
Іноземні вболівальники назвали Київ
найкращим приймаючим містом в Україні

Ремонт "під ключ" триває
Кияни задоволені роботою комунальних бригад, а деякі прикрашають 
оновлені під’їзди вазами та картинами
Ірина ЩЕРБАТА, Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У рам ах омпле сної про ра-
ми з ремонт житлово о фон-
д , між вартальних проїздів та
приб дин ових територій, я
ініціював олова КМДА Оле -
сандр Попов, столиці триває
обла ородження під’їздів.
О рім масштабно о асфальт -
вання і оновлення, ці роботи
передбачають фарб вання
стін, перил, дверей, поштових
с риньо , про ладання ліноле-
м та плит и біля ліфтів, за-
мін с ла ві нах. “Хреща-
ти ” проінспе т вав хід ви о-
нання робіт де іль ох сто-
личних б дин ах. І варто за-
значити, що незадоволених
роботою б дівельних бри ад
ми не знайшли. Навпа и,
меш анці дея их б дин ів са-
мі дол чаються до ремонтів і
навіть при рашають оновлені
під’їзди артинами.

Облагородження під’їздів заплановано

у майже 300�х столичних дворів. Частина

з цих об’єктів вже відремонтована. Не�

щодавно було завершено всі відновлю�

вальні роботи у трьох будинках — на вул.

Картвелішвілі, 3�а, 3�б, 3�в та на вул. Ір�

пінська, 62, 62�а, що у Святошинському

районі. “У комплекс робіт, які ми тут

проводили, входить прокладання ліноле�

уму біля ліфтових холів та біля сміттєвих

труб, фарбування сходинкових решіток,

електрощитів, вікон і зовнішніх ліфтових

дверей. Також ми встановили енергозбе�

рігаючі антивандальні ліхтарі з автома�

тичним управлінням”,— розповів “Хре�

щатику” виконроб РБК “Міськбуд № 4”

Валерій Підлий.

Триває облагородження під’їздів у Го�

лосіївському районі на вул. Заболотного

у будинках № 80�84 та 90. Хазяйновитих

рук ремонтної бригади мешканці будин�

ків чекали не одне десятиліття. “За два�

дцять років, що я тут живу, такий мас�

штабний ремонт у під’їзді нам роблять

вперше. Стіни уже пофарбували. Зараз

майстри працюють на 15�му поверсі —

стелять лінолеум та кладуть плитку”,—

зауважив мешканець будинку № 80 по

вул. Заболотного Микола Ворощенко.

Виконавчий директор ЖБК “Ізумруд�

1” Лариса Дивнич додала, що у вищеза�

значених будинках планується фарбу�

вання та заміна всіх ковшів сміттєпрово�

дів. “Також буде вставлене нове скло у

дверях, де його немає. На підлозі у кори�

дорах постелять лінолеум, а на майдан�

чиках біля ліфтів покладуть плитку, замі�

нять ліхтарі й пофарбують перила. Зараз

тут активно працюють бригади малярів.

Вони, поверх за поверхом, фарбують

стелю, стіни та двері. Біля під’їздів три�

вають облицювальні роботи”,— поясни�

ла пані Дивнич.

А ось ремонт усіх десяти під’їздів у Со�

лом’янському районі на Повітрофлот�

ському проспекті, 52 вже завершився.

Оновлені салатові, зелені, коричневі

під’їзди викликають схвальні відгуки у

мешканців старого, півстолітнього бу�

динку. “Зробили все добре та якісно. Ра�

ніше на стінах хаотично були прикріпле�

ні інтернет�проводи, але робітники їх

охайно вставили у спеціальні жолоби.

Панелі у деяких місцях фарбували кілька

разів. Перед початком ремонту на під’їз�

дах розвісили оголошення, щоб ми за�

кривали двері у квартири, оскільки від

фарбування йтиме неприємний запах —

це була єдина незручніть від ремонту”,—

розповіла “Хрещатику” Ольга Савель�

єва, мешканка будинку № 52, що на По�

вітрофлотському проспекті.

Деякі кияни не стояли осторонь та

добровільно долучилися до облаштуван�

ня власних під’їздів. Наприклад, мешка�

нець десятого під’їзду будинку на Повіт�

рофлотському проспекті, 52 Олександр

Пехота повісив на стіни власні флорис�

тичні картини та встановив на ліфтовому

майданчику вазу із пухоквітами

"Київблагоустрій" активізував
роботу з демонтажу нелегальних
рекламоносіїв 
З почат ро в Києві на 631 ре ламн онстр цію
стало менше
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У столиці відзначатимуть День
Хрещення Київської Русі#України 

Сьо одні та завтра відб д ться за альномісь і
рочисті та свят ові заходи
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S&P підтвердило довгостроковий
рейтинг Києва 

Міжнародне рейтин ове а ентство Standard & Poor's
підтвердило дов остро овий редитний рейтин
Києва на рівні "В-" зі "стабільним" про нозом
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Інтернет�магазини зобов’яжуть
видавати чеки
Державна подат ова сл жба розробила зміни до

за он “Про застос вання реєстраторів розрах н-
ових операцій сфері тор івлі, ромадсь о о хар-
ч вання та посл ”, прийняття я их дозволить
жорст о онтролювати обся и продажів через ін-
тернет-ма азини і повнот сплати ними подат ів до
бюджет . Запропоновано зобов’язати юридичних
осіб, що займаються еле тронною тор івлею, нада-
вати споживачеві розрах н овий до мент — фіс-
альний че . Че б де видаватися споживачам, я і
отрим ють або повертають товар, отрим ють по-
сл або відмовляються від неї, в лючаючи “ті, за-
мовлення, оплата я их здійснюється з ви ористан-
ням мережі інтернет”. Фіс альний че б де видава-
ти р’єр при доставці товар . Я пояснили подат-
овій, ожен постачальни повинен б де мати при
собі портативний асовий апарат. “Та им чином
лієнт в разі потреби зможе довести, що пив то-
вар в певній іль ості і на зазначен с м саме в
цьом інтернет-ма азині. У за онодавстві не визна-
чено поняття інтернет-тор івлі, фа тично всі та і
ма азини поза за оном”,— повідомили відомстві.
До речі, ціна сертифі ованих в У раїні портативних
асових апаратів варіюється від 1,5 тис. до 3 тис.
ривень

Уряд обіцяє відновити 
судноплавство на Дніпрі
Кабмін має намір передбачити в бюджеті на 2013

рі ошти для відновлення с дноплавно о р х
Дніпром. Про це повідомив прем’єр-міністр Ми ола
Азаров. “Наша мрія — відновити Дніпро, я найпо-
т жніш транспортн артерію. Не лише Дніпро, а й
Південний Б , напри лад. Розвантажити наші авто-
мобільні доро и, залізничний транспорт і перевози-
ти сип чі вантажі найдешевшим транспортом —
річ овим”,— с азав він. За словами Азарова, ряд
план є передбачити ошти, зо рема, на розчищен-
ня фарватер , й б дівництво перевантаж вальних
терміналів на мовах приватно-державно о парт-
нерства. “Ми маємо об’єднати з силля всіх тих біз-
нес- омпаній, я і заці авлені в розвит Дніпра та
держави”,— додав він

“Укрзалізниця” 
запустила єдиний центр 
для обробки даних
Для зап с єдино о центр оброб и даних

“У рзалізниці” б ла розроблена й під лючена єди-
на автоматизована система правління вантажни-
ми перевезеннями, що об’єднала еле тронні бази
даних із всіх шести залізниць У раїни. Зі слів на-
чальни а ДП “Головний інформаційно-обчислю-
вальний центр” Володимира М рзіна, єдина авто-
матизована система правління вантажними пере-
везеннями “У рзалізниці” б ла введена в е спл -
атацію 7 липня. Новий центр баз ється на основі
сервера IBM P780, системи правління базами да-
них Oracle і при ладно о про рамно о забезпечен-
ня розроб и раїнсь их фахівців ДП “Прое тно-
онстр торсь е техноло ічне бюро з автоматиза-
ції систем правління на залізничном транспорті
У раїни”. “На сьо одні до системи під лючено
1000 термінальних пристроїв, за допомо ою я их
працівни и залізниць всіх базових рівнів, почина-
ючи від чер ових по станціях, операторів ло омо-
тивних і ва онних депо, товарних асирів і за інч -
ючи ерівни ами, мають можливість одержати ін-
формацію сво о рівня, що дозволяє ефе тивно
правляти вантажними перевезеннями”,— додав
пан М рзін.
З йо о слів, оновлення баз даних системи відб -

вається щосе ндно на території всієї раїни, пере-
дають У раїнсь і новини

Як зазначили “Хрещатику” в компанії

GfK Ukraine, дослідження проводилось у

Києві, Донецьку, Львові та Харкові.

“Представники нашої компанії працю�

вали безпосередньо біля виходів зі ста�

діону. Опитували лише іноземних вболі�

вальників, які представляли країни

ЄС,— розповідає Інна Волосевич, стар�

ший дослідник компанії GfK Ukraine.—

Більшість з них — британці, шведи та

німці. Всього в опитуванні взяло учать

1048 вболівальників — по 60 чоловік піс�

ля кожного матчу”.

Так, згідно з результатами соціологіч�

ного дослідження, більшість вболіваль�

ників — 52,44 % — визнали, що з усіх міст,

які вони відвідали в Україні, Київ сподо�

бався їм найбільше. Із 76 % опитаних, які

бажають знову повернутись до України,

55,93 % — висловили бажання знову при�

їхати до Києва. Коментуючи результати

соціологічного опитування першого Євро

екзит�полу, голова КМДА Олександр По�

пов подякував іноземним вболівальникам

за те, що визнали Київ найкращим прий�

маючим містом Євро�2012 в Україні. “Я

вдячний киянам за те, що ми разом ство�

рили привітну, можна навіть сказати, ро�

динну атмосферу. Результати соцдослі�

дження — це вдячність гостей Євро�2012

усім мешканцям столиці, які докладали

максимум зусиль, аби свято європейсько�

го футболу відбулося. Столиця України

показала, що готова на найвищому рівні

зустрічати гостей. Приємно, що вболі�

вальники залишали Київ з гарними вра�

женнями”,— зауважив Олександр Попов.

Нагадаємо, опитування було проведе�

не в рамках проекту “М’яка сила України

в ЄС”, який реалізується ІСП за підтрим�

ки USAID та у партнерстві з PACT i

Uniter. Мета опитування — дослідити,

наскільки Євро�2012 вплинуло на сприй�

няття України в країнах�членах ЄС

МАЙЖЕ 60% 

БУДИНКІВ КИЄВА

ГОТОВІ ДО ЗИМИ 
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ДО ВУЗІВ НАДІЙШЛО 

1,5 МІЛЬЙОНА ЗАЯВ 
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ЯК ЗМІНИВСЯ
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Майже 56 % з тих, хто брав участь в опитуванні, висловили бажання 
приїхати до столиці знову
Іван МАРЕК
“Хрещатик”

На замовлення Інстит т світової політи и омпанією GfK
Ukraine під час Євро-2012 в У раїні б ло проведено соціоло іч-
не опит вання — Євро е зит-п л. Представни и омпанії вивча-
ли д м іноземних вболівальни ів щодо най ращо о міста єв-
рочемпіонат і ці авились стосовно то о, чи хотіли б іноземці
поверн тись до У раїни знов . За рез льтатами дослідження,
най ращим з чотирьох приймаючих міст (52,44 %) опит ваних
назвали саме Київ.

Бри ада малярів, на в лиці Заболотно о, поверх за поверхом оновлює фарбою за альні оридори б дин
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"Київблагоустрій" активізував роботу 
з демонтажу нелегальних рекламоносіїв
Роботи з демонтаж неле ально розміщених ре ламних онстр цій

вед ться Шевчен івсь ом районі столиці. Демонтажні бри ади КП
"Київбла о стрій" приводять належний стан фасади б дин ів, тери-
торії зелених насаджень та інші об'є ти місь ої інфрастр т ри. Зо ре-
ма 25 липня роботи тривали в Солом'янсь ом районі столиці. Першо-
чер ово б ло демонтовано ре ламні вивіс и ма азин , розташовано о
на проспе ті Перемо и, а з одом — анало ічні онстр ції з Повітроф-
лотсь о о проспе т . Роботи з вивезення неза онно встановлених
ре ламних онстр цій ви он ються демонтажними бри адами КП
"Київбла о стрій" та за частю повноважених представни ів КП "Ки-
ївре лама". З почат ро в Києві стало на 631 ре ламн площин
менше. Та , 185 ре ламних засобів прибрані самими власни ами, а
446 носіїв фахівцями КП "Київре лама"

Гідравлічні випробування тепломереж 
завершать до початку вересня
Гідравлічні випроб вання тепломереж на щільність та міцність, я і

б ли розпочаті 23 вітня нинішньо о ро , план ють завершити до по-
чат вересня. Станом на рано 25 липня після ідравлічних випроб -
вань виявлено 936 пош оджень, 724 з них вже лі відовано. Слід зазна-
чити, що випроб вальні роботи допома ають заздале ідь виявити
можливі пош одження тепломереж та своєчасно їх лі від вати. Саме
завдя и цій під отовчій процед рі взим вини ає значно менше по-
ш оджень

За півроку 915 підприємств погасили 
заборгованість по зарплаті на майже 37 млн грн
Одним з оловних завдань ор анів ДПС є онтроль за дотриманням під-

приємствами вимо чинно о за онодавства при виплаті заробітної плати
з обов'яз овою сплатою подат на доходи фізичних осіб і відрах вань до
ПФУ. На особливом онтролі подат івців підприємства, я і мають забор-
ованість перед працівни ами. Подат івці Києва, разом з ор анами міс-
цевої влади, постійно проводять відповідний омпле с заходів. По ожно-
м боржни здійснюється аналіз причин вини нення забор ованості та
визначаються шляхи її по ашення. Та , за наслід ами роботи з ерівни а-
ми підприємств-боржни ів та рез льтатами роботи тимчасових омісій,
створених при РДА, с ладі я их працюють столичні подат івці, протя ом
січня-червня відб лося по ашення забор ованості по зарплаті на 915 під-
приємствах на за альн с м 36 млн 990 тис. рн. До бюджет надійшло
6 млн 911 тис. рн подат на доходи фізичних осіб

Цифра дня

106 900 000
гривень становив у столиці станом на 01.04.2012 року статутний капі�
тал 11 бірж (з них 8 товарно�сировинних та товарних, 2 агропромис�
лові, 1 універсальна)

За інформацією ГУ статистики в м. Києві
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До вузів надійшло близько
півтора мільйона заяв
Найбільшою популярністю серед цьогорічних абітурієнтів 
користуються технічні спеціальності
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

31 липня за інч єть-
ся прийом до мен-
тів від абіт рієнтів
до в зів У раїни. Про
особливості перебі
вст пної ампанії-
2012 прямом ефі-
рі теле анал "Київ"
розповів заст пни
дире тора — началь-
ни інформаційно-
аналітичної роботи
Департамент вищої
освіти Міністерства
освіти, на и, молоді
і спорт Ми ола Фо-
мен о.

