфері ан�

тидопінгу. А найдовший шлях для роботи волонте�

ром подолав мешканець Перу Педро Мартін Мен�

доса Стрільчук”,— зазначив Маркіян Лубківський.

У підсумку чотири волонтери — по одному з кож�

ного приймаючого міста — пройдуть практику у

штаб�квартирі УЄФА у Ньоні у вересні цього року.

Чемпіонат Європи у соціальних мережах від�

значився гіперактивністю. Так, у мережі Twitter

зафіксовано 16,5 млн повідомлень щодо фіналь�

ної гри. А у момент, коли збірна Іспанії забила

четвертий гол, була рекордна кількість твітів — 

15 тис. на секунду.

Статистика голів цьогорічного турніру залиши�

лися на рівні попередніх років з незначним коли�

ванням. Так, у 2004 році було забито 77 голів за 31

матч, у 2008�му — також 77 голів, у 2012 році — 76

голів. “Дозволю собі ремарку: якби був зарахова�

ний гол у ворота збірної Англії у матчі з українця�

ми, тоді б ця кількість урівнялася”,— додав Маркі�

ян Лубківський.

Завдяки додатковим помічникам арбітрів цього

разу було більше м’ячів, забитих головою — 22 го�

ли (проти 15 і 17 у попередніх чемпіонатах).

Організатори турніру повідомили, хто ж під час

матчів був одягнений у костюми талісманів Євро�

2012: Славка і Славека. Їх зіграли професійні

українські актори Тарас Приступа (Славко) та

Сергій Шеїн (Славек)
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Цей день в історії 18 липня

1325 — ацте и засн вали по-
серед озера Тес о о місто Теноч-
тітлан, я ий став столицею ацте -
сь ої імперії
1872 – Вели обританії впер-

ше проведена процед ра таємно-
о олос вання
1898 — засновано один з най-

старіших іспансь их ф тбольних
л бів — Атлети Більбао
1918 – народився один з найві-

доміших а тивістів боротьбі за
права людини Нельсон Мандела
1921 — Франції лі арі Альбер

Кальмет і Каміль Герен зробили
дитині перше протит бер льоз-
не щеплення BCG (БЦЖ)
1947 — Британсь а Індія з р
ороля Вели обританії Геор а VI
отримала незалежність
1957 — в США відзначається

національне свято: День Хот-до а

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Фінальний матч Євро-2012 відб вся при вщент заповнених триб нах НСК "Олімпійсь ий"


