
Квитки до Криму слід бронювати
заздалегідь
Залізничники зазначають, що кількість пасажирів, які подорожують 
до АРК, зросла на 4 %

Асфальт замінять 
якісною плиткою
Столична влада підтримуватиме вітчизняних виробників 
будівельних матеріалів

Як зазначив Олександр Мазурчак, для Києва буді�

вельна сфера надзвичайно важлива. “Лише минулого

року в столиці зведено понад 1,5 млн кв. м житла і на

2012 рік заплановано не менше. Аби утримати ці по�

казники, ми повинні забезпечити місто всіма необ�

хідними для будівництва матеріалами і важливо, щоб

вони вироблялися саме в Києві. Таке завдання поста�

вив перед нами голова КМДА Олександр Попов”, —

зазначив “Хрещатику” Олександр Володимирович.

Тож сприяти збільшенню виробничих потужностей

місцевих підприємств для столиці є пріоритетним

завданням. Й за правильного підходу матеріали, ви�

роблені в місті, можуть цілком забезпечити столичну

будівельну індустрію. Так, підприємство “Бетон Ком�

плекс” може запропонувати Києву елементи лан�

дшафтного дизайну — бруківку, плитку різної факту�

ри та бордюри. Ознайомитись з асортиментом запро�

понованої продукції можна біля центрального входу

до підприємства. Тут різноманітними видами плитки

викладений демонстраційний майданчик.

Ознайомившись з роботою заводу та відвідавши це�

хи з виробництва фігурних елементів мощення, бето�

нів та сухих сумішей, перший заступник голови

КМДА відмітив якість та різноманітність продукції,

яку можна використати як для реконструкції столич�

них парків та скверів (зокрема мощення доріжок), так

і для ремонтів дворів, термосанації закладів соціаль�

ної сфери тощо.

На якості продукції заводу наголошує й голова На�

глядової ради Асоціації “Всеукраїнський союз вироб�

ників будівельних матеріалів та виробів” Іван Салій.

“За якістю — це провідне столичне підприємство.

Його продукція відповідає європейським нормам і,

головне, є значно дешевшою. До того ж, якщо місто

замовлятиме тут будівельні матеріали та вироби, то

через податки частина коштів повернеться до місько�

го бюджету”, — зазначив “Хрещатику” пан Салій.

До слова, зеленбудівці уже зацікавились співпра�

цею з товариством. “Ми побачили, що тут дійсно є

великий вибір якісної продукції, тож в подальшому

плануємо провести перемовини, аби в столичних пар�

ках та скверах відійти від асфальтування доріжок й

викладати їх плиткою”,— розповів “Хрещатику” ген�

директор КО “Київзеленбуд” Михайло Царенко.

У пріоритетності мощення доріжок плиткою пере�

конаний й Олександр Мазурчак. “Це однозначно до�

цільніше за асфальтування. І не тільки тому, що в ра�

зи економніше для міського бюджету, а й має більш

привабливий вигляд та довготривалий термін експлу�

атації. Підприємство “Бетон Комплекс” дає гарантію

15 років на всю продукцію, яку воно випускає”, — за�

значив Олександр Володимирович. До того ж, на від�

міну від асфальтового покриття, при температурі по�

над +250С бруківка не виділяє канцерогенних речо�

вин, знаходячись у стані природного кліматичного

нагрівання. Вона не забруднює атмосферу шкідливи�

ми леткими сполуками на відміну від асфальту.

Зауважимо, що плитку виробництва ТМ “Авеню”

(“Бетон Комплекс”) частково уже використовують у

місті. Зокрема нею викладені подвір’я у навчальних

закладах, які були відкриті в Києві за останні роки.

Також продукцією компанії оздоблені доріжки в Ма�

ріїнському парку, територія навколо НСК “Олімпій�

ський”, на Майдані Незалежності та площі Слави

У Києві затвердили оновлений
план заходів щодо подолання 
та запобігання бідності 
Серед основних завдань – зниження безробіття,
сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та
працевлашт вання молоді на перше робоче місце
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"Київавтодор" активно ремонтує
двори та наносить дорожню
розмітку 
Наразі відновлено 14,4 тис. в. м розриттів,
відремонтовано 359 о лядових олодязів та 575
зливоприймачів
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Держава продала єврооблігацій на
$2 млрд 

За даними Міністерства фінансів, цей вип с цінних
паперів став найбільшим в історії У раїни
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Галина Герега звернулася 
з клопотанням до парламенту 
щодо призначення позачергових 
виборів Київського міського 
голови
Вчора заст пни Київсь о о місь о о олови —

се ретар Київради Галина Гере а зверн лася з
лопотанням до Верховної Ради У раїни щодо при-
значення позачер ових виборів Київсь о о місь о-
о олови. На адаємо, що питання про с ладання
Леонідом Черновець им повноважень місь о о о-
лови б ло роз лян то на сесії Київради мин ло о
тижня. Рішенням Київсь ої місь ої ради від
12.07.2012 № 649/7986 “Про достро ове припи-
нення повноважень Київсь о о місь о о олови
Черновець о о Л. М.” взято до відома фа т до-
стро ово о припинення повноважень Київсь о о
місь о о олови Черновець о о Леоніда Михайло-
вича зв’яз з йо о зверненням з особистою за-
явою до Київсь ої місь ої ради про с ладання ним
повноважень. Частиною 2 статті 42 За он У раїни
“Про місцеве самовряд вання в У раїні” передба-
чено, що разі звільнення з посади місь о о оло-
ви зв’яз з достро овим припиненням йо о пов-
новажень, повноваження місь о о олови здійснює
се ретар місь ої ради. Галина Гере а зазначила,
що, зверн вшись з лопотанням до парламент ,
ви онала вимо за он . Вона на адала, що дат
позачер ових виборів призначає Верховна Рада
У раїни

У Києві за минулий рік 
44 представники шоу%бізнесу 
задекларували майже 
22 мільйони гривень
Про це повідомила олова ДПС м. Києві Ірина

Носачова під час особистої з стрічі зі столичними
представни ами шо -бізнес . За словами ерівни-
а подат ової сл жби Києва, 72 відомих діячів ль-
т ри і мистецтв, я і зареєстровані в Києві приватни-
ми підприємцями, лише I варталі 2012 ро спла-
тили до бюджет 218 тисяч ривень єдино о подат-
, що втричі більше мин лорічних надходжень.

Приємно, що дея і особи, задіяні сфері шо -біз-
нес , не прихов ють доходів від проведення он-
цертів, за ордонних вист пів, зйомо ре ламах та
телевізійних шо . Та , цьо оріч відомим співа ом
б в заде ларований дохід від проведення орпора-
тивів на с м 1 мільйон ривень, а відома співач а
прозвіт вала де ларації про отримані 700 тисяч
ривень від за ордонних астролей. “Випад ів с м-
лінно о ставлення до своїх онстит ційних обов’яз-
ів вистачає, проте більшість представни ів шо -
бізнес в своїх де лараціях про доходи не в аз ють
приб т ів від часті проведенні орпоративів, при-
ватних вечіро і вист пів нічних л бах. Майже не
де лар ються доходи, отримані за ордоном”, —
за важила оловний подат івець столиці

В Україні створять розвинену 
систему поставок овочів
Про це заявив прем’єр-міністр У раїни Ми ола

Азаров. Він зазначив, що необхідно провести вели-
робот зі створення розвиненої ло істичної сис-

теми поставо овочів. “Проведена нами робота з
форм вання системи ло істи и вже дозволила с т-
тєво знизити ціни роздрібі. Але, щоб зробити мі-
німальним ланцюжо від виробни а до по пця, з
мінімальними витратами на пере пни ів, потрібен
час. З часом це все нормаліз ється і нала одить-
ся”, — заявив Азаров. Крім то о, він та ож висло-
вив д м , що овочі в У раїні ращі за я істю, ніж в
Європі

У зв’язку з підвищеним попитом з 15

липня “Укрзалізницею” призначено ще

два додаткових поїзди сполученням “Ки�

їв — Сімферополь”, а також була збіль�

шена кількість вагонів. Варто зазначити,

що на підготовку пасажирських потягів

до літніх перевезень було витрачено по�

над 400 млн грн. Зокрема капітально від�

ремонтовано: 35 пасажирських локомо�

тивів на суму 190 млн грн, 528 пасажир�

ських вагонів на суму 128,5 млн грн та 44

секції електропоїздів на суму 101 млн грн.

В “Укрзалізниці” зазначають, що для

уникнення черг в пунктах продажу на

період збільшення пасажиропотоку пра�

цюють 160 додаткових квиткових кас, в

тому числі 7 пересувних. Крім того,

збільшився продаж квитків через мережу

інтернет. Якщо минулоріч за місяць було

продано близько 100 тисяч квитків (тро�

хи більше 1 %), то за червень поточного

року — понад 200 тисяч (3,2 %).

Очікується, що у жовтні “Укрзалізни�

ця” відмовиться від бланків суворої звіт�

ності. “У жовтні ми повністю перейдемо

на електронний квиток. Тобто проїзні

документи, які будуть придбані через ін�

тернет, не буде потрібно роздруковувати

у касі на бланку”, — зазначив пан Козак.

Він пояснив, що вже розроблений поря�

док, який передбачає, що з роздруківкою

електронного квитка, придбаного через

інтернет, можна буде безпосередньо сі�

дати у поїзд.

У той же час Володимир Козак висло�

вив сумніви щодо повернення до при�

дбання квитків за паспортами, оскільки

це не сприяє у подоланні корупційних

явищ. “Практика показала, що коли

квитки продавались іменні, за паспорта�

ми, то була велика затримка — біля кас

виникали черги. А перекупники як були,

так і залишались”, — зазначив він.

Зважаючи на піковий період напливу

пасажирів, що подорожують до Криму,

який очікується у серпні, очільник

“Укрзалізниці” звертається до пасажи�

рів, аби вони завчасно купували та бро�

нювали квитки у зворотному напрямку,

щоб залізничники мали можливість про�

аналізувати, скільки потрібно задіяти

поїздів у тому чи іншому напрямку

У КИЄВІ ГІДНО
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Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Цьо о ро іль ість пасажирів, я і подорож ють до Крим за-
лізничним транспортом, зросла майже на 4 %. Про це повідо-
мив ендире тор “У рзалізниці” Володимир Коза . У римсь о-
м напрям передбачена 101 пара поїздів, з я их: 24 —
щорічних, 71 — призначених на літній період, 6 — разових. Для
перевезення пасажирів в римсь ом напрям задіяно 1 443
пасажирсь і ва они. О рім 677 ва онів, я і рс ють в с ладі
поїздів напрям АРК щорічно, літній період додано ще 766
одиниць.

О лян вши прод цію підприємства, перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча на олосив, що підтрим а вітчизняних виробни ів б дівельних матеріалів є пріоритетом для
місь ої влади
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Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Столична влада а тивно працює над
вирішенням питань, пов’язаних з під-
трим ою вн трішньо о товаровиробни а.
Зо рема значн ва вона звертає на
підприємства з ви отовлення матеріалів
та виробів, я і можна ви ористати при
б дівництві в Києві об’є тів інфрастр -
т ри. Одним із фла манів виробництва
б дівельних матеріалів столиці є ТОВ
“Бетон Компле с” промислово-б дівель-
ної р пи “Ковальсь а”. Учора перший
заст пни олови КМДА Оле сандр Ма-
з рча ознайомився з роботою цьо о
завод .
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У Києві затвердили оновлений план заходів 
щодо подолання та запобігання бідності
Цьо о ро в столиці розпочнеться реалізація оновлено о план за-

ходів щодо впровадження Державної цільової соціальної про рами по-
долання та запобі ання бідності на період до 2015 ро . Наразі підпи-
сане відповідне розпорядження КМДА. Серед основних заходів ви о-
нання про рами: зниження рівня безробіття, сприяння зайнятості осіб
з інвалідністю, проведення інформаційної ампанії з а т алізації ле-
альних тр дових відносин, детінізації заробітної плати з метою ство-
рення мов соціально о захист працівни ів, надання дотації робото-
давцям, фінансової підтрим и безробітним, сприяння працевлашт -
ванню молоді на перше робоче місце, а та ож забезпечення своєчас-
ної виплати заробітної плати та запобі ання вини ненню забор овано-
сті з її виплати бюджетних становах та ор анізаціях, що фінанс ють-
ся з місь о о бюджет .
О рім цьо о, столиці розвиватим ть і бюджето творюючі підпри-

ємства, а та ож з’явиться мережа бізнес-ін баторів та ре іональних
інноваційних ластерів. Особлив ва приділятим ть посиленню он-
тролю за я істю медичної допомо и, лі арсь их засобів та їхньо о ці-
но творення

У місті відбудуться урочистості 
з нагоди Дня національного прапора
З ідно розпорядження Київсь о о місь о о олови від 16.07.2012 р.

№ 126 “Про ор анізацію та проведення місь о о свята — Дня раїн-
сь о о національно о прапора в місті Києві” столиці передбачається
низ а заходів. Зо рема, 24 липня о 16.30 Київраді відб д ться ро-
чистості з на оди 22-ї річниці підняття раїнсь о о національно о пра-
пора на що лі б дин Київради за адресою: в л. Хрещати , 36

Цифра дня

75 000 000 
гривень, на таку суму в січні–травні 2012 року будівельниками міста
виконано обсяг робіт з поточного ремонту 
За інформацією ГУ статистики в м.Києві 
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Змінено порядок реєстрації
транспортних засобів
Відтепер обов’язкове дослідження авто та реєстрацію 
за місцем прописки скасовано
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Уряд спростив процед р реєстрації
та перереєстрації автотранспорт .
Відтепер е спертне дослідження б -
де не обов’яз овим, я раніше, а
ре омендованим. Крім то о, здійс-
нити реєстрацію автів и можна
б дь-я ом відділенні ДАІ — раніше
це робили ви лючно за місцем про-
пис и власни а.

Обов’язкове експертне дослідження транс�

портних засобів при їх реєстрації чи знятті з облі�

ку скасовано. Відповідну постанову, розроблену

Міністерством внутрішніх справ України, Кабмін

ухвалив 27 червня, вона набрала чинності на по�

чатку липня. За словами начальника відділу орга�

нізації реєстраційно�екзаменаційної роботи ДАІ

МВС України Олександра Дем’янка, тепер дослі�

дження транспортних засобів під час реєстрації

чи перереєстрації носитиме рекомендаційний ха�

рактер.

“Новий власник за своїм бажанням зможе за�

мовляти експертну оцінку транспортного засобу.

Це стосується вживаних автівок, а нові все�таки

мають пройти перевірку”,— прокоментував

“Хрещатику” Олександр Дем’янко.

Експерт також додав, що документ передба�

чає скасування обов’язкового пред’явлення

транспортного засобу при перереєстрації у

зв’язку зі зміною місця проживання власника та

при відновленні втрачених або зіпсованих доку�

ментів.

Також, згідно з постановою, водії отримали

можливість зареєструвати чи перереєструвати

свої транспортні засоби незалежно від місця

своєї реєстрації чи проживання. “Здійснити цю

процедуру можна буде у будь�якому відділенні

ДАІ, фахівці видадуть номери того регіону, де

прописаний власник”,— пояснив Олександр

Дем’янко.

За новими правилами передбачено збереження

за бажанням власника номерного знака за транс�

портним засобом при перереєстрації на іншого

власника у межах одного регіону.

