
Медичний заклад європейського рівня
Делегація з Німеччини високо оцінила роботу Київського 
перинатального центру

Житло стає доступнішим
Вчора 212 киян отримали ключі від власних помешкань, придбаних 
за підтримки держбюджету

Новобудова знаходиться за адресою:

вулиця Композитора Мейтуса, 4�а та має

251 квартиру, 212 з яких придбали учас�

ники програми "Доступне житло". В тому

числі власні помешкання за підтримки

держави отримали 78 молодих сімей, 14

військовослужбовців, 10 вчених та на�

уково�педагогічних працівників.

Прем’єр�міністр України оглянув одну

з квартир, а також поспілкувався з пред�

ставниками будівельної компанії та вру�

чив ключі від помешкань. "Подія у нас

сьогодні радісна — ми заселяємо пре�

красний будинок. Я переконався, що

оздоблення квартир тут дуже якісне.

Крім того, ми ще раз мали змогу пере�

свідчитись, що програми доступного

житла в Україні активно реалізуються",

— зазначив Микола Азаров.

Серед щасливих власників омріяного

житла і киянка Людмила Ярмоленко. У

черзі на квартиру її родина перебувала

ще з 1991 року як багатодітна сім’я. На�

разі жінка вже виховує внуків і лише те�

пер, завдяки програмі "Доступне житло",

змогла придбати однокімнатну квартиру.

"Ми всією родиною дуже важко працю�

вали, щоб зібрати навіть ці 70 %, і допо�

мога держави була справді значною. Та�

кож зручно, що не всі гроші потрібно бу�

ло вносити одразу. Ніякого остраху не

було, ми ні на секунду не сумнівалися,

що будинок буде збудований та зданий

вчасно. Квартира просто чудова, і споді�

ваюся — нам у ній буде затишно", — за�

значила "Хрещатику" пані Людмила.

Нагадаємо, що відповідно до програми

"Доступне житло" 70 % вартості помеш�

кання сплачує власник, а ще 30 % компа�

нії�забудовнику компенсує держава за

рахунок коштів бюджету. Загалом, за

цією програмою впродовж 2010—2011

років державну підтримку у придбанні

житла отримало понад 1350 сімей. У цьо�

му році у бюджеті на це передбачено 200

млн грн, що дозволить залучити до про�

грами ще 1600 сімей.

Також Микола Азаров звернув увагу на

те, що з червня поточного року розпоча�

то реалізацію програми здешевлення

вартості іпотечних кредитів для забезпе�

чення доступним житлом громадян, які

потребують поліпшення житлових умов.

Прем’єр�міністр України наголосив, що

ці дві програми повинні зробити справді

доступним житло для українців. Він за�

значив, що різноманітні механізми зде�

шевлення придбання житла для населен�

ня поступово набирають обертів. 

Відповідно до даних Міністерства ре�

гіонального розвитку, будівництва та

ЖКГ, на умовах здешевленої іпотеки

громадяни вже придбали 71 квартиру. У

столиці з моменту старту програми

укладено 39 договорів та надано стіль�

ки ж кредитів на загальну суму 13,5 млн

грн. Лише за останній тиждень нові

угоди уклали з 10 киянами та видали їм

кредити. Скористатися можливістю

поліпшити свої житлові умови вже ви�

явили бажання 1337 мешканців столи�

ці

Прем’єр-міністр У раїни Ми оли Азаров вр чив лючі від вартир иянам, я і стали часни ами про рами "Дост пне житло", та ознайомився з прое том нової заб дови

У дитячих таборах відпочили
понад 105 тисяч юних киян 
За рах но місь о о бюджет вони оздоровилися
дитячих здравницях Одесь ої, Київсь ої, Львівсь ої,
За арпатсь ої, Полтавсь ої областей, а та ож АР
Крим
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Україна на 9 місці з виробництва
сталі 

За підс м ами роботи метал р ійних підприємств,
червні цьо о ро наша держава збільшила
виробництво метал на 3,4%
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Вітчизняна культура втратила
генія театру та кіно 

Пішов з життя ле ендарний а тор Бо дан Ст п а

СТОР. 7

У номері

Новини

До 15 жовтня столичні комунальники
відремонтують системи 
зливоприймачів
У КМДА підписано розпорядження про тримання

дорі та трот арів зимовий період 2012—2013 ро ів.
Та , КК "Київавтодор" період з 1 листопада поточ-
но о ро до 1 вітня 2013 ро дор чено ор аніз ва-
ти цілодобове чер вання та робот спеціальних ма-
шин і механізмів шляхово-е спл атаційних прав-
ліннях з ремонт та тримання автомобільних шляхів
і спор д на них. Крім то о, для прибирання сні під
час можливих сні опадів восени та навесні ожно-
м ШЕУ цілодобово чер ватиме не менше
5 одиниць сні оприбиральних машин. У період сні о-
падів, ожеледиці та інших несприятливих по одних
мов ом нальни и першочер ово ви он ватим ть
робот (до 5-ї одини ран ) із посипання проїжджої
частини в лиць зі с ладними мовами р х , а та ож
маршр ти р х ромадсь о о транспорт за ально о
орист вання. До 15 жовтня фахівці здійснять ре-
монт і профіла тичні роботи на системах зливоприй-
мачів, а та ож забезпечать водовідведення місцях
збирання талої і дощової води на проїжджій частині
дорі . За важимо, що при обробці проїжджої части-
ни в лиць і трот арів б де вжито заходів щодо недо-
п щення попадання посипальних матеріалів на азо-
ни та дерева

Створять веб�портал 
для підвищення кваліфікації 
держслужбовців
Уряд дор чив Національном а ентств з питань

державної сл жби в 2014 році створити веб-портал
з питань підвищення валіфі ації держсл жбовців,
посадових осіб місцево о самовряд вання й деп та-
тів місцевих рад для дистанційної форми навчання
за рах но міжнародної технічної допомо и. Про це
с азано в розпорядженні Кабмін № 480-р. До -
ментом затверджено план заходів на період до 2014
ро (в лючно) з реалізації онцепції реформ вання
системи підвищення валіфі ації держсл жбовців,
посадових осіб місцево о самовряд вання й деп та-
тів місцевих рад. План передбачає вдос оналення
системи підвищення валіфі ації держсл жбовців
шляхом відновлення відповідних освітніх про рам,
введення дисциплін при ладно о хара тер з лідер-
ства, еле тронно о ряд й ви ористання с часних
інтера тивних методів навчання. В до менті
йдеться про проведення низ и заходів щодо впо-
ряд вання мережі навчальних за ладів, я і займаю-
ться підвищенням валіфі ації держсл жбовців, з
метою підвищення їх освітньо-на ово о, адрово о
й методично о потенціал . Крім то о, план ється за-
безпечити державний моніторин я ості процес
підвищення валіфі ації держсл жбовців, а та ож
адапт вати навчальні про рами й процес навчання
до с часних стандартів шляхом створення он -
рентно о середовища між відповідними навчальни-
ми за ладами

"Укрпошта" має намір залучити
"АероСвіт" для перевезення пошти
авіатранспортом
Державне підприємство поштово о зв'яз

"У рпошта" має намір зал чити авіа омпанію "Аеро-
Світ" для перевезенню пошти авіаційним транспор-
том за роз ладом на вн трішніх авіамаршр тах
У раїни до інця 2012 ро . Про це йдеться в пові-
домленні "У рпошти", оприлюдненом на веб-пор-
талі державних за півель. Тор и проводилися від-
повідно до процед ри за півлі в одно о часни а.
Стро постав и посл діє по 31 р дня 2012 ро .
Місце їхньої постав и — ре іони У раїни. Ціна а -
цептованої пропозиції становить 0,641 млн ривень
(із ПДВ), повідомляють У раїнсь і новини

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

Надзвичайний і Повноважний посол Фе-
деративної Респ блі и Німеччини Ганс-
Юрґен Гаймзьот, представни и Міністер-
ства охорони здоров'я Німеччини та про-
фесори ніверситетсь их ліні відвідали
перинатальний центр міста Києва. Цей
за лад б ло від рито в лютом нинішньо-
о ро на базі поло ово о б дин № 7.
Поважні ості визнали, що система на-
дання а шерсь ої, перинатальної та нео-
натальної допомо и Центрі відповідає
європейсь ом рівню.

Пологи в Київському перинатальному центрі прохо�

дять в індивідуальних пологових залах із застосуванням

сучасних технологій. Тут створені оптимальні умови для

сумісного перебування матері та дитини від моменту на�

родження і до виписки. У центрі працює кабінет меди�

ко�генетичного консультування, кабінет психопрофі�

лактичної підготовки, де проводяться кваліфіковані

консультації щодо проблем репродуктивного здоров’я,

профілактика і рання діагностика вроджених вад роз�

витку у плода і профілактика віддалених наслідків пери�

натальної патології. Ведення вагітності відбувається під

наглядом кваліфікованого медичного персоналу, який

ретельно підбирає індивідуальну програму підготовки

до пологів.

Із січня 2012 року на базі перинатального центру пра�

цює відділення інтенсивної терапії новонароджених на

12 ліжок та відділення виходжування новонароджених

на 20 ліжок. Воно забезпечене сучасним обладнанням —

кувезами, унікальними апаратами для проведення три�

валої штучної вентиляції легень та моніторингу всіх

життєво важливих функцій організму. Це дозволяє ліку�

вати та виходжувати навіть тих дітей, які народились у

важкому стані вагою від 500 г.

У відділенні патології новонароджених перинаталь�

ного центру проходить подальше виходжування недо�

ношених дітей, без переводу в інші дитячі стаціонари. У

відділенні пацієнти отримують необхідні консультації

суміжних спеціалістів, діагностичні обстеження та су�

часне лікування.

Окрім цього, у центрі налагоджена співпраця з невро�

логом, нейрохірургом, окулістом, генетиком та іншими.

За 6 місяців нинішнього року вже відбулось 152 кон�

сультації. 27 з них проведено хірургом, 17 — нейрохірур�

гом, 4 — кардіохірургом, ще 4 — генетиком, 25 — оф�

тальмологом, 96 — неврологом. Крім того, в Центрі

проведено 512 ультразвукових досліджень та 38 рентген�

досліджень.

Також у центрі працює катамнестичний кабінет, де

наглядають за недоношеними дітьми після виписки зі

стаціонару. Нагадаємо, що перинатальний центр Ки�

єва — це високоточна діагностика та кваліфіковане ве�

дення вагітних та породіль із групи високого ризику і за�

безпечення необхідної інтенсивної допомоги новонаро�

дженим із низькою та екстремально низькою масою ті�

ла. У відділенні виходжування новонароджених за 

6 місяців надано допомогу 179 малюкам: до 1000 г — 9

дітям, від 1000 г до 1500 г — 13 малюкам, від 1500 г до

2000 г — 46 новонародженим

АСФАЛЬТУВАННЯ 

СТОЛИЧНИХ ДВОРІВ

ТРИВАЄ
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ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ

ТУРИСТІВ ПРОГНОЗУЮТЬ

НА РІВНІ 30 %
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Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Наразі в У раїні реалізов ються дві державні про рами, я і до-
зволяють ромадянам отримати дост пне житло — це цільова
соціально-е ономічна про рама дост пно о житла на 2010—
2017 ро и та держпрое т, я ий передбачає здешевлення вар-
тості іпотечних редитів для придбання житла ромадянами, я і
потреб ють поліпшення житлових мов. Вчора прем’єр-міністр
У раїни Ми оли Азаров взяв часть від ритті ново о житлово-
о б дин , зведено о за про рамою "Дост пне житло" Голо-
сіївсь ом районі столиці.
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У дитячих таборах відпочили 
та оздоровилися понад 105 тисяч 
юних киян
ГУ справах сім’ї, молоді та спорт інформ є, що з почат літа

дитячих таборах відпочили та оздоровилися 105 619 юних иян. Та ,
1434 дитини за рах но місь о о бюджет відпочили дитячих здрав-
ницях Запорізь ої, Одесь ої, Київсь ої, Львівсь ої, За арпатсь ої, Пол-
тавсь ої областей, а та ож АР Крим. До завершення оздоровчої ам-
панії там відпочин ть ще 2516 дітей.
За інформацією ГУ освіти і на и, дитячих таборах з денним пе-

реб ванням, що на базі навчальних за ладів міста, відпочили 8 тисяч
дітей. Крім то о, понад 98 820 юних иян, серед я их діти-сироти, я і
вихов ються в ш олах-інтернатах та за ладах професійної технічної
освіти, талановиті діти — переможці і ла реати он рсів та фести-
валів, відпочивають профільних таборах. Протя ом ро ГУ охоро-
ни здоров’я забезпеч є санаторно- рортне лі вання хворих дітей,
я і переб вають на диспансерном облі в дитячих лі вально-про-
філа тичних за ладах міста. У поточном році вже відпочили 4230 ді-
тей.
Та ож ГУ праці та соціально о захист населення отримало від Мін-

соцполіти и 572 п тів и для санаторно- рортно о лі вання та оздо-
ровлення дітей, постраждалих від наслід ів аварії на ЧАЕС. Своїм пра-
вом на піль ове оздоровлення вже с ористались 369 юних иян — во-
ни оздоровлюються санаторіях Волинсь ої, Одесь ої, Хар івсь ої,
Київсь ої областей, а та ож АР Крим. Та ож вже оздоровилися та від-
почили дитячих таборах більше 3000 дітей, бать и я их є членами
ал зевих профспіл ових ор анізацій.
На адаємо, що за рах но місь ої цільової про рами “Т рбота. На-

з стріч иянам" на 2011—2015 ро и в бюджеті Києва на 2012 рі впер-
ше передбачено ошти для придбання п тіво до Київсь ої місь ої -
рортної бальнеоло ічної лі арні, я а є санаторним за ладом для оздо-
ровлення ветеранів війни та праці, дітей війни та ромадян, я і по-
страждали внаслідо Чорнобильсь ої атастрофи

Олександр Попов висловив співчуття 
у зв’язку зі смертю видатного актора 
Богдана Ступки
Голова КМДА Оле сандр Попов висловив співч ття зв’яз зі

смертю відомо о раїнсь о о а тора Бо дана Сильвестровича Ст п-
и. “Я щиро співч ваю родині та др зям Бо дана Ст п и. Впевнений,
ожен раїнець сьо одні з с мом схилятиме олов , поч вши ір но-
вин про смерть видатно о митця. Бо дан Сильвестрович б в еніаль-
ним а тором театр і іно, щирим патріотом і надзвичайно пре рас-
ною людиною. Пам’ять та любов до ньо о житим ть вічно в серцях
співвітчизни ів”,— йдеться співч тті

Цифра дня

56 900 000 
пасажирів було відправлено Південно�Західною залізницею у
січні—травні 2012 року (з урахуванням перевезень міською
електричкою), що на 4 % більше, ніж у січні—травні 2011 року 

За інформацією ГУ статистики в м.Києві 
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Глобальне асфальтування 
дворів триває
Біля будинків киян замінюють покриття та оновлюють 
прибудинкові території
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Компле сна про рама з
ре онстр ції житлово о
фонд та приб дин ової
території столиці в само-
м розпалі. За важимо,
що до осені по всьом
міст план ють облашт ва-
ти понад 200 приб дин о-
вих територій. Нині ж низ-
а столичних в лиць, я і
ро ами не бачили ремон-
т , отримали нове життя.
Т т відновили асфальтне
по риття й приб дин ові
території. Та своєї чер и
на оновлення че ають ще
понад сотня дворів. На
іль ох та их об’є тах по-
б вав й “Хрещати ” та
ознайомився з ходом ви-
онання робіт.

