
Пільговий відпочинок 
для киян�чорнобильців

Пустир перетворюється
на сквер
За сприяння столичної влади, на проспекті Григоренка до Дня Незалежності
з’явиться сучасна зелена зона з фонтаном
Іван МАРЕК
“Хрещатик”

У Києві чимало земельних ді-
ляно , території я их займа-
ють п стирі або спірні б дів-
ництва. Місь а влада робить
се можливе, аби ці наділи
приносили ма симальн о-
ристь місцевим меш анцям,
особливо тих районах, де не
вистачає пар ів та с верів.
Ще вітні цьо о ро олова
КМДА Оле сандр Попов ініці-
ював проведення с ботни а
на п стирі, що на перетині
Княжо о затон та проспе т
Гри орен а, 28, під час я о о
т т б ло висаджено понад 30
дерев. На цьом місці пообі-
цяли створити зелен зон . З
то о час пройшло майже чо-
тири місяці, і “Хрещати ” пе-
ревірив, що ж відб вається з
зазначеною ділян ою.

Назвати це місце пустирем — язик не

повертається. Дерева, які посадив го�

лова міськдержадміністрації та кияни

добре прийнялись, їх регулярно поли�

вають комунальники та небайдужі

мешканці з сусідніх будинків.

А півтора місяця тому територію

майбутнього скверу почали активно

облагороджувати. Перш за все, тут роз�

били навхрест чотири пішохідні доріж�

ки. Їх засипали гравієм, а зверху викла�

дають красивою плиткою. Як зазнача�

ють будівельники, плитка має єдиний

яскравий малюнок, а завдяки її формі,

візерунок створює ефект об’ємності.

Нещодавно поряд з доріжками вста�

новили чудовий фонтан — кольору сло�

нової кості з золотавими вкраплення�

ми. Аби водограй запрацював, будівель�

никам потрібно пробурити тут свердло�

вину і підключити обладнання до авто�

матичної системи керування. “Усе це

зробимо вже найближчим часом. Фон�

тан на Григоренка буде світломузичним

з запрограмованою низкою популярних

мелодій, які у поєднанні з водяними

струменями створять досить гарний

ефект”, — розповів “Хрещатику” ви�

конроб будівельної компанії, що вико�

нує тут опоряджувальні роботи. Як за�

уважують фахівці, якщо музика ви�

явиться занадто гучною, то її відрегулю�

ють, аби не заважала мешканцям бу�

динків. До того ж, обладнання фонтану

буде споживати мінімум електроенергії.

Навколо водограю вже установлені

красиві білі вази, в яких висаджено кві�

ти та фітотрави — м’яту та чебрець (рос�

лини надали зі столичного ботанічного

саду). До відкриття біля кожної вази

з’являться таблички з назвами рослин.

До речі, початок кожної пішохідної до�

ріжки прикрасять шістьома вазами з

живими квітами.

Цікаво, що у новоствореному сквері

буде передбачено енергоощадливе ос�

вітлення. Перші чотири опори білого

кольору з ліхтарями вже встановлені

навколо чаші водограю. Ще десять

прикрасять пішохідні алеї. Окрім цьо�

го, тут встановлять шість зручних кова�

них лавок світлого кольору. Ще чоти�

ри — розмістять навколо фонтану.

“Наша компанія розпочала роботи

на Григоренка, 28 трохи більше місяця

тому. Вони, нагадаю, виконуються на

замовлення КП “Київзеленбуд”, —

розповіла “Хрещатику” директор фір�

ми “Каскад” Наталія Горіна. — Всього

на цьому об’єкті розміщено 35

кленових дерев та до 500 різноманітних

кущів. Основні роботи з озеленення

мають виконати зеленбудівці. Сюди

входить завезення землі і розплануван�

ня території. Після того, як все буде

зроблено, ми закінчимо будівельні ро�

боти — розставимо вази, лавки. За про�

ектом сквер отримає паркові меблі ко�

льору слонової кості. Це буде дуже кра�

сиво. Та врешті, гадаю, місцеві меш�

канці заслуговують на таку красу. Адже

вони дуже хотіли отримати сучасну зе�

лену зону, в чому їх особисто підтримав

голова КМДА Олександр Попов”.

Окрім зазначеного, територію скверу

обіцяють огородити металевим парка�

ном світлого кольору, висотою у 90 сан�

тиметрів. Проектанти мають вирішити,

чи варто розширювати дитячий майдан�

чик, що знаходиться в зеленій зоні, або

ж його об’єднають зі сквером у єдиний

комплекс. До речі, місцева малеча вже

активно грається на території скверу та з

нетерпінням чекає, коли ж у їхньому

дворі запрацює справжній фонтан.

Поки ж тутешні батьки та малюки хо�

дять на прогулянки у парк “Позняки”,

де від Дня столиці працює світломузич�

ний водограй “Грушка”. Та вже за мі�

сяць, як запевнили “Хрещатик” у фірмі

“Каскад”, свій фонтан запрацює і на

проспекті Григоренка, 28 — відкриття

скверу заплановане до Дня Незалежно�

сті. До речі, нову зелену зону, яка з’я�

виться на мапі Києва за сприяння голо�

ви КМДА Олександра Попова, плану�

ють назвати “Княжий сквер” через су�

сідство з вулицею Княжий затон. Тож з

нетерпінням чекаємо на відкриття

"Картка киянина" — три в одному:
банківська, транспортна та
дисконтна 
Масштабний соціальний прое т столиці набирає
обертів
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Нові бюджетні рейси до Італії 
Єдиний в У раїні ло ост-авіаперевізни план є
від рити рейси до Мілана з Києва та Львова
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Школа, де віддають серце дітям 
У навчальном за ладі № 14 вихованці навчаються,
жив ть та а тивно розвиваються
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У номері

Новини

Вуличну торгівлю 
у Києві врегулюють
Головне правління онтролю за бла о строєм

спільно з районними адміністраціями визначило
можливі адреси для ор анізації осінньо-літньої
тор івлі. Про це повідомив Сер ій Садовой, на-
чальни ГУ онтролю за бла о строєм КМДА. “У
літній період нас з’являються я за онні, та і
стихійні рин и, де баб сі й дід сі продають оро-
дин з сіл. Райони запропон вали місця, де може
б ти ор анізована та а тор івля, підписано розпо-
рядження за їхнім визначенням, це одна про рама.
І починається ще одна — це тор івля баштанною
прод цією. Т т за важення лише одне — тор івля
має відб ватися не з асфальт або з я о ось стіль-
ця, а б ти облаштованою — ви ляді привабливо-
о намет або МАФ ”, — під реслив начальни ГУ
правління. Сер ій Садовой та ож зазначив, що
для спішної боротьби зі стихійною тор івлею не-
обхідно відновити пра ти проведення рейдів
спільно з міліцією, оли на неле альних тор овців
на ладався штраф, а прод ція онфіс ов валась.
Нині інспе тор з онтролю за бла о строєм має
право с ласти прото ол або видати припис про
пор шення правил тор івлі, одна та их повнова-
жень по и що недостатньо