Експерти зазначають, що постанова врегульо�

вує порядок державної реєстрації і самостійно

складених транспортних засобів, які до цього не

мали такої можливості. Документ також унемож�

ливлює відмову в проведенні реєстрації (перере�

єстрації) транспортних засобів у випадку, коли їх

власники або уповноважені на їх використання

особи мають заборгованість зі сплати штрафних

санкцій за порушення правил, норм і стандартів у

сфері безпеки дорожнього руху.

Правоохоронці прогнозують, що нова постано�

ва дозволить спростити процедуру державної ре�

єстрації транспортних засобів та зменшить кіль�

кість нарікань громадян на роботу реєстраційно�

екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції

Здійснити процед р реєстрації автотранспорт можна б де б дь-я ом відділенні ДАІ

Водії отримали можливість
зареєструвати чи перереєструвати

свої транспортні засоби незалежно
від місця реєстрації або проживання

У Києві гідно вшанують
пам’ять Великого Кобзаря
В місті розпочалась підготовка до відзначення 200�річчя 
з дня народження поета
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У 2014 році світова спіль-
нота свят ватиме двох-
сотлітній ювілей видатно о
письменни а, х дожни а
та ромадсь о о діяча Та-
раса Шевчен а. Ос іль и
Києві запланована вели-
чезна іль ість різноманіт-
них льт рно-мистець их
подій, місь а влада розпо-
чала ор анізацію свят -
вань заздале ідь. Орієн-
товний план заходів б в
об оворений чора під час
розширено о засідання
Громадсь ої манітарної
ради.

До підготовки відзначення юві�

лейної дати залучені всі структурні

підрозділи КМДА, РДА та громад�

ські організації. Для школярів та

студентів у бібліотеках транслюва�

тимуть документальні фільми про

Кобзаря та читатимуть пізнавальні

лекції. Старше покоління зможе пе�

реглянути низку прем’єрних вистав

у театрах, долучитися до екскурсій

по шевченківських місцях у Києві.

Окрім того, у місті пройдуть літера�

турні та пісенні конкурси, фольк�

лорні акції. Наприклад, у столично�

му метро з’явиться соціальна рекла�

ма на тему шевченкіани.

“Такі масштабні фестивалі, як

“Поетична весна в Києві”, “Музич�

ні прем’єри сезону”, “Шевченків�

ський березень”, “Фольклорно�

мистецьке свято на схилах Дніпра”

та інші заходи стануть цікавими не

лише для великої кількості виконав�

ців, а й відкриють нові сторінки

життя поета багатьом киянам”,—

розповіла “Хрещатику” начальник

ГУ культури Світлана Зоріна.

Проте святкування не обмежиться

лише мистецькими заходами. У міс�

ті буде наведений лад на територіях і

об’єктах, які пов’язані з ім’ям поета.

Йдеться про облаштування парку

Шевченка, бульвару та вулиці його

імені, приведення до ладу пам’ятни�

ків Кобзаря, пам’ятних знаків, по�

грудь, що розташовані на Націо�

нальній опері та на станціях метро

“Тараса Шевченка” й “Університет”.

Також будуть обстежені фасади

будинків, музейні кімнати, присвя�

чені Кобзареві. Окрім того, до юві�

лею планується упорядкувати інтер’�

єр Церкви Різдва Христового, що на

Поштовій площі, де відбувалася па�

нахида у день перепоховання поета

після перевезення його тіла з Петер�

бурга до Києва. На Набережному

шосе (біля станції метро “Дніпро”)

знаходиться ще одне пам’ятне місце

панахиди за Тарасом Шевченком —

пам’ятний знак із сонцем�хрестом,

який також буде реконструйовано. У

новому приміщенні Музею історії

міста Києва буде організована екс�

позиція, присвячена життю та діяль�

ності письменника.

“Підготовка та відзначення 200�

річчя з дня народження Тараса Шев�

ченка — це питання загальнодер�

жавної ваги і престижу нашої країни

та столиці. Важливо, щоб ювілей

став спільною справою всіх грома�

дян та об’єднав не лише літераторів і

живописців, а людей усіх профе�

сій”,— зазначив “Хрещатику” за�

ступник голови КМДА Леонід Но�

вохатько.

Окрім організації святкування па�

м’ятної дати, учасники розширеного

засідання Гуманітарної ради обговори�

ли проект Концепції гуманітарного

розвитку України до 2020 року

“Київавтодор” активно ремонтує двори 
та наносить дорожню розмітку
У рам ах під отов и до роботи в осінньо-зимовий період до інця

нинішньо о ро КК “Київавтодор” план є ви онати роботи з асфаль-
т вання приб дин ових територій та між вартальних проїздів і їхньо о
бла о строю за 226 адресами на площі 529,221 тис. в. м. Наразі від-
новлено 14,4 тис. в. м розриттів, відремонтовано 359 о лядових о-
лодязів та 575 зливоприймачів. Одночасно вед ться роботи з очищен-
ня від м л та сміття о лядових олодязів та зливоприймачів. Та , очи-
щено 19 тис. 474 зливоприймачі та 6 тис. 690 о лядових олодязів.
Та ож заплановано нанесення дорожньої розміт и на 599 столичних

в лицях. Всьо о нанесено 1 713 998 по . м повздовжньої та 57 575 в.
м поперечної розміт и. Завершені роботи з нанесення розміт и хо-
лодним пласти ом на б льв. Лесі У раїн и. Всьо о пласти ом нанесе-
но 40 016 по . м повздовжньої розміт и та 2 395 в. м — поперечної.
Крім то о, під отовлено 14 ан арів солесховища, площа я их дозволяє
вмістити одночасно близь о 35 тис. тонн солі. У шляхово-е спл ата-
ційних підприємствах триває робота із за отівлі технічної солі, а та ож
сні оприбиральної техні и. За важимо, що всьо о необхідно під от -
вати 293 машини

За порушення правил користування 
метрополітеном штрафуватимуть
Днями працівни ами КП “Київсь ий метрополітен” з автозчеп між

ва онами р хомо о с лад б в знятий меш анець нашо о міста — ро-
мадянин М., 1997 ро народження, та переданий працівни ам міліції
для с ладання матеріалів про адміністративне правопор шення. Про
це “Хрещати ” повідомили в прес-сл жбі столичної підзем и. У зв’яз-

з тим, що особа неповнолітня, 16 липня Дніпровсь им районним с -
дом Києва притя н то до адміністративної відповідальності матір по-
р шни а за ст. 184 ч. 1 (неви онання бать ами або особами, що їх за-
мінюють, обов’яз ів щодо виховання дітей) Коде с У раїни про адмі-
ністративні правопор шення та на ладено штраф. КП “Київсь ий мет-
рополітен” за ли ає пасажирів метрополітен ви он вати правила о-
рист вання метрополітеном та не наражати на небезпе себе та ін-
ших пасажирів

У столиці відбудеться Фестиваль шахів
Сьо одні зір и шахово о спорт з стрін ться з малень ими иянами

та любителями під час Фестивалю шахів, я ий пройде столиці з на-
оди міжнародно о Дня шахів. Захід відб деться в Центральном ша-
ховом л бі ЗСУ (Палац офіцерів), в л. Гр шевсь о о, 34/1, за спри-
яння олови постійної омісії Київради з питань манітарної політи и
Алли Шлапа . Та , о 12.30 од. розпочнеться сеанс одночасної ри
міжнародно о росмейстера Анни Зоз лі, а о 14.00 — розпочнеться
шаховий т рнір на К бо Алли Шлапа .
Крім то о, столичном пар Шевчен а відб деться сеанс одно-

часної ри між професіоналами та аматорами. Захід ор анізовано за
ініціативи Спортивно о омітет У раїни (СКУ) та Федерації шахів
У раїни (ФШУ). По завершенні імпровізовано о т рнір росмейстери
визначать най ращих, на їхню д м , с перни ів, я і б д ть на ород-
жені призами від СКУ та ФШУ

Киян запрошують на ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о

обсл ов вання населення, столиці в п’ятницю 20 липня ярмар ва-
тим ть в Голосіївсь ом районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; Дніп-
ровсь ом — на в л. Алма-Атинсь ій, 109; в Печерсь ом — на розі
в л. Л. Первомайсь о о та І. Мечні ова; в Подільсь ом — на просп.
Правди, 5—11; в Святошинсь ом — на в л. Зодчих, 62—64; в Соло-
м’янсь ом — на в л. Освіти (в межах в л. В зівсь ої та Кривоноса); в
Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2—4, в л. Ризь ій, 1, в л.
Я іра, 19, в л. В. Пі а, 18, розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої.
У с бот 21 липня ярмар и відб д ться в Голосіївсь ом районі на

в л. М. Б рмистен а (в межах в л. Ломоносова та Василь івсь ої); в
Дарниць ом — на в л. Л. Рев ць о о; в Деснянсь ом — на в л.
О. Саб рова (в межах просп. Мая овсь о о та в л. Бальза а); в Дніп-
ровсь ом — на в л. А. Малиш а, 5—15; в Оболонсь ом — на просп.
Оболонсь ом , 23—43; в Печерсь ом — на в л. Червоноармійсь ій (в
межах в л. Тверсь ої та Ковпа а); в Подільсь ом — на просп. Мос-
овсь ом , 5; в Святошинсь ом — на в л. Генерала На мова, 23; в
Солом’янсь ом — на в л. Стадіонній (в межах в л. Уриць о о та Бо -
данівсь ої); в Шевчен івсь ом — на в л. В. Василевсь ої, 1—17
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Леонід Новохать о: "Під отов а та відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевчен а – це питання
за альнодержавної ва и і престиж нашої раїни та столиці"

У місті буде наведений лад на територіях і об’єктах, які
пов`язані з ім`ям поета. Йдеться про облаштування

парку Шевченка, бульвару та вулиці його імені,
приведення до ладу пам’ятників Кобзаря та пам’ятних

знаків 
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Тенденції

Ділові новини

Держава продала 
єврооблігацій на $2 млрд
У раїна продала іноземним ін-

весторам єврооблі ації на 2 млрд
доларів. Їх дохідність становить
9,25 % річних. Термін обі папе-
рів — 5 ро ів (до 24 липня 2017
ро ). Дохід за облі аціями ви-
плач ватиметься раз на півро ,
при цьом перша виплата відб -
деться 24 січня 2013- о. Лід-ме-
неджерами вип с є JP Morgan,
Morgan Stanley, VTB Capital й
“Трій а Діало ”. За даними Мініс-
терства фінансів, цей вип с
став найбільшим в історії У ра-
їни. Заяв и на придбання паперів
надійшли від 260 інвесторів на
за альн с м 5,8 млрд доларів.
“Розмір та я ість ни и заяво
дали можливість встановити до-
хідність облі ацій на рівні 9,25 %
річних, що стало більш низь им
по азни ом порівняно з очі ва-
ним рівнем 9,5-9,75 % річних”,
— йдеться в повідомленні. Понад
75 % від обся вип с облі а-
цій, за даними Мінфін , б ло
розміщено серед першо ласних
інвесторів з США, Вели ої Брита-

нії та раїн онтинентальної Єв-
ропи, повідомляють У раїнсь і
новини

ДТЕК постачатиме 
електроенергію у Росію

У раїнсь ий холдин ДТЕК
лав рам овий до овір із росій-

сь ою р пою “ІНТЕР РАО ЄЕС”
на постачання еле троенер ії до
Російсь ої Федерації. Підписаний
до овір передбачає почато
транс ордонних поставо еле -
троенер ії. Постачання здійсню-
ватиметься за міждержавними лі-
ніями еле тропередач між ОЕС
У раїни і ЄЕС Росії з оптималь-
ною технічною завантаженістю
еле тростанцій в обох раїнах.
“Ми раді можливості почати ро-
бот з лідером російсь о о енер-
етично о рин ". Це принципово
новий я існий рівень співпраці
між нашими омпаніями. ДТЕК,
без перебільшення, розпочав но-
в ер розвит еле троенер е-
ти и У раїни — вперше за дов і
ро и наша раїна поставляє еле -
троенер ію сім с сіднім держа-

вам, з я ими є та а технічна мож-
ливість”, — зазначив дире тор з
омерційної діяльності ДТЕК Ан-
дрій Фаворов

Прийнято програму 
з біобезпеки

Уряд хвалив онцепцію дер-
жавної цільової про рами біо-
безпе и та біоло ічно о захист
на 2015-2020 ро и. Концепція
передбачає реалізацію держпо-
літи и щодо забезпечення біо-
безпе и шляхом створення та
ф н ціон вання національної
системи біоло ічної безпе и та
захист для про ноз вання, про-
філа ти и та запобі ання біоза -
розам, лі відацію наслід ів над-
звичайних сит ацій рез льтаті
вплив небезпечних біоло ічних
фа торів нав олишньо о при-
родно о середовища. Кабмін
розрахов є, що ви онання про-
рами підвищить рівень націо-
нальної безпе и. Крім то о, це
дозволить ре ламент вати про-
ведення на ових біоло ічних
досліджень під час створення

небезпечних мі роор анізмів,
то синів, біоло ічно а тивних ре-
човин, лі арсь их засобів, ене-
тично модифі ованих ор анізмів,
проведення біотехноло ічної ді-
яльності

Уряд пропонує надавати 
виписки з Єдиного 
держреєстру через Інтернет
У парламенті зареєстрований

ініційований рядом за онопро-
е т № 11002, я им пропон єть-
ся замінити паперові випис и з
Єдино о держреєстр отриман-
ням відповідної інформації че-
рез Інтернет. За онопрое т
пропон є с ас вати вимо и що-
до обов’яз ово о подання під-
приємцями ор анам державної
влади паперових виписо , витя-
ів з Єдино о державно о реєс-
тр юридичних осіб та фізичних
осіб — підприємців та впрова-
дити отримання ор анами дер-
жавної влади відомостей з ре-
єстр через офіційний сайт о-
ловно о ор ан в системі цен-
тральних ор анів ви онавчої

влади з питань реалізації дер-
жавної політи и сфері держре-
єстрації або шляхом дост п до
Єдино о державно о реєстр
юридичних осіб та фізичних
осіб — підприємців, поряд ,
встановленом за оном

“Воля” прогнозує 
збільшення вартості 
соцпакетів цифрового ТВ
Провайдер теле ом ні аційних

посл омпанія “Воля” про но-
з є збільшення вартості соціаль-
них па етів (па етів ніверсальної
про рамної посл и) зв’яз із
зобов’язанням Національної ради
з телебачення й радіомовлення
доповнити їх всіма про рамами
теле омпаній, я і здійснюють
мовлення в стандарті DVB-T2
(цифрове ефірне мовлення)
м льтипле сах MX-1, MX-2, MX-3
і MX-5. Про це повідомив прези-
дент р пи омпаній “Воля” Сер-
ій Бой о. “Є ймовірність то о,
що додат ові витрати, через зо-
бов’язання абельних операторів
ретранслювати всі теле анали,

що вед ть цифрове мовлення в
м льтипле сах MX-1, MX-2, MX-3
і MX-5, зм сять провайдерів ом-
пенс вати додат ові витрати
за рах но збільшення вартості
соцпа етів”, — про ноз є пан
Бой о, повідомляють У раїнсь і
Новини

“Нафтогаз України” 
проведе дослідження 
нафтогазових родовищ
Державна сл жба еоло ії й

надр за підс м ами тендера під-
писала до овори з НАК “Нафто-
аз У раїни” на за альн с м
394,8 млн ривень (із ПДВ), що
передбачають проведення сейс-
морозвід вальних робіт на наф-
то азоносних Андріївсь ом ,
Іорданівсь ом і Західно-То ар-
сь о-Краснянсь ом родовищах
(всі розташовані в Дніпровсь о-
Донець ій западині). Вартість
до овор по Андріївсь ій площі
становить 225 млн рн, по Іор-
данівсь ій — 90 млн рн, і по За-
х і д но - То арсь о -Краснян -
сь ій — 79,8 млн рн

Уряд вивчає 
італійський 
досвід будівництва 
доступного житла

Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Нещодавно Києві відб лась онференція “У раїна та
Італія: б д ємо разом”, де вітчизняні та за ордонні фа-
хівці об оворювали державн про рам б дівництва до-
ст пно о житла. Я зазначають е сперти, це один із по-
тенційно ці авих напрям ів діяльності для іноземних ін-
весторів. А вже на цьом тижні раїнсь а деле ація на
чолі з віце-прем’єр-міністром — міністром інфрастр -
т ри У раїни Борисом Колесні овим вир шила до Італії,
де вивчає тамтешній досвід б дівництва дост пно о
житла.