За словами пана Фомен

ка, приймальні комісії у

провідних вузах країни

щодня опрацьовують 200

300 електронних заяв. Він

додав, що, як і в минулому

році, абітурієнт має право

подавати документи до 5ти

вузів, і в кожному з них — на

3 напрямки підготовки. Та

ким чином кожен вступник

має 15 спроб на вступ.

"Цього року система

електронного вступу запра

цювала в 12.01 другого лип

ня, і в 13.00 ми вже мали

320 електронних заяв. За

перші два дні було зафіксо

вано близько 550 тисяч

звернень в систему, і це

значне навантаження. Од

нак хочу сказати, що вже з

34 липня ситуація увійшла

в штатний режим, і ніяких

проблем у нас не виникало.

Більше всього заяв було

подано 11 липня — 146 ти

сяч",— зазначив Микола

Фоменко.

Загалом, за інформацією

посадовця, цей рік є рекорд

ним за кількістю поданих

заяв на вступ. Так, у минуло

му році до вишів надійшло

860 тисяч заяв, цьогоріч їх

отримали близько 1,5 млн.

"Торік до системи електрон

ного вступу були залучені

лише ті абітурієнти, які по

ступали на програму бака

лавра і лише у вищі навчаль

ні заклади IIIIV рівня акре

дитації. У цьому році в сис

темі працюють всі ВНЗ — і

коледжі, і технікуми, і

вступники на програми спе

ціаліста та магістра",— за

уважує посадовець.

Характерною особливістю

цієї вступної компанії є ве

ликі конкурси на технічні

спеціальності. Як і в мину

лому році, серед 5ти вузів,

куди було подано більше

всього заяв, 3 вищих на

вчальних заклади технічного

профілю. Це Національний

технічний університет Укра

їни "Київський політехніч

ний інститут", Національ

ний університет "Львівська

політехніка" і Національний

авіаційний університет.

Зазначимо, що, порівня

но з минулим роком, впер

ше конкурсний бал серти

фіката по профільному

предмету піднятий до 140

балів. Зроблено це було за

пропозицією багатьох ви

щих навчальних закладів, в

тому числі КНУ імені Тара

са Шевченка

Зима без сюрпризів

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

За альна протяжність теп-
ломереж столиці с ладає
близь о 2 тисяч іломет-
рів. При цьом 60 % з них
зношені та потреб ють за-
міни. Через та "виснаже-
ність" столичних ом ні а-
цій неодноразово вини а-
ють пориви, я і завдають
чимало незр чностей меш-
анцям міста. Та , 5 лип-
ня, внаслідо пош оджен-
ня тепломережі на перети-
ні в л. Анрі Барбюса та
Івана Федорова трапився
виті теплоносія на по-
верхню проїжджої частини.
Наразі ПАТ "Київенер о"
проводить ре онстр цію
цієї ділян и.

Як повідомив перший заступник

технічного директора — головний ін

женер ПАТ "Київенерго" Юрій Гла

дишев, загалом буде замінено трубо

проводи на ділянці довжиною 320

метрів від заводу "Радар" на вулиці

Щорса до кінця вулиці Анрі Барбю

са. Таким чином ця тепломережа бу

де оновлена на 30 %. Решту, а це

близько одного кілометра, планують

замінити наступного року. "Ця теп

ломережа — складний інженерний

об'єкт. Над теплотрасою багато неру

хомих опор, в той же час, ця ділянка

дуже важлива, адже тут проживає

значна кількість мешканців",— за

значив "Хрещатику" Юрій Гладишев.

Зношену мережу перекладають

новими, попередньо ізольованими

трубами діаметром 700 та 800 м. За

словами фахівців, це дозволить сут

тєво зменшити втрати тепла — до 4

5,5 % (раніше вони сягали 18 %).

При правильній експлуатації нові

труби прослужать киянам 50 років.

До речі, за час робіт, які тривають з

початку липня, водопостачання у

прилеглих будинках не припиняло

ся. Як зазначив "Хрещатику" Олек

сандр Томаха, начальник 5го райо

ну теплових мереж ПАТ "Київене

рго", будинки вдалося перемкнути

на інші тепломережі, зокрема ті, які

проходять вул. Червоноармійською

та бульв. Лесі Українки.

Не перекривали ремонтники і руху

транспорту на ділянках, де прово

диться реконструкція. Він обмеже

ний лише частково. Як зазначають

фахівці, ця теплотраса була прокладе

на ще у 1972 році, тому реконструкції

потребувала досить давно. Тим паче,

що за останні 10 років тут було вияв

лено близько 33х пошкоджень. На

разі роботи із заміни тепломережі ви

конані на 2030 %, завершити їх пла

нують до 25 вересня. Загалом цього

року ПАТ "Київенерго" інвестує 242

млн грн на підготовку енергоком

плексу столиці до опалювального се

зону. Працівниками компанії буде

оновлено близько 50 км тепломереж.

Готують Київ до зими і міські

служби. За словами Володимира Ба

женова, заступника начальника ГУ

комунального господарства, вже

оформлено близько 60 % паспортів

готовності житлових будинків до

опалювального сезону.

"Хоча зараз ще літо і спека, але

вже сьогодні у більш ніж у половини

столичних будинків оформлені до

кументи, тож восени вони будуть го

тові до прийому тепла. У цих примі

щеннях перевірені комунікаційні

вузли, проведена очистка та заміна

фільтрів, запірної арматури, при не

обхідності встановлюються решітки

у підвалах та на горищах. Крім цьо

го, хотілось би відзначити, що цьо

горіч буде профінансовано пілотний

проект на житловому масиві Терем

ки, де ми проведемо повну теплову

санацію чотирьох житлових будин

ків. Я думаю, що це будуть перші,

але такі необхідні місту кроки щодо

впровадження програми з енерго

збереження",— зазначив "Хрещати

ку" Володимир Баженов

У столиці реконструюють одну з найпроблемніших тепломереж 
центральної частини міста

За інформацією ГУ комунального господарства, вже
оформлено близько 60 % паспортів готовності 

столичних житлових будинків до опалювального сезону

Цей рік є рекордним за кількістю поданих
заяв на вступ. Так, у минулому році 
до вишів надійшло 860 тисяч заяв, 

цьогоріч їх отримали близько 1,5 млн

Я і в мин лом році, абіт рієнт має право подавати до менти до 5-ти в зів, і в ожном з них – на 3 напрям и під отов и.
Та им чином ожен вст пни має 15 спроб на вст п

Після ремонт теплотраси, на перетині в л. Анрі Барбюса та Івана Федорова, вона просл жить иянам я мінім м 50 ро ів
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За втручання прокуратури Києву повернули
землю вартістю у 21 млн грн
Рішенням Господарсь о о с д міста задоволено позов про рат ри

Солом'янсь о о район та поверн то иївсь ій ромаді земельн ділян-
площею 1 а та вартістю майже 21 млн рн на в л. Героїв Севасто-

поля. Про це "Хрещати " повідомили відділі зв'яз ів із ЗМІ про ра-
т ри столиці. ГО "Народна редитна спіл а "Доброб т" 2004 році от-
римала в оренд на 3 ро и зазначен земельн ділян для б дівниц-
тва житлової ба атоповерхів и з підземним автопар ін ом і вб довани-
ми за ладами сфери обсл ов вання населення. Проте після за інчен-
ня стро дії до овор оренди ГО НКС "Доброб т" земельн ділян не
поверн то, а б дівництво навіть не розпочато

У місті відзначатимуть День Хрещення 
Київської Русі?України
З на оди відзначення Дня Хрещення Київсь ої Р сі-У раїни сьо одні

та завтра столиці відб д ться за альномісь і рочисті та свят ові за-
ходи. 27 липня о 13.00 УПЦ проведе молебень на Володимирсь ій ір-
ці біля пам'ятни а Князю Володимир Вели ом . Йо о здійснюватиме
Патріарх Мос овсь ий і всієї Р сі Кирил, що приб в до У раїни на за-
прошення вір ючих УПЦ МП. 28 липня о 12.00 свят овий молебень бі-
ля пам'ятни а Князю Володимир Вели ом проведе УПЦ КП. Крім то-
о, за частю ерівництва міста, священносл жителів та ромадсь ості
відб деться засідання р ло о стол з теми: "Хрещення Р сі-У раїни:
історичний, льт рний та д ховний вплив на розвито Києва"

Розпочалася підготовка до проведення 
Євробаскет?2015
Відповідно до розпорядження КМДА столиці створено ор анізаційний
омітет з під отов и та проведення Києві фінально о т рнір чемпіона-
т Європи 2015 ро з бас етбол . До основних завдань новостворено о
омітет з під отов и до Євробас ет-2015 входить: опрацювання ре ла-
ментних до ментів Європейсь ої федерації бас етбол щодо вимо під-
отов и та проведення т рнір ; питання щодо виділення земельних діля-
но для б дівництва спортивних арен з відповідною інфрастр т рою.
Крім то о, прое том місь ої про рами розвит бас етбол Києві на
2013-2015 ро и передбачено: б дівництво, ре онстр цію та проведення
апітальних ремонтів спортивних арен та інших об'є тів фіз льт рно-
спортивної інфрастр т ри з метою їх відповідності вимо ам ФІБА-Євро-
па. Фінанс вання зазначених робіт здійснюватиметься за рах но дер-
жавно о та місь о о бюджетів, а та ож інвестиційних рес рсів

У столиці відбудуться ярмарки
Я повідомили "Хрещати " в ГУ правлінні вн трішньої тор івлі та

поб тово о обсл ов вання населення КМДА, 27 та 28 липня столиці
проходитим ть традиційні сільсь о осподарсь і ярмар и. Зо рема в
п'ятницю, 27 липня, ярмар и відб д ться Голосіївсь ом районі на
просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Печерсь ом — на розі в л. Л. Перво-
майсь о о та І. Мечни ова; в Подільсь ом — на просп. Правди, 5-11;
в Святошинсь ом — на в л. Зодчих, 62-64; в Солом'янсь ом — на
просп. Космонавта Комарова, 28; в Шевчен івсь ом — на в л. Воров-
сь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, в л. Я іра, 19, в л. В. Пі а, 18, розі в л.
Щ сєва та Тираспольсь ої. У с бот , 28 липня, в столиці ярмар вати-
м ть в Голосіївсь ом районі на в л. Пань івсь ій, 18-20; в Деснянсь о-
м — на розі просп. В. Мая овсь о о та в л. М. Цвєтаєвої; в Дарниць-
ом — на в л. Л. Рев ць о о; в Оболонсь ом — на просп. Оболон-
сь ом , 23-43; в Печерсь ом — на в л. П. Л м мби, 23/35; в Свято-
шинсь ом — на в л. Т л зи (біля пар "Інтернаціональний")



Тенденції

S&P підтвердило 
довгостроковий кредитний
рейтинг Києва
Міжнародне рейтин ове а ент-

ство Standard & Poor’s підтверди-
ло дов остро овий редитний
рейтин Києва на рівні “В-” зі
“стабільним” про нозом. Аналіти-
и а ентства вважають, що Київ
зможе рефінанс вати значний
обся бор ових зобов’язань, я і
йом належить по асити в 2012
році, за рах но розміщення но-
во о вип с облі ацій та продов-
ження стро ів по ашення бан ів-
сь их редитів. Стабільний про -
ноз відображає д м е спертів
про те, що місто подолає пі овий
рівень витрат на обсл ов вання і
по ашення бор в 2012 році, а
поточні фінансові по азни и Ки-
єва поліпш ватим ться протя ом
2013 ро на тлі відновлення е о-
номічно о зростання і підтрим и
з бо держави. Позитивном
вплив на рейтин Києва, я адмі-
ністративно о та е ономічно о
центр У раїни, сприяє і досить
диверсифі ована е ономі а із ви-
со им рівнем доброб т : рівень

доходів населення в іль а разів
вище за середній по раїні. За
про нозами е спертів, відновлен-
ня е ономічно о зростання спри-
ятиме збільшенню подат ових
доходів, а збереження значних
обся ів міжбюджетних трансфер-
тів разом зі зваженою політи ою
щодо витрат 2012-2013 рр. до-
помож ть онсолід вати фінансо-
ві по азни и Києва. Це надасть
можливість міст ви онати бю-
джет з поточним профіцитом
розмірі 2-4% поточних доходів

В жовтні уряд перейде 
на електронний 
документообіг
Уряд перейде на еле тронн

взаємодію ор анів влади в жовтні
поточно о ро . Про це повідо-
мив олова Державно о а ент-
ства з питань на и, інновацій та
інформатизації У раїни Володи-
мир Семиножен о. “Прое т ство-
рення еле тронної взаємодії ор-
анів влади У раїни на фінальній
стадії під отов и. Ми б демо від-
мовлятися вже жовтні від папе-

рів. Не б де додат ової затрим и
з ви онанням під отов и рішень
ряд та їх реалізації”,— на оло-
сив пан Семиножен о. На ада-
ємо, що еле тронний до менто-
обі в КМДА б де та ож введений
до інця жовтня поточно о ро

За несанкціоноване 
споживання газу хочуть
штрафувати
Уряд пропон є Верховній Раді

ввести римінальн відповідаль-
ність за несан ціоноване спожи-
вання природно о аз . Про це
с азано в за онопрое ті № 11012.
Кабмін пропон є ввести римі-
нальн відповідальність за само-
вільне споживання природно о а-
з без приладів облі ( оли їх на-
явність обов’яз ова), при навмис-
ном пош одженні приладів облі-
, а та ож за інші способи несан-
ціоновано о споживання. За ці
пор шення передбачено по аран-
ня ви ляді штраф від 100 до 200
неоподат ов ваних мінім мів до-
ходів ромадян (від 1 700 до 3 400
ривень) або виправні роботи