Уряд ініціює посилення 
вимог до експортерів 
металобрухту
Про це с азано в прое ті відповідної рядової

постанови. Передбачається, що с б’є т зовніш-
ньое ономічної діяльності, я ий план є здійсню-
вати е спорт бр хт чорних і ольорових металів,
має відповідати наст пним ритеріям: мати не
менш я 50 співробітни ів на підприємстві; за-
безпечити середню заробітн плат не нижч се-
редньої заробітної плати на підприємствах ірни-
чо-метал р ійно о омпле с за підс м ами по-
передньо о ро , а та ож ласти до овір на на-
ромадження металобр хт на території порт
або залізничної станції; мати в наявності отовий
для е спорт власний металобр хт в обсязі не
менш я 50% заявлено о до е спорт обся

У столиці відзначать 
День підприємця
З 30 серпня до 7 вересня поточно о ро Ки-

єві б д ть проведені заходи, присвячені Дню під-
приємця, відповідне розпорядження підписано в
КМДА. Та ож до ментом затверджено план за-
ходів з під отов и та відзначення професійно о
свята підприємців столиці: запланована з стріч
ерівництва міста із підприємцями Києва, зо ре-
ма, на ородження часни ів та переможців он-
рс “Молодий підприємець ро ”, вр чення По-

чесних рамот КМДА. Крім то о, рочистості від-
б д ться в сіх районах столиці

Місто планує провести 
реконструкцію Виборзького 
колектору
КМДА розрахов є в наст пном році провести

ре онстр цію Виборзь о о аналізаційно о о-
ле тора в Солом’янсь ом районі. Про це повідо-
мив начальни ГУ з питань надзвичайних сит ацій
КМДА Віталій Пшеничний. “Ре онстр цію в ціло-
м можна б де здійснити в наст пном році. Але
для почат необхідно зробити бюджетний запит,
щоб фінанс вання даних робіт б ло в лючено в
про рам соціально-е ономічно о розвит ”, —
зазначив Віталій Пшеничний. Він повідомив, що
за два тижні місто проведе роботи з лі відації на-
слід ів аварії на оле торі, після чо о необхідно
б де провести розрах н и з фінанс вання робіт з
ре онстр ції об’є та в цілом . На адаємо, 26
липня на Виборзь ом аналізаційном оле торі
Києва стався провал

Кияни, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи, можуть от�

римати безкоштовні санаторно�курортні

путівки. Про це “Хрещатику” повідоми�

ли у Головному управлінні праці та соці�

ального захисту населення. Відпочити та

покращити стан здоровТя пропонують у

кращих закладах оздоровлення відповід�

но до профілю. Зокрема людям, які ма�

ють інвалідність з захворювання кістко�

во�мТязової системи і органів дихання

рекомендуватимуть санаторії “Лісова

пісня” та “Озерний” у Волинській і Лу�

ганській областях відповідно. Для киян,

які мають хвороби кістково�мТязової

системи, але не отримали інвалідності,

найкраще підійде санаторій “Роща” у

Харківській області.

Особи з інвалідністю та захворюван�

нями органів травлення матимуть мож�

ливість оздоровитися у санаторіях

“Мошногір’я” та “Перлина” Черкаської

і Луганської областей. Відпочити і полі�

куватися у санаторії “Токарі” Сумської

області зможуть чорнобильці з хвороба�

ми нервової та сечостатевої системи.

Мешканцям столиці різного віку, які

постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи і отримали захворювання ор�

ганів травлення, нервової, ендокринної

систем та кровообігу, рекомендуватимуть

клінічний санаторій “Курорт Березівські

мінеральні води” Харківської області. У

Київській міській курортній бальнеоло�

гічній лікарні зможуть оздоровитися

чорнобильці із захворюваннями нерво�

вої системи та опорно�рухового апарату.

Крім того, є також оздоровчі путівки для

дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕС.

Юних киян з хворобами органів дихання

прийматиме санаторій “Ялинка” Харків�

ської області, а на дітей з захворюваннями

органів травлення чекають у “Подільсько�

му Артеку” Вінницької області.

Для отримання пільгових санаторно�

курортних путівок киянам, які постраж�

дали внаслідок аварії на ЧАЕС, необхід�

но звернутися до районних управлінь

праці та соціального захисту населення.

Дізнатися про перелік необхідних доку�

ментів для оздоровлення можна за теле�

фонами: 497�57�15 та 408�01�61
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Постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС столична влада надасть 
безкоштовні санаторно%курортні путівки
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Місця для відпочин за рах но иївсь ої влади можна б де
вибирати зі спис ре омендованих — т т з десято санаторіїв,
що спеціаліз ються на різних видах оздоровлення. Серед них
“Лісова пісня” Волинсь ій області, “То арі” С мсь ій облас-
ті, “Мошно ір’я” Чер ась ій області.

До Дня Незалежності меш анці б дин ів на проспе ті Гри орен а отримають новий с вер з фонтаном
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Новини

Голова КМДА Олександр Попов 
привітав працівників сфери торгівлі
“Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем працівни ів тор ів-

лі. Ви є представни ами однієї з наймасовіших професій, я а по ли-
ана щоденно задовольняти нас щні потреби ромадян. Наполе ли-
вість, майстерність, професіоналізм ожно о працівни а — від про-
давця, менеджера до енерально о дире тора — є невід’ємною с ла-
довою спішно о розвит нашо о міста та держави. Ви вносите свій
ва омий внесо форм вання імідж держави я раїни з європей-
сь им сервісом, мережею с часних тор овельних за ладів. На вас по-
ладено відповідальне с спільне завдання — забезпечення на висо о-
м рівні попит населення товарах та посл ах. У цей день дозволь-
те побажати вам міцно о здоров’я, спіхів бізнесі, доброб т ва-
ших родинах”,— зазначив олова КМДА своєм вітанні

Компенсаційні виплати в Ощадбанку 
отримали майже 55 тисяч киян
За інформацією Ощадбан , проведення омпенсаційних виплат