Попри палюче сонце біля будин�

ків № 80 та 82 на вул. Заболотного

активно ведуться роботи. Тут ро�

бітники уже зірвали старий ас�

фальт й готують основу для про�

кладання нового. “Аби прокласти

новий асфальт — встановлюємо

бортові камені, дорожнє полотно

вистилаємо щебенем, усе вимірю�

ємо, щоб після дощу вода збігала у

зливостоки. Лише після цього бу�

демо засипати, розрівнювати й

вкатувати асфальт — робимо усе

якісно”,— розповідає “Хрещати�

ку” робітник будівельної компанії

СТК Сергій.

Додамо, більшість помешкань на

вул. Заболотного уже мають облаго�

роджену прибудинкову територію.

Так, на ділянках біля будинків

№ 84—110 повністю замінене до�

рожнє покриття, прокладені нові

бордюри та поребрики навколо де�

рев. Також облаштовані паркомісця

для автомобілів.

Місцеві жителі задоволені вико�

наними роботами, адже відтепер пе�

ресуватись біля будинків стало на�

багато зручніше як дітям, так і до�

рослим. “Раніше у нас в дворі були

одні ями, особливо велика вибоїна

була біля самого під’їзду, а після ре�

монту територія цілком оновилась.

Стало зручно ходити, особливо з ди�

тячим візочком”, — розповідає

“Хрещатику” Любов Процик, меш�

канка будинку № 102.

Виконавчий директор ЖБК

“Ізумруд�1” Лариса Дивнич теж

схвально відгукується про виконані

роботи. “Окрім відновлення до�

рожнього полотна на прибудинко�

вій території та парковці нам ще й

повністю оновили обмостку навко�

ло будинку. Вона була у жахливому

стані — не обмостка, а одна карика�

тура. Зараз же робітники зробили

все якісно та красиво”,— зазначила

“Хрещатику” пані Дивнич.

На Повітрофлотському проспекті

роботи теж виходять на фінішну

пряму. Тут уже встановлено бордю�

ри, підготовлена основа й робітники

розпочали асфальтувати пішохідні

доріжки.

Додамо, двори у місті впорядку�

ють в кожному районі. Так, напри�

клад, у Шевченківському буде від�

ремонтовано 12 вулиць, а також 3

житлових масиви: перший обмеже�

но вулицями Ольжича, Бакин�

ською, Теліги; другий — вулицями

Ольжича, Грекова, Щусєва; третій —

вулицями Дорогожицькою, Шамри�

ла, Теліги, Гонти. Зауважимо, що за�

значені роботи з асфальтування не

вулиць в цілому, а їх частин за пев�

ними адресами. Всього планується

заасфальтувати 529,221 тис. кв. м до�

ріг на суму 155 млн грн 

Іноземці інвестують 
у столичні соціальні об’єкти
Застаріле покриття підлоги у Київському палаці дітей та юнацтва
відновила німецька будівельна компанія
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Перед місь ою владою
стоїть величезна іль ість
першочер ових завдань,
я і спрямовані на поліп-
шення мов життя иян.
Більш частин цих питань
вдається спішно виріши-
ти власними силами. Та
ін оли бла одійн р до-
помо и протя ють пред-
ставни и бізнес . Та , ні-
мець а б дівельна омпа-
нія “Schwamborn” нещо-
давно спільно з офіційним
представни ом в У раїні
ВАТ “Світ б дівельної тех-
ні и” безоплатно відре-
монт вали підло Київ-
сь ом палаці дітей та
юнацтва.

Щороку ця компанія обирає у різ�

них європейських країнах об’єкти

соціального призначення, які по�

требують ремонту. У попередні рази

це були лікарні, дитячі будинки,

дитсадки. Нині увагу працівників

фірми привернув Київський палац

дітей та юнацтва, що на вул. Івана

Мазепи, 13. “Україна є третьою

країною, яку я відвідую в рамках на�

шого благодійного проекту. До цьо�

го подібні акції ми провели у Руму�

нії, Македонії та Болгарії. Політика

нашої компанії полягає в тому, що

ми особисто відповідаємо за високу

якість виконаних робіт в кожному

конкретному випадку. За майже 80

років діяльності ми змогли довести,

що технології, які використовуємо у

будівництві,— безпечні та мають ви�

сокий коефіцієнт продуктивно�

сті”,— зазначив “Хрещатику” регіо�

нальний менеджер компанії

“Schwamborn” у Східній Європі та

країнах СНД Іван Мінтчев.

Відновлювальні роботи проводи�

лися протягом трьох днів — з 17 до

19 липня. На площі 100 м2 інженери

провели чистку та механічну оброб�

ку старого покриття підлоги, після

чого нанесли захисний матеріал та

відполірували його до блиску. “Усі

використані нами матеріали еколо�

гічно безпечні. Ми досягаємо цього

завдяки максимальній механізації

процесів”,— пояснив “Хрещатику”

директор ВАТ “Світ будівельної тех�

ніки” Валерій Семенюк. Як запев�

няють благодійники, оновлена під�

лога прослужить для вихованців за�

кладу мінімум 50—60 років.

У свою чергу, заступник директо�

ра Київського палацу дітей та юнац�

тва Лілія Зарицька подякувала ком�

паніям за допомогу. Голова постій�

ної комісії Київради з питань гума�

нітарної політики Алла Шлапак,

коментуючи цю подію, підкресли�

ла, що участь бізнесу в благодійних

проектах має більше цінуватися

владою, яка самотужки не завжди

може надати необхідну допомогу

об’єктам соціального призначення.

“Сьогодні державі не вистачає ре�

сурсу, щоб у повній мірі забезпечи�

ти всі соціальні потреби громадян. І

бізнес в цій ситуації може стати на�

дійним партнером. Але для цього

потрібно зробити крок назустріч —

створити сприятливий мікроклімат

для розвитку бізнесу”,— зазначила

депутат

Більшість помеш ань на в лиці Заболотно о же мають обла ороджен приб дин ов територію

Я запевняють фахівці, оновлена підло а просл жить для вихованців за лад
мінім м 50—60 ро ів
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Заборгованість із заробітної плати столичним
медикам погашено
Я поінформ вали в ГУ охорони здоров’я КМДА, станом на 20 лип-

ня 2012 ро повністю по ашено забор ованість із виплати заробітної
плати за червень 2012 ро працівни ам лі вальних за ладів Києва.
Крім то о, 20 липня на рах но ГУ охорони здоров’я надійшло фінан-
с вання на виплат заробітної плати за перш половин липня (аванс).
Виплат аванс вже розпочато

Прокуратура Голосієво захистила у суді інтереси
пенсіонерки та її сина=інваліда
Голосіївсь ий районний с д Києва задовольнив позов про рат ри

Голосіївсь о о район столиці щодо виділення із спільної власності
частини б дин на ористь чолові а-інваліда ІІІ р пи та йо о матері-
пенсіонер и, повідомили “Хрещати ” відділі зв’яз ів із ЗМІ столич-
ної про рат ри. Матір із сином, проживаючи б дин , що знаходив-
ся спільній власності, не мо ли отримати від с сідів дозвол на пе-
реплан вання або доб дов до своєї частини помеш ання, а та ож не
мали дост п до ом ні ацій, том зверн лися до про рат ри район
із відповідним зверненням.
Про рат рою район б ло проведено перевір та заявлено позов

до с д в інтересах інваліда ІІІ р пи, я ий не спроможний самостійно
захищати власні права

На пляжах, де тимчасово 
заборонено купатися, встановлено 
відповідні інформаційні щити
На пляжах та зонах відпочин , на я их тимчасово заборонено -

патися, працівни и КП “Плесо” встановили відповідні інформаційні
щити. Та , з ідно із приписами Державної санітарно-епідеміоло ічної
сл жби У раїни, вода на пляжах “Райд а” (озеро “Рад н а”), “Тель-
бін” (озеро “Тельбін”), “Молодіжний”, “Передмістна Слобід а”, “Чор-
торий”, “Дитячий”, “Золотий”, “Венеція” та зонах відпочин “Тро-
єщина” і “Десен а” не відповідає санітарним вимо ам я ості води. Та-
им чином, патись вищев азаних водоймах тимчасово забороне-
но. На адаємо, що пляж “П ща-Водиця” знов від ритий для пання.
Рез льтати лабораторних досліджень проб води в озері “Гаращиха”
на пляжі “П ща-Водиця” (7—8 лінія) по азали, що вода даном во-
доймі за санітарно-хімічними та мі робіоло ічними по азни ами пов-
ністю відповідає вимо ам

До Музею води завітав 
1 млн 200=тисячний відвідувач
Про це повідомили КП “Водно-інформаційний центр”. Ним стала
иян а Ірина Степанова. До м зею вона прийшла з мамою, бать ом та
братом. За словами Ірини Степанової, центрі вона вдр е і давно
збиралася прийти зі своєю родиною. Коле тив “Водно-інформаційно-
о центр ” привітав 1 млн. 200-тисячно о відвід вача, вр чив посвід-
чення та пам’ятний подар но . Після ознайомлення з вистав овою
е спозицією “Водно-інформаційно о центр ” почесні ості помил ва-
лися містом з пожежної вежі, о лядовий майданчи я ої знаходиться
на висоті 126 метрів над рівнем Дніпра



Тенденції

Ділові новини

Україна на 9 місці 
з виробництва сталі

За підс м ами роботи мета-
л р ійних підприємств, червні
цьо о ро наша держава збіль-
шила виробництво сталі на
3,4% порівняно з червнем мин -
ло о ро , піднявшись з 10- о
на 9-е місце в рейтин 62 ра-
їн — основних світових вироб-
ни ів цієї прод ції. Та і дані
містяться в рейтин Світової
асоціації виробни ів сталі
(WSA). Перша десят а раїн-ви-
робни ів сталі за підс м ами
червня ви лядає наст пним чи-
ном: Китай (60,213 млн тонн,
зростання на 0,6%), Японія
(9,199 млн тонн, зростання на
3,5%), США (7,304 млн тонн,
зростання на 0,8%), Індія (6,380
млн тонн, зростання на 2,1%),
Південна Корея (5,895 млн тонн,
зростання на 4,3%), Росія
(5,780 млн тонн, зростання на
0,3%), Німеччина (3,729 млн
тонн, падіння на 4%), Т реччина
(3,936 млн тонн, зростання на
4%), У раїна (2,870 млн тонн,

зростання на 3,4%) і Бразилія
(2,749 млн тонн, падіння на
8,5%). Зростання обся ів ви-
плав и сталі (в порівнянні з ана-
ло ічним періодом 2011 ро )
зафі совано в більшості держав
першої десят и, рім Німеччини
і Бразилії. В цілом в червні 62
раїни виробили 127,9 млн тонн
сталі, що на 0,1% менше, ніж
червні 2011 ро

Торгівля інвестиційними 
монетами триває

Четвертий раїнсь ий бан —
У ре сімбан почав продавати ін-
вестиційні монети НБУ. "Розши-
рюючи спе тр посл для фізич-
них осіб се менті бан івсь их
металів, У ре сімбан почав про-
даж золотих і срібних інвестицій-
них монет У раїни, ви арб ваних
Бан нотно-монетним двором
НБУ",— зазначається в повідом-
ленні бан . Зо рема фін стано-
ва почала продавати інвестиційні
монети "Архістрати Михаїл", я і
ви отовляються із золота або
срібла найвищих проб (Au 999,9 й

Ag 999,9). За даними бан , ін-
вестиційні монети є висо олі від-
ним інстр ментом на опичення
оштів. Крім то о, раїнсь і мо-
нети не об ладають подат ом на
додан вартість, на відмін від
прод ції за ордонних монетних
дворів, повідомляють У раїнсь і
новини

Зрошувальні системи 
віддадуть у концесію

Уряд роз лядає можливість пе-
редачі зрош вальних систем
онцесію. "На сьо одні є рішення
ряд про а м лювання між ос-
подарсь их мереж, пош інвес-
торів або передача в онцесію
для то о, щоб можна б ло зал -
чити додат ові інвестиційні ош-
ти",— зазначає міністр а рарної
політи и й продовольства Ми о-
ла Присяжню . З йо о слів, для
зрошення 1 млн а землі необхід-
но зал чити 1 млрд доларів інвес-
тицій. Присяжню зазначив, що
ряд виріш є питання передачі
зрош вальних систем з ом -
нальної в державн власність із