стро ом до двох ро ів, або ж по-
збавлення волі стро ом до трьох
ро ів

Держава співпрацюватиме 
з Google у сфері захисту
приватної інформації
Держсл жба із захист персо-

нальних даних заці авлена в спів-
робітництві з омпанією Google в
У раїні з метою захист особис-
тої інформації інтернет- орист -
вачів соціальних мережах. Про
це повідомив заст пни олови
Держсл жби із захист персо-
нальних даних Володимир Коза .
“Ми нама аємося знайти спосо-
би співробітництва з Google і вже
написали т ди офіційний лист із
пропозицією”,— повідомив він.
Дире тор Google в У раїні Дмит-
ро Шолом о підтвердив отри-
мання офіційно о запит від
Держсл жби про співробітниц-
тво. З йо о слів, омпанія Google
отова співпрацювати в цьом
онте сті з повноваженими ор-
анами всіх раїн. Зі слів Коза а,
необхідність співробітництві з

пош овою системою для захис-
т персональних даних б ла ви-
ли ана значним збільшенням
с ар про пор шення приватно о
життя через виті інформації в
соціальних мережах, повідомля-
ють У раїнсь і новини

Кабмін хоче передбачити
держгарантії із залучення
кредиту у $3,656 млрд
Уряд пропон є Верховній Раді

передбачити в цьом році надання
державних арантій на с м 29,5
млрд ривень за редитом Дер-
жбан розвит Китаю, я ий
У раїна план є зал чити на реалі-
зацію про рами заміщення спожи-
вання природно о аз раїн-
сь им в іллям. Про це с азано в
за онопрое ті № 11025. До мен-
том пропон ється збільшити в
державном бюджеті на поточний
рі за альний обся надання держ-
арантій з 15 до 44,5 млрд ри-
вень. На адаємо, що Державний
бан розвит Китаю роз лядає
можливість виділення У раїні ре-
дитної лінії в розмірі $ 3,656 млрд

на реалізацію про рами заміщення
споживання природно о аз в -
іллям. Зо рема передбачається
реаліз вати низ прое тів з пере-
ведення вітчизняних об’є тів теп-
лоенер ети и на ви ористання во-
дов ільно о палива, а та ож з б -
дівництва заводів з азифі ації б -
ро о і ам’яно о в ілля

На Київщині відкрито 
річковий термінал 
з перевантажування зерна
Прем’єр-міністр У раїни Ми о-

ла Азаров взяв часть від ритті
річ ово о перевантаж вально о
термінал філії “Переяславсь а”
ТОВ СП “Ніб лон” в селі Чирсь е
Київсь ої області. За альна вар-
тість б дівництва становить 170
млн рн. Об’єм збері ання зерна
новом терміналі становить 75,6

тис. т, пот жність відвантаження
водний транспорт — 10 тис. т. на
доб . “Ніб лон” — раїнсь ий
зернотрейдер, володіє власним
перевантаж вальним терміналом
з зерносховищами за альною по-
т жністю 133 тис. т

Готельний 
бізнес до і після
Євро�2012
Приймаючі міста повністю 
задовольнили потреби гостей 
за кількістю та якістю номерів
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Готельєри підбивають підс м и оловної спортивної по-
дії ро — Євро-2012. Основною перева ою бізнесмени
називають іль існе та я існе збільшення номерно о
фонд раїни. Одна , за словами е спертів, надприб т-

раїнсь і отелі не отримали — ціна б ла підвищена
в 2 — 2,5 раз міжматчеві дні та в 3 — 3,5 раз дні
проведення і ор.

Асоціація “Зіркових готелів” визначила кілька переваг, які приніс чем�

піонат Євро�2012 українському готельному бізнесу. По�перше, він став по�

тужним локомотивом для цієї індустрії в умовах європейської кризи — ли�

ше у приймаючих містах кількість готелів зросла на 114 % у порівнянні з

2010 роком. Приміром, у Львові збільшення відбулося на 66 одиниць, у Ки�

єві — на 129, у Донецьку — на 83, у Харкові — на 33.

Крім цього, за словами виконавчого директора асоціації “Зіркових готе�

лів” Дмитра Прохорова, значно збільшився потік іноземних туристів до

України, імідж держави за десять днів чемпіонату з негативного змінився на

позитивний, а готельна інфраструктура кількісно та якісно задовольнила

попит європейців.

“Перед початком чемпіонату часто висловлювали побоювання, що готе�

лі готуються значно підвищити ціни на свої послуги. Але цього не сталося.

За інформацією нашого анкетування, на стандартний двомісний номер ці�

на в міжматчеві дні зросла в середньому вдвічі. У дні проведення ігор — у

3 —3,5 разу. Завантаження номерів у період між іграми складала 50 — 60%,

у дні зустрічей футбольних команд — 95 — 100%”,— повідомив “Хрещати�

ку” Дмитро Прохоров.

Він також додав, що справді були випадки, коли готелі намагалися про�

дати свій номерний фонд за цінами, що у 15 разів вищі за ті, які були до

чемпіонату. Однак експерт запевнив, що це були поодинокі факти і на за�

гальні показники вони не вплинули. За інформацією асоціації “Зіркових

готелів”, середня вартість стандартного номеру коливалася в межах 80 —

500 євро. Готельєри запевняють, що ціни вже повернулися на “доєвровий”

рівень.

Участь в анкетуванні за підсумками УЄФА Євро�2012 прийняло 40 готе�

лів Києва, Донецька, Львова та Харкова категорії 3, 4 та 5 зірок. Загальну

картину 98 % готельєрів оцінили як “могло бути й краще”, 2 % — “на рівні

очікувань”. І жодної заяви не було, що загальні показники перевищили

сподівання.

За даними бізнес�довідки “123”, в період Євро�2012 кількість готельних

запитів збільшилася на 18 %. Всього оператори служби під час чемпіонату

прийняли 4721 таке звернення, 28 % з них стосувалися готелів Києва. У

списку перших за інформзапитами — Фейрмонт Гранд Готель Київ, Ibis

Hotel, та Прем’єр Палац.

Як зазаначають фахівці, після чемпіонату готельний бізнес очікує збіль�

шення туристичної хвилі до України на 15�20%
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Банківський сектор працює 
з прибутком
За перше півріччя фінустанови покращили показники своєї діяльності

Активи банків збільшилися

За словами голови правління

Правекс�Банку Сергія Наумова, за

cічень�травень нинішнього року об�

сяг активів банківської системи

збільшився на 1,5%. “Основним

джерелом приросту ресурсів банків�

ської системи за І півріччя 2012 року

стали депозити населення, обсяг

яких за цей період збільшився на

3,4% (або 16,7 млрд грн),— ствер�

джує фахівець.— Приріст кредитно�

го портфеля в зазначеному періоді

склав 0,1% (або 0,6 млрд грн). А

збільшення капіталу за січень�тра�

вень поточного року склав 2,2% (або

3,3 млрд грн). Прибуток банків за

цей період становив 1,56 млрд грн,

хоча в червні банківська система

вперше в цьому році зафіксувала

збиток (�0,3 млрд грн), що пов’язано

зі збільшенням процентних витрат,

зростанням вартості депозитів,

зменшенням торгових/операційних

доходів та збільшенням обсягів

сформованих резервів під активні

операції”.

Загалом, на думку Сергія Наумо�

ва, впродовж І півріччя фінансові

установи працювали в умовах упо�

вільнення темпів економічного

зростання через прояви рецесії в

масштабах світової економіки (вна�

слідок чого відбулося падіння попи�

ту на продукцію українського екс�

порту), а також загострення борго�

вої кризи в країнах Європи та США,

що ускладнило доступ українських

позичальників до світових ринків

капіталу.

“В нинішніх економічних умовах

уряд проводив досить жорстку мо�

нетарну політику, що дозволило

знизити інфляцію та девальваційні

очікування і вплинуло на стабіліза�

цію валютного ринку (обмінний

курс гривні щодо долара США не

мав суттєвої волатильності, але

спостерігалося незначне здешевлен�

ня гривні відносно долара). Також

проведення жорсткої грошово�кре�

дитної політики за рахунок збере�

ження вартості гривні та покращен�

ня очікувань сприяло збільшенню

обсягу банківських депозитів, за�

гальний обсяг яких за I півріччя

збільшився на 3,4%. Однак така

жорстка монетарна політика не до�

зволила банкам збільшити об’єми

кредитування, що призвело до

зменшення банківських активів”,—

додав Сергій Наумов.

Позитивна динаміка 
кредитування

“Динаміка кредитування фізич�

них осіб протягом першого півріччя

цього року була позитивною, де�

монструючи стабільне зростання

обсягів наданих кредитів в гривні.

Загальна сума приросту кредитів в

нацвалюті станом на 1 липня склала

4 776,2 млн грн (за даними НБУ)”,—

коментує “Хрещатику” Сергій По�

номаренко, член правління, дирек�

тор департаменту казначейства

Universal Bank.

Ринок споживчого кредитування

в 2012 році продемонстрував актив�

не розширення, зазначив “Хреща�

тику” Анджей Олейник, директор з

маркетингу та розвитку продуктів

Platinum Bank. “За нашими даними,

портфель споживчих кредитів насе�

ленню в гривні збільшився на 5%.

Це пов’язано із зацікавленістю бан�

ків у їх нарощуванні. Важливим

фактором, що впливав на діяльність

фінансових установ в минулому пів�

річчі, була активна конкуренція, од�

нак обсяги кредитування суттєво не

збільшилися. Також дуже важливо

було, в першу чергу, зберегти високу

якість кредитного портфеля, а вже

потім нарощувати його об’єми”,—

зазначає експерт.

Євро92012 суттєво 
не вплинуло 
на банківський сектор

“Проведення Євро�2012 позитив�

но вплинуло на збільшення валют�

но�обмінних операцій та операцій

по картках міжнародних платіжних

систем,— зазначає “Хрещатику”

Сергій Наумов.— Однак, на нашу

думку, це не позначилось на суттє�

вому збільшенні доходів, так як по�

зитивний вплив від проведення

чемпіонату Європи з футболу був

знівельований іншими негативними

факторами: такими як сезонність,

зниження ділової активності та

зменшення комісій міжнародними

платіжними системами за зняття го�

тівки в банкоматах в червні 2012 ро�

ку”.

Після проведення Євро�2012,

низка фінансових установ підвищи�

ла ставки за депозитами, розрахову�

ючи залучити кошти, які населення

заробило на чемпіонаті. Однак Ан�

джей Олейник запевняє, що прове�

дення чемпіонату Євро�2012 не має

нічого спільного з темпами зміни

пропозицій банків по депозитним

продуктам. Активне зростання про�

центних ставок — це результат від�

сутності інших джерел фінансуван�

ня, а також зниження пропозиції

грошей на міжбанківському ринку.

Валютний ринок залишився
стабільним

До початку чемпіонату Європи з

футболу в Україні деякі експерти

прогнозували суттєві зміни у курсі

гривні щодо інших валют, особливо

до долара і євро. Однак, як показала

практика, негативних змін на ва�

лютному ринку не сталося.

За даними НБУ, у червні поточно�

го року надходження іноземної ва�

люти від нерезидентів продовжува�

ло перевищувати перекази на їхню

користь. Чистий приплив валюти на

рахунки резидентів становив $1

млрд (в еквіваленті). Водночас по�

пит на іноземну валюту на міжбан�

ківському ринку домінував над її

пропозицією. За таких умов упро�

довж місяця НБУ був змушений

частіше здійснювати інтервенції з

продажу іноземної валюти, ніж з ку�

півлі. Тому від’ємне сальдо станови�

ло $704 млн (в еквіваленті).

Як зазначають фахівці, на тлі пев�

них курсових коливань гривня в

червні укріпилася відносно долара

за безготівковими операціями на

0,33% — до 8,0475 грн/дол., а за опе�

раціями з продажу готівкового дола�

ра — на 0,03% — до 8,1044 грн/дол.

Офіційний курс гривні щодо долара

не змінився (7,9925 грн/дол.). Від�

носно ж євро, то за офіційним кур�

сом гривня знецінилася на 0,3%

(9,9706 грн/євро), а до російського

рубля укріпилася на 2,18% (2,4093

грн/10 рублів).

На думку директора з економіч�

них програм Центру Разумкова Ва�

силя Юрчишина, долар і євро ви�

йшли на новий, урівноважений рі�

вень, а до кінця 2012 року євро може

навіть трохи зміцнитися. Втім, як

зазначає експерт, не слід надто по�

кладатися на валютні операції:

“Вважаю, що з іноземними валюта�

ми не треба гратися. В таких обмінах

ми значно більше програємо, адже

не знаємо їх майбутньої динаміки”.

При відкритті депозитів також не

варто повністю відмовлятися від

гривні: “Якщо ви хочете завести де�

позити і у вас є така можливість, то я

б рекомендував 50 на 50 — в інозем�

ній і національній валюті. Причому

неважливо, яка валюта — долар чи

євро. На мою думку, це досить без�

печне на даний момент поєднання,

попри те, що депозитна система теж

не ідеальна”,— підсумовує фахі�

вець

Проведення Євро�2012
позитивно вплинуло 

на збільшення валютно�
обмінних операцій та
операцій по картках

міжнародних платіжних
систем 

Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Завершення чемпіонат Європи з ф тбол співпало
часі зі с ладанням підприємцями різних ал зей фінан-
сових звітів за перше півріччя. Не став ви люченням і
бан івсь ий се тор. Бан іри, разом з фахівцями НБУ,
підбили підс м и діяльності ал зі за перші півро .
“Хрещати ” з’ясов вав, я ими б ли 6 місяців для бан-
івсь о о се тор і я им чином проведення чемпіонат
з ф тбол вплин ло на йо о по азни и.

Ділові новини
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Поняття школа — все

осяжне: це і світлі просторі

класи, широкі коридори,

затишні фойє. І, звісно,

дружній колектив однодум

ців та талановитих учнів, які

відстоюють честь освітян

ського закладу на різних

рівнях: від шкільного до

всеукраїнського і навіть

міжнародного. У навчаль

ному закладі № 197 праг

нуть, щоб якомога частіше

учні говорили: "Школа —

наш другий дім".

Пам’яті Дмитра 
Луценка

Постановою уряду від 

5 січня 1998 року школі

присвоєно почесне ім’я ви

датного українського поета

пісняра Дмитра Омеляно

вича Луценка, яке вже про

тягом багатьох років нади

хає і учнів, і вчителів на

творчі задуми.