в ладни ам Сбербан олишньо о СРСР спішно триває. За алом за
період з 1 червня до 26 липня понад 1 млн 839 тис. в ладни ів отри-
мали виплат на за альн с м 1 млрд 751 млн рн. За важимо, що
серед них майже 55 тисяч иян. До арячої телефонної лінії підтрим и
в ладни ів Сбербан олишньо о СРСР надійшло 4 млн 910 тис.
дзвін ів. 3 млн 720 тис. в ладни ів вже отримали дат та час прове-
дення а т алізації відділеннях бан , а 3 млн 72 тис. осіб вже її здійс-
нили. Ощадбан та ож виплач є омпенсацію межах залиш проін-
де совано о в лад , але не більше 500 рн спад оємцям в ладни ів,
я і померли 2005—2011 ро ах і не отримали омпенсацію, а та ож
я і померли 2012 році, або іншим особам, я і взяли на себе ор ані-
зацію похорон . Наразі омпенсацію вже одержали 391 тис. 322 спад-
оємця на за альн с м понад 190 млн 573 тис. рн. За важимо, що
виплати триватим ть до 25 р дня поточно о ро

Цифра дня

4 079 600 000 
гривень — на таку суму у січні —травні 2012 року столичними буді�
вельниками виконано обсяг робіт  зі зведення будівель і споруд. 

За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Незаконні МАФи ночами вже не встановлюють
Завдя и зла одженій роботі нічних оперативних р п, ор анізова-

них ГУ онтролю за бла о строєм спільно з правоохоронними ор а-
нами, вдалося приз пинити пра ти неза онно о розміщення малих
архіте т рних форм нічний час. Про це в прямом ефірі теле ана-
л “Київ” повідомив Сер ій Садовой, начальни ГУ онтролю за бла-
о строєм КМДА. “Ми приз пинили а тивне встановлення іос ів в
нічний час. Люди, я і нама алися це робити, перестали цим займа-
тися. Але нам потрібно змінювати за онодавство в цьом питанні. Ті
нормативні до менти і сан ції, я і на сьо одні є, недостатні, щоб ми
навели порядо . Ми відпрацювали всі адреси на сьо одні, де іос ів
не повинно б ти, залишилося перевірити території біля двох станцій
метро”,— під реслив посадовець. Сер ій Садовой та ож повідомив,
що на одній з найближчих сесій Київради б де представлено нов
схем розміщення МАФів в Києві, розроблен спільно ГУ онтролю
за бла о строєм, ГУ архіте т ри та містоб д вання та інстит том Ге-
нерально о план

Оздоровлено понад 105 тисяч 
київських дітей
Більше 105 тисяч дітей столиці вже оздоровлені, при плані на цей

рі в 135 тис. чолові . Про це в прямом ефірі теле анал “Київ” по-
відомив Володимир Вов , начальни ГУ справах сім’ї, молоді і спор-
т КМДА. “Щоб отримати п тів , потрібно звертатися до нашо о
правління через районні відділи сім’ї, молоді і спорт . У нас ще є п -
тів и, напри лад, в замісь ий табір “Зміна” Бородянці. Є ще п тів и
в табір “Леле а” (Одесь а область, 10 м від Вил ово о), є п тів и в
“Піонер” (Євпаторія). Для особливо обдарованих дітей нас є ще
певні воти в “Арте ” і “Молодій вардії” на останню змін . Але т т є
нюанс. Ми маємо право виділяти без оштовні п тів и і з відш од -
ванням до 50% тіль и для піль ових ате орій з підтвердженням від-
повідними до ментами. Та ож право на це мають талановиті діти:
напри лад, переможці все раїнсь их зма ань і олімпіад їд ть за 10%
вартості, місь их — за 20%, районних,— за 30%. За 30% від вартості
п тів и їд ть і відмінни и, я і два ро и підтвердж вали свої спіхи та-
белем або почесною рамотою. Та ож за 50% вартості мож ть поїха-
ти на відпочино лідери дитячих і юнаць их ромадсь их ор аніза-
цій”,— під реслив він

Юні кияни відпочиватимуть 
у "Молодій гвардії"
За сприяння секретаря Київради 50 дітей з малозабезпечених родин
оздоровляться у популярному дитячому таборі
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Чимало иївсь их ш олярів під час
літніх ані л оздоровлюються літ-
ніх таборах та санаторіях. Водночас
столиці є бать и, я і не в змозі

придбати своїм дітям п тів и для
відпочин на березі моря. 50 юним
меш анцям із ба атодітних та мало-
забезпечених родин Дніпровсь о о
та Деснянсь о о районів пощастило,
днями їм вр чили подар н ові сер-
тифі ати на відпочино Дитячом
центрі “Молода вардія”.

Завдяки сприянню заступника Київського

міського голови — секретаря Київради Галини Ге�

реги п’ятдесят дітей із багатодітних та малозабез�

печених родин Троєщини та Лісового масиву по�

бувають у легендарному дитячому таборі “Моло�

да гвардія”, що у місті Одеса. Із 9 по 29 серпня юні

кияни матимуть змогу не лише оздоровитися, а й

взяти участь у Х Всеукраїнському дитячому фес�

тивалі “Світ талантів України�2012”.

“Впродовж багатьох років я відправляю діток із

малозабезпечених і багатодітних сімей на відпо�

чинок у літні табори. Позаминулого літа була

сформована група, яка відпочивала в Артеку, а

цього року ми вирішили відправити на оздоров�

лення значно більше дітей і обрали для цього чу�

довий центр “Молода гвардія”,— розповіла “Хре�

щатику” Галина Федорівна.— У цей час там буде

проходити Всеукраїнський фестиваль творчості.

Тож діти, крім відпочинку, зможуть продемон�

струвати свої здібності і таланти. Гадаю, з цього

фестивалю вони привезуть до Києва численні на�

городи і відзнаки”.

Тринадцятирічний Антон Фещенко дуже радіє,

що йому пощастило потрапити до “Молодої гвар�

дії”, про яку він читав багато цікавого. “Я націле�

ний отримати море позитивних вражень, адже

вперше їду у дитячий табір. А “Молода гвардія” —

це просто клас! — з захопленням розповідає хлоп�

чик “Хрещатику”.— Я регулярно приймаю участь

у шкільних і районних олімпіадах із математики,

не у всіх, правда, перемагав, але мені подобається

навчання. У цьому році навіть перейшов у мате�

матичну школу. Гадаю, що гарний відпочинок до�

поможе іще краще вчитися”. Його однолітка Ве�

роніка Томашевська планує не лише цікаво про�

вести час, а й взяти участь у фестивалі “Світ та�

лантів України�2012”, адже дівчина ось уже шість

років активно займається вокалом. А мама дев’я�

тирічного Юри Потієвського сподівається, що

повноцінний курс оздоровлення допоможе її си�

ну подолати астму.