метою встановлення ново о зро-
ш вально о обладнання. План є-
ться, що одним зі шляхів вирі-
шення цьо о питання б де онце-
сія

Вкладникам виплатили 
понад 1,5 мільярда гривень

Державний Ощадний бан із
1 червня по 19 липня виплатив
омпенсації за в ладами Ощад-
бан СРСР на с м 1,541 млрд
рн. "З 1 червня поточно о ро
на ви онання соціальних ініціатив
Президента У раїни Ощадбан
проводить омпенсаційні виплати
в ладни ам Ощадбан олиш-
ньо о СРСР. Станом на 19 липня
поточно о ро 1 617 337 в лад-
ни ів одержали омпенсаційн
виплат на за альн с м
1,541420 млрд рн",— с азано в
повідомленні бан . Фін станова
зазначає, що для одержання ом-
пенсації в ладни ові необхідно
пройти процед р а т алізації
своїх даних, я а триває в Ощад-
бан з 2 вітня поточно о ро .
За цей період 3,620 млн в ладни-

ів одержали дат й час а т алі-
зації, з них 2,890 млн в ладни ів
же її здійснили

Припинено діяльність 
компанії, що займалася
псевдобанкрутством
Подат овою міліцією столиці

припинено діяльність "підпільно о
юридично о трест ". Та , б дь-я і
підприємці, при вини ненні бажан-
ня швид о і не зовсім за онно при-
пинити свій бізнес, мали змо
зверн тися до юридичної фірми, і
досвідчені юристи за помірн пла-
т брались за вирішення дано о
питання. До то о ж, вони надавали
і "с п тні" посл и щодо мінімізації
подат ових зобов’язань існ ючим
с б’є там осподарювання і пере-
ведення без отів ових оштів о-
тів . Після перерах вання оштів
та створення видимості здійснен-
ня осподарсь ої діяльності "фі -
тивні" фірми, через я і про р ч -
вались ошти, шт чно перетворю-
вались на неплатоспроможні та
лі відов вались без проведення
подат ових перевіро . Під час роз-

слід вання римінальної справи,
пор шеної за статтею "Фі тивне
підприємництво", в офісном при-
міщенні, де розташов вався псев-
до-юридичний осередо , б ло ви-
л чено до менти та печат и під-
онтрольних фі тивних фірм. До
бюджет вже стя н то понад
2 мільйони ривень, а низ а пере-
віро триває

Прибутки від мобільного
зв'язку зросли до 2,7 млрд
гривень
У червні доходи операторів від

надання посл мобільно о стіль-
ни ово о зв'яз збільшилися на
6,1% порівняно з травнем 2012
ро (із 2 585,103 млн рн до
2 744,005 млн рн). Про це с аза-
но в повідомленні Державної
сл жби статисти и. Част а дохо-
дів від мобільно о стільни ово о
зв'яз в за альних доходах ста-
новила 62,6%. У січні-червні ни-
нішньо о ро приб т и від мо-
більно о стільни ово о зв'яз
становили 15101,454 млн рн, по-
відомляють У раїнсь і новини

Європопит 
на українське
Оператори прогнозують 
збільшення потоку туристів 
до України на 25—30%
Марина ЧОРНА
"Хрещатик"

За три місяці до старт 19- о Міжнародно о т ристич-
но о салон "У раїна-2012", ор анізатори назвали три
лючові напрям и розвит осінньої т ристичної вистав-
и. Е зотичний відпочино , ірсь олижні рорти та по-
силення інтерес до вн трішньо о т ризм — це оловні
хара теристи и цьо о сезон .

Керівник проекту "Міжнародний турсалон "Україна 2012" Жанна Руденко

повідомила, що на цьогорічній виставці буде презентовано три великі ту!

ристичні напрямки. Перш за все, це традиційний зимовий відпочинок. "За

"снігові" канікули любителів гірських лиж, сноуборду та санок змагатимуть!

ся українські бази в Карпатах (наприклад, лижна школа "Буковель") та Кри!

му, а також гірськолижні курорти Туреччини, Польщі, Словаччини та Фін!

ляндії", — повідомила "Хрещатику" Жанна Руденко.

Другий напрямок виставки — це розмаїття пропозицій екзотичних подо!

рожей до південних країн. Туроператори пропонують відвідати Мексику,

Аргентину, Непал, Єгипет, Таїланд, ОАЕ, В'єтнам, Шрі!Ланку тощо.

Третій великий напрямок — це в'їзний туризм до України. "Те, як наша

країна презентувала себе під час чемпіонату Європи з футболу, сколихнуло

цілу хвилю інтересу до нас. Цей сегмент ринку продемонстрував стійку тен!

денцію до зростання",— доповнила Жанна Руденко.

Нагадаємо, за даними інформаційного центру "Україна 2012", під час

чемпіонату іноземні уболівальники витратили в країні майже $ 1 млрд. В

Україні вже відкрилися або відкриються до кінця року близько 70 нових

готелів, де шість належать провідним світовим мережам — Fairmont,

Hilton, Holiday Inn, Ibis, Park Inn, Sheraton. Було побудовано 2200 км нових

автодоріг та відремонтовано ще близько 4000 км. Нові екскурсійні та ту!

ристичні маршрути з'явилися як в містах, що приймали чемпіонат, так і в

інших традиційно привабливих для туристів регіонах. Тому українські ту!

роператори з в'їзного туризму розраховують на 25—30% збільшення пото!

ку туристів.

Вже відомо, що у жовтні в МВЦ, що поряд зі станцією метро "Лівобереж!

на", розгорнуть об'єднані стенди національних туристичних організацій

Азербайджану, Болгарії, Угорщини, Єгипту, Індії, Мексики, Палестини,

Польщі, Словаччини, Таїланду, Туреччини, Фінляндії, Шрі!Ланки та ін.

Після кількох років відсутності на турсалон повернеться національний

стенд Домініканської Республіки. Традиційно у виставці беруть участь тура!

генції, туроператори, авіакомпанії, круїзні та страхові компанії, готельні ме!

режі. Нагадаємо, Міжнародний туристичний салон "Україна 2012" відбу!

деться з 11 по 13 жовтня 2012 року в Міжнародному виставковому центрі

(Київ, Броварський проспект, 15, м. "Лівобережна").

Зазначимо, що у попередньому турсалоні "Україна!2011" взяли участь по!

над 600 компаній, національних офісів, туристичних адміністрацій,

агентств, готелів, видань та страхових компаній з 40 країн світу. Загальна

кількість відвідувачів виставки минулого року склала майже 25 тис осіб
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Ноутбуки дешевшають, а планшети демонструють рекорди з продажів

Перше півріччя на ринку IT

Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

С часна прод ція на по-
лицях ІТ-ма азинів витіс-
няє на задвір и застарілі
моделі. Но тб и, нетб и
та планшети пост пово за-
бирають частин рин
настільних ПК. Новий
тренд — льтраб и, про-
довж є ш ати свою ніш
на рин . Аналіти и зазна-
чають, що IT-рино в У ра-
їні має значний потенціал
для дов остро ово о рос-
т , але він не б де дина-
мічним.

Ноутбуки впали в ціні
Експерти підбили підсумки пер!

шого півріччя у галузі інформацій!

них технологій і визначили основні

тенденції ринку. Зазначимо, що ра!

дикальних змін не відбулося. У пер!

шому півріччі цього року, як і торік,

покупці переважно купували бю!

джетні ноутбуки. Сьогодні вони най!

більше звертають увагу на ціну, зов!

нішній вигляд, процесор і пам'ять і

менше — на розмір жорсткого диску.

Однак кілька місяців відчувається

істотне перезавантаження ринку но!

утбуками — їх продають практично

за собівартістю. Якщо у березні но!

утбук можна було придбати за 3000

грн, то у липні — вже за 2800 грн.

Аналітики прогнозують, що така си!

туація збережеться до вересня, а по!

тім ціни на ноутбуки повернуться до

попередніх позначок.

Водночас планшети у цьому році,

за прогнозами фахівців, встановлять

рекорд за кількістю продажів. Вони,

скоріше за все, заберуть значну част!

ку ринку у нетбуків та ноутбуків.

Нині співвідношення їх продажів до

нетбуків складає 50 на 50, а до ноут!

буків — 11 %. У цілому, планшети

займають 9 % ринку. Також більш

популярними стають ультрабуки,

але вони все ще залишаються доволі

дорогими. У той же час з’явилася

нова модель від Samsung вартістю

менше 8000 грн.

На фоні переорієнтації вподобань

споживачів значно впали продажі

персональних комп’ютерів. "Ноут!

буки, нетбуки та планшети поступо!

во забирають частину ринку у на!

стільних ПК. Скорочення бюджетів

на IT у компаніях спричинило змен!

шення продажів десктопів. Порів!

няно з першим півріччям 2011 року

їх продажі впали на 30 відсотків",—

зазначив "Хрещатику" голова прав!

ління групи компаній "DiaWest —

Комп'ютерний світ" Анатолій Ба!

люк.

Він також додав, що в першому

півріччі нинішнього року у мережі

компанії співвідношення продажів

ноутбуків до комп'ютерів склало

64% до 36% (торік співвідношення

було 55% на 45%). Додамо, що ми!

нулого року зростанню цін на ноут!

буки і комп'ютери сприяло подо!

рожчання удвічі вінчестерів. "На

сьогоднішній день ціни на них впа!

ли майже вдвічі, — зазначає Анато!

лій Балюк, — та все ж залишаються

надто високими".

Нові бренди для архівів

На початку літа компанія!дистри!

б’ютор ASBIS!України оголосила

про підписання дистриб'юторської

угоди з компанією BUFFALO —

японським виробником інновацій!

них пристроїв для зберігання даних,

мультимедійних та бездротових ме!

режних пристроїв для дому і малого

бізнесу.

"Співпраця з BUFFALO дозво!

лить запропонувати нашим по!

купцям нові цікаві рішення. Ми

йдемо в ногу з часом і пропону!

ємо тільки передові, інноваційні

продукти українським партнерам.

Нова продукція відповідає цілям

компанії та матиме гідне місце в

нашому продуктовому портфелі.

Гадаю, вона стане популярною се!

ред українців",— зазначив "Хре!

щатику" представник компанії

ASBIS!Україна Віктор Щербяк.

За словами експерта, зовнішні

диски накопичення марки BUFFA!

LO мають на ринку високий ціновий

сегмент. Однак на початковому ета!

пі ціни на дану продукцію, в марке!

тингових цілях, будуть дещо зани!

женими.

Прогнози до кінця року
Хоча IT!ринок в Україні має знач!

ний потенціал для довгострокового

росту, його подальший розвиток бу!

де повільним (використання ПК в

країні не перевищує 20%, а це кіль!

кість ПК на 100 осіб). Причина у

низькій купівельній спроможності

населення.

Оскільки техніка експортується з

інших країн, її вартість залежить від

валютних ризиків. Якщо курс дола!

ра зросте — збільшаться і ціни на

техніку. На думку аналітиків, в за!

лежності від ситуації, ринок IT ви!

росте або впаде до 5 %. Новинка —

ультрабуки продовжать шукати

свою нішу на ринку. Продажі ноут!

буків та планшетів будуть зростати і

надалі за рахунок падіння продажів

настільних ПК.

У першому півріччі 2012 року під

час купівлі комп’ютерів покупці від!

давали перевагу балансу ціни та по!

тужності техніки. Однак, всупереч

усім прогнозам, не стали популярни!

ми потужні системи на базі процесо!

рів з вбудованим графічним ядром.

Минулого року з'явилися план!

шети від невеликих брендів та недо!

рогих китайських виробників, а та!

кож ультрабуки. У поточному році ці

сегменти ринку будуть продовжува!

ти розвиватися за рахунок розши!

рення асортименту та зниження ці!

ни. Крім того, до кінця року очікує!

ться вихід Windows 8, яка стане сер!

йозним конкурентом Android на

ринку планшетів.

Додамо, що на ринку комп’ютерної

техніки майже не відчувається інфля!

ція. Якщо у 2007 році середній комп!

лект з комп'ютера і монітора кошту!

вав 5000 грн, то й сьогодні його ціна

суттєво не змінилася (за спостережен!

нями аналітиків, покупці готові ви!

трачати на комп'ютер в середньому

5000 грн). Отже, в "споживчому ко!

шику" техніка, на відміну від інших

товарів, стає доступнішою

На фоні переорієнтації вподобань споживачів значно
впали продажі персональних комп’ютерів. Ноутбуки,

нетбуки та планшети поступово забирають значну
частину ринку у настільних ПК.
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Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Історія засн вання Печер-
сь ої імназії № 75 бере
свій почато з ХІХ століт-
тя. Се рет та ої дов овіч-
ності відданості своїй
справі вчителів та щирої
любові чнів до за лад ,
де вони навчаються. У
імназії з філоло ічним та
е ономічним профілем до-
трим ються трьохст пене-
вої стр т ри навчання,
перевіреної ро ами, а та-
ож для імназистів пра-
цюють численні ці аві
рт и.

За 200 років своєї роботи на�

вчальний заклад був багато разів

перебудований і у різні роки тут ді�

яли: училище (1905 р.), чоловіче та

жіноче приходське училище, трудо�

ва школа, пункт прийому голодних

дітей (1924—26 р.р.), лікнеп (1928–

30 р.р.), інтернат для вчительських

дітей (1932—33 р.р.), навіть шпи�

таль окупантів у роки війни. У 1934

році навчальний заклад став загаль�

ноосвітньою школою № 75, а з 2005

року — спеціалізованою школою

№ 75 з поглибленим вивченням

української мови. Зазначимо, що

мова викладання не змінювалась із

часу заснування і дотепер. Успіхи

викладацького складу на ниві на�

родної освіти не залишилися непо�

міченими, і в 2009 році навчально�

му закладу було присвоєно почес�

ний статус гімназії № 75.