Свого часу Дмитро Оме

лянович був тут частим гос

тем. Він із задоволенням

відгукувався на запрошення

учнів, спілкувався з ними,

читав їм свої твори на літе

ратурних вечорах. Охоче до

помагав і словом, і ділом

навчальному закладу у вирі

шенні наболілих питань.

Його дружина Тамара Іва

нівна, а згодом і син Сергій,

працювали тут вчителями

англійської мови. Тому ціл

ком закономірно, що освіт

ньому закладу присвоїли

ім’я поета, а згодом відкри

ли музейсвітлицю. До речі,

музей поета розпочав свою

роботу 18 травня 1998 року і

досі вважається єдиним в

Україні, а у 2004 році нака

зом Міносвіти України йо

му присвоєно звання "Зраз

ковий музей". Увесь твор

чий шлях легендарного

пісняра вміщений на стен

дах: "Київ — ти щастя моє",

"Пісне, моє ти кохання", "З

відкритим серцем я іду до

друзів", "Україно, пом’яни

свого сина".

Серед унікальних експо

натів тут представлені осо

бисті речі Дмитра Омеляно

вича: годинник, бритвене

приладдя, авторучки, яки

ми писав поет, рукописи

віршів. На особливу увагу

заслуговує костюм з бойо

вими нагородами поета (він

зі зброєю в руках пройшов

всю війну) та халат, який

подарував йому ТурсунЗа

де. В експозиції музею

представлені документи, те

леграми від видатних людей

до ювілеїв, днів народжен

ня; вишиті рушники, пода

рунки — сувеніри від шану

вальників його творчості. У

музейному фонді є розроб

ки уроків за тематикою за

кладу, сценарії ювілейних

заходів та відеозаписи свят,

уроків.

Матеріали музею широко

використовуються у на

вчальновиховному проце

сі. Тут проводяться уроки

української мови, де під

впливом поезій Дмитра

Омеляновича учні школи

пишуть та читають власні

вірші. На базі музею працює

Мала академія наук. Саме

тут школярі створюють свої

перші наукові праці. Мате

ріали музею були викорис

тані для написання МАНів

ських робіт Юлією Юрчен

ко ("Він був солдат, він знав

війну..."), Іриною Бонда

ренко ("Вінок вічної пам’я

ті"), Євгенією Мазур ("Мати

у нас одна — українська

земля").

Поетичне слово 
об’єднує

Відвідувачі музею Дмитра

Луценка виходять з нього

схвильовані, окрилені,

сповнені любові до Батьків

щини, батьків, природи.

Частими гостями школи та

музею є учні сіл Березова

Рудка та Чернухи Полтав

ської області — батьківщи

ни поета. З ними школа під

тримує тісні та дружні зв’яз

ки, її учні також неоднора

зово були гостями у сільсь

ких школярів, разом із відо

мими заслуженими артиста

ми та виконавцями Луцен

ківської пісні брали участь у

фестивалі "Осіннє золото".

Гостями школи протягом

останніх років були учні та

вчителі навчальних закладів

Німеччини, Польщі, США,

Естонії, Росії, з якими шко

ла № 197 підтримує тісний

зв’язок. У рамках проведен

ня на базі навчального за

кладу спортивного фестива

лю "Dreams+Teams" до му

зею завітали і прослухали

екскурсію англійською мо

вою голова Британської ра

ди в Україні Террі Сандел та

посол Великобританії Тім

Барроу. Вони із задоволен

ням спілкувалися з екскур

соводами та школярами.

Луценківське слово — це

те, що єднає учнів і вчите

лів, зтирає межу статусів,

кожен стає просто Люди

ною, бо в душі прокидаєть

ся бажання гармонійного

співіснування з людьми і

навколишнім світом.

Взагалі учні, вчителі, бать

ки вже не уявляють собі

школу без музею. Розмістив

шись на першому поверсі,

він став початком, точніше,

основою усього навчального

і виховного процесу, що від

бувається у навчальному за

кладі. Таким собі оберегом,

який береже душі від духов

ного зубожіння, ницості і

скверни, береже "собори

людських душ"

Шануй батька твого й матір твою

У Святому Письмі можна знайти безліч при

кладів любові батьків до своїх дітей. Й навіть по

роки дітей, невірні їхні вчинки може пробачити

материнська та батьківська любов. Тому діти по

винні пам'ятати це й намагатися бути вдячними

своїм батькам. Тяжко образив Авессалом свого

батька, царя й пророка Давида, повставши проти

нього зі своїми негідними підданими. Але послу

хайте, що Давид говорить своїм воєначальникам:

"Збережіть мені мого юнака Авессалома" (2 Цар.

18, 5), а коли Авессалом загинув, Давид глибоко

сумував, плакав, ридав, говорячи: "Сину мій, си

ну мій Авессалом! О, хто дав би мені померти за

мість тебе..." (2 Цар. 18, 33). Пригадаймо й з но

возавітної історії, якої душевної скорботи напов

нене звернення хананеянки до Спасителя: "По

милуй мене, Господи, сину Давидів, дочка моя

жорстоко біснується" (Мф. 15, 22). Дочка страж

дає, але мати подвійно страждає. Тому вона ка

же:"Помилуй мене, Господи!" Ось така ніжна лю

бов батьків по відношенню до своїх дітей. І діти

цього забувати не повинні. На цю любов батьків

ську діти також повинні відповідати взаємною,

ніжною любов'ю до них.

"Шануй батька твого й матір твою, та благо

тобі буде, та довголітній будеш на землі", йдеть

ся у п'ятій Заповіді Божій (Вих. 20, 12). Приміт

но, що ця заповідь слідує безпосередньо відразу

після заповідей про любов до Бога. Потім вже

йдуть: "Не убий", "Не вкради" та всі інші. Уже з

цього можна зробити висновок, яке значення

надає Сам Господь Бог виконанню Його волі

про шанування батьків. Крім того, ця заповідь

унікальна й ще з однієї причини: вона єдина, в

якій Господь щось обіцяє людині, а саме: велику

нагороду за виконання цієї заповіді вже в ни

нішньому житті. Вдумайтеся: "так благо тобі бу

де, та довголітній будеш на землі". Час нашого

земного життя й благополуччя людини безпосе

редньо пов'язані з виконанням заповіді про ша

нування батьків. І ще сказано: хто легковажить

батька чи матір, нехай смертю помре (Мф. 15,

4). Й безліч є таких прикладів, коли батьківське

благословення закликало благодать на душі сво

їх дітей. Та навпаки — батьківське прокляття

піддавало жахливим стражданням, мукам непо

кірних дітей.

Святитель Микола Сербський пише, що шану

вання батьків означає те, що "перш того, як ти

дізнався щось про Господа Бога, знали про це твої

батьки. Й цього досить, щоб їм вклонитися та

віддати хвалу й шанування. Поклонися й шаноб

ливо подякуй всякому, хто перед тобою пізнав

Вище Добро на цьому світі".

Як же правильно почитати батька й матір? Зви

чайно ж, у першу чергу любити їх, бути їм щиро

вдячними, слухатися їх у всьому, що не супере

чить волі Божій, не судити їх вчинки, бути тер

плячими до їх немочі, піклуватися про них до са

мої їх смерті, а по відходу їх з цього світу, старан

но молитися за їхнє упокоєння. Все це — наш

святий обов'язок перед Богом, перед самими

батьками, перед нашими дітьми, які виховують

ся, в першу чергу, не на словах, а на наших вчин

ках. І, безсумнівно, борг перед самими собою,

якщо ми хочемо собі благо в житті, як й сказано в

заповіді

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної церкви

В Голосієво обговорювали 
Постанову уряду 
про здешевлення вартості 
іпотечних кредитів 
Нещодавно в приміщенні Голосіївсь ої

райдержадміністрації відб лось об оворення
Постанови ряд про здешевлення вартості
іпотечних редитів для забезпечення дост п-
ним житлом ромадян, я і потреб ють поліп-
шення житлових мов. У нараді взяли часть

заст пни начальни а Головно о правління житлово о забезпечення
КМДА Іван Стас, заст пни дире тора Іпотечно о центр Віталій Ли-
сен о, представни и "У р азбан " та "Ощадбан ", начальни відді-
л облі та розподіл житлової площі Голосіївсь ої РДА Юрій Лісов-
сь ий. Профільні спеціалісти під час з стрічі надали роз’яснення з
привод ате орії ромадян, я і мають право на дост пне житло, пе-
релі об’є тів, де можна пити житло, питання част ової омпенса-
ції відсот ової став и редитів омерційних бан ів ромадянам, та
відповіли на поставлені запитання

У прокуратурі району відкрито "гарячу лінію"
для звернень підприємців
Про рат рою Голосіївсь о о район столиці від рито " аряч лі-

нію" для звернень підприємців, я і потерпають від неправомірних
дій з бо посадових осіб онтролюючих та правоохоронних ор а-
нів.
Мета створення " арячої лінії" — своєчасне та оперативне реа ван-

ня на фа ти неза онно о втр чання підприємниць діяльність право-
охоронних та онтролюючих ор анів.
Повідомлення про випад и неза онно о втр чання в діяльність під-

приємців приймаються за телефоном 287-07-53 продовж робочих
днів з 9.00 до 18.00. Кожне з та их звернень роз лядатиметься під
особистим онтролем про рат ри район

У Шевченківському районі 
готуються до нового 
навчального року
Нещодавно приміщенні Шевчен івсь ої

райдержадміністрації відб лась розширена
нарада з питання під отов и за ладів освіти
район до ново о 2012/2013 навчально о ро-
. У її роботі взяли часть начальни

Головно о правління освіти КМДА Віра Го-
рюнова, олова Шевчен івсь ої РДА Сер ій

Зімін, ерівни и районно о правління освіти, дире тори навчальних за-
ладів, СЕС, Головно о територіально о МНС У раїни м. Києві.
До Дня Незалежності У раїни ш олярі Шевчен івсь о о район отри-

мають справжній подар но . На в л. Не расівсь ій, 4 після ре онстр -
ції остинно від риє двері оновлена ш ола № 106, я а розрахована на
600 місць.
На почато ново о 2012/2013 навчально о ро припадає реор ані-

зація ЗСШ № 139 спеціалізован ш ол з по либленим вивченням
математи и та передача дитячо о б дин "Ясний" до державної влас-
ності з віднесенням до сфери правління Міністерства освіти і на и,
молоді та спорт .
Та ож новом навчальном сезоні план ється збільшення пот жно-

сті ДНЗ №№ 78, 428 за рах но від риття р п з орот отривалим пе-
реб ванням на базі СШ № 28 (мі рорайон "Сирець") та СШ № 53 (мі -
рорайон "Центральний"), де від риються спеціальні ласи: ЗНЗ
№ 139 — 3-й спеціальний лас для дітей з вадами мовлення; ЗНЗ
№ 95 — 1 лас для дітей з вадами зор (для вип с ни ів спеціально о
ДНЗ № 154); ЗНЗ № 199 — 1 лас для дітей з вадами мовлення (для
вип с ни ів спеціально о ДНЗ № 323); ЗНЗ № 41 — 1 лас для дітей з
вадами мовлення (для вип с ни ів спеціально о ДНЗ № 110); спеці-
альна ш ола-інтернат № 8 — 1 лас для дітей із затрим ою психічно о
розвит

На Подолі нагородили 
грамотами працівників торгівлі
З на оди відзначення Дня працівни ів тор-
івлі заст пни олови Подільсь ої РДА Ві тор
Стволов рочисто вр чив рамоти працівни-
ам підприємств тор івлі, за ладів ромад-
сь о о харч вання, я і здійснюють діяльність
на території Подільсь о о район . Грамотами
та ож б ли відзначені підприємці та фермери,
я і постійно бер ть часть проведенні сіль-
сь о осподарсь их ярмар ів в районі.

За с млінн працю, ва омий особистий внесо розвито
Подільсь о о район та з на оди відзначення Дня працівни а тор івлі
рамоти та ож вр чили 10 підприємцям. Церемонія на ородження від-
б лася під час проведення традиційно о сільсь о осподарсь о о яр-
мар біля К ренівсь о о пар

За відмінну роботу працівники
КП "Господар" отримали подяки 
від дарничан
Протя ом ІІ вартал 2012 ро до Сл жби

допомо и иянам "Call-центр" (15-51) надійшли
звернення від меш анців Дарниць о о район
Києва з проханням висловити подя за відмін-
н робот працівни ам КП "Господар". Зо рема
меш ан а б дин № 76 по в л. Вол о-Донсь ій
Валентина Батю висловлює слова подя и пра-
цівни ам ЖЕД-221 за професіоналізм та важ-

не ставлення до потреб дарничан, а саме: начальни ЖЕД Т. Ні о-
лаєн о, оловном інженер А. Барабаш, майстр Р. Дрозд, слюса-
рям М. Гнатен о, С. Барабаш та І. Сіри . О рім цьо о, меш ан а б -
дин № 111 по в л. Тростянець ій Інна Ісаєва висловлює слова по-
дя и двірни ові Н. Мосійч за старанн працю та арне відношення
до меш анців б дин . А житель а б дин № 1-а по пров. Р днєва
Наталія Лисен о висловлює слова подя и за допомо швид ом
вирішенні проблемно о питання фахівцю по роботі із зверненнями
ромадян до Сл жби допомо и иянам "Call-центр" (15-51) ЖЕД
№ 221 С. Невідомсь ій

На оболонських Липках викрито
нелегальний гральний заклад
Про рат ра Оболонсь о о район столиці

26.07.2012 ро пор шила римінальн справ
стосовно дире тора ТОВ "Зілант", я ий
займався ральним бізнесом (ч. 1 ст. 203-2 КК
У раїни), повідомили "Хрещати " відділі
зв’яз ів із засобами масової інформації про -
рат ри Києва.
Я відомо, працівни и районної про рат ри

спільно зі співробітни ами міліції 24.07.2012 ро-
ви рили в орендованом двоповерховом нежилом приміщенні на

просп. Героїв Сталін рада, 4 діючий і ровий за лад. Зо рема ньом
виявлено 15 і рових автоматів, 5 по ерних столів та одн р лет , я і
ви ористов вали для азартних і ор з метою отримання приб т ів.
Наразі робот цьо о за лад припинено, а ральне обладнання вил -

чено

Дмитро Омелянович Л цен о

Новини районівШкола творчого 
натхнення
У навчальному закладі № 197 діє єдиний у державі музей 
поета Дмитра Луценка

Шан вання бать ів — це перший обов'язо дітей. Ще в дохристиянсь і часи
всіх народів непор шним правилом б ло те, що молодші завжди шан ва-

ли та поважали старших. Особливо діти своїх бать ів. Шан вання бать ів
вима ає, перш за все, сама природа: адже завдя и бать ам ми по ли ані
до життя. І вже за одне це повинні цін вати матір й бать а. І не тіль и за
це. Бать и виховали нас, дали освіт , до лядали, пильно дивилися за ож-
ним ро ом, допома али, оли ми мали потреб в сторонній допомозі. Пе-
ренесли в своєм серці найбільші с орботи, тр днощі, хвороби, невдачі. І,
звичайно, все це вчить дітей шан вати, поважати своїх бать ів.