У той час, коли школярі відпочиватимуть, Галина

Герега планує зустрічатися із директорами навчаль�

них закладів зазначених районів з питань підготов�

ки до нового навчального року. Крім того, почина�

ючи із вересня у школах буде започатковано прове�

дення низки різних творчих конкурсів, аби сформу�

вати списки найстаранніших учнів, які своєю пра�

цею, навчанням та талантами заслужать право на

відпочинок у санаторіях у наступному році.

“Цьогоріч ми обирали дітей із малозабезпече�

них та багатодітних родин, адже вони у першу

чергу потребують нашої підтримки,— зазначила

“Хрещатику” Галина Герега.— Водночас плану�

ємо підтримувати найталановитіших учнів столи�

ці, які отримають можливість побувати у найкра�

щих українських санаторіях. Хочеться, аби щоро�

ку якомога більше наших дітей відпочивали. Зі

свого боку я роблю усе можливе, аби наша сто�

лична молодь не залишалася поза увагою”

Завдяки сприянню заступника
Київського міського голови —

секретаря Київради Галини Гереги
50 дітей із багатодітних та
малозабезпечених родин 

Троєщини та Лісового масиву
побувають у легендарному

дитячому таборі "Молода гвардія",
що у місті Одеса

"Картка киянина" — 
три в одному: банківська, 
транспортна та дисконтна
Масштабний соціальний проект у столиці набирає обертів
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У столиці триває процес
видачі “Карт и иянина”.
На адаємо, що цей до -
мент дозволяє отрим вати
до 30% зниж и на лі и в
ом нальній мережі апте
“Фармація” та піль овий
проїзд метрополітені. Та-
ож арт можна ви о-
ристов вати й я бан ів-
сь . На неї з часом мо-
ж ть перерахов вати пен-
сію чи рошові омпенса-
ції. Про це в прямом ефі-
рі теле анал “Київ” пові-
домила заст пни началь-
ни а ГУ праці та соціаль-
но о захист населення
Ірина Стар .

Стати власником соціальної карт�

ки у столиці досить просто — на її

оформлення людині доведеться ви�

тратити близько 20 хвилин й через

два тижні забрати уже готовий доку�

мент. Зауважимо, для пілотного

проекту “Картка киянина” вибрали

категорію найменш соціально захи�

щених громадян, які підпадають під

програму “Турбота. Назустріч ки�

янам”. “Людина має прийти, напи�

сати заяву, наш працівник її сфото�

графує — це займає 15—20 хвилин.

Після цього потрібно прийти уже

через два тижні й витратити 10 хви�

лин — перевірити чи правильно на�

писане прізвище на картці й розпи�

сатися за її отримання”,— роз’яс�

нює Ірина Старук.

Зауважимо, з усіх питань, що сто�

суються реєстрації в системі “Кар�

тка киянина” та процедури її отри�

мання, можна звертатись в районні

управління праці та соціального за�

хисту населення, або ж на гарячу лі�

нію столичного Головного управлін�

ня за номером (044) 404�36�73 чи в

міський сall�центр (15�51). “Картка

видається за місцем реєстрації, в ор�

ганах соціального захисту, але якщо

людині не підходить графік їх робо�

ти — вона може прийти в наше

управління, що на вул. Комарова, 7,

коли їй зручно, й тут її зареєструють

у системі “Картка киянина”,— по�

яснює пані Старук.

Власники “Картки киянина” от�

римують знижку до 30% на 52 види

лікарських препаратів в мережі ап�

тек “Фармація”. Зауважимо, у сто�

лиці поки що лише в 60 аптеках є

термінали для роботи з карткою. На

думку Ірини Старук, трохи згодом

буде помітно, чи потрібно розши�

рювати або зменшувати перелік

найменувань ліків, які нині реалі�

зуються зі знижками.

Додамо, “Картку киянина” також

можна використовувати для пільго�

вого проїзду в метрополітені. Решта

рухомого складу столичного гро�

мадського транспорту поки що не

мають облаштованих терміналів, але

з часом картка запрацює у трамваях,

тролейбусах та автобусах.

Окрім цього, “Картка киянина”,

по суті, є банківською карткою.

“Під час її оформлення громадяни�

ну�пільговику розповідають, що як�

що він не отримує свою пенсію чи

ще якісь фінансові компенсації че�

рез поштові відділення, то можна це

оформити в банку “Хрещатик”.

Банківський додаток закладається

відразу, тобто якщо сьогодні я не хо�

чу ним користуватися, але завтра

передумаю, то зможу оформити так,

щоб гроші (пенсію або інші компен�

сації) перераховували на банківську

установу”,— пояснює пані Старук.

До слова, у місті також планують

впровадити й “Картку школяра”.

Зокрема це дозволить вести облік

учнів, які будуть їздити в метро,

трамваях, тролейбусах, автобусах та

відвідуватимуть різні заходи в сто�

личних музеях

Се ретар Київради Галина Гере а під час вр чення ш олярам Деснянсь о о
та Дніпровсь о о районів подар н ових сертифі атів на відпочино

Власни и "Карт и иянина" отрим ють зниж до 30% на 52 види лі арсь их
препаратів в мережі апте "Фармація"

З усіх питань, що
стосуються реєстрації в

системі "Картка киянина"
та процедури її

отримання можна
звертатись в районні
управління праці та
соціального захисту
населення, або ж на

гарячу лінію столичного
Головного управління за

номером (044) 404�36�73
чи в міський сall�центр

(15�51) 
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Тенденції

Реалізаторам інвестиційних 
проектів обіцяють податкові 
спрощення
Уряд пропон є парламент встанови-

ти с б’є там осподарювання, я і реалі-
зов ють інвестиційні прое ти в пріори-
тетних ал зях е ономі и, став подат-