Головна мета — розвивати
талант дитини

Педагогічний колектив Печер�

ської гімназії № 75 — це висококва�

ліфіковані, творчі й талановиті вчи�

телі та вихователі з великим досві�

дом роботи, цікавим світоглядним

та інноваційним мисленням. Голов�

ний девіз учительського колекти�

ву — кожна дитина талановита, по�

трібно лише знайти цей талант і

розвинути його. Саме тому вони

завжди радо зустрічають всіх бажа�

ючих навчатися у своєму навчаль�

ному закладі.

Основною метою діяльності гім�

назії є забезпечення умов для мо�

рального, інтелектуального, фізич�

ного, художньо�естетичного роз�

витку учнів, виховання перш за все

особистості, яка визнає освіче�

ність, вихованість, культуру найви�

щими цінностями. Свою місію гім�

назія вбачає у вихованні компе�

тентних фахівців у будь�якій спра�

ві, які конструктивно реагують на

найменші зміни в житті соціуму та

комфортно відчувають себе в ін�

формаційному суспільстві. Крім

того, дбаючи про майбутнє учнів,

гімназія співпрацює з багатьма ви�

щими навчальними закладами сто�

лиці.

До слова, навчальний заклад ос�

нащено сучасною матеріально�

технічною базою: тут функціону�

ють бібліотечно�інформаційний

центр, локальна комп’ютерна ме�

режа, мультимедійні комплекси,

кабінети інформаційних техноло�

гій, працює музей гімназії та центр

“Здоров’я”.

Курс на економіку

Викладацький колектив гімназії

дотримується надійної та перевіре�

ної роками структури. Перший рі�

вень — прогімназійні класи (1—4

класи) — спеціалізована школа з

поглибленим вивченням україн�

ської мови з 1 класу (термін на�

вчання 4 роки). Другий рівень —

середня ланка гімназії (5—8 кла�

си) — з поглибленим вивченням

української та іноземних мов, ін�

формаційних технологій (термін

навчання 4 роки). Третій рівень —

старша ланка гімназії (9—11 кла�

си) — з профільним вивченням

української та іноземних мов, ін�

формаційних технологій (термін

навчання 4 роки).

У закладі введено два профілі на�

вчання: філологічний та економіч�

ний. Відповідно до цього, почина�

ючи з 1 класу, вивчаються англій�

ська і французька мови, з 5�го — іс�

панська та російська. Також гімна�

зисти опановують такі предмети, як

менеджмент, економіка, підприєм�

ство, міжнародний ринок. Тож піс�

ля випускного дзвінка навчальний

заклад надає путівку у життя прак�

тично підготовленим фахівцям

своєї справи.

Цікаве дозвілля

Уже не перший рік гімназія про�

водить навчання в групах продов�

женого дня. Тут діють гуртки з хо�

реографії, шашок та шахів, баскет�

болу, “Екологічна азбука”, теат�

ральний гурток “ВсеСвіт”, гурток

“Основи споживчих знань” тощо.

Крім того, тут відкрито родинний

центр “Птахи”, в якому учнів на�

вчають виготовляти ляльки із соло�

ми, ляльки�мотанки, новорічні іг�

рашки, різдвяні дзвіночки, випіка�

ти обрядові вироби з тіста, декора�

тивно розписувати одяг та взуття.

Крім того, в навчальному закладі

діють цікаві гуртки: рукопашного

бою, бойового мистецтва “Гопак”,

журналістики, “Витинанка”, “Та�

ємниці бабусиної скрині” — відві�

дуючи їх, учні мають змогу пізнава�

ти світ і надати друге життя старим

речам. До речі, в гуртках школярі

опановують й іноземні мови: ту�

рецьку, японську, французьку, іс�

панську та англійську. В гімназії до�

сить жваво та цікаво проходять те�

матичні заняття: “Подорож у світ

економіки”, “Юний фізик”, “До�

рогою християнської моралі”

Свята рівноапостольна
ня иня Оль а є для нас
при ладом християнсь о о
ос даря, я ий пі л ється
про своїх підданих. Хоча
вона й не мо ла в свій час
д мати про хрещення Р -
сі, але роз міла, що, став-
ши членом християнсь ої
ромади Києва, можна
сподіватися, що її он
Володимир, я ий за її
життя залишався язични-
ом, все-та и оли-неб дь
дотор неться до християн-
ства.

Як християнська государиня Оль�

га під час малолітства свого сина

управляла країною, причому управ�

ляла твердо й не дала скористатися

її жіночою слабкістю навколишнім

племенам. Відома історія з древля�

нами, яка чомусь вважається показ�

ником її особливої жорстокості, але

це була не жорстокість, а державна

необхідність, бо інакше б древляни

показали особливу жорстокість по

відношенню до Києва.

Свята Ольга була розумною госу�

даринею, яка мислила з точки зору

політичної, й головне, з точки зору

духовної, тому розуміла, що треба

приймати православ’я. І, незважа�

ючи на складні відносини між Ки�

євом та Константинополем, вона з

власного прохання була хрещена,

будучи вже в досить зрілому віці.

Княгиня показує нам, що дійсно

можна бути християнином, живучи в

миру й при цьому займаючись спра�

вами, які пов’язані з твердістю, та

навіть з точки зору зовнішніх спосте�

рігачів, не просто твердістю, а жор�

стокістю. Бо ніяке правління, ніяка

влада не може бути без твердості,

принаймні хороша влада не може бу�

ти без твердості. І по відношенню до

когось (з їхньої точки зору) ця твер�

дість може здаватися жорстокістю,

хоча з точки зору самої влади це ви�

являється необхідністю та порядком.

Якщо ми будемо жити церковним

життям, якщо ми будемо, як Свята

Ольга, ні за яких обставин не відлу�

чатися від Бога, а все робити з мо�

литвою, то тоді Господь нас напо�

умить, де проявити твердість, а де

проявити поблажливість; десь,

можливо, навіть зробити вигляд, що

ми нічого не помічаємо, а людина

потім сама може помітити й випра�

витися.

Дивлячись на приклад Святої рів�

ноапостольної Ольги, ми повинні

вчитися поєднувати твердість, не�

обхідну жорсткість з православ’ям

та справжньою молитвою. Тому що

в якійсь мірі ми все ж подібні до

християнського государя, оскільки

в житті ми обов’язково за щось від�

повідальні. І від того, як ми себе по�

ведемо в цій галузі, за яку відповіда�

ємо, залежатиме й те, як будуть

влаштовуватися різні наші життєві

справи, й те, як ми будемо сприяти

чи, навпаки, перешкоджати поря�

тунку наших ближніх (у християн�

ського государя їх ціла держава, а у

нас їх, в порівнянні з государем, ду�

же мало, але все одно, хоча б кілька

людей є у кожного), та найголовні�

ше — від цього буде залежати спа�

сіння нашої душі.

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної
церкви

День пам’яті Святої княгині Ольги

У Деснянському районі 
тривають роботи 
з підготовки 
до осінньо*зимового періоду
Авто осподарни и Деснянсь о о район
от ються до роботи осінньо-зимовий пе-
ріод. Зо рема ом нальним підприємством
ШЕУ Деснянсь о о район проведено по-
точний ремонт 5244 в. м асфальтово о по-

риття в лиць, відновлено 27 в. м по риття після ремонт абельних
та водопровідних мереж, очищено 659 зливоприймачів, 553 о лядових
олодязів, відремонтовано 36 зливоприймачів із заміною решіто та 16
о лядових олодязів із заміною лю ів з обоймами. За отовлено 2076
тонн технічної солі.
Та ож ом нальном підприємстві ШЕУ відремонтовано та під о-

товлено до роботи сні оприбиральн техні : три трот ароприбираль-
ні тра тори, два піс онавантаж вачі, п’ять сні оочищ вачів (піс ороз-
ид вачів), два е с аватори, 7 автомобілів-самос идів з навісними со-
лероз ид вачами, авто рейдер, сні онавантаж вач та б льдозер.
О рім цьо о ви онано поточний ремонт двох перес вних поб тових
приміщень та опалювальних систем цих приміщень

На Русанівці відкрили новий
дитячий майданчик
На Р санівсь ом б льварі, що в Дніпров-

сь ом районі столиці, від рито новий дитя-
чий і ровий майданчи . Йо о поб д вали за
сприяння олови КМДА Оле сандра Попова,
а та ож ерівництва РДА. Участь від ритті
цьо о новень о о “містеч а розва ” взяв
перший заст пни олови Дніпровсь ої рай-
держадміністрації Сер ій Кравчен о.
Я повідомили “Хрещати ” відділі вн т-

рішньої політи и та зв’яз ів з ромадсь істю
Дніпровсь ої РДА, відтепер дітлахи з Р санів и мають добре впоряд-
ований і ровий об’є т, на я ом розміщено 21 елемент. “Днями, я
засти не бетонний ф ндамент, б д ть встановлені й ойдал и”,— по-
відомив ерівни стр т ри — ви онавця робіт Дмитро Короташ. Пред-
ставни и ж ромадсь ості подя вали ерівництв района й міста за
ва й пі л вання про малень их дніпровчан

Реалізація програми 
“Безпечна столиця”*2012 
у Дніпровському районі
У Дніпровсь ом районі триває ви онання місь ої цільової ом-

пле сної про рами профіла ти и та протидії злочинності “Безпечна
столиця” на 2012—2015 ро и. Після то о, я питання щодо зміц-
нення за онності та посилення боротьби зі злочинністю в районі
б ло роз лян то на засіданні оле ії РДА (з прийняттям рішень,
спрямованих на а тивізацію роботи), відб лась спільна нарада за
часті ерівництва район , столично о ГУ МВС та Дніпровсь о о РУ
ГУ МВС з питання матеріально-технічно о забезпечення ви онання
про рами.
Упродовж першо о півріччя проведено дві оординаційні наради е-

рівни ів правоохоронних ор анів район з питань профіла ти и та про-
тидії злочинності. Є позитивні тенденції в оперативній обстановці. Та ,
зареєстрованих злочинів (2161) — порівнянні з мин лим ро ом на 6,6
відсот а менше. Зо рема, поменшало мисних тяж их тілесних ш о-
джень, по раб вань, радіжо , неза онних заволодінь транспортними
засобами. У Дніпровсь ом районі с оєно 7 вбивств ( сі роз риті), за-
реєстровано 15 розбійних нападів (на рівні мин ло о ро ), 10 з я их
роз рито.
Разом із цим поточном році на 28,3% побільшало вартирних ра-

діжо (281 проти 219 2011 році), с оєно 4 ДТП зі смертельними на-
слід ами (торі — одна).
Про стан правопоряд та вжиті заходи щодо попередження злочин-

ності постійно інформ валося населення район за допомо ою ЗМІ. На
офіційном веб-сайті РДА б ли розміщені статті “Оперативно затрима-
ли злочинця”, “Усвідомлювати рівень відповідальності”, “Операція “Ав-
тоб с-2012”

Відділ державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних
осіб*підприємців Голосієва 
інформує
Підприємці — р шійна сила е ономі и

всієї раїни, том в Голосіївсь ом районі
нама аються створити най ращі мови для
зр чності їх обсл ов вання. Та , з метою
ефе тивно о надання адмінпосл та для
зр чності відвід вачів впроваджена спеці-

альна про рама еле тронної чер и, розміщені інформаційні бо си та
стенди, де розміщ ватиметься інформація щодо отримання тієї чи ін-
шої посл и. Державні реєстратори проводять прийом ромадян з по-
неділ а по четвер з 9.30 до 17.00, а в п’ятницю — з 9.30 до 16.00.
За алом, в І півріччі 2012 ро районним відділом державної реєс-

трації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстровано 976
с б’є тів осподарювання, з них 475 юридичних осіб, 501 фізична осо-
ба-підприємець, проведено 32 355 реєстраційних дій, що передбачені
за оном. За цей час до відділ надійшло та опрацьовано вхідної орес-
понденції від юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та рома-
дян — 5599, надано 4933 відповідей на запити державних станов,
правоохоронних ор анів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
ромадян, опрацьовано 286 с дових рішень, внесено до Єдино о дер-
жавно о реєстр 2047 фінансових звітів юридичних осіб. Державними
реєстраторами опрацьовано 647 повідомлень про відс тність юридич-
ної особи за місцезнаходженням, я і надійшли від ор ан державної
подат ової сл жби

У Святошинському районі 
до жовтня відремонтують 
20 спортивних майданчиків
До інця ро в Святошинсь ом районі

від риється три амб латорії, переважно
віддалених мі рорайонах. Про це в прямом
ефірі теле анал “Київ” повідомила Наталія
Пазен о — заст пни олови Святошинсь ої
РДА з манітарних питань.
“Ми йдемо в но з часом, том я що в

2011 році ми від рили шість амб латорій, то в цьом році від риємо
три. За алом нас їх б де дев’ять. Святошинсь ий район вели ий, є
19-й ілометр Житомирсь о о шосе, є 16-й ілометр. Там розташова-
ні дитячі сад и, позаш ільні дитячі за лади, але не б ло медичної ста-
нови. А тепер там є дві амб латорії. Виріш ємо і житлов проблем :
нас я раз на 19-м ілометрі поб довано де іль а б дин ів, і там б -
ла можливість виділити для сімейно о лі аря вартир . У нас іль а та-
их амб латорій, де безпосередньо в б дин є та а можливість”,—
під реслила вона.
Наталя Пазен о та ож додала, що в бюджеті за ладено фінанс ван-

ня на ремонт 20 спортивних майданчи ів Святошинсь ом районі,
роботи план ється завершити в жовтні нинішньо о ро . До слова, не-
щодавно б ло відремонтовано 14 спортмайданчи ів, а всьо о їх в
районі 57

Основною метою
діяльності гімназії є

забезпечення умов для
морального,

інтелектуального,
фізичного, художньо)
естетичного розвитку

учнів, виховання перш 
за все особистості, яка

визнає освіченість,
вихованість, культуру

найвищими цінностями 

Дбаючи про майб тнє чнів, імназія співпрацює з ба атьма вищими навчальними за ладами столиці

У імназії № 75 завжди раді новим вихованцям, я і приходять до навчально о за лад 1 вересня

Новини районівПечерська гімназія 
зберігає вікові традиції
Один із найстаріших навчальних закладів столиці виховує фахових 
філологів та економістів
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Про внесення змін до рішення Київради від 26.01.2012 № 2/7339

Рішення Київської міської ради № 674/8011 від 12 липня 2012 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про регу�

лювання містобудівної діяльності”, “Про благоустрій населених пунктів”, з метою продовження строків прийому заяв та сплати па�
йової участі (внеску) власників тимчасових споруд в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 26.01.2012 № 2/7339
“Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності в тимчасових
спорудах” (із змінами і доповненнями) такі зміни:

1.1. В абзаці першому пункту 3 цифри “10.06.2012” та “01.07.2012”
замінити цифрами “15.08.2012” та “01.09.2012” відповідно.