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Вереснево о ран 1970 ро середня ш о-
ла № 197, що Святошинсь ом районі
столиці, остинно відчинила свої двері для
всіх бажаючих. З першо о дня сво о існ -
вання вона є раїномовною з по либленим
вивченням ан лійсь ої мови. У 1998 році
навчальном за лад б ло присвоєне ім’я
ла реата Шевчен івсь ої премії, автора не-
офіційно о імн Києва "Я тебе не люби-
ти...", поета Дмитра Л цен а, я ий б в т т
частим остем. Тепер пам'ять про ньо о бе-
реже ш ільний м зей, що є єдиним в У ра-
їні і звор ш є своєю теплотою сіх від-
від вачів.

З стрічі в м зеї з родиною Л цен ів: др жиною поета Тамарою Іванівною з правн ом
Дмитри ом (сидить центрі), сином Сер ієм ( райній лівор ч), он ою Маріч ою
(п’ята правор ч), дире тором ш оли Світланою Василівною К цою (четверта правор ч)
та е с рсоводами ш оли

За альна е спозиція м зею
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №58 (1077)

П’ЯТНИЦЯ,
27 липня
2012 року
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Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та внесення змін до окремих рішень 
Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 692/8029 від 12 липня 2012 року
Відповідно до параграфа І глави 58 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самовря�

дування в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, рішення Київської міської ра�
ди від 22.09.2011 № 34/6250 “Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва”, з метою ефек�
тивного використання нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за
результатами вивчення попиту на кожний об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської місь�
кої ради з питань власності від 10.01.2012 № 106, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з додатком 1.
2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

укласти в установленому порядку договор оренди нежитлових приміщень  комунальної власності територіальної громадни міста Києва згідно з пунктом
1 цього рішення.

3. Внести до окремих рішень Київради зміни згідно з додатком 2.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 12.07.2012 р. № 692/8029 

ПЕРЕЛІК 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, 
які передаються в оренду

№ Повна назва орендаря,
його

форма власності та форма
фінансування

Адреса та характеристи�
ка об’єкта нерухомості

Призначення, ха�
рактеристика

об’єкта оренди та
орендована
площа, кв. м

Став�
ка

орен
дної

плати

Ставка
оренд�

ної
плати

без ПДВ
у грн. за
1 кв. м

Місяч�
на

оренд�
на

плата
без
ПВД 

у грн.

Строк, на
який
укла�

дається
договір
оренди

1 2 3 4 5 6 7 8

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1

1 ФІЗИЧНА ОСОБА –
ПІДПРИЄМЕЦЬ БІЛЕНЬКА
ЛЮДМИЛА
НИКАНОРІВНА
Форма власності — приватна
Форма фінансування —
госпрозрахункова

БОГАТИРСЬКА,
№ 30, К.1, ЛІТ. А
Оболонський район,
НБк — 5<поверховий, го<
ловний корпус
(в т. ч. цо)
Площа, кв. м — 27197.00

РОЗМІЩЕННЯ ТОР<
ГОВЕЛЬНИХ АВТО<
МАТІВ, ЩО ВІДПУС<
КАЮТЬ ПРОДО<
ВОЛЬЧІ ТОВАРИ (ка<
вовий автомат)
1 поверх
Площа, кв. м — 5.00

9% 57.30 286,50 2 роки 364
дні

2 ФІЗИЧНА ОСОБА –
ПІДПРИЄМЕЦЬ 
ФІЛОНЕНКО 
СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Форма власності — приватна
Форма фінансування —
госпрозрахункова

БОГАТИРСЬКА,
№ 30, К.1, ЛІТА
Оболонський район,
НБк — 5<поверховий, го<
ловний
корпус
(в т. ч. цо)
Площа, кв. м<27197.00

РОЗМІЩЕННЯ ДИТЯ<
ЧИХ КАЧАЛОК
1 поверх
Площа, кв. м< 5.00

15% 95.50 477.50 2 роки 364
дні

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 12

3 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
“ПРИВАТБАНК”
Форма власності — приватна
Форма фінансування —
госпрозрахункова

ПІДВИСОЦЬКОГО ПРОФЕ<
СОРА, № 4 А, К.1
Печерський район, НБк —
12<поверховий, лікуваль<
но<діагностичне (головний
корпус) Реконструкція
(Розп. КМДА від 12.01.2010
№ 9) Площа, кв. м —
27565.00

БАНКІВСЬКІ 
УСТАНОВИ 
(відділення банку)

1 поверх
Площа, кв. м — 6.35

30% 374,25 2376.50 2 роки 364
дні

4 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
“ПРИВАТБАНК”
Форма власності — приватна
Форма фінансування —
госпрозрахункова

ПІДВИСОЦЬКОГО ПРОФЕ<
СОРА, № 4 А, К.1
Печерський район, НБк<
12<поверховий, лікуваль<
но<діагностичне (головний
корпус) Реконструкція
(Розп. КМДА від 12.01.2010
№ 9) Площа, кв. м —
27565.00

БАНКОМАТ

1 поверх
Площа, кв. м — 3.00

30% 355.50 1066.50 2 роки 364
дні

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ПОЛІКЛІНІКА ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

5 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“АНТАН”
Форма власності — приватна
Форма фінансування —
госпрозрахункова

ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ,
№ 81/1, ЛІТ. А
Деснянський район,
НБк — 6<поверховий, полі<
клініка
Площа, кв. м< 18269.70

СУБ’ЄКТИ
ГОСПОДАРЮВАННЯ,
ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ
ВИРОБНИЧУ ДІЯЛЬ<
НІСТЬ
НЕПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ (виготов<
лення штучних зубів,
зубних протезів тощо
техніками<протезис<
тами, які самі їх не
встановлюють)
напівпідвал Площа,
кв. м — 34.70

7% 41.26 1431.88 2 роки 364
дні

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — ПОЛІКЛІНІКА № 1 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

6 ФІЗИЧНА ОСОБА –
ПІДПРИЄМЕЦЬ САРНОВ
ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ 
Форма власності — приватна
Форма фінансування —
госпрозрахункова

ЗАПОРОЖЦЯ ПЕТРА,
№ 26, К.4
Дніпровський район,
НБк — 4<поверховий, ліку<
вальний
корпус
Площа, кв. м<6913.00

ТОРГОВЕЛЬНИЙ 
ОБ’ЄКТ 3 ПРОДАЖУ
НЕПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ (товари ме<
дичного призначення
по догляду за хвори<
ми)
1 поверх вестибюль
Площа, кв. м — 12.00

18% 103.75 1245.00 2 роки 364
дні

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — ПОЛІКЛІНІКА № 2 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

7
ФІЗИЧНА ОСОБА –
ПІДПРИЄМЕЦЬ САРНОВ
ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ 
Форма власності — приватна
Форма фінансування —
госпрозрахункова

СВОБОДИ ПРОСП., № 22
Подільський район,
НБк — 7<поверховий, полі<
клініка
Площа, кв. м — 5473.80

ТОРГОВЕЛЬНІ
ОБ’ЄКТИ ПРОДАЖУ
ОРТОПЕДИЧНИХ 
ВИРОБІВ
1 поверх
фойє
Площа, кв. м — 6.00

7% 58,51 351,04 2 роки 364
дні

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВОЛОДИМИРСЬКИИ РИНОК”

8 ФІЗИЧНА ОСОБА –
ПІДПРИЄМЕЦЬ 
ХАЛІЛ
РАХМАН
Форма власності — приватна
Форма фінансування —
госпрозрахункова

ГОРЬКОГО, № 115
Голосіївський район,
НБк — 2<поверховий, 
ринок 
Площа, кв. м<6881.90

ТОРГОВЕЛЬНИЙ 
ОБ’ЄКТ З ПРОДАЖУ
НЕПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ
1 поверх
Площа, кв. м — 52.50

18% 221.83 11646.00 2 роки 364
дні

9 ФІЗИЧНА ОСОБА –
ПІДПРИЄМЕЦЬ 
ХАЛІЛ
РАХМАН
Форма власності — приватна
Форма фінансування —
госпрозрахункова

ГОРЬКОГО, № 115
Голосіївський район,
НБк — 2<поверховий, 
ринок 
Площа, кв. м<6881.90

ТОРГОВЕЛЬНИЙ 
ОБ’ЄКТ З ПРОДАЖУ
НЕПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ
1 поверх
Площа, кв. м — 52.50

18% 221.83 11646.00 2 роки 364
дні

10 ФІЗИЧНА ОСОБА –
ПІДПРИЄМЕЦЬ 
КОРБУТ ЛЕОНІДА 
ВІКТОРІВНА 
Форма власності — приватна
Форма фінансування —
госпрозрахункова

ГОРЬКОГО, № 115
Голосіївський район,
НБк — 2<поверховий, 
ринок 
Площа, кв. м<6881.90

СКЛАД

підвал
Площа, кв. м — 11.21

12% 76,27 855.00 2 роки 364
дні

11 ФІЗИЧНА ОСОБА –
ПІДПРИЄМЕЦЬ 
БЕРДІКОВ ВОЛОДИМИР 
ІВАНОВИЧ 
Форма власності — приватна
Форма фінансування —
госпрозрахункова

ГОРЬКОГО, № 115
Голосіївський район,
НБк — 2<поверховий, 
ринок 
Площа, кв. м<6881.90

СКЛАД —54.90

ХОЛОДИЛЬНА 
КАМЕРА —26.80

підвал
Площа, кв. м — 81.70

12% 75.47 6166.00 2 роки 364
дні

12 ФІЗИЧНА ОСОБА –
ПІДПРИЄМЕЦЬ 
ГУНЕНКО ТЕТЯНА 
МИХАЙЛІВНА 
Форма власності — приватна
Форма фінансування —
госпрозрахункова

ГОРЬКОГО, № 115
Голосіївський район,
НБк — 2<поверховий, 
ринок 
Площа, кв. м<6881.90

СКЛАД

підвал
Площа, кв. м — 35.00

12% 75.49 2642.00 2 роки 364
дні

13 ФІЗИЧНА ОСОБА –
ПІДПРИЄМЕЦЬ САЛОГОР
ОЛЕКСАНДР
МИКОЛАЙОВИЧ
Форма власності — приватна
Форма фінансування —
госпрозрахункова

ГОРЬКОГО, № 115
Голосіївський район,
НБк — 2<поверховий, 
ринок 
Площа, кв. м<6881.90

СКЛАД

підвал
Площа, кв. м — 57.82

12% 75.49 4365.00 2 роки 364
дні

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
“ВОЛОДИМИРСЬКИЙ РИНОК”

1. Горького, № 115 підвал
(складське приміщення — 54,90 кв. м;

холодильна камера — 26,80 кв. м)
Загальна площа — 81,70 кв. м

2. Горького, № 115 підвал 
Загальна площа — 11,21 кв. м

3. Горького, № 115 1 поверх 
Загальна площа — 52,50 кв. м

4. Горького, № 115 1 поверх 
Загальна площа — 52,50 кв. м

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
“ВОЛОДИМИРСЬКИЙ РИНОК”

11. Горького, № 115 підвал 
Загальна площа — 57,82 кв. м

12. Горького, № 115 підвал 
Загальна площа —35,00 кв. м

30. Вул. Закревського Миколи, 
№ 81/1, літ. “А”

напівпідвал 
Загальна площа — 34,70 кв. м

34. Вул. Запорожця Петра, 
№ 26, корп. 4

1 поверх (вестибюль)
Загальна площа — 12,00 кв. м

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток 2 
до рішення Київської міської ради від 12. 07 2012 року 

№ 692/8029

Зміни, 
що вносяться до окремих рішень 

Київської міської ради
1. Виключити позиції 1, 2, 3, 4 додатка до рішення Київради від 31.03.2011 № 83/5470 “Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності

територіальної громади міста Києва, право оренди яких виборюється на конкурсних засадах”, а саме:

2. Виключити позиції 1.1, 12, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 43 додатка до рішення Київради від 25.05.2011 № 206/5593 “Про затвердження переліку об’єк'
тів комунальної власності територіальної громади міста Києва, право оренди яких виборюється на конкурсних засадах”, а саме:
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 27 липня 2012 року

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІЧНА ЛІКАРНЯ № 12

36. Вул. Підвисоцького Професора, 
№ 4<а, корп. 1

1 поверх 
загальна площа — 3,00 кв. м

37. Вул. Підвисоцького Професора, 
№ 4<а, корп. 1

1 поверх 
загальна площа — 6,35 кв. м

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1

38. Вул. Богатирська, № З0, 
корп. 1, літ. “А”

1 поверх 
загальна площа — 5,00 кв. м

39. Вул. Богатирська, № З0, 
корп. 1, літ. “А”

1 поверх 
загальна площа — 5,00 кв. м

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ПОЛІКЛІНІКА № 2 
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА

43. Просп. Свободи, № 22 1 поверх (фойє) 
загальна площа — 6,00 кв. м

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

¬» ŒÕ¿¬◊»… Œ–√¿Õ  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»
( »Ø¬—‹ ¿ Ã≤—‹ ¿ ƒ≈–∆¿¬Õ¿ ¿ƒÃ≤Õ≤—“–¿÷≤fl)

–Œ«œŒ–flƒ∆≈ÕÕfl 
Про будівництво у місті Києві 
житла за пільговою вартістю 

для громадян, 
які потребують поліпшення житлових умов

Розпорядження № 1182 від 9 липня 2012 року
Відповідно до статті 47 Конституції України, статей 31, 42, 43, 48, 50, 134 Житлового кодексу Української РСР, статей 30, 31 Зако�

ну України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Правил визначення вартості проектно�вишукувальних робіт для будівництва,
що здійснюється на території України (ДБН Д. 1.1 —7�2000), затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури
та житлової політики України від 14.12.2000 № 285 (зі змінами), з метою створення умов для забезпечення житлом громадян, які
перебувають на квартирному та (або) кооперативному обліку в місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

36. Богатирська, № 30, корпус № 1, літ. А 1 поверх 
Загальна площа — 5,00 кв. м

3. Виключити позицію 36 додатка до рішення Київради від 06.10.2011 № 195/6411 “Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності те'
риторіальної громади міста Києва, право оренди яких виборюється на конкурсних засадах”, а саме:

говорах перелік квартир, їх загальну площу, терміни будівництва, вартість
будівництва 1 кв. метра загальної площі житла, перелік внутрішніх опоря'
джувальних робіт та інші умови договору відповідно до законодавства
України.