на приб то підприємств 0% в 2013-
2017 ро ах. Про це с азано в за оно-
прое ті № 11028. При цьом ошти, що
мають б ти сплачені я подато на при-
б то , а м люються на спеціальний ра-
х но підприємства в Державній азна-
чейсь ій сл жбі й направляються на
збільшення обся ів виробництва, від-
новлення матеріально-технічної бази й
впровадження новітніх техноло ій, а та-
ож на виплат зал чених на ці цілі ре-
дитів. Та ож за онопрое т передбачає,
що інвестори під час імпорт обладнан-
ня, що не ви отовляється в У раїні, ма-
ють надавати подат овий ве сель я
сплат подат на додан вартість,
стро по ашення ве селя — 60 днів. Від-
повідно до за онопрое т , інвестицій-
ним пріоритетній ал зі е ономі и вва-
жається прое т, де за альна ошторис-
на вартість перевищ є с м , е вівалент-

н 3 млн євро для с б’є тів вели о о
підприємництва, 1 млн євро — серед-
ньо о, 0,5 млн євро — мало о.
Відповідно до встановлених ритеріїв,
іль ість створених нових робочих місць
для працівни ів, безпосередньо задіяних
виробничих процесах, має перевищ -

вати 150 осіб для с б’є тів вели о о під-
приємництва, 50 — середньо о, 25 —
мало о. Крім то о, середня заробітна
плата працівни ів повинна в 2,5 раз пе-
ревищ вати обся мінімальної заробітної
плати, встановленої за оном на 1 січня
звітно о (подат ово о) ро

Значного подорожчання цукру 
не буде

Національна асоціація “У рц ор” ви-
лючає різ е подорожчання ц р в по-
точном році. Про це повідомив олова
асоціації Ми ола Ярч . “Обвально о по-
дорожчання не б де”,— с азав він. З йо-
о слів, незначне подорожчання ц р
можливе через підвищення вартості йо о
виробництва. Пан Ярч точнив, що оп-
тові ціни мож ть вирости з 6 ривень/
до 6,5-7 ривень найближчим часом, а

потім новий рожай їх під ори є.
“У рц ор” про ноз є виробництво ц р
близь о 1,7 млн тонн в 2012/2013 мар е-
тин овом році, передають У раїнсь і
новини

НБУ радить зберігати кошти 
у гривні

Про це повідомила дире тор ене-
рально о департамент рошово- ре-
дитної політи и НБУ Олена Щерба ова.
“Позиція НБУ незмінна. Ми ре оменд -
ємо збері ати заощадження в ривні.
В лади б дь-я ій іноземній валюті — це
валютні ризи и”, — зазначила вона. Зі
слів дире тора департамент , сьо одні
весь світ спостері ає за сит ацією в Єв-
розоні, очі ючи, я поведе себе євро.
“Ми всі бачимо, я і зміни відб вались з
цією валютою за останні півро . Але та-
ож роз міємо, що під час б дь-я о о
подальшо о сценарію, б дь-я о о роз-
вит подій знайд ться шляхи виход з
цієї сит ації — і сит ація нормаліз ється.
Існ ють е ономічні підстави для зміцнен-
ня цієї валюти”, — під реслила Щерба-
ова. Разом з тим вона додала, що сит -

ація з рсом ривні до долара восени
перед і після виборів б де залежати від
настрою населення. “Ми постараємося
мініміз вати всі ризи и. Населення б де
с пов вати валют , я що не б де впев-
нене в політиці раїни. На сьо одні та их
фа торів немає”, — додала е сперт

Вітчизняні аеропорти збільшили
кількість польотів

У червні нинішньо о ро Державне під-
приємство обсл ов вання повітряно о
р х “У раерор х” збільшило іль ість по-
льотів в 5-ти аеропортах 4-х міст, що
приймали чемпіонат Євро-2012, на
31,6% — до 17 892 польотів порівняно із
червнем мин ло о ро . Зо рема під час
проведення чемпіонат б ла забезпечена
та а іль ість вильотів і посадо , що здійс-
нили раїнсь і й іноземні авіа омпанії в
аеропортах: “Бориспіль” — 9 784 (більше
на 2,9% порівняно з червнем мин ло о
ро ), “Донець ” — 2 576 (більше на
79,4%), “Хар ів” — 1 374 (більше на
77,3%), “Київ” (Ж ляни) — 2 750 (більше
на 132,9%), “Львів” — 1 408 (більше на
103,5%), повідомляють Українські новини 

Податкова міліція припинила 
переведення за кордон $ 32 млн
Столичне підприємство неза онно виве-

ло за ордон понад $ 32 млн. Це з’яс ва-
лось під час розслід вання римінальної
справи щодо хилення від сплати подат ів
в особливо вели их розмірах, пор шеної
за матеріалами подат ової міліції Свято-
шинсь о о район . Я встановили подат-
івці, ерівни и фірми, я і займаються е с-
портом зернових, лали з власним інвес-
тором зі Швейцарії редитн од , де рі-
вень відсот ової став и б в значно вищим
від існ ючо о на редитном рин . Крім
то о, за рах но валютних оливань під-
приємство неза онно збільшило валові ви-
трати, в лючивши до них рсові різниці по
отриманій позиції. За рез льтатами пере-
вір и підприємств б ло донараховано
майже 10 мільйонів подат на приб то , а
за алом із фінансовими сан ціями —
близь о 17 мільйонів ривень. Наразі о-
т ється позов до Господарсь о о с д що-
до визнання цієї редитної оди недійс-
ною. За даними подат ової міліції, з почат-

ро виявлено 10 подібних фа тів, с ма
неза онно виведених оштів за ордон по
я их перевищила $ 353 мільйони

Будівельні 
афери — як їх
уникнути?
Конфедерація будівельників
озвучила попередній список 
недобросовісних компаній
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

У раїнсь ий б дівельний рино хоче самоочиститися від
оле -аферистів, я і не ативно впливають на за альний
імідж ал зі. Для цьо о в Конфедерації б дівельни ів
запропон вали за вичерпним перелі ом ритеріїв ви-
значити “чорний списо ” заб довни ів.

На даний момент в Україні нараховується до 800 об’єктів проблемно�

го будівництва. Більшість з них знаходиться в Києві. У КБУ вважають,

що такими діями підривається імідж будівництва загалом, тому в інтере�

сах усіх мінімізувати наслідки будівельних афер. “Ми хочемо вислухати

пропозиції всіх учасників ринку, а вже потім на законодавчому рівні ре�

алізувати їх”, — заявив “Хрещатику” голова ради директорів Конфеде�

рації будівельників України Лев Парцхаладзе.

Першим кроком з реалізації цього проекту став попередній “чорний

список” недобросовісних компаній�забудовників. Їх відібрали за таки�

ми критеріями: не здано в експлуатацію 20% і більше об’єктів житлово�

го фонду, доведене невиконання взятих договірних зобов’язань, доведе�

ні факти (за рішенням суду) фінансових махінацій, будівництво без до�

звільних документів, порушення будівельних норм та ін. Таким чином

до попереднього “чорного” переліку потрапили 34 будівельні компанії.