“Мета нашої поїздки — розібратися в цій технології, тому що та, яка вико�

ристовується в Україні, застаріла за своєю суттю. Панельне житлове будівниц�

тво досить витратне, нетехнологічне, несе великі затрати енергії”, — зазначив

Борис Колесніков під час відвідування фабрики з виробництва збірного залізо�

бетону Edimo.

“Україна повинна будувати хоча б 5 мільйонів квадратних метрів житла на

рік, це орієнтовно 100 тисяч квартир економ�класу”, — зауважив віце�прем’єр�

міністр. Він додав, що для реалізації цих планів в державі мають бути збудова�

ні 15–20 подібних заводів, які мають з’явитися в усіх регіонах.

Також Борис Колесніков оглянув квартал економного житла у місті Аквіла,

який був збудований за технологіями для будівництва доступного житла у

стислі терміни після землетрусу.

Нині Україна вивчає досвід інших держав у сфері будівництва доступного

житла. Визначитися відносно того, які саме технології будуть використовува�

тися, уряд планує до вересня поточного року. “Я думаю, що до вересня ми да�

мо чітку відповідь за дорученням Президента по програмі доступного жит�

ла”,— сказав віце�прем’єр�міністр. При цьому він зазначив, що Україна заку�

повуватиме технології для будівництва соціального житла у різних постачаль�

ників. “У світі ніхто не продукує устаткування для повного циклу будівництва.

Тому щось, очевидно, купуватимемо в Італії, щось — в Німеччині, щось — у

Фінляндії, тобто у тих компаній, які найуспішніші у виробництві сучасних бу�

дівельних технологій”, — сказав він.

В уряді впевнені, що житло, яке будуватиметься в Україні у наступні роки,

стане справді доступним для пересічних громадян, а зацікавити компанії у йо�

го зведенні мають пільгові умови, що запропонує уряд. Нагадаємо, Кабмін го�

товий розглянути питання щодо звільнення від податку на прибуток на 10 ро�

ків всіх будівельних компаній, задіяних у зведенні доступного житла та без�

коштовного прокладання комунікацій: підводка води, каналізації, електроме�

режі тощо. Держава також розгляне питання можливості виплат відсотків по

кредитах компаніям, які закупили відповідне обладнання.

Для споживачів — потенційних власників доступного житла — діятимуть

чіткі програми лояльності: придбати доступне житло можна буде на основі фі�

нансового лізингу на 12–15 років під 3 % річних. Наразі в Україні ведеться ро�

бота, спрямована на спрощення усіх процедур на отримання дозволів на будів�

ництво доступного житла.

Як було озвучено на засіданні уряду у середу, в програмі здешевлення варто�

сті іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які по�

требують поліпшення житлових умов, зазначено 156 об’єктів, в яких пропо�

нується для придбання 6 тис. 606 квартир. В цілому по Україні 8,5 тис. грома�

дян вже виявили бажання взяти участь в програмі. Про це заявив перший за�

ступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Олександр Алі�

пов.

Він підкреслив, що вже укладено 79 договорів, найбільше в Києві — 29.

“Банками профінансовано 56 кредитів на загальну суму 14,7 млн грн. У Ки�

єві — на 9,9 млн. У Сумській області — на 1,1 млн грн, в Харківській та Полтав�

ській — 6 кредитів, 3 кредити в Криму та по одному у Закарпатській, Івано�

Франківській, Кіровоградській, Рівненській та Чернігівській областях”,— за�

явив посадовець. Він також додав, що укладено 193 договори на будівництво

доступного житла на умовах оплати державою 30 % та укладені угоди на 139

пільгових кредитів в рамках програми молодіжного кредитування
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Спека спонукає до збільшення
обсягів продажу морозива
"Хрещатик" дізнавався, яким повинен бути 
справжній десерт та як його вибирати

Євген ГУДЗЬ
“Хрещатик”

Коли на в лиці спе а, то є неба ато
засобів відч ти прохолод . Серед
них — солод а і холодна сма ота —
морозиво. Численні іос и та ма а-
зини, де встановлені морозильні а-
мери із поп лярною прод цією,
підрахов ють приб т и. За словами
продавців, спе продажі десерт
зростають ледь не двадцять разів.
Із ро в рі об’єми споживання
морозива в У раїні лише збільш ю-
ться.

“За перший квартал 2012 року загальний обсяг

виробництва морозива в Україні склав 15060 тонн.

Темпи росту відповідно до аналогічного періоду

2011 року складають 95,81 %. Лідерами по вироб�

ництву морозива за перший квартал поточного ро�

ку є Житомирська область, а саме — ПАТ “Жито�

мирський маслозавод” (ТМ “Рудь”). На другій

“сходинці” за обсягами виробництва — Дніпропет�

ровська область (виробники ТОВ “Ласунка”, ТОВ

“Мушкетер”), на третьому місці — Черкаська об�

ласть (ТОВ “Еліт”), і на четвертому місці — Донець�

ка область (виробники ПрАТ “Геркулес”, ПАТ

“Вінтер”)”, — повідомив “Хрещатику” президент

Асоціації українських виробників “Морозиво і за�

морожені продукти” Ігор Бартковський.

Види морозива

Морозиво — це охолоджена збита емульсія з су�

міші молока, можливо — вершків, масла, цукру, ін�

коли — яєць, часто — фруктових соків, різних

фруктів або овочів плюс ароматизатори і різні до�

бавки типу мармеладу, згущеного молока, сухо�

фруктів, горіхів або шматочків карамелі чи шокола�

ду.

Залежно від способу виробництва морозиво бу�

ває загартованим і м’яким. М’яке, при температурі

5�70 С, виготовляють в кіосках, ресторанах і кафе на

спеціальному устаткуванні. Їсти його потрібно від�

разу, про запас такі десерти не виготовляють. За ви�

глядом воно схоже на крем. Загартоване морози�

во — промислове, воно має відносно тверду кон�

систенцію.

З 2007 року в Україні діють національні стандар�

ти на морозиво, яких мають дотримуватись всі ви�

робники: морозиво молочне, вершкове, пломбір,

яке виробляють винятково з молока та продуктів

його переробки; морозиво плодово�ягідне, арома�

тичне, шербет, лід, яке виготовляють на основі пло�

дово�ягідної сировини з додаванням цукрового си�

ропу та необхідних для його виробництва інгредієн�

тів; морозиво з комбінованим складом сировини,

яке готують із частковою заміною молочної сирови�

ни, із застосуванням компонентів немолочного по�

ходження (рослинних жирів).

Основні представники “молочної” групи — мо�

лочне, вершкове і пломбір — різняться своєю жир�

ністю. Найжирніше морозиво — пломбір, його

жирність в середньому складає 12–15 %. Далі —

вершкове, з вмістом жиру 8–10 %, потім — молоч�

не, в якому жиру всього 2,8–3,5 %. У плодово�ягід�

ному морозиві і фруктовому льоду молочних жирів

немає, адже їх мають виготовляти зі свіжих і замо�

рожених фруктів і ягід, з пюре, натуральних соків,

повидла і джемів.

Як купити якісне

Зовнішній вигляд морозива не повинен вводити

споживачів в оману, адже за привабливою упаков�

кою та апетитним зовнішнім виглядом можуть при�

ховуватись небезпечні компоненти. Варто уважно і

до кінця прочитати склад морозива, вказаний на

упаковці.

Також слід звернути увагу на те, чи є у його скла�

ді рослинні жири, штучні барвники. Пильними по�

трібно бути й із замороженими соками. Адже, на�

приклад, апельсиновий сік часто заміняють на яб�

лучний і барвниками та ароматизаторами підганя�

ють під смак помаранчу.

Правила зберігання

За словами Ігоря Бартковського: “Не слід забувати

про роль дилерів і торгівельних мереж, адже саме во�

ни відповідають за доставку продукції, її збереження,

забезпечення необхідних температурних режимів”.

Відповідно до державних стандартів, загартоване

морозиво повинне зберігатись при низький (не ви�

ще —180С) температурі. Часто продавці через тех�

нічні недоліки чи банальну жадібність не можуть за�

безпечити належні умови зберігання морозива. Тож

воно починає танути і стає непридатним для спо�

живання. Особливо гостро це питання стоїть у су�

пермаркетах, де десерт продають із відкритих холо�

дильників — банетів, та у маленьких магазинчиках,

де не можуть забезпечити належний температурний

режим для зберігання солодкого продукту. Морози�

во, яке починає танути, має бути вилученим із про�

дажу, часто в порушення всіх правил широко реалі�

зується торгівельними мережами. Іноді, щоб ввести

в оману покупця, зіпсоване морозиво повторно за�

морожують і продають, що може негативно плину�

ти на здоров’я споживача. Отже, якщо порція де�

серту виглядає м’якою, із неправильною формою —

варто утриматись від покупки.

Слід пам’ятати, що часто в торгівельній мережі

продається морозиво із простроченим терміном

зберігання. Тому, крім зовнішнього вигляду та скла�

ду, треба обов’язково звертати увагу на термін його

придатності

За перший квартал 2012 року загальній обсяг виробництва морозива 
в Україні склав 15060 тонн. Темпи росту до аналогічного періоду 

2011 року дорівнюють 95,81 %
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В Україні щороку планується 
здавати 100 тисяч квартир 
економ�класу
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 20 липня 2012 року

Під час роботи форуму в Ялті

день державно�приватного парт�

нерства складався з пленарної сесії

та чотирьох тематичних семінарів,

на яких обговорювалися проекти у

сфері благоустрою та рекреації,

управління міським паркуванням

та транспортом, поводження з

твердими побутовими відходами,

енергозбереження та водопоста�

чання.

На пленарному засіданні експер�

ти з Польщі і Хорватії поділилися

досвідом розвитку ДПП. Також бу�

ло висвітлено питання прогресу йо�

го розвитку в Україні. Міністерство

економічного розвитку і торгівлі

України працює над концепцією і

стратегією розвитку ДПП, а також

над відповідним планом дій. “Ці

документи стануть важливою над�

будовою до існуючого законодав�

ства і допоможуть зробити ДПП

дієвим механізмом для залучення

приватного інвестиційного капіта�

лу, знань та досвіду для вдоскона�

лення об’єктів інфраструктури”,—

коментує “Хрещатику” директор

програми розвитку державно�при�

ватного партнерства USAID Ален

Піпер.

Учасники Форуму окремо виді�

лили тарифне регулювання як важ�

ливий фактор для успішного по�

дальшого розвитку державно�при�

ватного партнерства в Україні. “На

сьогодні регуляторний ризик зали�

шається значною перепоною для

використання в Україні механізму

ДПП світового зразка у таких сек�

торах, як водопостачання, водовід�

ведення та теплопостачання, у

яких формування тарифів встанов�

люється Національною комісією

регулювання ринку комунальних

послуг”,— наголошує визнаний

міжнародний експерт Кріс Шу�

гарт.— Нова система регулювання

ще не перевірена, і регулятор ще

поки не має практичних доказів,

аби надати впевненості бізнесу. Че�

рез таку невизначеність багато

компаній, які могли б стати нада�

вачами послуг з водопостачання,

водовідведення та теплопостачан�

ня, воліють зачекати кілька років,

щоб подивитися, як працюватиме

система і наскільки ефективно ви�

конуватиме свої функції націо�

нальний регулятор”.

Учасники тематичного семінару з

поводження з твердими побутови�

ми відходами (ТПВ) прийшли до

спільного розуміння, що потрібно

комплексно підходити до цієї проб�

леми, починаючи із державної по�

літики щодо зменшення кількості

їх утворення, підвищення свідомо�

сті населення щодо сортування і за�

лучення останніх технологічних

розробок утилізації, безпечних для

людини та довкілля. “Саме бізнес,

особливо компанії, що працюють у

сфері поводження з ТПВ, мають

ресурси та ноу�хау для ефективного

вирішення проблеми відходів в

Україні. Їх досвід, накопичений де�

сятиліттями успішної діяльності,

може бути використаний в нашій

країні, і нам необхідно цією можли�

вістю скористатися”,— вважає ке�

рівник національного проекту

“Чисте місто” та президент асоці�

ації “Український екологічний аль�

янс” Богдан Баласинович.

Експерти семінару із енерго�

ефективності наголосили, що для

залучення коштів приватних інвес�

торів у сектор, важливо забезпечи�

ти юридичний механізм їх повер�

нення, зокрема, за рахунок отрима�

них заощаджень від зменшення

споживання тепла та електроенер�

гії. Бізнес може запропонувати як

сучасні технічні рішення для кон�

кретних проектів, так і знайти фі�

нансування на їх реалізацію, ос�

кільки нині ані місто, ані держава

не мають можливості повністю за�

довольнити потребу у коштах для

енергоефективної модернізації. Іс�

нуючі можливості міжнародної тех�

нічної допомоги, які, наприклад,

пропонує проект USAID з рефор�

мування міського теплопостачан�

ня, на жаль, не можуть забезпечити

потреби фінансування та оновлен�

ня інфраструктури. Але всі парт�

нерські проекти яскраво демон�

струють вигоди та потенціал реалі�

зації державно�приватних парт�

нерств.

Це партнерство у сфері громад�

ського транспорту та паркування

міського автотранспорту в україн�

ських містах надають можливість

оптимізації та забезпечити довго�

строкове належне функціонування

цих важливих сфер для життєдіяль�

ності в умовах постійного збіль�

шення людського та транспортного

навантаження. Ключовими пере�

вагами державно�приватного парт�

нерства в успішних проектах у і цій

сфері за кордоном, є, в першу чер�

гу, залучення інвестицій та профе�

сійних знань і досвіду. Київ, Дніп�

ропетровськ, Львів та інші міста

вже беруть активну участь в роз�

робці та впровадженні проектів, в

яких приватні партнери залучені до

управління міським транспортом.

Каталізатором проектів у сфері

міського паркування в Україні ви�

ступлять законодавчі зміни, які іні�

ційовані урядом і направлені на за�

безпечення оплати за відведене

паркування та застосування адмі�

ністративних заходів до порушни�

ків системи.

Як зазначили експерти, у більшо�

сті українських міст залучення при�

ватного партнера до благоустрою,

рекреації та управління міськими

парками на сьогодні обмежується

або спонсорською допомогою, або

зобов’язаннями утримувати части�

ни рекреаційних зон в обмін на до�

звіл ведення господарської діяль�

ності. Використання ДПП для

управління рекреаційними об’єкта�

ми не лише вирішить проблему не�

дофінансування витрат на утри�

мання та розвиток рекреаційних

об’єктів, а й створить чітку і прозо�

ру схему відповідальності за утри�

мання громадських зон міста. Ваго�

мими на етапі підготовки проекту є

консультації з громадськістю, аби

отриманий результат відповідав

очікуванням громадян.