3.2. Оформлення договорів доручення, зазначених у пункті 4 цього
розпорядження, здійснювати на підставі заяв громадян та наданих ними
документів, а саме:

копії паспорта;
копії свідоцтва про народження дитини (для фізичної особи у віці до

шістнадцяти років);
довідки з місця проживання про склад сім’ї та реєстрацію;
довідки про перебування на квартирному та (або) кооперативному об'

ліку;
копії правовстановлювального документа на житло, що перебуває у

власності громадянина (членів його сім’ї) у місті Києві (за наявності тако'
го житла);

копії документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фі'
зичних осіб — платників податків (копії відмітки у паспорті про відмову
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника подат'
ків).

3.3. У разі необхідності відкривати рахунок в Головному управлінні
Державної казначейської служби України у м. Києві для зарахування над'
ходження коштів громадян.

3.4. Передачу громадянам квартир у власність здійснювати в установ'
леному законом порядку.

4. Передбачити, що договори доручення, якими визначаються порядок
та умови фінансування будівництва квартир за пільговою вартістю, вар'
тість будівництва 1 кв. метра загальної площі квартири, терміни будів'
ництва, порядок передачі квартири у власність громадян та інші умови
договору, передбачені законодавством України, укладаються з громадя'
нами на підставі списків громадян, які перебувають на квартирному облі'
ку, що подаються до Головного управління житлового забезпечення
районними в місті Києві державними адміністраціями, головними управ'
ліннями, управліннями виконавчого органу Київської міської ради (Київ'
ської міської державної адміністрації), а також списків громадян, які пере'
бувають на кооперативному обліку, що формуються Головним управлін'
ням житлового забезпечення.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

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

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

Виконучий обов’язки голови 
О. Мазурчак

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, що передані до сфери управління 

Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації, 

єдиним претендентам на право оренди 
та визнання таким, що втратило чинність, 

рішення Київської міської ради 
від 27.10.2011 № 395/6611

Рішення Київської міської ради № 734/8071 від 12 липня 2012 року
Відповідно до статей 760�763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядуван�

ня в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, рішення Київради від 22.09.2011
№ 34/6250 “Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва”, з метою ефективного викорис�
тання нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, що передані до сфери управління Дес�
нянської районної в місті Києві державної адміністрації, та враховуючи, що за результатами вивчення попиту на кожний об’єкт
оренди подано одну заяву, протоколи засідань постійної комісії Київради з питань власності від 21.03.2012 № 113 та від 03.04.2012
№ 114, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду нежитлові територіальної громади міста Києва є, згідно з додатком до цього рішення.
2. Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації укласти в устнановленому прорядку договори оренди згідно з пунктом цього рішення.
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення Київради від 27.10.2011 № 395/6611.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісю з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

ПЕРЕЛІК
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, 
які передаються в оренду 

єдиним претендентам на право оренди

№ Повна назва орендаря,
його

форма власності та форма
фінансування

Адреса та характеристи�
ка об’єкта нерухомості

Призначення, ха�
рактеристика

об’єкта оренди 
та орендована

площа, кв. м

Став�
ка

орен
дної

плати

Ставка
оренд�

ної
плати

без ПДВ
у грн. за

1 кв. м

Місяч�
на

оренд�
на

плата
без

ПВД у
грн.

Строк, на
який
укла�

дається
договір
оренди

1 2 3 4 5 6 7 8

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД”

1. БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
“ДЗВІН НАДІЇ”
Форма власності — колек<
тивна 
Форма фінансування — бла<
годійні внески

просп. Маяковського Во<
лодимира, № 26 
Деснянський район, 
НБк — 2<поверховий, ком<
бінат побутового обслугов. 
Площа, кв. м< 1636,60

Розміщення благо<
дійної організації на
площі, що не вико<
ристовується для 
провадження підпри<
ємницької діяльності
< 50,00
1 грн. на рік
<111,70
4%
2 поверх< 136,2

МЗК — 25,5

Площа, кв. м< 161,7

1 грн.
на рік
4%

17.75 2870,07 2 роки 364
дні

№ Повна назва орендаря,
його

форма власності та форма
фінансування

Адреса та характеристи�
ка об’єкта нерухомості

Призначення, ха�
рактеристика

об’єкта оренди 
та орендована

площа, кв. м

Став�
ка

орен
дної

плати

Ставка
оренд�

ної
плати

без ПДВ
у грн. за

1 кв. м

Місяч�
на

оренд�
на

плата
без

ПВД у
грн.

Строк, на
який
укла�

дається
договір
оренди

1 2 3 4 5 6 7 8

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ПО УТРИМАННЮ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА

1. КИЇВСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
РОБОТОДАВЦІВ РИНКІВ,
ТОРГІВЛІ ТА СФЕРИ — 
ПОСЛУГ

Форма власності — приватна 
Форма фінансування —госп<
розрахункова

ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО,
15 
Дніпровський район
ЖБк — 5<поверховий, 
торговельне,1 поверх 
Площа кв. м —1123,10

РОЗМІЩЕННЯ 
ГРОМАДСЬКОЇ
ПРИЙМАЛЬНІ 
ДЕПУТАТА 
КИЇВРАДИ 
ГЕРЕГИ Г. Ф.

< 50,00

< 54,00
1 поверх

Площа, кв. м —
104,00

1 грн.
у рік

4%

1 грн. у
рік

27,48

1 грн. у
рік

1484,25

на термін
дії депу<
татських
повнова<
жень, але
не більше
ніж 2 роки
364 дні

1 2 3 4 5 6 7 8

2. ТОВАРИСТВО 
3 ОБМЕЖЕН0Ю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "
ВАРТ ПЛЮС”

Форма власності — приватна
Форма фінансування —
госпрозрахункова

БАЛЬЗАКА ОНОРЕ ДЕ,
№ 64 
Деснянський район, НБк —
2<поверховий, комбінат
побутового обслугов. 
Площа, кв. м<1869,20

СКЛАД

підвал 
Площа, кв. м — 127,3

12% 37.34 4753.00 2 роки 364
дні

1. Погодитись з пропозицією Головного управління житлового забез'
печення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер'
жавної адміністрації) щодо будівництва житла за пільговою вартістю для
громадян, які згідно із законодавством потребують поліпшення житлових
умов і перебувають на квартирному та (або) кооперативному обліку в міс'
ті Києві.

Жилі приміщення за пільговою вартістю надавати з урахуванням вимог
статей 48, 50 Житлового кодексу Української РСР. При наданні житла вра'
ховувати жилу площу у жилому будинку (квартирі), що перебуває у при'
ватній власності громадян.

Громадяни мають право отримати квартиру більшої площі, яка надає'
ться із розрахунку не більше однієї кімнати на кожного члена сім’ї з вра'
хуванням жилої площі, що перебуває у його власності.

2. Взяти до відома, що вартість будівництва 1 кв. метра загальної пло'
щі житла, що споруджується за пільговою вартістю, в жилому будинку ви'
значається у межах вартості, визначеної згідно з проектно'кошторисною
документацією, що відповідає Правилам визначення вартості будівниц'
тва, що здійснюється на території України (ДБН Д. 1.1 —1'2000), та гра'
ничної вартості 1 кв. метра житла, визначеної в установленому порядку на
відповідний рік для надання державної підтримки для будівництва доступ'
ного житла.

3. Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. При укладанні із замовниками будівництва жилих будинків догово'
рів про будівництво житла за пільговою вартістю передбачати у таких до'

Про передачу в оренду 
без проведення конкурсу 

нежитлового приміщення комунальної власності 
територіальної громади 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 718/8055 від 12 липня 2012 року

Відповідно до статей 760�763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, Положення про оренду майна тери�
торіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 № 34/6250, враховуючи протокол
засідання постійної комісії Київради з питань власності від 29.05.2012 № 119, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду без проведення конкурсу нежитлове приміщення комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з додат'
ком до цього рішення.

2. Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації укласти в установленому порядку договір оренди нежитлового приміщення комуналь'
ної власності територіальної громади міста Києва згідно пунктом 1 цього рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію Київради з питань власності.
Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської рида від 12.07.2012 р .

№718/8055

ПЕРЕЛІК 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
які передаються в оренду без проведення конкурсу

Про дострокове припинення
повноважень Київського міського голови 

Черновецького Л. М.
Рішення Київської міської ради № 649/7986 від 12 липня 2012 року

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 26, частини другої статті 42, пункту 1 частини третьої статті 50, пункту 1 частини
першої, пункту 1 частини сьомої статті 79 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи особисту заяву Ки�
ївського міського голови Черновецького Л. М. від 01.06.12 № 001�715 МГ про складання ним повноважень Київського міського голо�
ви, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

1. Взяти до відома факт дострокового припинення повноважень Київ'
ського міського голови Черновецького Леоніда Михайловича у зв’язку з
його зверненням з особистою заявою до Київської міської ради про скла'
дання ним повноважень Київського міського голови.

2. Врахувати те, що відповідно до частини другої статті 42 та пункту 1
частини третьої статті 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” заступник міського голови — секретар Київради Герега Галина
Федорівна тимчасово здійснює повноваження Київського міського голови
з моменту дострокового припинення повноважень Київського міського го'
лови Черновецького Леоніда Михайловича.

3. Заступнику міського голови — секретарю Київради Герезі Г. Ф. у ви'
значений частиною третьою статті 42 Закону України “Про місцеве само'
врядування в звернутися до Верховної Ради України з клопотанням щодо
Київського міського голови.

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега
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КУЛЬТУРА
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Музей декоративного 
мистецтва пропонує поритися 
в "бабусиній скрині"
Найцікавіші родинні реліквії увійдуть до експозиції, 
що відкриється у серпні

Відомо, що нові речі радують нас

кілька днів, доки ми до них звикне�

мо, а старі інтригують і викликають

інтерес завжди. Часто, коли береш в

руки давню річ, пригадуєш розпові�

ді дідуся чи бабусі, мами чи батька.

Національний музей запрошує поді�

литися цікавою історією про родин�

ну реліквію та показати її відвідува�

чам музею.

24 серпня у Національному музеї

українського народного декоратив�

ного мистецтва відбудеться відкрит�

тя виставки давніх речей, їх фото�

графії та розповіді про них. Найці�

кавіші — потраплять до музейного

видання, а їх автори отримають гар�

ні призи.

Для того, щоб взяти участь у кон�

курсі, потрібно принести стару річ

або її фотографію, а також написати

розповідь про предмет та її власника

(надіслати на електронну або по�

штову скриньку чи принести в му�

зей). Заявки від учасників приймаю�

ться до 23 серпня 2012 року

Виставка триватиме з 24 по 26

серпня 2012 року. Всі надані матері�

али будуть повернуті власникам.

Бажаючі взяти участь у виставці

можуть написати листа з описом і

розповіддю про власну родинну

реліквію на адресу: 01015, Київ,

вул. Лаврська, 9, корпус 2 та елек�

тронну пошту novmuz@ukr. net.

Подробиці про участь у конкурсі

можна дізнатися за телефоном

280�36�93

В понеділок киянок запрошують 
до “Жіночого кінозалу”
30 липня Київсь ий місь ий Центр роботи з

жін ами влаштов є чер ов з стріч в рам ах
прое т “Жіночий інозал”, спрямовано о на
протидію домашньом насильств . У про ра-
мі — фільм “Бо сер” (Південна Корея). Ця
стріч а — історія домо осподар и, я чоло-
ві — професійний борець — постійно бив,
по и вона не вте ла. Щоб поверн ти собі
втрачен честь і ідність, жін а ви ли ає йо о
на поєдино . Фільм демонстр ватиметься о-
рейсь ою мовою з раїнсь ими с бтитрами.
Після пере ляд сіх че ає об оворення та
чай. Солодощі та за с и до чаю можна при-
носити з собою. Пере ляд стріч и відб деться
30 липня о 18.30 в Київсь ом місь ом Цен-
трі роботи з жін ами (Мельни ова, 20)

В останні вихідні липня 
в “Парку Київська Русь”святкують 
День Хрещення Русі
28 та 29 липня в “Пар Київсь а Р сь” відб -

деться свят вання Дня Хрещення Р сі. Відві-
д вачі заход змож ть на власні очі побачити
відтворення прадавніх подій, що перед вали
прийняттю християнства Володимиром Вели-
им, та стати безпосередніми часни ами свят-
ово о дійства. У ви онанні а торів театр “Пар
Київсь а Р сь” ожив ть сцени з історії заро-
дження християнства на Р сі: подорож Оль и до
Константинополя, передача свит м дрості
нязю Володимир . Та ож для остей під от ва-
ли ні альне дійство — створення “живої” циф-
ри 988, я дати і символ хрещення Р сі. Кожен

зможе взяти часть в ні альном флеш-мобі і
відч ти себе причетним до свят вання історич-
ної події. О рім то о, для остей свята — розва-
жальна про рама “Княжі тіхи та забави”, що
відродж є і ров льт р Київсь ої Р сі

Сьогодні театр російської драми 
закриває театральний сезон

27 липня в театрі російсь ої драми імені Ле-
сі У раїн и по аж ть дві останні вистави в цьо-
м сезоні. Одна з них — омедія “Занадто
щасливий бать о” є продовженням спе та лю
“Занадто одр жений та сист” ан лійсь о о
драмат р а Рея К ні. В центрі вистави —
“зраз овий” ромадянин Джон Сміт, я ий 15
ро ів насолодж вався сімейним життям, ма-
ючи двох за онних др жин. Але я ось йо о ді-
ти від різних др жин познайомилися один з
одним мережі Інтернет, і т т Сміта почали-
ся серйозні проблеми. Др а вистава —
“JULIA@ROMEO. com (Norway. Today)” І оря
Ба ершими — розповідає про двох відчайд ш-
них, юних ма сималістів, я і вирішили по інчи-
ти життя само бством. Але раптом перед мо-
лодими людьми від ривається проста істина:
життя варте то о, щоб жити. Хоча б том , що в
ньом існ є любов і північне сяйво...