Як зазначив голова ради директорів КБУ Лев Парцхаладзе, потрапивши

в “чорний список”, у компанії виникнуть відчутні проблеми організа�

ційно�технічного характеру. Йдеться, зокрема, про отримання кредит�

них коштів, підтримку Конфедерації, держави і довіру населення.

Основною умовою виходу з “чорного списку”, за задумом авторів, ста�

не сумлінна і стабільна робота компанії протягом року. Як підкреслив

член ради директорів КБУ Олексій Кулагін, створення “чорних списків”

стане актом професійного очищення для Конфедерації.

Крім цього, протягом двох наступних місяців Конфедерація планує

надати парламенту новий законопроект, розроблений спільно з правоза�

хисниками, громадськими організаціями та представниками органів

влади, який допоможе вирішити проблему недобросовісних забудовни�

ків. Відомо, що в документі буде прописана процедура, внаслідок якої

недобросовісна компанія буде позбавлена права на об’єкт. В результаті

недобудова перейде у власність держави, яка завершить його будівниц�

тво.

Також Конфедерація пропонує передбачити в новому законі поперед�

ню реєстрацію квартир, щоб уникнути їх повторного перепродажу зло�

вмисниками, та обов’язкове страхування житлової площі перед купів�

лею для гарантованого виконання забудовником всіх зобов’язань перед

інвестором.

Для того, щоб уникнути будівельних афер при купівлі житла, фахівці

радять досконало вивчати документи і співпрацювати із забудовником.

Варто здійснити повний аудит компанії — її авторитетність на ринку, на�

явність документів на землю, дозволів на будівництво тощо. В угодах з

забудовником повинні бути чітко визначені строки здачі об’єкта в екс�

плуатацію, а також посилання на конкретну квартиру, в яку ви вкладаєте

гроші. Сплачувати кошти фахівці радять лише тоді, коли в рахунках про�

писано цільове призначення платежу, воно мусить мати пряме відно�

шення до об’єкта інвестування
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Нові бюджетні рейси до Італії
Єдиний в Україні лоукост�авіаперевізник планує відкрити рейси 
до Мілана з Києва та Львова

Бюджетні рейси до Мілана почнуть курсувати з 29 жовтня цього року, але

вже зараз на сайті компанії можна бронювати на них квитки. Перші проїзні

документи продадуть за акційними цінами, далі вартість перельоту дещо зрос�

те. Про це повідомила менеджер з комерційної діяльності “Візз Ейр Україна”

Наталія Артемова. “Італійський ринок був для нас завжди потенційним. Наш

напрямок Київ — Венеція показав гарний пасажиропотік, думаю, що Мілан

також не розчарує”, — прокоментувала “Хрещатику” Наталія Артемова. Крім

того, компанія заявила про наміри поповнити свою київську базу ще одним лі�

таком — Airbus A320. За словами генерального директора компанії “Візз Ейр

Україна” Акоша Буша, це збільшить інвестиції в розвиток українського повіт�

ряного флоту на $240 млн дол.

“Приріст нашої лоукост�інфраструктури зумовить збільшення попиту з бо�

ку іноземців, які хочуть відвідати Україну, і навпаки — українців, які подоро�

жують іншими країнами. Ми й надалі будемо аналізувати нові можливості,

щоб запропонувати більше напрямків з інших українських міст за найнижчи�

ми цінами”, — відзначив Акош Буш.

Відомо, що у 2011 році “Візз Ейр Україна” збільшила перевезення пасажи�

рів на 4,4% або на 24 тис.— до 570 тис. осіб. У планах компанії на 2013 рік —

перевезти своїми потужностями до одного мільйона пасажирів. Загалом во�

на здійснює перельоти за 17�ма напрямками: 14 із Києва та 3 зі Львова.

Зазначимо, що Міністерство інфраструктури має намір підтримати ло�

укост�авіалінії на законодавчому рівні, вперше пропонуючи встановити чіт�

кі критерії їх віднесення до таких. Зокрема проект постанови Кабміну “Про

деякі питання стимулювання розвитку низькобюджетних пасажирських

авіаційних перевезень” пропонує доручити уповноваженим держорганам

всіляко сприяти появі в Україну авіакомпаній, що працюють на основі низь�

кобюджетної бізнес�моделі. Аеропортам можуть доручити обслуговувати та�

кі компанії за рахунок доходів, отриманих від неавіаційної діяльності,

Державіаслужбі — задовольняти всі заявки на виконання рейсів, що надхо�

дять від лоукостів.

Також постановою будуть закріплені критерії, на підставі яких компанію

можна буде віднести до лоукост. Авіаперевізник, що відповідає цим крите�

ріям, отримає право на пільги зі сплати аеропортових зборів: встановлюва�

ти їх для таких компаній самостійно отримають право аеропорти.

Запропоновані заходи допоможуть знизити вартість авіаперельотів і зро�

бити послуги авіакомпаній більш доступними, вважають в Мінінфраструк�

тури. Водночас і держава отримає свою користь — за рахунок збільшення

пасажиропотоку будуть рости прибутки аеропортів.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Борис Колесніков заявляв,

що на український ринок може прийти ірландська лоукост�авіакомпанія

“Ryanair”. Йшлося, зокрема, про здійснення прямих рейсів Київ — Дуб�

лін

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Авіа омпанія “Візз Ейр У раїна” анонс вала від риття
нових рейсів Мілан з Києва та Львова. Перельоти б -
д ть здійснюватися тричі на тиждень: понеділо , се-
ред і п’ятницю. Наразі омпанія о олосила про а ційн
мінімальн вартість поїзд и — 261 ривня за один рейс.

Ділові новини

Обороти підприємств роздрібної торгівлі мо�

жуть істотно збільшитися, завдяки активному

використанню POS�терміналів, установлених

торговими точками до Євро�2012. За статисти�

кою, прийом карток збільшив грошовий обіг

торгово�сервісного підприємства на 20�40%

уже протягом першого року після встановлення

POS�термінала.

Нагадаємо, згідно з постановою уряду № 878

від 29.10.2010 р., всі підприємства сфери послуг,

громадського харчування та продажу товарів,

які мають площу понад 20 кв. м (а також АЗС

меншою площею), що працюють в містах з на�

селенням понад 25 тис. чоловік, зобов’язані бу�

ли облаштувати POS�термінали ще до кінця

2011 р.