Програма розвитку державно�

приватного партнерства Агентства

США з міжнародного розвитку

(USAID) передбачає надання допо�

моги уряду України у створенні

правового середовища державно�

приватного партнерства, розбудові

уповноважених органів, проведенні

навчання в партнерських містах,

надання допомоги на всіх етапах

підготовки й реалізації пілотних

проектів.

Активним учасником цього фо�

руму стала Асоціація міст Укра�

їни — всеукраїнська недержавна

організація, що об’єднує 555 міст,

селищ та сіл України та створена,

аби захищати права та інтереси те�

риторіальних громад і сприяти їх

соціально�економічному та куль�

турному розвитку.

Нагадаємо, що Агентство США з

міжнародного розвитку (USAID)

надає економічну та гуманітарну

допомогу в усьому світі протягом 50

років. В Україні допомога USAID

зосереджена у трьох сферах: здо�

ров’я та соціальна трансформація,

економічне зростання та демокра�

тія й урядування. З 1992 року

USAID надало технічну та гумані�

тарну підтримку Україні вартістю

1,7 мільярда доларів США

Який же важливий і глибокий

для нас смисл цих слів! Прощати...

зцілювати... відпускати на свобо�

ду... Від чого зцілювати? З якого

полону відпускати на свободу?

Згадаймо слова Спасителя: “Кому

відпустите гріхи, тому простяться;

на кому залишите, на тому зали�

шаться”.

Якщо хтось із людей жорстоко,

несправедливо поставився до нас,

то ми, християни, маємо велике

право та владу врятувати його у віч�

ності від заслуженого покарання,

від уз, від мук, від пекла. Господь

наділяє нас такою великою вла�

дою — прощати.

Цьому є підтвердження у святих

отців. У тлумаченні на слова Спаси�

теля: “Істинно кажу вам: що тільки

зв’яжете на землі, зв’язане буде на

небі, і що тільки розв’яжете на зем�

лі, розв’язане буде на небі”,— пре�

подобний Феофілакт Болгарський

пише: “Якщо ти, ображений, будеш

сприймати як митаря та язичника

того, хто учинив із тобою неспра�

ведливо, то таким він буде й на не�

бі”.

Ось що значить наше прощення!

Ось чому прощення від щирого сер�

ця — найбільший дар нашого ближ�

нього. І Сам Господь Бог саме в про�

щенні чекає побачити в нас Своїх

учнів, чекає, щоб ми услід за Ним

звершили цей милостивий суд. І

пробачили, відпустивши на свободу

й зціливши від вічних мук. Звичай�

но, Страшний суд буде вершити

Сам Господь, але Промислом Бо�

жим, і як це не вражає, як не жахли�

во звучить для нас — і нам дано взя�

ти в ньому участь.

У нашому світі немає жодної ін�

шої істинної милостині, крім діяль�

ного милосердя. І ще — пробачення

як вищого прояву милосердя, як

“зцілення” та “відпущення на сво�

боду”. Прощати треба легко та з ра�

дістю, щоб у нас на душі залишило�

ся світле почуття, що ми, з милості

Божої, нарешті зробили щось

справді дуже необхідне, важливе

для нас самих та для нашого ближ�

нього

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної
церкви

У Дніпровському районі 
готуються до Дня Незалежності
У Дніпровсь ом районі столиці розпоча-

лась під отов а до проведення свят ових
заходів із на оди Дня Державно о Прапора
У раїни та 21-ї річниці незалежності У ра-
їни, що відб ватим ться 23 та 24 серпня
2012 ро . З ідно із затвердженим планом,
передбачається проведення 23 серпня це-
ремонії підняття Державно о Прапора У ра-
їни та по ладання вітів до пам’ятни ів “Жін-
ці Вели ій Вітчизняній війні”, “Матері-Вдо-

ві” та К р ан Безсмертя. На 24 серпня заплановано свят овий онцерт
“У раїно мила, ти — наш рідний рай!”, я ий б де проведено в пар
льт ри та відпочин “Перемо а”, а та ож свят овий феєрвер .
Крім то о, протя ом серпня Дніпровсь ом районі відб д ться:

день єдино о інформ вання населення, тр дових оле тивів підпри-
ємств, станов та ор анізацій на тем : “Історія становлення та твер-
дження державних символів У раїни”; тематичні семінари та р лі
столи в за ладах охорони здоров’я та освіти; льт рно-мистець і за-
ходи, тематичні ле ції відділеннях соціально-поб тової реабілітації
територіально о центр соціально о обсл ов вання; просвітниць і те-
матичні заходи в за ладах льт ри; спортивно-оздоровчі заходи — за
сприяння відділ справах сім’ї, молоді та спорт ; центр по роботі з
дітьми та молоддю за місцем проживання

Налагоджено обмін 
досвідом між освітянами
Деснянського району 
та Вінницької області
Вже вдр е до правління освіти Деснян-

сь о о район завітали освітяни Вінниць ої
області. І я що до с лад першої деле ації
входили завід вач и ДНЗ, ш іл-дитячих са-
доч ів, то цьо о раз до Деснянсь о о
район завітали дире тори ЗСШ.
Домовленості про обмін досвідом між ос-

вітянами дося н то оловою Деснянсь ої РДА Ві тором Жеребню ом в
рам ах підписання од про співпрацю між Деснянсь им, Жмеринсь им,
Барсь им, Літинсь им та Тиврівсь им районами.
Цьо о раз під час дводенно о переб вання Києві деле ація Вінни-

чини с ладі 45 осіб відвідала навчальні за лади Лісово о масив —
середню ш ол № 152 (в л. К рчатова, 18/1), Центр дитячої та юнаць-
ої творчості (в л. Шолом-Алейхема, 15-а); масив Троєщина — імна-
зію № 283 (в л. Дань евича, 13).
“Сьо одні розвит освітньої ал зі Деснянсь о о район ми надаємо

пріоритетне значення, том освітяни стали, маб ть, першими, хто роз-
почав процес співпраці між Деснянсь им та районами Вінниць ої об-
ласті. Сподіваюся, нашим навчальним за ладам є чим поділитися із
оле ами. В ба атьох ш олах впроваджено новітні техноло ії навчання,
ласи обладнано с часною техні ою. Цьо о ро розпочинаємо пілот-
ний прое т “Ш ола повно о дня” на базі СШ № 275, вводимо арт
ш оляра, що дасть можливість онтролювати переб вання ш олі
ожно о чня. І це лише почато ”,— зазначив олова Деснянсь ої РДА
Ві тор Жеребню .
Вінничани відвідали іль а навчальних за ладів Деснянсь о о район

і залишилися задоволені побаченим.
"Мені д же сподобалася імназія № 283. Пре расно, що т т дітям при-

щеплюється любов до раїнсь их звичаїв та традицій", — ділиться свої-
ми враженнями від побачено о дире тор Селищансь ої ЗСШ І-ІІІ ст пенів
Марія Дід х.
А от про те, я им чином ор анізовано Деснянсь ом районі робот

із дітьми поза рочний час, освітяни Вінниць ої області дізналися, по-
б вавши Центрі дитячої та юнаць ої творчості. Т т ості ознайомили-
ся із роботою народно о дівочо о танцювально о ансамблю
"Слов’яноч а", відвідали зраз ові м зеї "Хата моєї баб сі" та "Вели а
Вітчизняна війна фронтових долях земля ів"

Під час Євро(2012 в СШ № 276 було створено
спортивне містечко
"Спортивне містеч о “Олімпійсь е літо-2012”. Під та ою назвою з 8

червня по 1 липня Деснянсь ом районі пройшла а ція на підтрим
чемпіонат Європи з ф тбол . Ор анізаторами заход стали відділ
справах сім’ї, молоді та спорт Деснянсь ої РДА та МО “Наша спадщи-
на”.
“Мета а ції — інформ вання населення про спортивні події 2012 ро-
, підвищення ромадсь ої а тивності молоді, поп ляризація фізичної
льт ри і спорт , здорово о способ життя та а тивно о відпочин

меш анців район ”,— зазначив перший заст пни олови Деснянсь ої
РДА Вадим Костючен о.
Відб валися зма ання на майданчи ах середньої ш оли № 276.

Спортивне містеч о працювало щодня, пропон ючи остям та меш ан-
цям Деснянсь о о район різноманітні спортивні он рси, т рніри.
Малень і та дорослі жителі мали змо взяти часть дитячих, підліт-
ових та сімейних і рах на зразо “Мама, тато і я — спортивна сім’я”,
малій Олімпіаді, зма аннях з ф тбол , міні-ф тбол , флорбол , стріт-

бол , ватербол , он рсах та ві торинах. Під час роботи містеч а пра-
цювала і ст дія боді-арт .
В рам ах а ції “Спортивне містеч о. “Олімпійсь е літо-2012” для ви-

хованців приш ільних оздоровчих дитячих таборів б ла проведена ма-
ла Олімпіада, в я ій взяло часть майже 400 дітей. Вони зма алися
спритності за про рамою “Підліт ових і ор”, міні-ф тбол , флорбол ,
ватербол , брали часть он рсі малюн на асфальті на тем “Рі
спорт ”, “Євро-2012”, “Олімпійсь е літо”.
Під час роботи спортивно о містеч а дітлахів та дорослих розважа-

ли Кло н та М раха, а вихідні проходили онцерти за частю артис-
тів раїнсь ої та білор сь ої естради, відомих ртів “Ревілд”, “Алє с
Патліс бенд”, “Постер”.
Жоден з часни ів малої Олімпіади, т рнірів, зма ань не залишився

без на ород та подар н ів від ор анізаторів а ції

Служба у справах дітей 
Голосієва запрошує 
до співпраці
Сьо одні в У раїні понад 100 тисяч ді-

тей-сиріт та дітей, я і залишились без
бать івсь ої опі и. Це діти різно о ві —
від народження до 18 ро ів. Саме том в
У раїні пріоритетними формами для влаш-
т вання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
бать івсь о о пі л вання, б ли обрані сі-
мейні форми виховання — це синовлен-

ня, опі а та пі л вання, прийомна сім’я, дитячий б дино сімейно о
тип .
В Голосіївсь ом районі з 2008 ро ф н ціон є дитячий б дино

сімейно о тип , в я ом вихов ються восьмеро дітей. З рах ванням
сіх по азни ів, цьо о ро в Голосієві план ється створення ще од-
но о подібно о за лад , що дасть змо й іншим дітям-сиротам та ді-
тям, позбавленим бать івсь о о пі л вання, відч ти любов, пі л ван-
ня та тепло родини. В липні нинішньо о ро в районі створено ще
одн форм сімейно о виховання — прийомн сім’ю. Для всіх охочих,
хто має бажання допомо ти дитині та надати їй сімейний затишо і
бать івсь т рбот , але ще не визначився із формою сімейно о ви-
ховання, можна отримати необхідн онс льтацію Сл жбі справах
дітей Голосіївсь ої РДА, я а розташована за адресою: м. Київ, в л.
Червоноармійсь а, 58, т. (044) 289-38-53

У роботі VІII У раїнсь о о м ніципально о фор м Ялті взяли часть представни и Міністерства е ономічно о розвит та тор івлі, Державно о а ентства
з інвестицій та правління нацпрое тами, мери з 300 вітчизняних міст

Новини районів

Дар прощення

Досвід державно�приватного
партнерства в Україні
Про його реалізацію та нові форми діяльності йшлося 
під час муніципального форуму в Ялті
Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Про рама розвит державно-приватно о партнерства
(ДПП) А ентства США з міжнародно о розвит (USAID)
спільно з Асоціацією міст У раїни представила зар біж-
ні та раїнсь і при лади реалізації цьо о напрям ді-
яльності для тримання та розширення мережі інфра-
стр т рних об’є тів та поліпшення надання посл .
Про це йшлося під час VІII У раїнсь о о м ніципально о
фор м Ялті 13 липня 2012 ро . Місь і олови 300
міст нашої держави, представни и Міністерства е оно-
мічно о розвит та тор івлі, Державно о А ентства з
інвестицій та правління національними прое тами, ор-
анізацій-донорів та бізнес об оворили можливості та
ви ли и для реалізації механізм ДПП в У раїні. Інозем-
ні е сперти представили спішні міжнародні при лади
та на олосили, я саме на опичений досвід можна за-
стос вати в раїнсь их мовах. Досвідом роботи з часни ами фор м поділився дире тор про рами розвит

державно-приватно о партнерства USAID Ален Піпер

Слово “прощати” похо-
дить від давньор сь о о
слова “проща”. Одним із
значень йо о є дієслово
“зцілювати”, а іншим —
“відп с ати на свобод ”.
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua
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Про затвердження договору між Київською міською радою та Підгірцівською

сільською радою Обухівського району Київської області
Рішення Київської міської ради № 466/7803 від 26 квітня 2012 року 

Відповідно до пункту 43 частини першої статті 26 та пункту 16 частини четвертої статті 42 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", статей 101 та 107 Бюджетного кодексу України, пунктів 5.2 та 17.1 рішення Київської міської ради від
29.11.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" (зі змінами та доповненнями) Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити договір про виділення та використання субвенції,
укладений 16 квітня 2012 року між Київською міською радою в особі
Київського міського голови Черновецького Леоніда Михайловича, з однієї
сторони, та Підгірцівською сільською радою Обухівського району
Київської області в особі виконуючого обов'язки Підгірцівського
сільського голови Поремської Тетяни Вікторівни, з іншої сторони.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань бюджету та соціально*економічного
розвитку.

Київський міський голова 
Л. Черновецький

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011
№ 1011/7247 “Про реорганізацію спортивно�оздоровчого закладу 
“Спортивний комплекс управління по фізичній культурі і спорту” 

в комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) “Спортивний комплекс”

Рішення Київської міської ради № 486/7823 від 26 квітня 2012 року
Відповідно до статті 22 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 57, 78, 135 Господарського кодексу Укра�

їни та з метою приведення умов діяльності спортивних закладів міста у відповідність до законодавства України Київська міська ра�
да 

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 29.12.2011
№ 1011/7247 “Про реорганізацію спортивно*оздоровчого закладу “Спор*
тивний комплекс управління по фізичній культурі і спорту” в комунальне
підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь*
кої державної адміністрації) “Спортивний комплекс” такі зміни:

1.1. Пункт 3 викласти в такій редакції:
“3. Затвердити статут комунального підприємства виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Спор*
тивний комплекс”, що додається. “.

1.2. Доповнити пунктом 4 такого змісту:

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

4.1. Привести власні розпорядження у відповідність до цього рішення.
4.2. Здійснити організаційно*правові заходи щодо виконання пункту 1

цього рішення”.
У зв’язку з цим пункти 4, 5 вважати пунктами 5, 6.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі*

сію Київради з питань сім’ї, молоді та спорту.
Київський міський голова

Л. Черновецький

Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради 
з перевірки відповідності суспільним потребам земельних відводів 

для нового будівництва на території Державного історико�архітектурного 
заповідника “Стародавній Київ”

Рішення Київської міської ради № 485/7822 від 26 квітня 2012 року
Відповідно до статей 26, 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 16 Регламенту Київської міської ра�

ди, враховуючи подання депутатських фракцій та груп, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову контрольну комісію Київської міської ради з пе*
ревірки відповідності суспільним потребам земельних відводів для ново*
го будівництва на території Державного історико*архітектурного заповід*
ника “Стародавній Київ”.