У Києво'Печерській лаврі 
демонструють унікальний хрест, 
завдяки якому перемогли Мамая
Учора в Національном заповідни Києво-

Печерсь а лавра від рилася е спозиція, де
представлені рід існі історичні та льт рні

артефа ти. Най оловнішим е спонатом ви-
став и став “Хрест Сер ія Радонезь о о”. Сот-
ні ро ів том цим хрестом бла ословили на
бій з татарсь ою ордою нязя Дмитра Дон-
сь о о. Я відомо, в 1380 році на К ли ов-
сь ом полі відб лася битва, де наші пред и
завдали нищівної пораз и полчищам Мамая.
Після цьо о релі вія засл жила вели слав . Її
брали з собою в походи царі і нязі. Відомо,
що “Хрест” брав із собою і цар Іван Грозний
під час завоювання Казані. “Протя ом ба а-
тьох ро ів Хрест Сер ія Радонезь о о збері-
ався мос овсь их нязів і царів, але потім
він щез,— розповіла заст пни ендире тора
з на ової роботи заповідни а Валентина Кол-
па ова.— І тіль и в інці XIX століття хрест
знов потрапив до Києва. Йо о дослідж вали
ба ато вчених, я і дійшли виснов , що це ре-
лі вія справжня”. Сьо одні хрест знаходиться
в е спозиції заповідни а Києво-Печерсь ої
лаври і побачити йо о може ожен

Київська бієнале ARSENALE
запрошує на останню ніч 
з мистецтвом
Цього ж вечора відзначать кращі роботи виставки
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

30 липня, в передостанній день е с-
позиції, Мистець ом Арсеналі від-
б деться рочисте за риття Першої
Київсь ої бієнале с часно о мистец-
тва ARSENALE 2012 та церемонія на-
ородження ла реатів премії ARSE-
NALE AWARDS 2012. Крім то о, сіх,
хто не всти поб вати на виставці,
запрош ють провести останню ніч
на бієнале з е с рсіями, м зи ою
та з стрічами з митцями.

Перша Київська бієнале сучасного мистецтва

ARSENALE 2012 стала наймасштабнішою мис�

тецькою подією у культурному житті столиці, що

презентувала твори провідних художників су�

часності в Україні. Її організатори заснували

премію ARSENALE AWARDS, яка відзначить

творчість ключових учасників проекту за під�

сумками роботи бієнале у трьох номінаціях: “За

вагомий внесок у розвиток сучасного мистец�

тва”, “Відкриття ARSENALE 2012”, “Вибір гля�

дацької аудиторії”. Переможця у останній номі�

нації визначають самі глядачі. Усі охочі можуть

приєднатися до он�лайн голосування або відда�

ти свій голос на користь улюбленого митця без�

посередньо в експозиції Мистецького Арсеналу

до 29 липня.

Нагадуємо, що експозиція бієнале включає

картини, скульптури, інсталяції та відеороботи,

всього 250 творів з 30 країн світу. В попередньому

опитуванні відвідувачі надали перевагу 20 творам,

серед яких “Коло тварин” Ай Вейвея, “Сліди

майбутнього” Яйой Кусама, “Золотий лотос” Чой

Джонг Хва, “Алея суперзірок” Вячеслава Ахуно�

ва, провокативна серія “Дегенеративне мистец�

тво” братів Чепменів.

Підсумки минулої “Ночі бієнале” стали сенса�

ційними: в тому, що “Мистецтво не спить”, пере�

коналися 12 000 глядачів! Тому організатори вирі�

шили влаштувати ще одну ніч сучасного мистец�

тва, що триватиме 30 липня з 21�ї вечора до 3�ї

ночі. Усі, хто досі не встиг побувати в Мистецько�

му Арсеналі та познайомитися із творами 100 зі�

рок світової арт�сцени, мають останню нагоду

побачити унікальну експозицію ARSENALE 2012

у незабутній атмосфері, адже наступна бієнале

відбудеться лише через два роки. В програмі від�

відувачів очікують нічні екскурсії експозицією

виставки, зустрічі з зірками українського та світо�

вого мистецтва, музичні сети від найкращих ді�

джеїв України.

“Ми, як організатори ARSENALE 2012, при�

ємно вражені великим позитивним резонансом

Першої Київської бієнале як серед української

публіки, так і серед світової спільноти. Для нас

дуже важливо, що ARSENALE 2012 увійшла в

календар найгучніших мистецьких подій сві�

ту”,— зазначила комісар бієнале і генеральний

директор Мистецького Арсеналу Наталія Забо�

лотна

У Мистець ом Арсеналі заверш є робот перша Київсь а бієнале с часно о мистецтва ARSENALE 2012

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Національний м зей раїнсь о о народно о де оратив-
но о мистецтва о олош є Все раїнсь ий он рс
“З баб синої с рині” і запрош є сіх бажаючих створи-
ти разом е спозицію. Для цьо о потрібно принести ста-
р річ та написати розповідь про її власни а.

Новини культури

С В Я Т О Ш И Н О Х

Т О Р О С А З А Р Т

Ф Е Д С Т А Є Р Г Е

Ф О С Т Е Р П А Щ А

Х А Л А Р И Ф Л І А О

Н І Ж Н І С Т Ь Б Т Р

К И Й А Я Т О М И Т

К Я О Б Н О В К А

Відповіді на сканворд 

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

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежило о б дин площею 78,40 в.м на в л. Виш ородсь ій, 69,

літ. "З"
Назва об'є та: Нежилий б дино площею 78,40 в.м.
Адреса: 04114, м. Київ, в л. Виш ородсь а, 69, літ. "З".
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київпастранс".
Відомості про об'є т приватизації:
Нежилий б дино площею 78,40 (сімдесят вісім цілих соро сотих) в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 317 000 (триста сімнадцять тисяч) ривень.
ПДВ — 63 400 (шістдесят три тисячі чотириста) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 380 400 (триста вісімдесят тисяч

чотириста) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ — 38 040

(тридцять вісім тисяч соро ) ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.
2. Питання земле орист вання виріш ється новим власни ом в становленом чинним
за онодавством поряд .
3. 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.

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

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

5. А ціон б де проведено 17 серпня 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 01034, м. Київ, в л. Володимирсь а, 49-а, 2- а офісна

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

6. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01034, м. Київ,
в л. Володимирсь а, 49-а, 2- а офісна се ція, 7 поверх, офіс 156, Товарна біржа "Перша
ніверсальна біржа "У раїна", в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та
передсвят ові дні — з 9,00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін
прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

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

8. Грошові ошти в розмірі — 38 040 ривень, що становлять 10 відсот ів від почат ової
ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26004160029 в AT "Райффайзен Бан
Аваль", од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товарна біржа "Перша
ніверсальна біржа "У раїна".
9. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
10.Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 04114, м. Київ, в л.

Виш ородсь а, 69, літ. "З".
11.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01034, м. Київ, в л. Воло-

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

До ва и иян, ерівни ів підприємств
і житлово-е спл атаційних ор анізацій!

З метою під отов и до опалювально о сезон 2012/2013 р. ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" проводитиме
щорічні ідравлічні випроб вання теплових мереж.

Випроб вання відб ватим ться:
- 8 — 22 серпня 2012 ро в частині Подільсь о о та Оболонсь о о районів (тепломережі

від теплома істралей №1, 2, 5 станції теплопостачання №2, я і обсл ов ють житлові масиви
К ренів а, Поділ, Петрів а, Рибальсь ий півострів);

- 8 — 28 серпня 2012 ро (з рах ванням термін проведення ремонтних робіт на
станції теплопостачання) в частині Святошинсь о о район (тепломережі від станції
теплопостачання "Біличі", я і обсл ов ють житлові масиви Біличі, Новобіличі, А адеммістеч о).

У зв'яз з цим аряче водопостачання б де тимчасово припинено для споживачів СТ-2 —
з 14.00, для споживачів СТ "Біличі" — з 18.00 7 серпня.

Випроб вання теплових мереж здійснюватиметься межах:
- проспе т Перемо и, в лиць Ми оли Уша ова, Уборевича, Чорнобильсь ої, Осінньої,

Жовтневої, Б лаховсь о о, На мова, Підлісної, Олевсь ої, Бахмаць ої, Клавдієвсь ої, Гаршина,
Рахманінова, проспе т Палладіна, в лиць Доброхотова, Семаш а, част ово Кільцевої доро и
(Святошинсь ий район);

- в лиць Еле три ів, Набережно-Л ової, Набережно-Хрещатиць ої, Боричево о То ,
Боричево о звоз , в лиці Кож м'яць ої, Ярославсь о о пров л , в лиць Фр нзе,
Костянтинівсь ої, Оленівсь ої, площі Фр нзе, Балтійсь о о пров л , в лиці Бан івсь ої,
Гавансь о о пров л , в лиць Мар а Вовч а, Ново остянтинівсь ої, Петропавлівсь ої,
Садовсь о о, С лярен а, Мос овсь о о проспе т (Подільсь ий та Оболонсь ий райони).

Випроб вання проводитим ться тепломережною водою, охолодженою до температ ри не
вищою ніж 40°С, з підвищеним на 25% тис ом, що відповідає нормативам. Це дозволить виявити
і лі від вати ма симально можлив іль ість пош оджень, запобі ши та им чином їхній появі під
час опалювально о сезон .

Через виявлені пош одження аряче водопостачання може затрим ватися на час,
необхідний для їхньо о с нення, про що КИЇВЕНЕРГО додат ово повідомить ЖЕО.
Просимо власни ів підвальних та напівпідвальних приміщень, в я их або пор ч з я ими проходять
теплові мережі, вжити запобіжних заходів для збереження матеріальних цінностей на випадо
пош одження теплових мереж. На в лицях, садибах, підвалах б дин ів, де проходять теплові
мережі, може трапитися пош одження підземних тр бопроводів з вини ненням провалин та
ви идів води на поверхню.

Б дьте важні та обережні!

У разі вини нення провалин та появи на поверхні води не наближайтеся самі та не доп с айте
до та их місць дітей! Повідомляйте про виявлені випад и фахівців КИЇВЕНЕРГО за телефоном
інформаційно-довід ової сл жби 15-88 або з мобільно о 201-58-79.

На ад ємо, що під час щорічних випроб вань тепломереж КИЇВЕНЕРГО не нарахов є
плат за споживання теплової енер ії житловим ор анізаціям для отримання арячої води.
Кори вання розрах н ів з меш анцями здійснюють ЖЕО.

Додат ов інформацію щодо проведення випроб вань тепломереж можна отримати на
офіційном сайті Компанії www.kyivenergo.ua.

Перепрош ємо за тимчасові незр чності!
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

30.07.12 о 10.30 в приміщенні О р жно о адміністративно о
с д м. Києва під олов ванням с дді Мар ліної Л.О. від-
б деться роз ляд адміністративної справи № 2а-5688/12/2670 за
позовом Криласова О.Г. до Київсь ої місь ої ради, треті особи:
Пророчен о В.О., Ком нальне підприємство по б дівництв та
е спл атації пар ін ів, аражів, автостояно для автотранспорт
"Автопар -Сервіс" Святошинсь о о район , Ком нальне під-
приємство ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) "Київтранспар сервіс" про визнання неза-
онним та с ас вання рішення Київсь ої місь ої ради від 27.10.11
№ 377/6593 "Про лі відацію районних ом нальних підприємств
з пар вання транспортних засобів".

ОГОЛОШЕННЯ
про он рс з відбор місь их бла одійних та ромадсь их ор анізацій

для фінансової підтрим и з бюджет м. Києва на 2013 рі
Для часті відборі для отримання фінансової підтрим и з бюджет м. Києва

доп с аються місь і бла одійні та ромадсь і ор анізації жіно , інвалідів, ветеранів війни та
праці, жертв нацистсь их переслід вань, дітей війни, осіб, я і постраждали внаслідо
Чорнобильсь ої атастрофи.

Заяв и та до менти приймаються протя ом 30 днів з дня оп блі вання о олошення за
адресою: м. Київ, в л. Вели а Житомирсь а 15-а, ім. 19.

Засідання Кон рсної омісії відб деться 05 — 06.09.2012 ро з 10.00 за вищев азаною
адресою.

Додат ові відомості можна отримати за телефонами: 272-33-02, 272-38-61, 272-38-72,
272-32-44.

Солом'янсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Баранов Ірин Федорівн ,
Баранова Юрія Володимировича, Баранов Оль Юріївн , в с дове засідання в
я ості відповідачів, по цивільній справі № 2-3857/12 (№2609/13534/12) за позовом
К зьмінсь о о Деніса Борисовича до Баранової Ірини Федорівни, Баранова Юрія
Володимировича, Баранової Оль и Юріївни про визнання осіб та ими, що втратили
право орист вання житловим приміщенням.

Роз ляд вищев азаної справи відб деться 27.08.2012 ро на 10.00 в приміщенні
Солом'янсь о о районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. М. Кривоноса, 25, аб. 10).
Під олов ванням с дді Коробен а С.В.

Додат ово роз'яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни з
оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомленим про
час та місце роз ляд справи.

Розцін и вартості одиниці др ованої площі для
проведення передвиборної а ітації в азеті "Вісни Києва".
Газета формат A3, ціни за 1 в. см ривнях з
рах ванням ПДВ: вн трішні сторін и — 7,00 рн, перша
сторін а — 16,00 рн, остання сторін а — 14,00 рн,
розворот — 12,00 рн. Базовий мод ль — 20 в. см.

На ви онання ст.73 За он У раїни "Про вибори народних деп татів

У раїни" Реда ція азети Київсь ої місь ої ради "Хрещати " повідомляє,

що вартість одиниці др ованої площі ( в. см.) для розміщення

матеріалів передвиборчої а ітації становить 11,50 ривні, без ПДВ.

Втрачений диплом Київсь о о Державно о ніверситет ім. Та-
раса Шевчен а серія ЛВ № 388854 виданий 28 червня 1985 р. на
ім'я Дол оноса Михайла Шалімовича, вважати недійсним.