За словами учасників ринку, реалізація цієї

постанови на практиці виявилася справою доб�

ровільною — відповідальність за її невиконан�

ня в документі не прописана. Однак коли тор�

говельні мережі та окремі підприємці почали

активно готуватися до європейської першості з

футболу, кількість встановлених терміналів

стрімко зросла.

“Більшість невеликих компаній визнала це

навіть не обов’язком, а життєвою необхідністю.

Тим більше, що платити за саме устаткування та

його встановлення їм не доводиться — торгові

точки сплачують тільки комісію за прийом пла�

тежів, проведених за допомогою платіжних

карток”, — зазначила “Хрещатику” директор

Департаменту роздрібного бізнесу ВАТ “КБ”

Південкомбанк” Ірина Бойко. Вона додала, що

для банку при установці POS�терміналу важли�

во лише, щоб у торговця був певний мінімаль�

ний рівень об’єма продажів.

У свою чергу психологи кажуть, що наявність

POS�терміналу стимулює покупців — власників

платіжних карток — до незапланованих поку�

пок, оскільки вони не обмежені наявною у них

готівкою. Відзначимо, що за даними НБУ, ста�

ном на 1 квітня 2012 року в Україні нараховува�

лося 101,6 тис. торгових POS�терміналів. При�

ріст у порівнянні з аналогічним періодом мину�

лого року склав більше 27%. За даними Держ�

стату, у першому півріччі нинішнього року обо�

роти роздрібної торгівлі склали 355,6 млрд грн.

Торік вони були на 20% нижчими і становили

295,6 млрд грн

Електронний грошообіг зростає
Встановлення POS�терміналів сприяє збільшенню оборотів 
роздрібної торгівлі на 20–40%
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

В рам ах чемпіонат Євро-2012
раїнсь і мережі роздрібної тор івлі

збільшили іль ість POS-терміналів.
Е сперти аж ть, що по пцям це
додало зр чності, а омпаніям —
приб т ів.
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Якщо сім’я потребує соціальної

допомоги та їй бракує вільного часу

для всебічного розвитку дитини, то

саме цей навчальний заклад гото�

вий допомогти у вирішенні нагаль�

них проблем. Як зазначила “Хре�

щатику” Тамара Манько, директор

спеціалізованої школи�інтернату

№ 14, головним завданням на�

вчального закладу є виховання та

навчання дітей, розвиток їх при�

родних здібностей, формування со�

ціально зрілої особистості. У цьому

освітянському закладі дітей навча�

ють комп’ютерним технологіям,

іноземним мовам (англійській та

французькій), допомагають форму�

вати власний світогляд.

Учні мають можливість перебува�

ти у школі�інтернаті цілодобово, з

понеділка по п’ятницю. Завдяки

цьому, у вчителів є багато часу на

позаурочну діяльність і виховання.

Діти здобувають знання, розвиваю�

ться фізично і творчо. “Від якості

умов — до якості освіти, від якості

освіти — до способу життя”,— таке

кредо педагогів школи�інтернату.

Окрім іншого, освітянський ко�

лектив системно працює над вияв�

ленням обдарованих дітей і ство�

ренням відповідних умов для їх на�

вчання і виховання. Два роки тому

загальноосвітня школа�інтернат

№ 14 була реорганізована в спеціа�

лізовану школу�інтернат з поглиб�

леним вивченням предметів худож�

ньо�естетичного циклу, що дозво�

ляє дітям виявити і розвивати за�

кладені природою здібності. Цьому

сприяє введення у навчальному за�

кладі нових предметів художньо�ес�

тетичного напрямку, таких як жи�

вопис, ліплення, декоративне мис�

тецтво, художня праця, театральне,

декоративно�ужиткове та візуальне

мистецтво, етнодизайн.

Дозвілля у творчих гуртках
та спортивних секціях

Перевагою навчального закладу є

те, що учні досить багато часу спіл�

куються з педагогами. Зокрема під

час свого дозвілля вони мають змогу

самореалізуватися у різноманітних

гуртках та спортивних секціях, як�то

хорова студія, танцювальний та дра�

матичний гуртки, гурток образо�

творчого мистецтва, ляльковий те�

атр (українською, французькою та

англійською мовами), гурток дизай�

ну та пошиття одягу, комп’ютерний

дизайн, спортивні секції з баскетбо�

лу, волейболу, футболу, плавання,

міні�футболу та спортивного танцю.

Традиційно команди різних віко�

вих категорій беруть участь у турнірі з

футболу “Ти не один”, який органі�

зовує Федерація футболу Києва за

підтримки Міносвіти України. Цього

року турнір був складовою Кубка

України з футболу Євро�2012 серед

школярів. До речі, двоє учнів школи�

інтернату супроводжували зіркових

гравців на поле під час Євро�2012.

Крім того, діти опановують тут

всебічні побутові навички та при�

вчаються до здорового режиму дня.

Велика увага приділяється прове�

денню у школі�інтернаті ранкової

гімнастики, яка заряджає бадьоріс�

тю школярів на весь день.

До того ж, у навчальному закладі

створено належну оздоровчу базу:

тут є спортивний та тренажерний

зали, стадіон, баскетбольний та во�

лейбольний майданчики, футболь�

не поле, тенісні столи. Це дає змо�

гу проводити фізкультурно�спор�

тивні заняття протягом дня та у по�

заурочний час. Учні школи само�

стійно роблять висновки, що фі�

зично здорова та загартована лю�

дина почувається впевненіше і має

більші можливості у професійному

виборі.

Вибір професії

Оскільки школа�інтернат № 14

надає базову середню освіту, то

шкільна адміністрація активно

сприяє працевлаштуванню або по�

дальшому навчанню своїх підопіч�

них, а також співпрацює з вищими

навчальними закладами столиці.

Велика увага приділяється і різно�

манітним видам профорієнтаційної

роботи. Також при закладі працює

“Школа успіху”, що влаштовує зу�

стрічі з успішними людьми різних

професій: художниками, письмен�

никами, спортсменами, банкірами,

податківцями, медиками, науков�

цями. Для дітей організовують екс�

курсії на виробництва, у музеї, теат�

ри, художні галереї, запрошують до

участі у соціальних проектах, що

сприяє їх соціальній адаптації та

вибору майбутньої професії.

У школі�інтернаті — 
як вдома

Побутові умови перебування ді�

тей в закладі наближені до домаш�

ніх: затишні спальні на дві особи,

ігрові та побутові кімнати, відеозал,

чотирьохразове харчування. До ре�

чі, у поточному році з міського бю�

джету на покращення побутових

умов закладу було виділено майже

300 тис. грн.