2. Обрати персональний склад тимчасової контрольної комісії Київ*
ської міської ради:

голова тимчасової контрольної комісії:
— Новак Наталія Василівна, депутат Київської міської ради;
члени тимчасової контрольної комісії:
— Гоцький Микола Миколайович, депутат Київської міської ради;
— Дробот Борис Віталійович, депутат Київської міської ради;
— Іванов Петро Федорович, депутат Київської міської ради;
— Кримчак Сергій Олександрович, депутат Київської міської ради;
— Лук’янюк Микола Володимирович, депутат Київської міської ради;
— Меліхова Тетяна Іванівна, депутат Київської міської ради;
— Пабат Олександр Вікторович, депутат Київської міської ради;
— Петькун Олег Дмитрович, депутат Київської міської ради;
— Саврасов Максим Віталійович, депутат Київської міської ради;
— Самохін Олексій Юрійович, депутат Київської міської ради;

— Філіппов Володимир Григорович, депутат Київської міської ради;
— Шлапак Алла Василівна, депутат Київської міської ради.
3. Основним завданням тимчасової контрольної комісії Київської місь*

кої ради є перевірка відповідності суспільним потребам земельних відво*
дів для нового будівництва на території Державного історико*архітектур*
ного заповідника “Стародавній Київ”.

4. Правове, матеріально*технічне, інформаційне та організаційне за*
безпечення роботи тимчасової контрольної комісії Київської міської ради
покласти на секретаріат Київської міської ради.

5. Визначити термін діяльності тимчасової контрольної комісії Київ*
ської міської ради — три місяці.

6. За результатами роботи тимчасовій контрольній комісії підготувати
та подати на розгляд пленарного засідання сесії Київської міської ради
відповідний звіт.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі*
сію Київської міської ради з питань правопорядку, регламенту та депутат*
ської етики.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 0,5 га, 
яка розташована між будинками № 1 та № 1/9 на вулиці Львівській, 

будинком № 6 на вулиці Святошинській та будинком № 6�а 
на вулиці Верховинній Святошинського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 487/7824 від 26 квітня 2012 року 
Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 19 Земельного

кодексу України, статей 51 — 53 Закону України “Про природно�заповідний фонд України”, а також з метою раціонального вико�
ристання і збереження зелених насаджень, враховуючи численні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус скверу земельній ділянці площею 0,5 га, яка розташо*
вана між будинками № 1 та № 1/9 на вулиці Львівській, будинком № 6 на
вулиці Святошинській та будинком № 6*а на вулиці Верховинній Свято*
шинського району м. Києва.

2. Внести зміни до Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010
року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині
міста, затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381, та продовжених на період 2010 — 2015 років рішенням Ки*
ївської міської ради від 27.11.2009 № 714/2783 (таблиця 2 “Озеленені те*
риторії загального користування м. Києва, що відповідають типологічним

ознакам та планувальним вимогам”), додавши земельну ділянку, визна*
чену пунктами 1 цього рішення, до переліку скверів Святошинського
району та м. Києва.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в комунальних засобах
масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі*
сію Київради з питань екологічної політики.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Про припинення Міністерству закордонних справ України права користування
земельною ділянкою на перетині пров. Десятинного та Пейзажної алеї 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 569/7906 від 26 квітня 2012 року 

Зважаючи на численні скарги та негативне ставлення громадян до будівництва на земельній ділянці на перетині пров. Десятин�
ного та Пейзажної алеї у Шевченківському районі м. Києва, беручи до уваги те, що земельна ділянка не освоєна, враховуючи рі�
шення Київської міської ради від 05.04.2012 IX сесії VI скликання “Про оголошення території та об’єкта комплексними пам’ятками
природи місцевого значення” та постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 04.04.2012 у справі 2а�3773/12/2670, ке�
руючись статтею 9, пунктом “г” частини першої статті 141 Земельного кодексу України, пунктом 4 частини першої статті 416 Цивіль�
ного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити Міністерству закордонних справ України право постійно*
го користування земельною ділянкою площею 0,3806 га, відведеною від*
повідно до рішення Київської міської ради від 15.07.2004 № 448/1858
“Про надання Міністерству закордонних справ України земельної ділянки
для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку на
перетині пров. Десятинного та Пейзажної алеї у Шевченківському районі
м. Києва”, право користування якою посвідчено державним актом на пра*
во постійного користування земельною ділянкою від 25.10.2004 № 01*9*
00015.

2. Міністерству закордонних справ України повернути державний акт
на право постійного користування земельною ділянкою від 25.10.2004
№ 01*9*00015 до Головного управління земельних ресурсів виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

3. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київ*
ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Внести до книги записів державної реєстрації державних актів
запис про зняття з реєстрації державного акта на право постійного корис*
тування земельною ділянкою від 25.10.2004 № 01*9*00015.

3.2. Проінформувати Міністерство закордонних справ України про
прийняття цього рішення.

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

Київський міський голова
Л. Черновецький

Про передачу громадянам, земельні ділянки яких підлягають перенесенню 
з траси будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро 

у м. Києві, у приватну власність земельних ділянок для дачного будівництва 
на вул. Радистів у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 633/7970 від 24 травня 2012 року 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо передачі у приватну власність земельних ділянок та звернення грома�
дян, відповідно до статті 121 Земельного кодексу України та керуючись рішенням Київської міської ради від 16.12.2005 № 607/3068
“Про винесення з траси будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві та лінії Київського метрополітену
частини садових ділянок Русанівських і Воскресенських садів”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам, земельні ділянки яких підлягають перене*
сенню з траси будівництва Подільського мостового переходу через 
р. Дніпро у м. Києві, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у при*
ватну власність земельні ділянки загальною площею 2,16 га для дачного
будівництва на вул. Радистів у Деснянському районі м. Києва за рахунок
частини земель, відведених відповідно до рішення Київської міської ради
від 13.07.2006 № 42/42 “Про надання земельної ділянки комунальному
підприємству “Дирекція будівництва шляхово*транспортних споруд 
м. Києва” для дачного будівництва з метою перенесення Русанівських та
Воскресенських садів з траси будівництва Подільського мостового пере*
ходу на вул. Радистів у Деснянському районі м. Києва”, право користуван*
ня якими посвідчено державним актом на право постійного користування
земельною ділянкою від 29.11.2006 № 08*9*00016, згідно з додатком.

2. Припинити комунальному підприємству “Дирекція будівництва шля*
хово*транспортних споруд м. Києва” право постійного користування час*
тиною земельної ділянки площею 2,16 га, право користування якою по*
свідчено державним актом на право постійного користування земельною

ділянкою від 29.11.2006 № 08*9*00016 (лист*згода № 17746 від
07.04.2010).

3. Власникам земельних ділянок:
3.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок відповідно до

вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Виконувати умови забудови земельних ділянок згідно з містобу*

дівними умовами і обмеженнями щодо забудови та дозволом на виконан*
ня будівельних робіт, одержаними в установленому законодавством по*
рядку.

3.3. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних
ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі*
ністрації) із клопотаннями щодо організації робіт по винесенню меж зе*
мельних ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню державних ак*
тів на право власності на земельні ділянки.

4. У зв’язку із заявами громадян внести такі зміни та доповнення:
4.1. Визнати такою, що втратила чинність, позицію 18 додатка до рі*

шення Київської міської ради від 27.05.2010 № 964/4402 “Про передачу

громадянам, земельні ділянки яких підлягають перенесенню з траси бу*
дівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, у
приватну власність земельних ділянок для дачного будівництва на вул.
Радистів у Деснянському районі м. Києва”.

5. Комунальному підприємству “Дирекція будівництва шляхово*транс*
портних споруд м. Києва” звернутися до Головного управління земельних
ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі*
ністрації) із клопотанням щодо організації робіт по внесенню змін до дер*
жавного акта на право постійного користування земельною ділянкою від
29.11.2006 № 08*9*00016.

6. Попередити власників земельних ділянок, що:
6.1. Право приватної власності на землю може бути припинено у ви*

падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.
6.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після встановлення їхніх

меж у натурі (на місцевості).
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 24.05.2012 № 633/7970

СПИСОК
громадян, яким передаються у приватну власність земельні ділянки 

для дачного будівництва

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

№
п/п

Код Прізвище, ім'я та по батькові
землевласників

Місце розташування
земельних ділянок

Площа
земельних
ділянок, га

Обмеження
щодо вико�

ристання
земельної

ділянки

Примітка

1. 62:518:0004 Дероган Вікторія Григорівна вул. 1�ша Дачна, діл. 7 0,10

2. 62:518:0011 Каткова Ірина Федорівна вул. 1�ша Дачна, діл. 21 0,10

3. 62:518:0015 Козачинська Марина Олексіївна вул. 1�ша Дачна, діл. 29 0,10

4. 62:518:0020 Шумський Ігор Олексійович вул. 1�ша Дачна, діл. 39 0,10

5. 62:518:0021 Потабенко Владислав Валерійович вул. 1�ша Дачна, діл. 41 0,10

6. 62:518:0023 Гурнова Анастасія Всеволодівна вул. 1�ша Дачна, діл. 30 0,10

7. 62:518:0024 Ізугенев Віктор Олександрович вул. 1�ша Дачна, діл. 32 0,10

8. 62:519:0002 Козін Георгій Миколайович вул. 5�та Дачна, діл. 6 0,10

9. 62:519:0006 Гуліна Галина Михайлівна вул. 1�ша Дачна, діл. 6 0,10

10. 62:519:0016 Іванов Олександр Дмитрович вул. 1�ша Дачна, діл. 16 0,10

11. 62:519:0021 Тузова Віра Миколаївна вул. 2�га Дачна, діл. 19 0,10

12. 62:520:0002 Бучнева�Кириченко Людмила Вікторівна вул. 4�та Дачна, діл. 29 0,08

13. 62:521:0001 Супрун Тетяна Тарасівна вул. 4�та Дачна, діл. 34 0,08

14. 62:521:0003 Туницька Тетяна Юріївна вул. 4�та Дачна, діл. 30 0,10

15. 62:521:0009 Вороніна Нінель Дмитрівна вул. 4�та Дачна, діл. 18 0,10

16. 62:521:0010 Янушкевич Борис Станіславович вул. 4�та Дачна, діл. 16 0,10

17. 62:521:0011 Мочалов Валерій Вадимович вул. 4�та Дачна, діл. 14 0,10

18. 62:521:0013 Бондаренко Надія Василівна вул. 4�та Дачна, діл. 10 0,10

19. 62:521:0014 Махіня Софія Федорівна вул. 4�та Дачна, діл. 8 0,10

20. 62:522:0009 Семко Дмитро Михайлович вул. 3�тя Дачна, діл. 8 0,10

21. 62:522:0010 Радзієвська Світлана Яківна вул. 4�та Дачна, діл. 9 0,10

22. 62:522:0014 Ісаков Петро Семенович вул. 4�та Дачна, діл. 5 0,10

Про приватизацію жилих приміщень у гуртожитках м. Києва
Рішення Київської міської ради № 596/7933 від 24 травня 2012 року 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю України — місто�герой
Київ”, Закону України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”, Закону України “Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав меш�
канців гуртожитків”, Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”, рішення Київської міської ради від
28.10.2010 № 183/4995 “Про окремі питання організації управління районами в м. Києві”, розпорядження виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 “Про питання організації управління райо�
нами в місті Києві”, враховуючи звернення районних в місті Києві державних адміністрацій, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Залишити гуртожитки, що є об’єктами комунальної власності тери*
торіальної громади міста Києва, зазначені у додатку до цього рішення, у
статусі “гуртожиток” та дозволити приватизацію їх жилих приміщень.

2. Районним в місті Києві державним адміністраціям здійснити прива*
тизацію жилих приміщень гуртожитків, зазначених у пункті 1 цього рішен*
ня, в установленому законом порядку.

3. Делегувати районним в м. Києві державним адміністраціям право
видачі спеціальних ордерів на поселення в гуртожитки мешканцям гурто*

житків, стосовно яких в установленому порядку було прийнято рішення
про надання їм житлової площі у гуртожитку, але які не отримали її з не*
залежних від них причин.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань власності та постійну комісію Київради з питань житло*
во*комунального господарства та паливно*енергетичного комплексу.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Додаток
до рішення Київради

від 24.05.2012 № 596/7933

Перелік
гуртожитків міста Києва, що є об’єктами комунальної власності територіальної громади

міста Києва, які залишено у статусі “гуртожиток” та надано дозвіл на приватизацію 
їх жилих приміщень

N з/п Адреса гуртожитку Район

1. вул. Володі Дубініна, 16 Голосіївський

2. просп. Науки, 96

3. просп. Науки, 102

4. вул. Заслонова, 3 Дарницький

5. вул. Зрошувальна, 4

6. вул. Зрошувальна, 14

7. вул. Російська, 31

8. провул. Волго�Донський, 5

9. вул. Горлівська, 124/4



6

ДОКУМЕНТ
Хрещатик 20 липня 2012 року

Про облаштування скверу з дитячим майданчиком на вулиці Прирічній, 3 
в Оболонському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 582/7919 від 24 травня 2012 року
Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 22 Закону України “Про столицю Укра�

їни — місто�герой Київ”, статей 19, 51 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України “Про оренду землі”, з метою розвитку
зеленої зони м. Києва, раціонального використання ресурсів міста Києва, враховуючи звернення громадян від 9 липня 2007 року
КО�9223/2, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус скверу земельній ділянці площею 0,60 га на вул. При*
річній, 3 в Оболонському районі м. Києва в межах відповідно до рішення
Київської міської ради від 26 червня 2003 року № 545/705 “Про передачу
Оболонській районній у м. Києві раді земельної ділянки для будівництва
житлового будинку на вул. Прирічній, 3 у Оболонському районі м. Києва”.

2. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381 “Про затвердження Програми розвитку зеленої зони м. Ки*
єва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в централь*
ній частині міста”, а саме: додати сквер згідно з пунктом 1 цього рішен*
ня до переліку скверів Оболонського району, таблиця 2.

3. У зв’язку з припиненням з 31 жовтня 2010 року шляхом ліквідації
Оболонської районної у місті Києві ради відповідно до рішення Київської
міської ради від 9 вересня 2010 року № 7/4819 “Про питання організації
управління районами в місті Києві” та відповідно до рішення комісії з при*
пинення Оболонської районної у місті Києві ради, викладеного у протоко*
лі від 30 червня 2011 року № 09 щодо припинення права користування
зазначеною земельною ділянкою:

3.1. Припинити договір оренди земельної ділянки на вул. Прирічній, 3
в Оболонському районі м. Києва від 19.07.2004 № 78*6*00183, укладений
між Київською міською радою та Оболонською районною у місті Києві ра*
дою на підставі рішення Київської міської ради від 26.06.2003 № 545/705
“Про передачу Оболонській районній у м. Києві раді земельної ділянки
для будівництва житлового будинку на вул. Прирічній, 3 в Оболонському
районі”, поновлений на 5 років з 20.07.2009 відповідно до рішення Київ*
ської міської ради від 24 грудня 2009 № 1360/3429 “Про поновлення Обо*
лонській районній у місті Києві раді договору оренди земельної ділянки
для будівництва житлового будинку на вул. Прирічній, 3 у Оболонському
районі м. Києва”.

3.2. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) зняти з
реєстрації договір оренди земельної ділянки на вул. Прирічній, 3 в Обо*
лонському районі м. Києва від 19.07.2004 № 78*6*00183 та внести зміни
відповідно до пункту 1 цього рішення до Державного земельного кадас*
тру.