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 наст пно о дня після 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.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
№
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 місячної
орендної плати,

рн
Приміт а

1.
Головне правління льт ри
б льв. Тараса Шевчен а, 3,
м. Київ, тел. 279-61-09

2 поверх
б льв. Тараса
Шевчен а, 3

літ. А
45,00

Ком нальне підприємство, я е
част ово трим ється за рах но

місцево о або державно о бюджетів
12 місяців 1 рн. на рі

У ладання охоронно о до овор на
пам'ят історії відповідним ор аном

охорони льт рної спадщини
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Спортивні новини

Гандбол. Стали відомі результати жеребкування
відбору на чемпіонат Світу
У Відні відб лося жереб вання європейсь их валіфі аційних т рні-

рів до жіночо о чемпіонат світ , я ий пройде з 7 по 22 р дня 2013
ро в Сербії. Всьо о сформовано три р пи по чотири оманди і од-
на р па з трьох збірних. І ри триватим ть продовж трьох тижнів.
Старт валіфі аційно о ра нд заплановано на жовтень нинішньо о
ро . Рез льтати жереб вання валіфі ації: Гр па 1: Словаччина,
Швейцарія, Греція, Фінляндія. Гр па 2: Австрія, Нідерланди, Словенія,
Ізраїль. Гр па 3: Білор сь, Польща, Литва, Італія. Гр па 4: Т реччина,
Порт алія, Азербайджан.
Переможець ожної р пи валіфі ється др фаз — ра нди

плей-офф. Матчі цієї стадії заплановані на 1-2 і 8-9 червня 2013 ро .
Тоді в боротьб вст пить і збірна У раїни. Переможці поєдин ів плей-
офф вист плять фінальном т рнірі ЧС-2013. Додамо, що на даний
момент вже відомі шість з 24 часни ів фінальної частини. Це Сербія
( раїна-ор анізатор), Норве ія (чинний чемпіон світ ), а та ож Алжир,
Ан ола, ДР Кон о і Т ніс (півфіналісти чемпіонат Афри и-2012)

Теніс. Олена Бондаренко не виступить 
на Олімпіаді у Лондоні
У раїнсь а тенісист а Олена Бондарен о відмовилася від часті в

літніх Олімпійсь их і рах в Лондоні через травм , повідомляє прес-
сл жба Міжнародної федерації теніс (ITF). Місце нашої спортсмен и,
що займає 367- сходин в рейтин Жіночої тенісної асоціації (WTA),
посіла британ а Хітер Уотсон. Крім то о, У раїна позб лася й пред-
ставництва в парном розряді т рнір через травм Олени Бондарен-
о, я а повинна б ла вист пати в д еті зі своєю сестрою Катериною.
Пізніше ITF повідомить, я а раїна займе ва антне місце.
На адаймо, що Олімпійсь ий т рнір з теніс пройде в Лондоні з 28

липня по 5 серпня. 190 спортсменів розі рають п'ять омпле тів на о-
род

Регбі. Україна стартує в другому дивізіоні Кубку
європейських націй
Європейсь а федерація ре бі (FIRA-AER) затвердила алендар розі-
раш К б а європейсь их націй сезон 2012-2014 ро ів. Я відомо,
збірна У раїна після др ої спроби за ріпитися в елітном дивізіоні 1А
знов оп стилася в др ий за ран ом дивізіон 1B, пост пившись міс-
цем збірній Бель ії. С перни ами раїнсь ої оманди б д ть збірні
Польщі, Молдови, Німеччини, Чехії та Швеції. Стартовий матч вітчизня-
на збірна проведе 20 жовтня в Сто ольмі зі шведами. В цьом році
раїнсь ре бійн др жин че ають та ож поєдин и зі збірною Німеч-

чини 27 жовтня в Берліні і з омандою Чехії 17 листопада в Дніпропет-
ровсь . Ще два матчі раїнці зі рають навесні 2013 ро — 30 берез-
ня в Гдині зі збірною Польщі і 6 вітня в Одесі зі збірною Молдови. І -
ри др о о ола відб д ться восени 2013 ро і навесні 2014- о

Температура +27°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 68 %

Температура +32°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 45 %

Температура +27°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 61 %

Прогноз погоди на 27 липня 2012 року

ОВНИ, тема нала одження сердечно о б ття виходить на перед-
ній рай. Одна це не привід для масштабних "за лів", розважай-
теся з роз мом, залицяйтеся та флірт йте расиво. І хоча сили
б'ють через рай, проте оли вас "несе" не ерована стихія до вер-
шин задоволень, при альм йте, бо можете звалитися в прірв роз-
п сти.
ТЕЛЬЦІ, події в ар'єрній сфері ся н ть апо ею, з шефом с ла-

д ться ч дові взаємини, що позитивно вплине на зарплатню. Втім,
створення надійно о сімейно о тил є першочер овим завданням.
Дбайте про поб т, родинні традиції, до ладіть ма сим м з силь,
аби перетворити домашні пенати на престижн арен , де поч ва-
тиметеся величною оролевою, любленою і бажаною.
БЛИЗНЯТА, завдя и чарівності, яс равій харизмі ви справляєте

надзвичайне враження на п блі , здатні створити резонанс со-
ці мі, байд жих дов ола не існ є! Кожен норовить по рітися в про-
менях вашої а ри. Соціальне оточення є барометром д ховно о
рост , я що вам ле о подр житися, значить, все ч дово, ви на
правильном шлях , розширюйте приятельсь е оло і царств йте
там!
РАКИ, матеріальні бла а стан ть мірилом життєвих цінностей,

одна роші є с арбом тоді, оли зароблені власними з силлями.
М дро баланс йте між бажаннями та можливостями, і намічені
плани не під ть під іс. Я що ви достойний фахівець та с млінний
тр дя а, можете з чистою совістю, роз ошелювати шефа на вищ
зарплатню, але тихо, не афіш ючи, що маєте вплив при "дворі".
ЛЕВИ, шлях самоствердження стелено трояндами спіх , сла-

ви, престиж , поп лярніть соці мі росте, я на дріжжах. Тримай-
теся давніх впливових др зів, охано — то форт нний анал. Не
заци люйтеся на простих б денних речах, ви ч дово роз мієтеся
на філософсь их прем дростях і здатні завдя и витонченом рас-
номовств донести їх до сердець людей.
ДІВИ, любіть родин (саме через рідних прийде дача), пробле-

ми сім'ї лишаються на чільном місці, але й ар'єра арно порад є.
Т т верховодить дача, ви облас ані начальством. До 23 серпня
б ття наповнене армічними сценаріями, мин ле випливає, вима-
аючи доопрацювань та переосмислення ба атьох по лядів, роз-
в'язання ч жих проблем стане нормою.
ТЕРЕЗИ, епі раф подій тижня: с ажи хто твій др , і я с аж хто

ти. С чати ні оли, дов ола ба ато прихильни ів та впливових ха-
ризматичних фі р, з я ими можна заприятелювати, зав'язати ді-
лові стос н и, запозичити доро оцінно о життєво о, професійно о
досвід , навчитися м дрості, зрости д ховно і розбите чиєсь сер-
це.
СКОРПІОНИ нині ся н ли апо ею д ховної зрілості, дося нення

б д ть визнані, стат и примножаться, одна майте на вазі, воз-
дасться небесами лише те, що засл жили за тривалий період.
Байди вали — рез льтат відповідний. Том не розмінюйтеся на
дрібниці, а ставте перед собою висо і бла ородні цілі.
СТРІЛЬЦІ по ли ані розширити ментальний р озір, зазирн ти

в незвідане, стати м дрішими та дос оналішими й поділитися ти-
ми здоб т ами з оточенням. Дивіться на речі не під мі рос опом
раціоналізм , а з висоти лобальних перспе тив, в творчом плані
ви ся н ли пі ової план и, ділова оманда ч дова, шлюбні партне-
ри від Бо а, моліться на них, і все вас йтиме, я по масл .
КОЗОРОГИ, енератор для реалізація лобальних планів — це

матеріальна заці авленість плюс особистий ент зіазм і допомо а
родини. Надійд ть ви ідні ділові пропозиції, можлива вдала зміна
місця роботи (або повернення до старо о вид діяльності), зреш-
тою, ви маєте шанси, я омпетентний фахівець, розширити оло
сл жбових зобов'язань, стати золотим спеціалістом широ о о
профілю і ріпити ар'єрні позиції.
ВОДОЛІЇ, оді сіяти онфронтацію, воювати за першість! Візь-

міть в с п тни и ваш отовність поділитися собою з партнером по
шлюб чи діловим омпаньоном, і співпраця б де рожайною. За-
в'яз йте онта ти, відновлюйте давні зв'яз и (романтичні теж), за-
лючайте тр дові оди, беріть на себе зобов'язання.
РИБИ, на шлях поліпшення матеріально о доброб т орить

зелене світло, і ви маєте всі шанси розба атіти. Пра матичні он-
ренти вже зни ли з ділово о оризонт , тепер можна спо ійно
ачати ділові м с ли та прод тивно співрацювати на бла о ар'-
єри. Нала одж йте армонійний мі ро лімат оле тиві, а з оле-
ами та висо ими посадовцями поч вайтеся на рівних

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

Сьогодні стартують ігри
ХХХ Олімпіади
Учасниками найвизначніших спортивних змагань чотириріччя 
у Лондоні стануть 15 тисяч найкращих атлетів з 204 країн світу
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Нарешті всі прихильни и спорт до-
че алися старт ХХХ Олімпійсь их
і ор Лондоні. Близь о 15 тисяч
най ращих спортсменів з 204-х ра-
їн світ протя ом 17 днів б д ть ви-
являти найшвидших, найвл чніших,
найвправніших, словом, най ращих
31-м виді спорт . Офіційна цере-

монія від риття відб деться сьо одні
на новом , спеціально спор джено-
м до і ор, восьмидесятитисячном
Олімпійсь ом стадіоні і б де нази-
ватися "Острова ч дес". І ри від ри-
ватиме оролева Вели обританії
Єлизавета II. У про рамі та ож пе-
редбачено вист п ле ендарно о По-
ла Ма артні.

Тридцяті за рахунком літні Олімпійські ігри

2012 року пройдуть в столиці Великобританії, з 27

липня по 12 серпня. Лондон стане першим міс�

том, яке прийматиме змагання такого рівня вже

втретє (до цього вони проходили там у 1908 і 1948

роках). Втім, Лондон — досить умовне позначен�

ня території проведення змагань. Адже напередо�

дні вже відбулися попередні матчі в жіночому і чо�

ловічому футболі і пройшли вони в Глазго, Кар�

діффі, Манчестері, Ньюкаслі та Бірмінгемі. Такий

передчасний старт пов'язаний з тим, що розіграш

нагород у футболі не зміг вкластися у відведені 17

днів Олімпійських ігор. Переможцями перших

матчів у групі Е стали бразилійки, які розгромили

суперниць з Камеруну з рахунком 5:0, а також гос�

подарка Олімпіади збірна Великобританії, яка

здолала команду Нової Зеландії — 1:0. У групі G

футболістки з КНДР були сильнішими за колум�

бійок — 2:0. Цей матч розпочався з казусу — орга�

нізатори змагань перед початком зустрічі пере�

плутали прапор КНДР з національним стягом

Південної Кореї, помітивши це, кореянки поки�

нули поле, а сама гра розпочалася з годинною за�

тримкою. У іншому поєдинку цієї групи амери�

канки здолали опір збірної Франції — 4:2.

До речі, цьогорічна Олімпіада супроводжується

певною критикою. Особливих нарікань "заслужи�

ли" офіційні талісмани змагань. Ними стали Вен�

лок і Мандевіль — два однооких футуристичних

товариша. Згідно легенди, вони з'явилися з кра�

пель металу, що зірвалися при виливці останньої

сталевої опорної балки Лондонського Олімпій�

ського стадіону. Також чимало критики було ви�

словлено з приводу офіційної емблеми Ігор. Це

своєрідний пазл з чотирьох багатокутників, які ра�

зом повинні скластися в позначення року —

"2012". На розробку емблеми пішло 400 000 фунтів,

проте одним вона нагадує свастику, іншим — мав�

пу. А презентаційний відеоролик довелося зовсім

заборонити для показу, оскільки надійшло чимало

скарг на те, що він викликає напади епілепсії.

Втім, разом із недоліками Лондон спроможний

і здивувати, зокрема найбільшими в історії Ігор

медалями. Діаметр кожної з них має близько 85

міліметрів і 7 міліметрів в товщину, а вага однієї

нагороди становитиме 375�400 грамів. На меда�

лях різного гатунку буде викарбувано логотип

Ігор з променями. На зворотному боці буде зоб�

ражена богиня перемог Ніка і річка Темза. Усього

до Олімпіади випущено приблизно 2100 медалей.

Їх вручатимуть під час 800 церемоній нагород�

ження під звуки державних гімнів, які будуть

записані у виконанні Лондонського філармоніч�

ного оркестру
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Цей день в історії 27 липня

1586 — тютюн вперше потра-
пив до Вели обританії, завіз йо-
о ан лійсь ий пірат Уолтер Релі
1694— Вели обританії засно-

ваний оловний фінансовий ор ан
раїни — Центральний бан Ан лії
1919 — в Ан лії відб вся ви-

проб вальний політ першо о
світі пасажирсь о о літа а
1921 — вперше отриманий ін-

с лін: виділив даний ормон а-
надсь ий фізіоло і лі ар Ф. Бан-
тін , за що б в достоєний Нобе-
лівсь ої премії
1988 — ожиріння о олошено

за альнонаціональною пробле-
мою охорони здоров'я США
1990— Га а зія за оном Парла-

мент Молдови втратила автономію
2006— орпорація Intel презен-

т вала перший процесор ліній и
Core 2 (по оління мі ропроцесорів
архіте т ри х86)
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

місцевість і
станція метро

Києві

тит л
воєначальни а

с лтансь .
Т реччині Х

зб дження,
запал,

пристрасть

на ромадження
лам ів ри и
на морях і
річ ах

механічний
м зичний ящи

спортсмен —
бі н на дов і
дистанції Р

зелена фарба з
міді

мар а
афотоапаратів

чарівна раїна

верблюд Е
"Чи є істина?"
— живописець

19 ст.

оловна
артерія

плетена б л а
видовженої
форми

"Ба сі Мело н",
"Мовчання
я нят" —
а триса

рот звіра

воло но і
рослина Щ

застільна
промова

острі
борозен и на

поверхні

і антсь а
черепаха ( ит.

міф.)

мар а
автомобіля А

тепле поч ття,
лас а,

сердечність

ірраціональне
число

бойова
панцирна
машина Т

хлів для свиней

палиця для
більярд

вірш Коран
інфе ційна

хвороба оней И
"Камінний

хрест", "Земля"
- р.

письменни

зна зодіа індійсь а обра

орчма в Італії

щойно
придбана річ К

Колишній равець збірної Ан лії з ф тбол Девід Бе хем з Олімпійсь им во нем