1.2. Абзац четвертий пункту 3 викласти у такій редакції:
“# при подачі заяви про укладання договору про сплату пайової участі

в період до 10.06.2012 розмір пайової участі помножується на коефіцієнт
1, а при подачі заяви про укладання договору про сплату пайової участі в

період з 11.06.2012 до 15.08.2012 розмір пайової участі помножується на
коефіцієнт 2”.

1.3. У пункті 8 цифри “10.06.2012” замінити цифрами “15.08.2012”.
2. Офіційно оприлюднити це рішіення в газеті Київської міської ради

“Хрещатик”.
3. Контроль за виконанням цього рішеення покласти на постійну комі#

сію Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва, громадсько#
го харчування та послуг.

Заступник міського голови — Г. Герега

Про звернення депутатів Київської міської ради 
до Верховної Ради України про встановлення 

державної нагороди України — “орден Тараса Шевченка”
Рішення Київської міської ради № 663/8000 від 12 липня 2012 року

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні, “Про столицю України — місто�герой Київ”, враховуючи
звернення Шевченківської сільської ради Звенигородського району Черкаської області від 23.04.2012 № 90/02�10, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Підтримати ініціативу Шевченківської сільської ради Звенигородського району Черкаської області перед Верховною Радою України щодо встанов#
лення державної нагороди України — “орден Тараса Шевченка”.

2. Направити звернення депутатів Київської міської ради до Верховної Ради України згідно з додатком.
3. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради “Хрещатик”.
4. Контроль за виконаням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних,

зв’язків та інформаційної політики
Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Про надання статусу скверу земельній
ділянці на вул. Єреванській, між будинками 20 та 16�а,

у Солом’янському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 670/8007 від 12 липня 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” та з метою раціонального ви�
користання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус скверу земельній ділянці площею 0,31 га на вул. Єре#
ванській, між будинками 20 та 16#а, у Солом’янському 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 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 Солом’янського райо#
ну міста 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.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

від 12.07.2007 № 1153/1814 “Про заходи, спрямовані 
на забезпечення будівництва

Подільського мостового переходу
через річку Дніпро в місті Києві”

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, статей 7, 8, 9 Житлового кодек�
су Української РСР, пунктів 30, 31 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самовряду�
вання в Україні”, з метою забезпечення будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро в місті Києві Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 12.07.2007
№ 1153/1814 “Про заходи, спрямовані на забезпечення будівництва
Подільського мостового переходу через річку Дніпро в місті Києві” та#
кі зміни та доповнення:

1.1. Пункт 1 викласти в такій редакції:
“1. Надати згоду на прийняття до комунальної власності територі#

альної громади міста Києва житлових будинків на вулиці Електриків,
28/1, 28/3”.

1.2. Пункт 2.2 викласти в такій редакції:
“2.2. Закріпити на праві господарського відання за комунальним

підприємством “Дирекція будівництва шляхово#транспортних споруд
м. Києва” житлові будинки на вулиці Електриків, 28/1, 28/3 після вико#
нання пункту 2.1 цього рішення та за умови відселення мешканців”.

1.3. Пункт 3.1 викласти в такій редакції:
“3.1. Відселити мешканців житлових будинків на вулиці Електриків,

28/1, 28/3 за рахунок витрат, передбачених зведеним кошторисом
вартості будівництва Подільського мостового переходу через річку
Дніпро в місті Києві відповідно до проекту, затвердженого розпоря#
дженням Київської міської державної адміністрації* від 11.10.2004
№ 1851, після виконання пункту 2 цього рішення”.

1.4. Пункт 3.2 викласти в такій редакції:
“3.2. Знести будівлю житлового будинку на вулиці Електриків, 28/3

у м. Києві після виконання підпункту 3.1 цього рішення”.
1.5. Пункт 3.3 викласти в такій редакції:
“3.3. Списати з балансу в установленому порядку будівлю житлово#

го будинку на вулиці Електриків, 28/3 у м. Києві після виконання під#
пункту 3.2 цього рішення”.

1.6. Доповнити рішення пунктом 4 та викласти його в такій редак#
ції: 

4. Публічному акціонерному товариству “Завод “Ленінська кузня”
для забезпечення суспільних потреб міста Києва як балансоутримува#
чу гуртожитку на вулиці Електриків, 31:

4.1. Відселити мешканців з гуртожитку на вулиці Електриків, 31 у м.
Києві за рахунок коштів, які будуть сплачені Публічному акціонерному
товариству “Завод “Ленінська кузня” як відшкодування збитків від
втрати прав на об’єкт нерухомого майна — будівлю гуртожитку на ву#
лиці Електриків, 31 ум. Києві в межах витрат, передбачених зведеним
кошторисом вартості будівництва Подільського мостового переходу
через річку Дніпро в місті Києві відповідно до проекту, затвердженого
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від
11.10.2004 № 1851.

4.2. Протягом 60 календарних днів з дати отримання відшкодуван#
ня, зазначеного у пункті 4.1 цього рішення, забезпечити відселення
мешканців гуртожитку та знести будівлю гуртожитку на вулиці Елек#
триків, 31 у м. Києві.

4.3. Списати з балансу в установленому. порядку будівлю житлово#
го будинку гуртожитку на вулиці Електриків, 31 у м. Києві після
виконання підпункту 4.2 цього рішення"

1.7. Пункти 4, 5, 6 та 7 вважати відповідно пунктами 5, 6, 7 та 8. 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань транспорту та зв’язку.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва пам’ятного знаку 

жертвам Чорнобильської трагедії 
на просп. 40�річчя Жовтня, 15�А у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 716/8053 від 12 липня 2012 року
Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, пунктів З0, 31 частини

першої статті 26, частин другої та п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи розпоря�
дження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.12.2011 № 938 “Про затвердження Акта державної
приймальної комісії про прийняття в експлуатацію спорудженого пам’ятного знаку жертвам Чорнобильської трагедії по просп. 40�
річчя Жовтня, 15�А у м. Києві”, звернення Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.03.2012 № 02/568 та
акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта від 14.12.2011 № 71, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної громади міста
Києва пам’ятний знак жертвам Чорнобильської трагедії вартістю 294,991
тис. грн.

2. Передати пам’ятний знак жертвам Чорнобильської трагедії до сфе#
ри управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністра#
ції.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі#
сію Київради з питань власності та постійну комісію Київради з питань
культури та туризму.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега
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Про організацію та проведення 
міського свята — Дня українського національного прапора 

в місті Києві
Розпорядження №126 від 16 липня 2012 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 06.07.2000 № 228/949 “Про День національного прапора в столиці України міс�
ті Києві”, статті 5 Статуту територіальної громади міста Києва, з метою відзначення 22�ї річниці підняття українського національ�
ного прапора на щоглі біля будинку Київради на Хрещатику та беручи до уваги, що підняття: вперше в Києві 24 липня 1990 року си�
ньо�жовтого прапора мало велике духовне та політичне значення в побудові незалежної Української держави:

1. Провести 24 липня цього року у м. Києві урочисту зустріч керівництва Київської міської ради та виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації), депутатів Київради з учасниками історичної події 24 липня 1990 року (початок о 16. ЗО).

2. Головному управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, управлінню організаційної роботи апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та секретаріату Київради забезпечити підготовку та проведення урочистої зустрічі ке#

рівництва Київської міської ради та виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), депутатів Київради з учасниками історич#
ної події 24 липня 1990 року.

3. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити широке висвітлення в засо#
бах масової інформації історичні події 24 липня 1990 року — підняття українського національного прапора на щоглі біля будинку Київської міської ради
на Хрещатику, а також проведення святкування Дня українського національного прапора в місті Києві.

4. Головному управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі#
ністрації) здійснити фінансування заходів з нагоди Дня українського національного прапора в місті Києві за рахунок коштів, передбачених у бюджеті
міста Києва на міську комплексну програму (видатки) “Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства — у м. Києві на
2012#2016 рр. (затверджена рішенням Київради від 15.12.11 № 842/7078, із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київради від 24.05.12
№ 579/7916).

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо#
в’язків та на керуючого справами секретаріату Київради.

Заступник міського голови секретар Київради Г. Герега

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 12.07.2012  №663/8000

Звернення депутатів Київської міської ради
до Верховної Ради України

про встановлення державної нагороди України —
“орден Тараса Шевченка”

У березні 2014 року українці відзначатимуть 200#річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, класика української літератури, ге#
ніального поета і художника, апостола правди і свободи, нескореного борця за волю України, національної гордості українського народу. З ме#
тою забезпечення належних організаційно#правових умов для гідного відзначення ювілею видатного сина українського народу відповідно до Ука#
зу Президента України від 11 квітня 2012 року № 257/2012 “Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200#річчя від дня народження Та#
раса Шевченка”, беручи до уваги ініціативу Шевченківської сільської ради Звенигородського району Черкаської області, депутати Київської місь#
кої ради висловлюють свою підтримку з приводу встановлення державної нагороди України —”орден Тараса Шевченка”.

Підтримуючи ідею встановлення “ордену Тараса Шевченка” та зважаючи на те, що такого рівня державної нагороди на вшанування пам’яті ви#
датного українського діяча в державі ще не існує, Київська міська рада вважає, що позитивний розгляд такого клопотання буде передусім від#
повідати пріоритетам державної політики у сфері культури та збереження культурної спадщини, розвитку культури української нації, збережен#
ня, відтворення та охорони історичного середовища, естетичного виховання громадян.

Враховуючи вищевикладене та з метою гідного відзначення ювілею видатного сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка Київ#
ська міська рада підтримує Шевченківську сільську раду Звенигородського району Черкаської області та звертається до Верховної Ради України
з проханням внести зміни до Закону України “Про державні нагороди України” від 16 березня 2000 року № 1549#ІІІ і встановити державну наго#
роду України — “орден Тараса Шевченка”.

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін і доповнень 
до деяких рішень Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 668/8005 від 12 липня 2012 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про столицю

України — місто�герой Київ”, з метою забезпечення правових, економічних, екологічних, соціальних і організаційних засад благо�
устрою міста Києва та створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни та доповнення до Правил благоустрою міста Ки#
єва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051:

1.1. Підпункт 15.4.3 пункту 15.4 Розділу XV ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ
КОНТРОЛЬНОЇ КАРТКИ НА ТИМЧАСОВЕ ПОРУШЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ, її
ПРИЗУПИНЕННЯ, ПОДОВЖЕННЯ І ЗАКРИТТЯ викласти у такій редакції:

“15.4.3. Протягом доби від початку ліквідації аварії балансоутримувач
або власник інженерних мереж звертається до Головного управління
контролю за благоустроєм з заявкою встановленого зразка, дефектним
актом (документом про виявлення аварійної ситуації) та нарядом#допус#
ком на виконання аварійних робіт для оформлення аварійної контрольної
картки на тимчасове порушення благоустрою. Після цього протягом го#
дини балансоутримувачу (власнику) надається аварійна контрольна
картка на тимчасове порушення благоустрою.

В аварійній контрольній картці визначається термін виконання робіт,
пов’язаних з ліквідацією аварії,— не більше п’яти діб та термін віднов#
лення благоустрою — не більше трьох діб”.

1.2. Підпункт 15.4.4 пункту 15.4 Розділу XV викласти у такій редакції:
“15.4.4. Після завершення аварійних робіт та відновлення порушеного
благоустрою території балансоутримувач (власник) Інженерних мереж
зобов’язаний закрити аварійну контрольну картку на тимчасове пору#
шення благоустрою в Головному управлінні контролю за благоустроєм за
умови відповідних погоджень з балансоутримувачем або власником те#

риторії, на якій проводилися аварійно#відновлювальні роботи, та відді#
лом контролю за благоустроєм районної в місті Києві державної адмініс#
трації.

При відновленні порушеного благоустрою території роботи з віднов#
лення покриття тротуарів та проїжджої частини, що порушено, виконую#
ться за рахунок балансоутримувача (власника) інженерних мереж за ти#
пом Існуючого”.

2. Внести такі зміни до рішення Київської міської ради від 22.09.2011
№ 35/6251 “Про внесення змін і доповнень до деяких рішень Київської
міської ради”:

2.1. Пункт 3 рішення викласти в такій редакції:
“3. Зобов’язати Головне управління контролю за благоустроєм вико#

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі#
ністрації) до 01 червня 2013 року створити електронну базу даних на
тимчасове порушення благоустрою та його відновлення”.

3. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного опублікування  у
газеті Київської міської ради “Хрещатик". 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київської міської ради, з питань житлово#комунального
господартсва та паливно#енергетичного комплексу.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про створення комунального підприємства 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

“Дніпро”
Рішення Київської міської ради № 729/8006 від 12 липня 2012 року

Відповідно до статті 87 Цивільного кодексу України, частини четвертої статті 63, статті 78 Господарського кодексу України, пунк�
ту З0 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою здійснення комплексного управ�
ління та раціонального використання майновим комплексом, згідно з рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 397/5784
“Про передачу майнового комплексу) “Дніпро” в оперативне управління управлінню справами виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації)’ Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити на базі майнового комплексу, який розташований в АР Крим,
м. Алушта, вул. Набережна, 16, комунальне підприємств виконавчого орга#
ну Київської міської ради (Київської міської державно адміністрації) “Дніпро”.

2. Підпорядкувати комунальне підприємство виконавчого органу Київ#
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Дніпро
управлінню справами виконавчого органу Київської міської ради (Київське
міської державної адміністрації).

3. Встановити розмір статутного капіталу комунального підприємства
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) “Дніпро” у сумі 10 000 (десять тисяч) гривень.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської дер#
жавної адміністрації):

4.1. Здійснити організаційно#правові заходи щодо виконання пункту 1
цього рішення. 

4.2. Затвердити статут комунального підприємства виконавчого орга#
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
“Дніпро”.

5. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради
“Хрещатик”.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі#
сію Київської міської ради з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 24 липня 2012 року

1. Головним управлінням, управлінням, іншим структурним підрозділам
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад#
міністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям, іншим відпо#
відальним виконавцям забезпечити виконання показників, завдань та захо#
дів Програми соціально#економічного розвитку м. Києва на 2012 рік, затвер#
дженої рішенням Київської міської ради від 29.12.2011 № 1099/7335.

2. Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Ки#
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити
доведення до головних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад#
міністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій основних показ#
ників Програми соціально#економічного розвитку м. Києва на 2012 рік:

— зведеної програми капітальних вкладень та введення в дію потуж#
ностей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер#
жавної адміністрації) на 2012 рік (додаток 1);

— програми капітальних вкладень та введення в дію потужностей ви#
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад#
міністрації) на 2012 рік (додаток 2);

— розподілу асигнувань на фінансування капітальних вкладень (дода#
ток 3);

— завдання щодо залучення коштів до спеціального фонду міського
бюджету на 2012 рік (додаток 4).

3. Встановити, що:
3.1. Фінансування капітальних вкладень за рахунок коштів спеціального

фонду міського бюджету здійснюється в обсягах, які визначені в Програмі
соціально#економічного розвитку м. Києва на 2012 рік, затвердженій рі#
шенням Київської міської ради від 29.12.2011 № 1099/7335, за наявності:

— затвердженої в установленому порядку проектно#кошторисної доку#
ментації на будівництво (реконструкцію) об’єктів;

— затверджених в установленому порядку титулів будов (об’єктів), бу#
дівництво (реконструкція) яких здійснюється із залученням бюджетних
коштів, і титулів на виконання проектно#вишукувальних робіт для будів#
ництва (реконструкції), якщо обов’язковість їх подання визначена поста#
новою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 (із змінами та
доповненнями);

— інформації щодо проведених конкурсних торгів на виконання про#
ектних та будівельних робіт на об’єктах;

— договору на виконання проектних робіт або договору підряду на бу#
дівництво (реконструкцію);

— звітної інформації, наданої в повному обсязі та у встановлені термі#
ни відповідно до Порядку формування та виконання Програми соціально#
економічного розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень, затвер#
дженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки#
ївської міської державної адміністрації) від 02.11.2011 № 2026 (далі —
Порядок);

3.2. Пропозиції щодо внесення змін до Програми соціально#економіч#
ного розвитку м. Києва на 2012 рік в частині фінансування капітальних
вкладень за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету пода#
ються головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до По#
рядку за формою № 07#КБ#кориг.;

3.3. Завдання на проектування об’єктів, будівництво (реконструкція)
яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, і зміни до них пого#
джуються Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого ор#
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і
затверджуються в установленому порядку.

4. Головним управлінням, управлінням, іншим структурним підрозді#
лам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав#
ної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям, ін#
шим відповідальним виконавцям завдань та заходів Програми соціально#
економічного розвитку м. Києва на 2012 рік щомісячно, в строк до 5 чис#
ла місяця, наступного за звітним, надавати звітність про виконання Про#
грами соціально#економічного розвитку м. Києва на 2012 рік згідно з роз#
ділом VI Порядку в паперовому вигляді та на електронних носіях.

5. Головним управлінням, управлінням, іншим структурним підрозді#
лам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав#
ної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям не
проводити будь#які роботи на об’єктах, по яких не передбачені обсяги ка#
пітальних вкладень на 2012 рік, та не виконувати роботи понад встанов#
лені обсяги капітальних вкладень.

6. Районним в місті Києві державним адміністраціям розробити та в ус#
тановленому порядку затвердити плани заходів з реалізації Програми со#
ціально#економічного розвитку м. Києва на 2012 рік на території відповід#
ного району.

7. Головним управлінням, управлінням, іншим структурним підрозділам
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад#
міністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям, територі#
альним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої вла#
ди та установам, що мають спеціальний статус, надавати для узагальнен#
ня Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Ки#
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію
про виконання завдань та заходів Програми соціально#економічного роз#
витку м. Києва на 2012 рік: щомісячно, в строк до 10 числа місяця, наступ#
ного за звітним,— по основних показниках та щоквартально, не пізніше 15
числа місяця, наступного за звітним кварталом,— розгорнуту за формою
№ 01#звіт, затвердженою Головним управлінням економіки та інвестицій.

8. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації’):

8.1. Здійснювати фінансування капітальних вкладень за наявності до#
кументів, визначених в підпункті 3.1 пункту 3 цього розпорядження;

8.2. Надавати Головному управлінню економіки та інвестицій виконав#
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс#
трації) інформацію щодо:

— фінансування капітальних вкладень по об’єктах, передбачених Про#
грамою соціально#економічного розвитку м. Києва за рахунок коштів спе#
ціального фонду міського бюджету за формою № 07#КБ#ГФУ#звіт (дода#
ток 14 до Порядку): щотижня (щопонеділка) — щодо обсягів фінансуван#
ня у звітному періоді та щомісяця, в термін до 3 числа місяця, наступно#
го за звітним періодом,— наростаючим підсумком;

— помісячного розпису видатків міського бюджету м. Києва в части#
ні асигнувань на фінансування капітальних вкладень в розрізі головних
розпорядників бюджетних коштів. Оновлена інформація з зазначеного
питання надається після кожного внесення змін до помісячного розпису
видатків.

9. Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації”), підприємства та організації
міста, що визначені в бюджеті м. Києва на відповідний рік як органи, які
забезпечують контроль за надходженнями податків і зборів до бюджету
м. Києва, щомісячно, до 3 числа місяця, наступного за звітним періодом,
надають Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого ор#
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і
Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію щодо залу#
чення коштів до цільового фонду спеціального фонду міського бюджету.

10. Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквар#
тально не пізніше 45 днів після закінчення звітного періоду подавати Ки#
ївській міській раді письмовий звіт про виконання Програми соціально#
економічного розвитку м. Києва на 2012 рік.

11. Керівники головних управлінь, управлінь, інших структурних під#
розділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), комунальних підприємств територіальної гро#
мади міста Києва та підприємств, у яких є частка комунальної власності
територіальної громади м. Києва, і голови районних в місті Києві дер#
жавних адміністрацій несуть персональну відповідальність за виконання
показників, завдань та заходів Програми соціально#економічного роз#
витку м. Києва на 2012 рік та повноту, достовірність і своєчасність по#
дання інформації, підготовленої відповідно до Порядку та цього розпо#
рядження.

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

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

Голова О. Попов

Зареєстровано у Головному управлінні юстиції у місті Києві 19 червня 2012 року за № 41/958

Про встановлення тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій для ТОВ “Ковальська — Житлосервіс” 

Розпорядження № 865 від 25 травня 2012 року
Відповідно до підпункту 2 пункту “а” частини І статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 частини 1 статті 7 Закону України “Про житлово�комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 “Про забез�

печення єдиного підходу до формування тарифів на житлово�комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 833 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731”, з метою надання послуг на на�
лежному рівні, для забезпечення належного санітарно�гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій:

1. Встановити тарифи та структуру тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для ТОВ “Ковальська — ЖитлосервІс”, що додаються.
2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов
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Про Програму соціально�економічного розвитку 

м. Києва на 2012 рік
Розпорядження № 129 від 30 січня 2012 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1099/7335 “Про Програму соціально�економічного розвитку м.
Києва на 2012 рік”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затверджено
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 25. 05.2012 р №865
Зареєстровано у Головному управлінні юстиції у місті Києві 19 червня 2012 року за № 41/958

Тарифи та структура тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для ТОВ "Ковальська�Житлосервіс"

Примітка:
Відповідно до пункту 24 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.062011 № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово#комунальні послуги" витрати

з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку води, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки, визначаються відповідно до укладених договорів між виконавцем та субпідрядником, який виконує зазначені послуги, з розрахунку на один
квартирний засіб обліку води.

Заступник голови – керівник апарату О. Пузанов

Про реконструкцію 
вул. Електротехнічної в Деснянському районі

Розпорядження № 131 від 30 січня 2012 року
Відповідно до статті 6 Закону України "Про дорожній рух”, статей 17�19, та статті 21 Закону України “Про благоустрій населених

пунктів”, статті 26 пункту 31 та статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою поліпшення транспорт�
ного обслуговування мешканців міста, створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, поліпшення організації дорож�
нього руху та приведення вулиці Електротехнічної у відповідність до “державного стандарту України ДСТУ 3587�97 "Безпека до�
рожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану”, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Здійснити у 2012 році розробку проектно#кошторисної документації
та виконати роботи з реконструкції вул. Електротехнічної на ділянці від
вул. Братиславської до вул. Олександра Сабурова (далі реконструкція
вул. Електротехнічної).

2. Визначити комунальну корпорацію “Київавтодор” замовником вико#
нання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3. Комунальній корпорації “Київавтодор”:
3.1. Визначити проектну організацію з розробки проектно#кошторис#

ної документації та підрядну організацію на виконання робіт, зазначених
у пункті 1 цього розпорядження, відповідно до вимог чинного законодав#
ства.

3.2. Забезпечити розробку проектно#кошторисної документації, про#
ведення державної експертизи проекту та затвердити її у встановленому
порядку.

3.3. Забезпечити виконання робіт з реконструкції вул. Електротехнічної
відповідно до затвердженої в установленому порядку проектно#кошто#
рисної документації у терміни, що визначені пунктом 1 цього розпоря#
дження.

3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви#
конання будівельних робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3.5. Роботи з реконструкції вул. Електротехнічної виконати згідно з
Правилами благоустрою м. Києва, затвердженими рішенням Київської
міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами та доповненнями).

4. Роботи з реконструкції вул. Електротехнічної виконувати з частковим
обмеженням руху на ділянці виконання робіт з зайняттям половини шири#
ни проїзної частини цілодобово.

5. При укладенні замовником договору підряду на будівництво, розши#
рення, реконструкцію та капітальний ремонт об’єкта обов’язково перед#
бачити умови надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та
встановити гарантії строків експлуатації об’єкта.

6. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу Ки#
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встанов#
леному порядку подати до Головного управління економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з розробки
проектно#кошторисної документації та реконструкції вул. Електротехніч#
ної на ділянці від вул. Братиславської до вул. Олександра Сабурова до
Програми соціально — економічного та культурного розвитку м. Києва на
2012 та наступні роки.

7. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пузано#
ву О. Г. прийняти рішення щодо необхідності висвітлення змісту цього
розпорядження в засобах масової інформації.

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

Голова О. Попов

Про призупинення занять у загальноосвітніх, 
професійно�технічних навчальних закладах усіх типів і форм власності 

та вищих навчальних закладах І — II рівнів акредитації 
комунальної власності міста Києва

Розпорядження № 145 від 30 січня 2012 року
У зв’язку з погіршенням метеорологічної ситуації, різким зниженням температури повітря, відповідно п. 9.20 Державних сані�

тарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально�виховного процесу,
затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63, наказу Міністерства освіти і на�
уки, молоді та спорту України від 27.01.2012р. № 81 “Про роботу навчальних закладів в умовах низьких температур”, з метою про�
філактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, уникнення випадків обмороження серед дітей:

1. Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київради (Ки#
ївської міської державної адміністрації) тимчасово призупинити навчально#
виховний процес у загальноосвітніх, професійно#технічних навчальних за#
кладах усіх типів і форм власності та вищих навчальних закладах І — II рівнів
акредитації комунальної власності міста Києва з 1 по 5 лютого 2012 року.

2. Головам районних в місті Києві державних адміністрацій забезпечити
проведення комплексу робіт щодо забезпечення безперебійної роботи тепло#
, енерго#, водопостачання та водовідведення будівель навчальних закладів.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації відпо#
відно до розподілу обов’язків забезпечити висвітлення в засобах масової
інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ#
ника голови адміністрації Л. М. Новохатька та на голів районних в місті
Києві державних адміністрацій 

Голова О. Попов

Про зміни у складі Координаційної ради 
з питань сприяння розвитку кластерних об’єднань у місті Києві 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

У зв’язку із кадровими змінами у керівному складі Головного управління промислової, науково�технічної та інноваційної полі�
тики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та відповідно до Закону України
“Про місцеві державні адміністрації”:

Внести зміни до складу Координаційної ради з питань сприяння розвитку кластерних об’єднань у місті Києві виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2011 № 2125 “Про утворення Координаційної ради з пи�
тань сприяння розвитку кластерних об’єднань у місті Києві”:

1. Вивести зі складу Координаційної ради:
Дудка Олександра Миколайовича — начальника Головного управління промислової, науково#технічної та інноваційної політики, заступника голови

Координаційної ради.
2. Увести до складу Координаційної ради:
Денисюк Людмилу Всеволодівну — начальника Головного управління промислової, науково#технічної та інноваційної політики, призначивши її за#

ступником голови Координаційної ради.
Голова О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 24 липня 2012 року

Киян знайомлять з перлиною Польщі
В Софії Київській триває виставка фотографій знаменитого Вавеля
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

До 13 серпня вистав о-
вом залі "Хлібня" (в л.
Володимирсь а, 24) прохо-
дить вистав а польсь о о
фото рафа П'єтра Клосе а
"У раїна — Польща: Со-
фія — Вавель", де можна
побачити світлини святині
с сідньої раїни — давньо-
о і ле ендарно о зам
Вавель.