3.3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської
ради від 26 червня 2003 року № 545/705 “Про передачу Оболонській
районній у м. Києві раді земельної ділянки для будівництва житлового бу*
динку на вул. Прирічній, 3 у Оболонському районі м. Києва”.

4. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) у місячний термін
підготувати та подати на розгляд Київської міської ради відповідні зміни
до рішення Київської міської ради від 29 грудня 2011 року № 1100/7336
“Про бюджет міста Києва на 2012 рік” для облаштування скверу з дитя*
чим майданчиком на вул. Прирічній, 3.

5. Київському комунальному об’єднанню зеленого будівництва та
експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” здійснити органі*
заційно*правові заходи щодо оформлення та благоустрою земельної ді*
лянки площею 0,60 га на вул. Прирічній, 3 в Оболонському районі м. Ки*
єва.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі*
сію Київської міської ради з питань земельних відносин, містобудування
та архітектури та постійну комісію Київської міської ради з питань еколо*
гічної політики.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

10. вул. Каховська, 71 Дніпровський

11. вул. Празька, 12

12. вул. Тампере, 10

13. вул. Чернігівська, 51

14. вул. Автозаводська, 25�а Оболонський

15. вул. Автозаводська, 25�в

16. вул. Кіквідзе, 19 Печерський

17. вул. Кіквідзе, 21

18. Набережно�Печерська дорога, 4

19. вул. Пуща�Водицька, 19 Подільський

20. вул. Копилівська, 67, корпус Б

21. вул. Академіка Туполєва, 15�г Святошинський

22. вул. Берковецька, 6

23. вул. Серпова, 9�а

24. вул. Олександра Довженка, 7�а Шевченківський

25. вул. Дегтярівська, 23

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
навколо водоймища 

на вул. Булгакова у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради  № 580/7917 від 24 травня 2012 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, статті 7, статей 51 — 53 Закону України “Про природно�заповідний фонд
України”, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Мініс�

терства будівництва, архітектури та житлово�комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, та з
метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи колективні звер�

нення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус скверу земельній ділянці навколо водоймища на вул.
Булгакова у Святошинському районі м. Києва.

2 Внести зміни до Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010
року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині
міста, затвердженої рішенням Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381, та продовженої до 2015 року рішенням Київської міської ра*
ди від 27.11.2009 № 714/2783 (таблиця 2 “Озеленені території загально*
го користування м. Києва, що відповідають типологічним ознакам та пла*

нувальним вимогам”), додавши земельну ділянку, визначену пунктом 1
цього рішення, до переліку скверів Святошинського району м. Києва.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в комунальних засобах
масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі*
сію Київради з питань екологічної політики.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на перетині вулиць Великої Окружної та Зодчих, навколо озера Віра, 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 581/7918 від 24 травня 2012 року 

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самовря�
дування в Україні”, статті 7, статей 51 — 53 Закону України “Про природно�заповідний фонд України”, Правил утримання зелених
насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово�комунального
господарства України від 10.04.2006 № 105, та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також вра�
ховуючи колективні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус скверу земельній ділянці на перетині вулиць Великої
Окружної та Зодчих, навколо озера Віра, у Святошинському районі м. Ки*
єва.

2. Внести зміни до "Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010
року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині
міста", затвердженої рішенням Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381, та продовженої на період 2010 — 2015 років рішенням Київ*
ської міської ради від 27.11.2009 № 714/2783 (таблиця 2 “Озеленені те*
риторії загального користування м. Києва, що відповідають типологічним

ознакам та планувальним вимогам”), додавши земельну ділянку, визна*
чену пунктом 1 цього рішення, до переліку скверів Святошинського райо*
ну м. Києва.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в комунальних засобах
масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі*
сію Київради з питань екологічної політики.

Київський міський голова
Л. Черновецький

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

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

ВИРІШИЛА:

1. Створити Службу містобудівного кадастру у складі Головного управлін*
ня містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

2. Затвердити Положення про Службу містобудівного кадастру Головного
управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської місь*
кої ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

3. У бюджеті міста Києва на 2012 рік передбачити видатки на фінансуван*
ня діяльності Служби містобудівного кадастру Головного управління містобу*
дування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) (надалі — Служба містобудівного кадастру).

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації):

4.1. Забезпечити Службу містобудівного кадастру приміщеннями, ком*
п’ютерною та іншою технікою, меблями, програмними засобами, умовами
для збереження інформації тощо.

4.2. Протягом двох місяців розробити Програму із створення містобудів*
ного кадастру, яку подати на затвердження до Київської міської ради.

5. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого ор*

гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) разом
із структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Ки*
ївської міської державної адміністрації), комунальними підприємствами, екс*
плуатуючими організаціями міста, проектними, вишукувальними, будівель*
ними та іншими організаціями визначити перелік інформації, яка відповідно
до законодавства підлягає внесенню до містобудівного кадастру, форму та
зміст таких даних, а також порядок їх передачі до Служби містобудівного ка*
дастру.

6. Рекомендувати Інспекції державного архітектурно*будівельного контро*
лю в місті Києві:

6.1. При надходженні проектної документації забезпечити упродовж трьох
робочих днів її введення до містобудівного кадастру.

6.2. При розгляді проектної документації враховувати висновки, зазначені
Службою містобудівного кадастру в довідках містобудівного моніторингу щодо
відповідності проектів вихідним даним.

6.3. Долучити органи місцевого самоврядування до процесу прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, розширивши перелік підстав
щодо неприйняття в експлуатацію об'єктів будівництва до моменту повної

сплати пайової участі у бюджет м.Києва, виключно у випадках, передбачених
законодавством.

7. Генеральні плани забудови земельних ділянок, інша затверджена місто*
будівна, проектна, планувальна документація, яка підлягає обов'язковому вне*
сенню до системи містобудівного кадастру, може використовуватись в місто*
будівній діяльності після внесення її до містобудівного кадастру.

8. Відповідно до пункту 1.6 Порядку надання містобудівних умов та обме*
жень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст, затвердженого наказом
Мінрегіону від 07.07.2011 № 109, привести містобудівні умови та обмеження
видані до набрання чинності цим Порядком у відповідність до чинної містобу*

дівної документації (у частині визначення максимально допустимих (гранич*
них) техніко*економічних показників об'єкта будівництва).

9. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хре*
щатик".

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ки*
ївради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Київський міський голова 
Л. Черновецький

Загальні положення
1. Служба містобудівного кадастру є структурним підрозділом Головного

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

2. У своїй діяльності Служба містобудівного кадастру Головного управлін*
ня містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) (надалі — Служба) керується Кон*
ституцією України, законами України та іншими нормативно*правовими ак*
тами, а також вказівками, інструкціями, правилами, положеннями, стандар*
тами та іншими нормативними документами та рекомендаціями, затвер*
дженими Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово*ко*
мунального господарства України, Положенням про Головне управління міс*
тобудування та архітектури та цим Положенням.

3. Служба підпорядковується начальнику Головного управління містобу*
дування та архітектури.

4. У складі Служби утворюються підрозділи із ведення та реєстрації ка*
дастрової інформації; обробки, зберігання та оновлення кадастрової інфор*
мації; підготовки та видачі кадастрової інформації; забезпечення роботи
системи кадастру.

Чисельність спеціалістів Служби визначається залежно від обсягу оброб*
ки даних містобудівного кадастру, кількості технічних засобів, операційних
та спеціальних програм, об’єму адміністрування роботи сервера, локальної
мережі, системи управління базою даних тощо.

5. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняєть*
ся з посади начальником Головного управління містобудування та архітекту*
ри у встановленому законодавством порядку.

6. Головне управління містобудування та архітектури здійснює керівниц*
тво Службою з питань щодо:

— організації створення та ведення містобудівного кадастру, визначення
завдань моніторингу об’єктів, залучення науково*дослідних та проектно*ви*
шукувальних організацій для впровадження інноваційних технологій веден*
ня містобудівного кадастру;

— визначення пріоритетів формування містобудівного кадастру і чергово*
сті виконання робіт;

— введення в роботу Служби єдиних організаційно*правових та норма*
тивно*методичних документів, а також програмно*технічних комплексів ве*
дення містобудівного кадастру;

— участі у підготовці та поданні звітів органам виконавчої влади та орга*
нам місцевого самоврядування про стан ведення містобудівного кадастру та
результати кадастрової діяльності;

— введення в межах компетенції в дію керівних документів щодо діяльно*
сті з ведення містобудівного кадастру.

Основні завдання та функції Служби
7. Завданнями Служби є:
— інформаційне забезпечення суб’єктів містобудівної діяльності на тери*

торії міста Києва;
— надання документів для підтвердження стану та якості об’єктів як дже*

рела даних для розвитку ринку нерухомості; ведення містобудівного моніто*
рингу;

— організація захисту інформації містобудівного кадастру від природних,
техногенних і кримінальних загроз, запобігання можливим порушенням
встановленого порядку обробки та використання інформації (витік, спотво*
рення, викрадення, знищення, модифікація, несанкціоноване копіювання та
інше втручання до інформаційної системи).

8. Служба містобудівного кадастру здійснює:
— операції з отримання та реєстрації кадастрової інформації; контроль за

станом кадастрової інформації;
— операції з первинної обробки даних, із зберігання та оновлення кадас*

трової інформації;
— операції з внесення даних до баз даних містобудівного кадастру;
— операції з обслуговування програмно*технічних комплексів ведення

містобудівного кадастру;
— операції з обслуговування системи зберігання та архівації інформації;
— операції з інформаційного обміну з нормативно визначеними базами

даних;
— заходи із захисту інформації від несанкціонованого доступу відповідно

до вимог законодавства;
— операції з формування кадастрових документів та їх видачу за запитом;
— операції з формування кадастрових довідок за запитом користувачів у

межах санкціонованого доступу до бази даних містобудівного кадастру;
— операції із забезпечення безпосереднього санкціонованого доступу до

кадастрових даних окремих користувачів за відповідним переліком, затвер*
дженим розпорядником інформаційних фондів містобудівного кадастру;

— адаптацію і супроводження нормативно*правових та методичних доку*
ментів містобудівного кадастру з урахуванням установлених особливостей;

— розвиток та вдосконалення містобудівного кадастру на відповідній те*
риторії;

— операції з ведення банку даних містобудівного кадастру;
— попередній розгляд заяв власників, користувачів та розпорядників зе*

мельних ділянок, будівель і споруд, ділянок і вузлів інженерних та транс*
портних комунікацій щодо передбачених змін або реконструкції на відповід*
ність чинним містобудівним регламентам, підготовку висновків;

— підготовку інформаційних матеріалів для складення будівельного пас*
порта;

— збір, формування та аналіз інформації, необхідної для ведення місто*
будівного моніторингу.

9. Служба додатково забезпечує:
— оперативне програмно*технічне та технологічне обслуговування місто*

будівного кадастру;
— розвиток містобудівного кадастру шляхом організації проведення робіт

з удосконалення структури даних, програмно*технічного блоку, способів
введення, обробки, зберігання та надання даних тощо;

— участь у вдосконаленні науково*методичного і нормативно*правового
забезпечення містобудівного кадастру;

— підготовку інформаційно*аналітичних матеріалів для органів державної
влади, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав*
ної адміністрації) та Київської міської ради;

— вивчення попиту на кадастрову інформацію;
— участь у розвитку міжнародних відносин, створення умов для включен*

ня до міжнародних інформаційних систем, забезпечення їх сумісності і взає*
модії;

— участь в організації науково*дослідних та дослідно*конструкторських
робіт з розвитку і впровадження інформаційних технологій в систему управ*
ління територіями.

10. Інформація, що вводиться для формування містобудівного кадастру,
розподіляється на обов’язкову та додаткову. Обов’язкова інформація отри*
мується з визначених джерел і забезпечує розв’язання завдань. Додаткова
інформація представляє собою довідкову інформацію.

Інформація вводиться шляхом виконання операції з приведення її до
встановленого формату, зберігання та передачі до розподілених баз банку
даних. Інформація, що вводиться для формування містобудівного кадастру,
реєструється відповідно до стандарту про метадані, а результати вносяться
у відповідну базу даних.

11. Інформація, що надійшла до банку даних, обробляється для форму*
вання просторово орієнтованих даних відповідних баз даних з визначенням
ступеня їх оновлення, внесення до короткотривалого або довготривалого
зберігання та до еталонної копії. У процесі обробки інформації проводиться
відбір даних для забезпечення встановлених для Служби моніторингових

завдань та формування їх наборів. Технологічний процес зберігання перед*
бачає операції щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу та
операції з ревізії інформації розподілених баз банку даних відповідно до
встановленого графіка.

12. Прийняття та облік запитів користувачів, відбір інформації, регулю*
вання доступу до бази даних містобудівного кадастру, видача аналогових
кадастрових документів, довідок та їх копій, даних на електронних носіях,
облік послуг, що надавалися користувачам, здійснюються згідно із затвер*
дженим у встановленому порядку Головним управлінням містобудування та
архітектури положенням.

Порядок надання інформації на запит комунікаційними каналами вста*
новлюється відповідно до порядку надання санкціонованого доступу.

13. Інформація містобудівного кадастру, що не має обмеження в досту*
пі, надається суб’єкту містобудівної діяльності за його запитом. Обмеження
доступу до інформації містобудівного кадастру, що є власністю держави або
представляє державну чи комерційну таємницю, встановлюється у порядку,
передбаченому законодавством.

14. Служба несе відповідальність за достовірність, повноту та своєчас*
ність надання даних містобудівного кадастру користувачам відповідно до за*
конодавства.

Компетенція Служби містобудівного кадастру
15. Служба має право:
— отримувати в установленому порядку від органів державної влади, ор*

ганів місцевого самоврядування, які формують містобудівний кадастр, ін*
формацію, що включена до переліку даних;

— отримувати в установленому порядку від підприємств, установ і орга*
нізацій незалежно від форми власності, а також фізичних осіб (власників
об’єктів нерухомого майна) матеріали та відомості, необхідні для ведення
містобудівного кадастру;

— відвідувати в установленому порядку будь*які об’єкти, включені до
структури кадастрової інформації, з метою підтвердження достовірності ві*
домостей, які надійшли до містобудівного кадастру;

— вносити до Головного управління містобудування та архітектури або
разом з ним до органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду*
вання пропозиції з питань, що належать до її компетенції;

— передавати в установленому порядку кадастрову інформацію до міс*
тобудівного кадастру вищого рівня;

— організовувати та брати участь у нарадах з питань, що належать до
компетенції Служби.

Взаємодія Служби
16. Служба в процесі своєї діяльності взаємодіє з джерелами вихідної ін*

формації і користувачами кадастрової інформації.
17. Джерелами вихідної інформації для містобудівного кадастру є:
— Головне управління містобудування та архітектури, органи технічної ін*

вентаризації, земельних ресурсів, державної статистики, управління та роз*
порядження державним майном, державного санітарно*епідеміологічного
контролю, охорони навколишнього природного середовища, контролю за
використанням і охороною культурної спадщини, підприємства з виконання
топографо*геодезичних робіт та інженерно*будівельних вишукувань, інші
структурні підрозділи органів виконавчої влади та органів місцевого само*
врядування, що ведуть свої регістри і бази даних;

— інші підприємства, установи та організації, що виконують натурні об*
стеження, зйомки та вишукування;

— юридичні і фізичні особи, що мають матеріали, необхідні для форму*
вання містобудівного кадастру.