П'єтр Клосек розпочав свою

кар'єру фотографа понад 30 років

тому зі співпраці з відомим журна�

лом Jazz Forum�International, де й

продовжує працювати. Він є авто�

ром понад 200 обкладинок дисків

класичної та джазової музики. Про�

те в його творчості важливе місце

займають пейзажі міст, які й пред�

ставлені в Києві.

В рамках проекту "Україна —

Польща: Софія — Вавель" на вистав�

ці в Кракові експонуються фотогра�

фії Софійського собору, а в Києві —

фотографії Вавельського королів�

ського замку — визначні пам'ятки

культури та архітектури двох міст.

Вавель — знаменитий пагорб на

березі Вісли у Кракові, де розташо�

ваний королівський замок. Протя�

гом століть Вавель був політичним,

релігійним і культурним центром

Польщі. Сьогодні — це символ бага�

тої культурної спадщини поляків.

Як свідчать розкопки, вже в XI

столітті на місці Вавеля знаходилося

укріплене поселення племені віс�

лян. Кам'яні фортеці почали зводи�

ти Вацлавом II лише в 1290—1300

роках, а в XIV столітті на пагорбі з’я�

вилися будинки готичного стилю,

побудовані Казимиром III Великим.

У Кафедральному соборі замку

поховані польські монархи (зокрема

королева Ядвіга, Стефан Баторій,

Ян Собеський, Август Сильний), в

подальшому тут знайшли останній

притулок найвидатніші польські по�

ети (Адам Міцкевич, Юліуш Сло�

вацький ), політичні діячі (Тадеуш

Костюшко, Юзеф Пілсудський,

Юзеф Понятовський, Владислав Сі�

корський). У Вавельському замку

похований і президент Польщі Лех

Качинський з дружиною, які трагіч�

но загинули в авіакатастрофі. В да�

ний час в замку розташована експо�

зиція, присвячена побуту польських

королів — покої, тронний зал, збро�

йова палата і скарбниця

Українська культура втратила
генія театру та кіно
Пішов з життя легендарний актор Богдан Ступка

До останніх днів, незважаючи на

погане самопочуття та страшний

діагноз, Богдан Ступка не здавався і

продовжував працювати. В минуло�

му році, відразу після операції в ні�

мецькій клініці, замість того, щоб

пройти курс реабілітації, поїхав на

чергові зйомки, що, на думку ліка�

рів, могло вкоротити йому життя. А

майже тиждень тому актор погодив�

ся знятися у фільмі Артура Кришто�

фовича "Біла голубка", куди його за�

просив колега, російський актор

Сергій Жигунов. Проте доля розпо�

рядилася інакше — 22 липня він пі�

шов з життя. Причиною смерті зна�

менитого актора став серцевий на�

пад на тлі раку кістки. "Відтепер су�

часну історію українського театру й

українського кінематографа почнуть

ділити на дві епохи — на епоху Ступ�

ки і епоху після нього",— йдеться в

заяві Міністерства культури. Його

геній "вивів сучасний український

театр на світовий рівень, його непе�

ревершена гра зарядила українське

кіно неосяжним життєвим нервом.

Такі Актори з'являються раз в сто

років. Після їх відходу залишається

порожнеча, яку вже ніколи не за�

повнити".

У міністерстві відзначають, що

"Богдан Ступка — творець справж�

ньої слави української сцени. Віт�

чизна нагородила його званням Ге�

роя, бо все, що зробив Ступка для

мистецтва, прирівнюється до подви�

гу".

Від Дон Жуана до Богдана
Хмельницького

Богдан Сильвестрович Ступка на�

родився 27 серпня 1941 року в Львів�

ській області в сім'ї артиста хору

Львівського театру опери та балету

ім. І. Франка та домогосподарки. У

1961 році закінчив Київський інсти�

тут театрального мистецтва імені

Карпенка�Карого. З 1961 по 1978

роки грав у Львівському українсько�

му драматичному театрі імені Марії

Заньковецької. Його дебютом на

сцені стала роль Механтропа, який

будував ракету для першого польоту

людини в космос, в новаторській

виставі за п'єсою Олександра Лева�

ди "Фауст і смерть". Ще в молодості

він зіграв низку чудових класичних

ролей — Трепльова в чеховської

"Чайці", Дон Жуана в "Камінному

господарі" Лесі Українки, шекспі�

рівського Річарда III, працюючи під

керівництвом режисера Сергія Дан�

ченка.

У 1978 році Богдан Ступка пере�

їжджає до Києва і стає актором Ки�

ївського українського драматичного

театру ім. І. Франка, який і очолив

як художній керівник в 2001 році.

Тут він грав щирих і добрих персона�

жів: Войницького у чеховському

"Дяді Вані", Поприщина в "Записках

божевільного" Гоголя, Автора в

"Енеїді" Котляревського, шекспірів�

ського короля Ліра, самовпевненого

софоклівського царя Едіпа і скеп�

тичного Мефістофеля в "Фаусті". А в

1990 році він виконав свою відому

роль у виставі "Тев'є�Тевель" за Шо�

лом�Алейхемом.

У театрі Богдан Ступка зіграв

більше сотні ролей і стільки ж — в

кіно. Актор працював з кінорежисе�

рами Отаром Іоселіані, Кшишто�

фом Зануссі, Єжи Гофманом, Режис

Варньє, Юрієм Іллєнком, Кірою

Муратовою, Сергієм Бондарчуком,

Володимиром Бортко, Павлом Чух�

раєм. Кінодебютом Ступки став

фільм "Білий птах з чорною озна�

кою" (1971), куди його запросили на

роль Ореста Звонаря. У списку кі�

норолей Ступки багато історичних

особистостей: гетьмани Іван Брю�

ховецький ("Чорна рада"), Іван Ма�

зепа ("Молитва за гетьмана Мазе�

пу"), Богдан Хмельницький ("Вог�

нем і мечем"), а також Чингісхан

("Таємниця Чингісхана"), Олек�

сандр Керенський ("Червоні дзво�

ни"), Тарас Бульба ("Тарас Бульба") і

навіть Леонід Брежнєв ("Заєць над

безоднею").

В 1999—2001 роках він був мініс�

тром культури і мистецтв України.

Богдану Сильвестровичу присвоєно

звання героя України, народного ар�

тиста України, народного артиста

СРСР.  Він — лауреат Національної

премії України імені Тараса Шев�

ченка, Державної премії та Міжна�

родної театральної премії імені 

К. Станіславського та академік Ака�

демії мистецтв України.

Колеги цінували його
за чуйність

Проте свої головні ролі Богдан

Ступка грав в реальному житті, бу�

дучи прикладом і підтримкою для

своїх колег і просто доброзичливим

і компанійським чоловіком. "Зна�

єте, не просто літній людині знайти

роботу в столиці, але Ступка допо�

міг батькові стати актором провід�

ного театру Києва,— розповідає

актриса Ольга Сумська.— І так було

завжди, Богдан Ступка допомагав

колегам по майданчику, студентам,

яким викладав в Національному

університеті ім. І. К. Карпенка�Ка�

рого. Був дуже чуйною людиною з

неймовірною життєвою і творчою

енергією і приголомшливим почут�

тям гумору. Його любили всі, це не�

поправна втрата для світового кіне�

матографа, а для театру ім. Франко і

України — просто катастрофа. Мені

пощастило бути партнеркою Богда�

на Сильвестровича в кількох кіно�

проектах. Він був рідним батьком

для всієї творчої трупи, і до чого б

актор не доторкнувся на майданчи�

ку, все у нього спалахувало особли�

вим полум'ям натхнення". Режисер

Володимир Бортко, який зняв

Ступку у фільмі "Тарас Бульба", ска�

зав:"Я вважаю, що Ступка був

скрипкою Страдиварі, і з ним помер

не тільки Тарас Бульба, але й десят�

ки людей, яких він зіграв. Помер ве�

ликий актор, і я сумую з усім наро�

дом".

Остання зустріч Богдана Ступки з

глядачами й колегами була в березні

цього року, коли в театрі ім. І. Фран�

ка відкривали камерну сцену імені

Сергія Данченка, вчителя і товари�

ша актора. Незважаючи на погане

самопочуття, він не подавав виду —

після формальної частини за звича�

єм запропонував: "Ідьомте, дзьоб�

нем?", спілкувався, виголошував

тости.

Попрощатися з великим актором

друзі, родичі, колеги зможуть сього�

дні, на сцені театру імені Франка,

якому Богдан Сильвестрович при�

святив понад 30 років життя. "Життя

коротке, мистецтво — нескінченне, і

творчість виміряти не дано", — гово�

рив актор

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

В неділю лі арні "Феофанія" після тяж ої хвороби на
71 році життя помер Бо дан Сильвестрович Ст п а.
Прощання з видатною особистістю раїнсь о о театр
та іно відб деться сьо одні, 24 липня, на сцені Націо-
нально о театр імені Фран а, я им останні ро и ер -
вав Бо дан Ст п а. Поховають йо о на Бай овом ла-
довищі.
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Головне правління ом нальної власності ім. 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 327,9 в.м
на просп. Червонозоряном , 4-Ж, літ. "А".

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 327,9 в.м.

Адреса: 03037, м. Київ, просп. Червонозоряний, 4-Ж, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце спл атація".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення за альною площею 327,9 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 2 261 700 (два мільйони двісті шістдесят одна тисяча

сімсот) ривень.
ПДВ — 452 340 (чотириста п'ятдесят дві тисячі триста соро ) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 2 714 040 (два мільйони сімсот

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

271 404 (двісті сімдесят одна тисяча чотириста чотири) ривні.

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

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

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

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

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

4. А ціон б де проведено 14 серпня 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172, поверх 15, зал

№ 4, товарна біржа "У рспецрес рс". Почато о 10.00.
5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ,

в л. Горь о о, 172, поверх 15, зал № 4, товарна біржа "У рспецрес рс", в
понеділо – четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до
17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні
до дати проведення а ціон .

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

7. Грошові ошти в розмірі — 271 404 ривень, що становить 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та, вносяться на рах но № 26001301729701 в АБ "Південний",
од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".
8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти,
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 03037, м. Київ,

просп. Червонозоряний, 4-Ж, літ. "А".
10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ,

в л. Горь о о, 172, поверх 15, зал № 4, товарна біржа "У рспецрес рс",
тел. 362-90-13, 067-868-96-20.

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.

ТОВ "К.А.Н" ( од ЄДРПОУ 31611715, юридична адреса: 04073, м. Київ,

в л. К ренівсь а, 2-б повідомляє: Дозвіл на ви онання б дівельних робіт від

14.04.2010 № 1956-Пч/С, виданий Інспе цією державно о архіте т рно-б дівельно-

о онтролю місті Києві Товариств з обмеженою відповідальністю "К.А.Н." та під-

рядни ТОВ "К.А.Н. СТРОЙ" на ви онання б дівельних робіт із ре онстр ції нежит-

лово о б дин та б дівництво ромадсь о о, тор овельно-офісно- отельно о ом-

пле с з підземною автостоян ою за адресою: в л. Різниць а/Мос овсь а, 2/32-34

Печерсь ом районі міста Києва втрачено.

ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: в л. Хрещати , 10, Головне правління
ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва, аб. 524, телефони для довідо :
279-27-86, 279-27-93.

О олошення про намір передати в оренд державне майно Міжнародно о центр моле лярної фізіоло ії НАН У раїни

Заяви про оренд зазначено о об'є та приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: (01601, м. Київ, в л. Бо омольця № 4 ,
б х алтерія Центр . Додат ова інформація за тел: 253-57-10.

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

№
п/п

Назва ор ан
правління

Балансо трим вач
(назва, юридична
адреса, телефон)

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

Наймен вання та
місцезнаходження
об'є та оренди

Реєстровий
номер
майна

За альна
площа,
в. м

Вартість майна за
незалежною оцін ою,
рн. А т оцін и від
31.05.2012 р.

Ма симально
можливий

стро оренди

Мета
ви ористання

Інші мови

1
Haціoнaльнa
а адемія на

У раїни

Міжнародний центр
01024, м. Київ,

в л. Бо омольця, №4
253-57-10

Вб доване
с ладсь е
приміщення

328,8 в.м 1435376 рн 3 ро и Під с лад

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезна-
ходження

За альна
площа,
в. м

Цільове ви ористання
приміщення

Ма симально
можливий стро

оренди

Орендна
плата за

1 в. м, рн

Розмір місяч-
ної орендної
плати, рн

Приміт а

Станом на 29.02.2012

1.
Київсь ий на ово-
методичний центр по
охороні, реставрації та
ви ористанню пам'ято

історії, льт ри і заповідних
територій в л. Спась а, 12,
м. Київ, тел. 425-21-96, 99

підвал
в л.

Смирнова-
Ласточ іна, 20

191,80
їдальні, я і не здійснюють продаж
товарів піда цизної р пи нав-

чальних за ладах
12 місяців 19,92 3820,67

По одження Міністерства льт ри У раї-
ни та Національної а адемії образотвор-

чо о мистецтва і архіте т ри

2. 1 поверх
в л.