18. Користувачами кадастрової інформації можуть бути:
— органи, відповідальні за розв’язання завдань та підготовку пропозицій

з політики збалансованого в ресурсному і правовому відношенні розвитку
території та поселень, визначення пріоритетів інвестування,— для виконан*
ня їх функцій;

— замовники містобудівної документації, забудовники — для надання зе*
мель під забудову, отримання містобудівних умов і обмежень забудови зе*
мельних ділянок, завдання на проектування, технічних умов щодо інженер*
ного забезпечення об’єкта будівництва, вишукування і проведення робіт з
будівництва, формування будівельного паспорта;

— проектні, вишукувальні, науково*дослідні та будівельні підприємства —
для отримання вихідних даних на виконання відповідних робіт;

— спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури —
для складання містобудівних умов і обмежень, контролю за розроблен*
ням містобудівної документації, відведення, містобудівного освоєння та
використання земельних ділянок, забезпечення іншої містобудівної діяль*
ності;

— органи земельних ресурсів — для регулювання землекористування,
організації встановлення меж населених пунктів і адміністративно*територі*
альних одиниць, окремих земельних ділянок, підготовки пропозицій щодо
встановлення розміру платежів за землю і нормативної оцінки земельних ді*
лянок з урахуванням містобудівної цінності території, ведення моніторингу
земель поселень;

— органи державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплек*
сі — для контролю за використанням земельних ділянок відповідно до цільо*
вого призначення;

— органи з управління та розпорядження державним майном — для про*
ведення оцінки нерухомості з урахуванням її містобудівної цінності та по*
в’язаної з нею території;

— органи охорони навколишнього природного середовища — для роз*
роблення природоохоронних заходів, проведення моніторингу, нагляду і
контролю за використанням природних ресурсів і станом навколишнього
природного середовища населених пунктів, їх систем;

— фінансові установи, інвестори, страхові компанії — для визначення
рентних платежів з урахуванням містобудівної цінності території, оцінки і
страхування ризику інвестицій під час освоєння території;

— служби державних кадастрів і галузеві банки даних — для взаємоузго*
дження ведення розподілених баз даних і отримання кадастрової інформа*
ції;

— органи, що ведуть державну реєстрацію прав на нерухоме майно;
— інші органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юри*

дичні та фізичні особи — для отримання відповідної інформації для містобу*
дівних потреб.

Матеріально*технічне забезпечення та економічні основи діяльності
Служби
19. Утворення Служби, створення та ведення містобудівного кадастру фі*

нансується за рахунок коштів бюджету міста Києва.
20. Відповідно до структури, чисельності та обсягу робіт Служба забез*

печується приміщеннями, відповідними меблями, телефонним зв’язком та
програмно*технічним комплексом містобудівного кадастру, інформаційно*
комунікаційною системою автоматизації процесів збору, обробки, система*
тизації, реєстрації, зберігання та оновлення кадастрової інформації, визна*
чення санкціонованого доступу і захисту, пошуку документованої інформації,
формування і видачі кадастрових документів, актуалізації нормативних доку*
ментів і нормативно*правових актів, діловодства тощо.

21. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування всіх
рівнів кадастрова інформація надається безкоштовно. Обмін інформацією
між державними кадастрами здійснюється на безоплатній основі згідно з
договорами про обмін інформацією.

Видача кадастрових аналогових документів проводиться безоплатно. До*
відкова інформація містобудівного кадастру заінтересованим суб’єктам міс*
тобудівної діяльності надається безоплатно.

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега

Додаток  
до рішення Київської міської ради від 24 травня 2012 року № 588/7925 

Положення про Службу містобудівного кадастру  Головного управління 
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 20  липня 2012 року

На вихідних влаштовують бої
та розваги по�слов’янськи
Шанувальників споконвічних традицій запрошують на фестивалі

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

21 та 22 липня в Києві та Київсь ій
області пройд ть одраз іль а фес-
тивалів, я і знайомлять зі слов’ян-
сь ими бойовими мистецтвами та
давніми обрядами. В Національном
м зеї народної архіте т ри та поб т
відвід вачі мають змо взяти часть
в традиційних і рах та озаць их за-
бавах, а та ож подивитися на с час-
них лицарів, на Тр хановом острові
відб д ться зма ання оза ів та ха-
ра терни ів, онцерти, а в пар
"Київсь а Р сь" провед ть т рнір
“Слов’янсь а доблесть” з відзначен-
ням Дня Пер на.

В Пирогово влаштовують козацькі 
забави та танці на склі

В суботу та неділю в музеї проходитиме Фести�

валь українських традиційних бойових мистецтв,

який пропонує зануритись у світ пригод та розваг

наших пращурів. Гості зможуть випробувати себе у

традиційних козацьких іграх — перетягування ка�

нату, змагання зі зривання шапок, чемпіонат з но�

жового бою, помірятися силою в “Лава на лаву”, а

для закоханих чоловіків буде турнір з присідання з

жінкою на плечах. Крім того, відвідувачі зможуть

покататися на козацьких конях, послухати висту�

пи фольклорних колективів, стати очевидцем екс�

трім�програми для справжніх українських лицарів,

таких як танці на битому склі, розбивання цегли,

ходіння по розпеченому вугіллю. І, звичайно, від�

почити на свіжому повітрі серед природи в

справжньому старовинному українському селі.

На Трухановому острові знайомлять 
зі слов’янською культурою

Цими ж днями на території острова відбудеться

міжнародний фестиваль “Перунів полк”, який

покликаний популяризувати слов’янську культу�

ру і бойові мистецтва, козацькі воїнські традиції

та принципи життя наших пращурів.

Розпочнеться фестиваль 20 липня з відкриття

свята Перуна на “Києвій горі”, козацьких забав

та вечірньої ходи на Труханів острів. 21 липня об

11 годині фестиваль відкриється вже на Трухано�

вому острові. В суботній програмі — показові ви�

ступи, атракціони, музична програма, танці, їжа,

майстер�класи, показ мод, змагання для гляда�

чів, концерт гурту "Царина", бандурист Тарас Се�

ленко, а ввечері — козацькі змагання та змагання

з характерництва для команд, конкурси, виступ

Сашка Лірника, гуртів “Агні де Рока” та “Тінь

Сонця”. В неділю глядачі побачать індивідуальні

поєдинки з рукопашного та ножового бою, віль�

ні бої з паличного бою, зможуть оцінити показ

мод та послухати гурти “Царина” і “Сокира Пе�

руна”.

Також під час фестивалю відбудуться виставки

художників, ярмарок екологічно чистих продук�

тів, майстер�класи народних умільців (лялька�

мотанка, вишивання, писанкарство, рецепти

слов’янської кухні, ковальська справа, стрільба з

лука, верхова їзда), майстер�класи викладачів

Академії розвитку людини “Родосвіт”, козацький

куліш, розваги для дітей, козацький еко�квест,

бойові танці та безліч усіляких сюрпризів.

Захід проходить за підтримки КМДА, КП

“Плесо” та за участю переможців телепроекту

“Україна має талант” 2012 року команди

“Workout”, представників шкіл слов’янських бо�

йових мистецтв, членів слов’янських громад�

ських об’єднань, відібраних команд з різних міст

України, Росії, Білорусі.

В парку “Київська Русь” команди 
покажуть “Слов’янську доблесть”

Турнір бойових мистецтв “Слов’янська до�

блесть” поєднує в собі кілька епох — від дохрис�

тиянських часів до козацької доби і ставить на ме�

ті довести глядачам, що у всі часи на нашій землі

жили сильні, хоробрі та мудрі люди. Вони володі�

ли сакральними знаннями єднання з силами при�

роди, були сильні духом та мали здорові і вправні

тіла. І теперішні нащадки давніх слов’ян варті

слави своїх пращурів.

У програмі фестивалю: відтворення прадавніх

обрядів на святі “День Перуна”, виступи фольк�

лорних колективів, майстер�класи для глядачів із

бойових мистецтв та ведичного світогляду сло�

в’ян, виступи козаків�характерників (ходіння по

розпеченому вугіллю, проходження лабіринту з

закритими очима та інше). Та найголовніше —

турнір представників Шкіл слов’янських бойових

мистецтв: боротьба, рукопашні та кулачні бої, но�

жові поєдинки та бої на шаблях.

Глядачі зможуть не лише спостерігати за ходом

турніру “Слов’янська доблесть”, а й самі взяти

участь у козацьких забавах — перетягуванні канату,

штовханні воза, в боях мішками із зав’язаними очи�

ма. Початок святкової програми о 14.00. Суботньо�

го вечора 21 липня на гостей Парку чекає яскрава

вечірня програма — запальні хороводи навколо вог�

нищ, середньовічні танці, вогняне шоу.

Організатори Міжнародного фестивалю — тур�

ніру бойових мистецтв “Слов’янська доблесть”:

Міжнародна федерація козацького бойового мис�

тецтва “Триглав”, Міжнародний центр слов’ян�

ської ведичної культури, Міжнародна громадська

організація “Характерне козацтво” за підтримки

парку “Київська Русь”

Творчість Зої Ященко і “Білої

Гвардії” дуже літературна і драма�

тургічна, що, здається, навіяна ге�

роями Кортасара, Ремарка, Белля,

Лермонтова. За визначенням самих

учасників, стиль, в якому грає гурт,

це “Сенти�Ментальний рок”. Мен�

тальний — значить розумовий, сен�

тиментальний — чуттєвий, а рок —

напрям в музиці, або як долю, ви�

значене, неминуче. Таким чином

музиканти намагаються об’єднати

логіку та почуття, жіночий і чолові�

чий початок, інь і ян. Назва групи

безпосередньо не пов’язана ані з

Білим рухом, ані з однойменним

романом Булгакова. До свого пер�

шого виступу в 1993 році на фести�

валі ім. В. Грушина колектив Зої

Ященко не мав назви, пізніше гру�

па взяла його з перших рядків своєї

першої пісні.

Найперші пісні “Білої Гвардії” бу�

ли записані в 1993 році, практично в

домашніх умовах. Проте більшості

саме цих творів судилося стати хрес�

томатійними хітами: “Біла Гвардія”,

“З даху місто”, “Ми діти вуличних

кав’ярень”, “Кімната”... Ці пісні по

праву завжди були і залишаються в

списку кращих пісень групи.

З того часу “Біла Гвардія” випус�

тила чотирнадцять дуже різних аль�

бомів, самостійних творчих пластів.

І все ж зміст текстів “Білої Гвардії”

залишається незмінним: це та ж

світла романтика студентства, про�

гулянки по дахах висоток, мрії на

морських кручах і польоти уві сні...

“У мене всі пісні різні,— каже Зоя.—

Тихі, гучні, веселі, сумні... Але всі

вони про кохання “.

Останні із записаних “пісень про

кохання” вийшли в 2011 році в аль�

бомі “Казки Метерлінка”.

Концерт 21 липня буде насиче�

ним і різноманітним. Прозвучать всі

найкращі твори різних років, і зов�

сім нові, і, звичайно ж, старі добрі

хіти з попередніх альбомів

У суботу до Києва вперше 
завітає гурт "Біла гвардія"
Російські музиканти зіграють в одному зі столичних клубів
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Те, чо о та дов о че али і самі м зи анти, і раїнсь а
п блі а, нарешті здійсниться. В столиці з єдиним он-
цертом вист плять Зоя Ящен о і ле ендарна р па “Бі-
ла Гвардія”. Концерт відб деться 21 липня в л бі
Underground Music Hall.

Відвід вачі фестивалів змож ть випроб вати свої сили численних і рах і протиборствах

У пар "Київсь а Р сь" по аж ть, що всі часи на нашій землі жили сильні, хоробрі та м дрі люди

В Пиро ово зма атим ться традиційних раїнсь их бойових мистецтвах

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

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) повідомляє про продаж на
а ціоні об'є та приватизації — нежилих приміщень
за альною площею 256,00 в.м на б льв. Верховної Ради,
17, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 256,00 в. м.

Адреса: 02100, м. Київ, б л. Верховної Ради, 17, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство по триманню житлово о
осподарства Дніпровсь о о район м. Києва.

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення з № 1 по № 19 ( р пи приміщень № 65) за альною площею

256,00 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 1 383 600 (один мільйон триста вісімдесят три тисячі

шістсот) ривень.
ПДВ — 276 720 (двісті сімдесят шість тисяч сімсот двадцять) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 1 660 320 (один мільйон шістсот

шістдесят тисяч триста двадцять) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ —

166 032 (сто шістдесят шість тисяч тридцять дві) ривні,

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном

стані.
2. Всі витрати пов'язані з ладанням до овор півлі — продаж об'є т

приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на
об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :
3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь

Товарної біржі "Перша ніверсальна біржа "У раїна" біржовий збір розмірі, що не
перевищ є 5% від ціни продаж об'є т , я ий встановлюється біржею.

4. А ціон б де проведено 10 серпня 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 01034, м. Київ, в л. Володимирсь а, 49-а, 2- а офісна

се ція, 7 поверх, офіс 156, Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна",
Почато о 10.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01034, м. Київ,
в л. Володимирсь а, 49-а, 2- а офісна се ція, 7 поверх, офіс 156, Товарна біржа
"Перша ніверсальна біржа "У раїна", в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в
п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.
Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон ,

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на
рах но № 26004160029 в AT "Райффайзен Бан Аваль", од бан : 380805, од
ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа
"У раїна",

7. Грошові ошти в розмірі — 166 032 ривень, що становлять 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26004160029 в AT
"Райффайзен Бан Аваль", од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач:
Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 02100, м, Київ,

б л. Верховної Ради, 17, літ, "А".
10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01034, м. Київ,

в л. Володимирсь а, 49-а, 2- а офісна се ція, 7 поверх, офіс 156, Товарна біржа
"Перша ніверсальна біржа "У раїна", тел. (044) 240-88-58, (050) 462-88-58.

Повідомлення про втрат Дозвол на ви онання

б дівельних робіт від 14.04.2010 № 1956-Пч/С видано о

Інспе цією державно о архіте т рно-б дівельно о

онтролю місті Києві на ви онання б дівельних робіт із

ре онстр ції нежитлово о б дин та б дівництво

ромадсь о о, тор овельно-офісно- отельно о омпле с

з підземною автостоян ою за адресою: в л. Різниць а/

Мос овсь а, 2/32-34 Печерсь ом районі міста Києва.

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідачів:
Шевчен а Тараса Гри оровича, останнє відоме місце проживання я о о:
м. Київ, в л. Горь о о 157, в. 31, Шевчен о Ларис Дмитрівн , останнє
відоме місце проживання я ої: м. Київ, в л. Горь о о 157, в. 31, третю
особ ПП "А рофірма "Кобзар", останнє відоме місце знаходження
Хмельниць а область, Старо остянтинівсь ий район, с. Лев ів а, в л. Шев-
чен а, 40 в с дове засідання на 13 вересня 2012 ро о 10.30 на роз ляд
цивільної справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
"У раїнсь ий промисловий бан " до Шевчен а Тараса Гри оровича,
Шевчен о Лариси Дмитрівни, третя особа: ПП "А рофірма "Кобзар", про
стя нення забор ованості за редитним до овором, я е відб деться в
приміщенні с д : м. Київ, в л. П. Потєхіна, 14-а, абінет №27.
Яв а в с дове засідання є обов'яз овою!
С ддя Н.В. Антонова

Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє Таранен о Оле сандра
Ма симовича, я ий б в зареєстрований за адресою: м. Київ, в л. Березня івсь а,
14-А, в. 110, про те, що 23 серпня 2012 ро о 12.00 Дніпровсь им районним с дом
м. Києва за адресою : м. Київ, в л. Сер ієн а 3, аб. 42 б де роз лядатися цивільна
справа за позовом Маз р Наталії Оле сандрівни до Таранен о Оле сандра
Ма симовича про визначення част и спільном с місном майні.

В с дове засідання ви ли ається в я ості відповідача Таранен о Оле сандр
Ма симович.

У випад неяв и в с дове засідання, справа б де роз лян та за йо о відс тності.
С ддя Я.І. Вернид бов

Ком нальне підприємство "Радіостанція "Голос Києва"
інформ є, що розцін и вартості однієї се нди ефірно о час для
розміщення матеріалів передвиборної а ітації в ефірі радіостанції
становлять:

1,03 рн без рах вання ПДВ.

з а п л а в а п е н я

в в л а п а с а а

є о в а л і т р

х р е щ а т и я д р о

є н а р р н а

в а д р и а и ф

о д ц а л о

м о а с и н и я і р

Відповіді на сканворд 

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
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СПОРТ
Хрещатик 20 липня 2012 року

Спортивні новини

Стрільба. Відбувся чемпіонат України 
з практичної стрільби
Вихідними на за ритом полі оні, що належить Центр спеціальних

операцій “А” Сл жби безпе и У раїни, відб вся чемпіонат У раїни з
пра тичної стрільби — ново о для У раїни вид спорт , я ий війшов
до спис стрілець их дисциплін ФСУ в р дні 2010 ро . Цьо о раз
часни и зма алися в точності, пот жності і швид ості стрільби з а-
рабіна двох ате оріях: стрільба з арабіна в напівавтоматичном
від ритом ласі і напівавтоматичном стандартном ласі. Золоті ме-
далі завоювали Єв ен П ач (від ритий лас) і Оле сандр Федорч
(стандартний лас). Срібними призерами чемпіонат стали Павло Ко-
ляда (від ритий лас) і Р слан Альохін (стандартний лас). А бронза
дісталася Сер ію Шевчен (від ритий лас) та І орю Самоті (стан-
дартний лас)

Веслування. Вітчизняні гребці завоювали 
все "золото" на чемпіонаті Європи
У раїнсь а збірна завоювала шість золотих медалей на чемпіонаті

Європи з весл вання на байдар ах і аное серед молоді та юніорів,
повідомила прес-сл жба Державної сл жби молоді та спорт У раїни.
Зма ання, в я их взяли часть 620 спортсменів з 38 раїн, тривали з
10 по 17 липня в місті Монтемор-о-Вело (Порт алія).
Перше місце в двійці на дистанції 500 м дісталося Денис Камеріло-

в і Віталію Вер елес , д ет Андрій Рибачо та Юрій Вандю б ли пер-
шими на дистанції 500 м, 1000 м і на 1000 м с ладі четвір и разом з
Я овом Д д ою та Михайлом Мандзю ом, а Павло Алт хов доплив до
фініш швидше на дистанціях 500 м і 1000 м

Автоспорт. Феліпе Масса розраховує 
залишитися в Ferrari
Але станеться це в том випад , я що йом вдасться за ріпити
спіх, дося н тий мин лих он ах. Інший підхід до налашт вання ма-
шини дозволив Феліпе додати швид ості і в Сільверсто ні він фініш -
вав четвертим, дося ши ращо о рез льтат в цьом сезоні.
Команда і Мар Уеббер підтвердили фа т пере оворів про онтра т

на наст пний сезон, але австралієць продовжив од з Red Bull
Racing, інших явних андидатів по и немає, а Масса про рес є з ож-
ною он ою.
Феліпе Масса: “Я що ми продовжимо р хатися в цьом напрям і

зможемо поліпшити машин і рез льтати, то я не бач причин, я і за-
вадять мені залишитися в оманді. Зараз я відч ваю себе наба ато
омфортніше, і цю робот потрібно продовж вати, щоб про рес вати
з ожною он ою. Наразі сезон с ладається для мене абсолютно іна -
ше, ніж на почат ро ”

Велоспорт. Томас Веклер переміг на 16 етапі Тур
де Франс
Франц з Томас Ве лер здоб в перемо на “ оролівсь ом ” Піре-

нейсь ом етапі “Т р де Франс”.
Ця перемо а стала др ою для онщи а Europcar на цьом Гранд-т -

рі. Др им фінішн лінію перетн в Кріс Ан ер Соренсен з Saxo Bank —
Tinkoff Bank, третім став Гір а Іса ірре з Euskaltel.
У енеральній ласифі ації Бредлі Уі інс (Sky) збері жовт май ,

Кріс Фр м (Sky) залишається др им, Вінченцо Нібалі (Liquigas) зами-
ає поді м. Кедел Еванс (BMC) про рав першій трійці більше п’яти
хвилин і оп стився на 7 місце в за альном залі

Температура +22°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 74 %

Температура +28°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 49 %

Температура +22°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 61 %

Прогноз погоди на 20 липня 2012 року

ОВНИ, любов, творчість, романти а наповнять ваше б ття бла о-
даттю; живіть зі святом в серці і робіть всіх, о о послала доля, щас-
ливими. Я що налаштовані побавити себе любих, порозважатися з
ши ом — б де оре аманцю. Гроші полетять на вітер, одна за за-
доволення треба платити — не переймайтеся, з одом заробите.
ТЕЛЬЦІ, звити затишне омфортабельне сімейне ніздо, я е

стане надійною аванню, і де ви поч ватиметеся престижною о-
ролевою, я рідні бо отворять — ось ваше завдання. З рт йтеся
з домочадцями та ор анізовано займіться сімейним бла о строєм.
В оселі все має б ти расиво, виш ано, з розмахом.
БЛИЗНЯТА, завдя и яс равій особистій харизмі вам підвладні

всі вершини, доро а б де вітчана любов’ю людей, том не роз-
порош йте цю божественн енер ію на байди вання! Спіл вання
з людьми висо ої д ховної льт ри — процед ра захоплююча і ці-
ава, зба ач є вас.
РАКИ, р тіть таємні романи (чолові ам), живіть повно ровним

б ттям, оптимально з одж ючи бажання з можливостями. При-
б т и б д ть залежати від сл жбових завдань на основній роботі,
відряджень плюс ліві підробіт и. Коле и та по ровителі з впливо-
вих іл вас с р тн мить візьм ть під своє рило, підтримають фі-
нансово, зроблять проте цію.
ЛЕВИ, процес переход на новий вито еволюції зап щено...

змініть себе — і зміниться нав олишній світ. Я що вам примхли-
вим щось м ль о: і це не та , і те не та , світ сприймається через
ви ривлен призм претензій та ос джень — ніхто в том не винен,
о рім вашої ордині, що паразит є в д шевних пенатах...
ДІВИ, тиждень промайне на тлі розв’язання армічних в злів.

Сценарії сит ацій є віддзер аленням подій із мин ло о, том ви-
пад ових людей на вашій орбіті не б де — лише армічні “боржни-
и”, з я ими доведеться розплач ватися через свідомлення по-
мил ових вчин ів, я і ви олись зробили. Отже, “працюйте” на від-
дач і не очі йте нічо о взамін.
ТЕРЕЗИ, без армонійно о оле тив , вірних др зів та соратни-

ів по д х ви я риба без води. Одна план а запит висо а: вас
мають оточ вати люди з різноманітними інтересами, неординар-
ними здібностіями, талантами, а бо і малорозвинені примітивні
особи — то ч жо о поля я оди. Втім, привабити та е аз ове “ба-
атство” не просто: подібне притя є подібне.
СКОРПІОНИ, в ар’єрі намічається різ ий поворот, одна я що

ви слід єте творчом по ли , обрана професія відповідає често-
любним стремлінням, боріться за місце під сонцем. У ваших р -
ах долі інших людей, авторитет соці мі висо ий, том ставте пе-
ред собою висо бла ородн ціль.
СТРІЛЬЦІ, нині ви — центр равітації в соці мі, беріть ермо в

р и, ре лам йте себе, роз р т а імідж пройде на ра. С ром-
ність нині не на добро, а на ш од , омпле с вати протипо азано.
З др зями можна за ласти спільн баз співпраці на майб тнє,
сфера партнерсь ої співдр жності є бла ословенною, шлюбні об-
ранці від Бо а, ділова оманда ч дова, оловне — не потрапити в
залежність (вона та а солод а!), а залишатися самодостатньою
особистістю.
КОЗОРОГИ, заб дьте про спо ій і пірніть в поті е стремальних

сит ацій, де визначено пройти динамічний процес д ховної транс-
формації і відродитися на новом рівні. Умертвити е оїстичні ін-
стин ти і дати рост и еволюційним чеснотам. Кар’єрні зад ми опо-
виті жа ою р хатися вперед, йд ть з проб сов ами, вима аючи
терплячості, любові до обраної проофесії, ділово о ент зіазм .
ВОДОЛІЇ, за ладається база співпраці на майб тній рі . Не про-

авте цей золотий час, рт йтеся з досвідченими діловими ом-
паньйонами, підбирайте валіфі ованих фахівців; я що правильно
визначитеся з им ро вати далі в одній тр довій пряжці (на-
справді привабите партнерів та союзни ів, я і відповідають вашо-
м рівню), значить все з одом с ладеться ч дово.
РИБИ, я що ви ом сь потрібні — це ч дово, але ні в я ом ра-

зі не нав’яз йте свої посл и, з радістю допома айте лише оли
просять. При цьом вима айте відповідн бартерн оплат , жертви
протипо азані, невдячних людей обходьте стороною. Тіль и та им
чином ваша енер ія примнож ється, здоров’я поліпш ється.

Любов ШЕХМАТОВА, астролог 
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ранок день вечір

Олімпіада�2012 на старті
До Лондона уже з’їжджаються учасники змагань і за сім днів 
тут розгорнеться грандіозне спортивне дійство
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У Лондоні заверш ються
останні при от вання до
від риття ХХХ Олімпій-
сь их і ор й часни и вже
з’їжджаються до британ-
сь ої столиці. Приб ла сю-
ди й перша р па раїн-
сь их спортсменів. Цере-
монія від риття Олімпіади-
2012 відб деться 27 липня
на Олімпійсь ом стадіоні
Лондоні — центральній

спортивній спор ді, розра-
хованій на 80 тис. ляда-
чів. Невід’ємною частиною
рочистостей стане парад
раїн- часниць. Першою,
за традицією, на Олімпій-
сь ий стадіон вийде
оманда Греції я раїна,
що подар вала світові
Олімпійсь і і ри, а зами а-
ти олон б де оманда
Вели ої Британії.

Кульмінацією церемонії відкрит�

тя буде запалення олімпійського

вогню, який палатиме над стадіо�

ном протягом усіх днів змагань і зі�

гріватиме серця спортсменів та вбо�

лівальників усього світу. Зауважимо,

що Лондон втретє стане свідком

урочистого запалення олімпійсько�

го вогню.

До програми Ігор XXX Олімпіади

включено 26 видів спорту. Тож за 19

днів, протягом яких триватимуть

змагання, атлети розіграють 302

комплекти олімпійських нагород.

Вони змагатимуться у 631 дисциплі�

ні, що на 62 більше, ніж на іграх у

Пекіні.

Цьогорічна Олімпіада має й свої

новинки. Новими у програмі стали

двобої з боксу серед жінок. Деякі змі�

ни торкнулися змагань із веслування

на байдарках і каное, тенісу, вітриль�

ного та велосипедного спорту, ганд�

болу та сучасного п’ятиборства.

До слова, більшість змагань прохо�

дитиме на спортивних об’єктах у ме�

жах Великого Лондона. Вони будуть

поділені на три зони — олімпій�

ську — в олімпійському парку, річко�

ву — вздовж річки Темзи на сході міс�

та, і центральну — у центрі та на захо�

ді. Місцем проведення попередніх

матчів із футболу стануть стадіони

Глазго, Кардиффа, Манчестера,

Ньюкасла, Бірмінгема та Ковентрі.

Програма дуже насичена й багато�

обіцяюча, тож до Туманного Альбіо�

ну уже почали приїздити учасники

та вболівальники. У місті спостері�

гається збільшення населення, осо�

бливий ажіотаж в аеропорту Хітроу.

Аби гарантувати безпеку олімпійців

та відвідувачів, тут працюють додат�

кові групи поліцейських, а на вули�

цях міста встановили військову тех�

ніку.

Перша група українських спортс�

менів вже заселилась в Олімпійське

селище й розпочала підготовку до

змагань. “Вчора провели перше тре�

нування. На розминочній арені ба�

тути зовсім нові,— ділиться вражен�

нями від олімпійського Лондона

олімпійський чемпіон Афін�2004 зі

стрибків на батуті Юрій Нікітін.—

Фактично, ми почали тренуватися

тут першими серед батутистів, й по�

ки що в Олімпійському селищі серед

знайомих суперників я бачив лише

австралійця”.

Загалом на Ігри ХХХ Олімпіади в

Лондоні поїдуть 245 українських ат�

летів. Цікаво, що на церемонії від�

криття Олімпіади прапор України по�

несе дзюдоїст Роман Гонтюк.

Найбільше ж представництво на�

ших спортсменів у легкій атлетиці —

78, в академічному веслуванні — 24, у

плаванні — 14, по 10 — у вільній бо�

ротьбі та дзюдо. Нагадаємо, на попе�

редніх Іграх склад української коман�

ди становив: Атланта�1996 — 230

учасників, Сідней�2000 — 231, Афіни�

2004 — 245, Пекін�2008 — 254 олім�

пійці.

Днями до лондонського Тауеру, що

споконвіку був схованкою для коро�

лівських цінностей, доправили новий

скарб: 4 тис. 700 золотих, срібних та

бронзових медалей, за які й бороти�

муться спортсмени з усього світу.

Нагороди зберігатимуться тут під охо�

роною до початку Олімпіади. Заува�

жимо, олімпійські медалі Лондона

стали найбільшими за всю історію

Ігор літніх Олімпіад. Кожна із них ва�

жить 400 г, товщиною 7 мм, в діаметрі

8,5 см.

До слова, за здобуття олімпійської

медалі українські спортсмени отри�

мають премію: золота медаль — 100

тис. доларів, “срібло” — 70 тис.,

“бронза” — 50 тис. Тренери, які під�

готували чемпіонів та призерів, от�

римають по 50 % від цих сум.

Як заявляв раніше президент НОК

України Сергій Бубка, восени на�

ступного року Україна планує подати

заявку на проведення зимової Олім�

піади�2022: “Ми ретельно вивчаємо

свої можливості і збираємося брати

участь в конкурсі. У Карпатах чудові

природні умови, тож можна замахну�

тися на такий грандіозний про�

ект”,— зазначив Бубка
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Цей день в історії 20 липня

1534— Кембриджі зареєстро-
вано перше в світі видавництво
1585 — е спедиція Джона Де-

віса дося ла південно о раю
Гренландії, я ий б ло названо
Землею Зап стіння
1893 — в Російсь ій імперії

введено монополію на продаж
вина — "винна монополія" (" а-
зенна продаж питей")
1924 — засновано Міжнарод-

н шахов федерацію. Цей день
відзначається я Міжнародний
день шахів
1969 — амери ансь а осміч-

на про рама з висад и на Місяць
за інч ється спіхом — апарат
"Аполлон-11" здійснив перш в
історії пілотован посад на с -
п тни Землі
1976 — посадочний відсі

амери ансь о о осмічно о о-
рабля «Ві ін -1» здійснив м'я
посад на поверхню Марса

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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За тиждень на Олімпійсь ом стадіоні в Лондоні відб деться рочисте від риття І ор XXX Олімпіади