Смирнова-
Ласточ іна, 20

40,00

Тор овельний об'є т з продаж
непродовольчих товарів (спеціалі-
зоване знаряддя, необхідне для

навчально о процес )

2 ро и 364 дні 142,69 5707,50
По одження Міністерства льт ри У раї-
ни та Національної а адемії образотвор-

чо о мистецтва і архіте т ри

Т Б Х Л И С Т

М У Ш К Е Т Е Р И А Р К

У В Р А Ж Ф Е М І Д А

Р А У Т Т Е Щ А І Х І

А Б Р А С А Н Д В І Ч

Ш К А К Т А Н Т И

К Р А Г И Т И Т Р И Г

О А А Н Т К Р І К И

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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Спортивні новини

Шахи. В столиці відбулися змагання на Кубок
Алли Шлапак
День шахів столиця відзначила справжнім Фестивалем. У Централь-

ном шаховом л бі Збройних Сил У раїни відб вся сеанс одночас-
ної ри міжнародно о росмейстера Анни Зоз лі. То о ж дня в інтеле -
т альній майстерності, спортивній страте ії й та тиці на К бо Алли
Шлапа зма алися я аматори, та і професійні шахісти. Крім то о, за-
хід об’єднав спортсменів різних по олінь, зо рема найстаршом час-
ни на час проведення т рнір виповнилося 79 ро ів, а наймолодшо-
м лише 10.
Столичний Фестиваль шахів відб вся за частю ле ендарних зіро

цьо о вид спорт Любові Я ір, Юрія Сєдих, Юхима Лазарєва, Воло-
димира Остро хова. Ініціатором та дире тором Фестивалю став
онтр-адмірал Оле сандр Коровін, а за дотриманням сіх правил слід-
вав оловний с ддя — міжнародний арбітр Юрій Седляр.
Спортивні заходи, в я их взяли часть понад сто иян різно о ві ,

відб лися за підтрим и лідера “Соціальної справедливості”, олови
постійної омісії Київради з питань манітарної політи и Алли Шла-
па

Водна Формула�1. У Вишгороді визначили 
переможця київського етапу
22 липня завершився етап Гран-прі чемпіонат світ з пере онів на

моторних човнах ласі “Форм ла-1” UIM F1 Powerboat Grand Prix,
я ий др ий рі поспіль проходить Виш ороді під Києвом. Водна
“Форм ла-1” вихідними визначила переможця. До оно с бот о-
т валися дев’ять оманд. І ввечері б ло здійснено шість пробних заїз-
дів, але через не од фінал перенесли на неділю. Наст пно о дня о-
ловний заїзд ви рав фінн Семі Селіо, я ий вист пав за оманд Італії.
Др е місце дісталося спортсмен з ОАЕ — Ахмед Аль Хамел, тре-
тє — італійцеві Але с Карелл. Призовий фонд зма ань с лав 90 тис.
євро і б де розділений між трьома онщи ами. Наст пний етап пере-
онів відб деться вже в жовтні в Китаї

Теніс. АТР опублікувала новий рейтинг кращих
ракеток світу
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) понеділо , 23 липня,

оп блі вала новий рейтин ращих тенісистів світ . У новій версії
раїнець Оле сандр Дол ополов став 17 ра ет ою світ , піднявшись

з 18 місця. Сер ій Стаховсь ий збері 94 місце. У др ій сотні рейтин-
Сер ій Б б а, втративши п’ять позицій, оп стився на 151 рядо . У

третій сотні Іван Сер єєв оп стився з 229 позиції на 231, а Денис Мол-
чанов, піднявшись на 20 позицій, зайняв 231 місце. Десятою ра ет ою
світ став ар ентинець Х ан Мона о, піднявшись з 14 місця. Топ-20
зами ає франц з Гаель Монфіс, я ий втратив три позиції. На вершині
рейтин без змін. Очолює списо най ращих тенісистів швейцарець
Роджер Федерер (11075 очо ), за ним йде серб Нова Джо ович,
я о о лише на 75 очо менше, на третій сходинці розташ вався іспа-
нець Рафаель Надаль, в а тиві я о о 8905 очо

Температура +19°С

Атм. тиск 757 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 67 %

Температура +24°С

Атм. тиск 756 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 49 %

Температура +18°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 72 %

Прогноз погоди на 24 липня 2012 року

ОВНИ, день промайне в атмосфері надзвичайної он ренції, де
слід щиро вірити в перемо або, в райньом випад , в справед-
лив “нічию”. Найбільш важливою для вас є всебічна обізнаність в
сферах, що вас т рб ють, моральна або інформаційна підтрим а,
я можете отримати від однод мців, др зів, родичів, вчителів, о-
ле .
ТЕЛЬЦІ, дбайте про домашній доброб т, підлатайте дір и в

психоло ічній а рі родини, сім’я — це свята обитель до 22 серпня.
На сл жбі постарайтеся а тивно працювати, тоді пощастить ле о
отримати зис з несподіваних обставин, матеріальн ви од , о-
рисні відомості.
Пест нам долі БЛИЗНЯТАМ неабия форт нитиме, не аразди

обійд ть вас десятою доро ою. Завдя и діловитості, азартності,
заповзятливості, ні альній ер диції, блис чом естетичном сма-

та мінню а тивно задіювати старі зв’яз и і знання ви зможете
дося н ти наміченої цілі на ділових та романтичних фронтах.
РАКИ, аби не стати жертвою сімейно о тоталітаризм , до о-

джайтете в сьом домочадцям, розірвіть айдани на опичених
образ та розпл т йте ордієві в зли протиріч, пов’язані з на опи-
ченнями, майном, ремонтом, переїздом, лі відацією забор ова-
ностей по варплаті, обміном житла. У діловій сфері слід вприт л
зайнятися основами бізнес (безпе ою, пере лядом до оворів,
відновленням зв’яз ів).
ЛЕВИ, язи — ваш надійний др , поч ття мор блис че, ліз-

ти за словом в ишеню не доведеться, вас завжди знайдеться
дотепний ар мент, що вир чить в ритичн мить. Не сидіть сид-
нем, р хайтеся, а тивно обмінюйтеся д м ами та новинами, вст -
пайте в діало и та с переч и.
ДІВИ, не проґавте шанс розба атіти, вам пощастить поповнити

свій аманець різними шляхами. Втім, оптимальний і надійний спо-
сіб поліпшити матеріальний доброб т — поверн тися до старих
зв’яз ів, відновити заб ті або припинені домовленості.
У ТЕРЕЗІВ олова б де ма ітритися від різноманітних лопотів.

Приємні події мож ть с проводж ватися стресовими сит аціями, а
форс-мажорні обставини, навпа и, позитивними переживаннями.
Успіх с проводж ватиме вас в б дь-я их справах, пов’язаних з під-
вищеною енер овіддачею та інформаційним обміном.
У СКОРПІОНІВ з’являється шанс розширити сфер бізнес , від-

новити ділов страте ію (старт вав ар’єрний марафон). Втім,
спонтанний поворот справ не наш одить, я що вас є досвідче-
ний партнер або таємна впливова підтрим а. Коли дієте самостій-
но, на свій страх і ризи , арантією безпе и для вас б де юридич-
на обізнаність, фахова рамотність, ер диція.
СТРІЛЬЦІ продемонстр ють, що є осподарями дано о слова,

всі дані обіцян и мають б ти ви онані, що ріпить їх авторитет.
Доля запрош є до енер ійної часті в с місних починах, зо рема
заб тих або перерваних олись прое тах. Мин ле с рмить, за ли-
аючи трансформ вати давні др жні та ділові зв’яз и і перевести їх
на про ресивний рівень.
КОЗОРОГИ, б дете содод ими — розлиж ть, б дете ір ими —

розплюють. Зважайте на ч жі вимо и, але не виходьте за межі
власних можливостей. Спроба всім до оджати за рож є стресом.
Одержимість власною метою є з бною, на ход міняйте страте ію
дій, пристосов ючись до обставин, вчасно робіть перерви в робо-
ті, іна ше сили швид о виснажаться. З’яс вання стос н ів з бать-
ами, начальством, шлюбними обранцями ате орично протипо а-
зано.
ВОДОЛІЇ, ви центр равітації, дов ола я о о вертяться ала ти-

и; бра поп лярності за рож є депресією, том наповніть серце
вселенсь ою любов’ю (дост п Творцем від рито), і а диторія не-
обхідних помічни ів, соратни ів по д х , арячих прихильни ів,
вдячних чнів, заці авлених сл хачів аз ово розшириться. Насам-
перед за рах но відновлення олишніх онта тів. Озирніться в ми-
н ле, там че ає на вас птах щастя!
РИБИ, день наповнений е стримом, де обставини вима ають до

мобільних дій та адреналінових ви идів. Про самостійність заб дь-
те, один в полі не воїн, вам потрібна стара вардія соратни ів, аби
вибратися з мінімальними втратами із перипетій, тримайте під р -
ою звичні засоби зв’яз , адреси і телефони потрібних людей, а -
тивніше орист йтеся Інтернетом. І пам’ятайте: родина, бать и,
співвітчизни и, земля и є трансляторами дачі до 2013- о

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

Українських олімпійців 
провели до Лондона
У центрі Києва влаштували урочисті проводи представникам 
національної збірної
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У с бот на столичном Майдані Не-
залежності відб лися офіційні про-
води національної збірної У раїни на
ХХХ літні Олімпійсь і і ри, що стар-
т ють Лондоні 27 липня. Участь
свят овом дійстві взяли прем’єр-
міністр У раїни Ми ола Азаров, пре-
зидент Національно о олімпійсь о о
омітет У раїни Сер ій Б б а, оло-
ва Держсл жби молоді та спорт
У раїни Равіль Сафі ллін. Спортсме-
нів з нап тніми словами проводжа-
ли та ож народні деп тати У раїни,
ерівни и спортивних товариств, ві-
домі спортсмени та зір и шо -біз-
нес .

Офіційна церемонія проводів нашої олімпій�

ської збірної на літні ігри 2012 року виглядала

як останній етап підготовки перед відправкою

до Лондона. У суботу на Майдані Незалежності

вітчизняні олімпійці тренували своє вміння

протистояти британським погодним умовам.

Адже відмінною рисою Туманного Альбіону, як

відомо, є регулярні опади. Зливи в Києві вияви�

лися повною несподіванкою для організаторів

урочистого заходу. Мінімальний захист від до�

щу не був передбачений навіть для учасників

естафети “Передай вогонь перемоги”. Вона

пройшла по всіх регіонах України і завершила�

ся в суботу за участю молодих спортсменів,

серед яких чемпіон юнацької Олімпіади�2010

року зі спортивної ходьби Ігор Лященко, при�

зерка попередніх “дорослих” літніх і зимових

Ігор — дворазова чемпіонка Олімпіади 1952 ро�

ку зі спортивної гімнастики Ніна Бочарова, во�

лодар "золота" Ігор�1964 з фехтування Григорій

Крісс, а також володарка першої олімпійської

нагороди в історії незалежної України біатло�

ністка Валентина Цербе та багато інших.

Дощ символічно припинився після того, як

президент НОК Сергій Бубка запалив олімпій�

ський вогонь у спеціальній чаші. Очільник укра�

їнських олімпійців побажав атлетам віри у влас�

ні сили і висловив побажання, щоб над лондон�

ським небом якомога частіше піднімався дер�

жавний прапор і звучав національний гімн. “Ми

всі разом будемо вболівати за вас і чекати успіш�

ного повернення на Батьківщину. У добру путь,

олімпійці”,— підкреслив у своєму зверненні

Сергій Бубка.

На завершення церемонії олімпійці підняли�

ся на сцену, де до них звернувся прем’єр�мі�

ністр України Микола Азаров. Він зазначив:

“Вам випав зоряний квиток. Настала та мить,

коли ви можете прославити себе, а разом із со�

бою нашу країну. Це буде для вас найбільше ви�

пробування, яке випадає раз у житті”. Після

цього прем’єр�міністр символічно передав Ро�

ману Гонтюку національний прапор. З цим пра�

пором у руках наш прославлений атлет 27 лип�

ня поведе за собою збірну України на церемонії

відкриття на лондонському Олімпійському ста�

діоні.

Загалом на Ігри ХХХ Олімпіади в Лондоні від�

правляться 245 вітчизняних олімпійців. Наші

спортсмени змагатимуться у 28 видах спорту.

Найбільше представництво олімпійців у легкій

атлетиці — 78 атлетів, 24 — в академічному веслу�

ванні, 14 — у плаванні, по 10 — у вільній боротьбі

та дзюдо. Нагадаємо, що на попередніх Олімпі�

адах чисельний склад української команди стано�

вив: 230 атлетів в Атланті�1996; 231 — в Сіднеї�

2000; 245 — в Афінах�2004 і 254 — в Пекіні�2008
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Цей день в історії 24  липня

1534 — франц зь а е спеди-
ція Жа а Картьє дося ла ирла
річ и Свято о Лаврентія (Канада)
1701 — засновано Детройт.

Засновни ом міста (тоді це б ло
селище для тор івлі х тром) став
ерівни франц зь ими володін-
нями в Північній Америці Ант ан
Каділла , ім'я я о о вічнено в
марці автомобіля
1728— відомий мореплавець і

першовід ривач Віт с Берін на
ораблі "Св. Гавриїл" відплив з
Камчат и
1844 — народився Ілля Рєпін,

визначний х дожни -реаліст -
раїнсь о о походження
1911 — амери ансь ий архео-

ло Гайрем Бін ем від рив в Пе-
р "втрачене місто" Імперії ін ів
Мач -Пі ч
1990 — Києві біля Київсь ої

місь ради перше піднято жовто-
бла итний прапор
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Вихованці Київсь о о війсь ово о ліцею імені Івана Бо на з прапором Олімпійсь их і ор
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Все раїнсь а естафета "Передай во онь перемо и"
завершилася на столичном Майдані Незалежності