Та найбільшим досягненням

школи є оздоровчо�лікувальна ді�

яльність: двічі на рік проводиться

медичне обстеження школярів.

Крім того, цього року при школі

працював безкоштовний літній

оздоровчий табір із санаторним

харчуванням.

Вчителі допомагають вихован�

цям школи усвідомити, що навчан�

ня — це клопітка інтелектуальна

праця, кінцевим результатом якої є

вміння людини успішно розв’язу�

вати проблеми, з якими вона сти�

кається щодня. Даруючи свою лю�

бов, турботу, створюючи належні

умови для навчання та розвитку,

викладачі школи�інтернату № 14

виховують у дітей впевненість у со�

бі та бажання стати успішною лю�

диною

Іоанн Багатостраждальний, Печерський
Подвижник розповідав, що від

самої юності багато страждав, муче�

ний плотською похітью, й ніщо не

могло позбавити від неї — ні голод,

ні спрага, ні важкі вериги. Тоді пре�

подобний пішов до печери, де спо�

чивали мощі преподобного Анто�

нія, та щиро молився святому отцю.

Через добу багатостраждальний

Іоанн почув голос: “Іоанн! Тобі тре�

ба зачинитися тут, щоб хоча б неба�

ченням й мовчанням послабити по�

хіть, й Господь допоможе тобі мо�

литвами Своїх преподобних”. З того

часу святий оселився в печері, та

тільки через 30 років переміг плот�

ську пристрасть. Напруженою й

жорстокою була боротьба, тернис�

тим шляхом йшов преподобний до

перемоги. Іноді хотілося йому по�

кинути затвор, та згодом він зва�

жився на ще більший подвиг. Свя�

тий воїн Христов викопав яму й з

настанням Великого посту вліз в неї

та засипав себе землею до плечей.

Весь пост він провів в такому поло�

женні, але жар пристрасті як й рані�

ше не залишав його великотрудну

плоть. Ворог людського спасіння

неодноразово страшив подвижни�

ка, бажаючи вигнати його з печери.

Одного разу навіть страшний змій,

дихаючи полум’ям, обсипаючи іс�

крами, намагався поглинути свято�

го. Кілька днів тривали дії лукавого.

В ніч Воскресіння Христового змій

захопив голову преподобного у

свою пащу. Тоді святий Іоанн крик�

нув з глибини серця: “Господи Боже

мій й Спасителю мій! Чому залишив

Ти мене? Помилуй мене Ти, Єдиний

Людинолюбець; визволи мене від

нещадного беззаконня мого; визво�

ли мене від пащі ворога мого: блис�

ни блискавку та прожени його”.

Раптом блиснула блискавка, й змій

зник. Божествене світло осяяло

подвижника. Святий вклонився й

сказав: “Господи! Навіщо Ти зали�

шав мене так довго мучитися?” “По

силі терпіння твого,— була відпо�

відь,— навів Я на тебе спокусу, щоб

ти був випалений, як золото; міц�

ним та сильним слугам призначає

пан важку роботу, а немічним й

слабким — легку”. Помер препо�

добний близько 1160 року. Святі мо�

щі його спочивають в Антонієвих

печерах.

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної
церкви

У Голосієво відзначили 
День працівника торгівлі 
та ресторанного 
господарства
Вихідними в У раїні відзначали День праців-

ни ів тор івлі та ресторанно о осподарства. З
на оди цьо о свята відб лась рочиста з стріч

ерівництва Голосіївсь о о район та народно о деп тата У раїни
І оря Лисова з представни ами підприємств тор івлі та ресторан-
но о осподарства Голосієва. Заст пни олови РДА В. Циба приві-
тав прис тніх зі святом та на олосив на важливом значенні тор ів-
лі в розвит район . Кращі підприємства б ли відзначені подя ами
олови та Почесними рамотами Голосіївсь ої РДА. Із вітальним
словом зверн вся до прис тніх і президент Бла одійно о фонд
“Рідне місто моє” І ор Лисов. Він вр чив представни ам тор овель-
ної ал зі цінні подар н и. Справжній свят овий настрій подар вали
всім прис тнім своїми вист пами народний артист У раїни О. Васи-
лен о, засл жена артист а У раїни О. Л ашова, театр пісні “Дже-
рела”, ла реати міжнародних та все раїнсь их он рсів Тим р Ус-
манов та Юлія Антипен о. На адаємо, що на території Голосіївсь о-
о район ф н ціон є 684 підприємства тор івлі (174 з тор івлі про-
довольчими товарами та 510 — з тор івлі непродовольчими товара-
ми) і 305 об’є тів ресторанно о осподарства. Мережа об’є тів по-
б тово о обсл ов вання населення район с ладає 514 одиниць,
де працює 2552 особи

У Деснянському районі 
обговорювали соціальні 
ініціативи Президента 
щодо забезпечення громадян 
доступним житлом
У Деснянсь ій райдержадміністрації під оло-

в ванням першо о заст пни а олови Деснян-
сь ої РДА Вадима Костючен а відб лася з стріч з меш анцями
район , я і переб вають на вартирном облі , з питання впрова-
дження соціальних ініціатив Президента У раїни щодо здешевлення
вартості іпотечних редитів для забезпечення дост пним житлом
ромадян, я і потреб ють по ращення житлових мов. На з стрічі
та ож б ли прис тні заст пни начальни а ГУ житлово о забезпе-
чення КМДА Іван Стас, заст пни дире тора Іпотечно о центр в
Києві та Київсь ій області Державної спеціалізованої фінансової с-
танови “Державний фонд сприяння молодіжном житловом б дів-
ництв ” Віталій Лисен о, начальни відділення № 2 а ціонерно о
бан “У р азбан ” Ма сим Ро лєв, ер ючий філією Деснянсь о о
відділення № 8451 м. Києва а ціонерно о товариства “Ощадбан ”
Ві тор Мач лін.
“На сьо одні державі вже запроваджено редитно-фінансовий

механізм, я ий арант є отримання піль ово о редит для при-
дбання житла. Цей механізм розроблено в межах реалізації соці-
альних ініціатив Президента У раїни Ві тора Ян овича,— пояснив
прис тнім Вадим Костючен о.— Першими часни ами про рами
вже стали чотири родини з Деснянсь о о район , я і до цьо о пе-
реб вали на вартирном облі . Ще близь о 200 родин з числа
чер ови ів претенд ють на часть цій про рамі”.
На адаємо, що з метою більш широ о о інформ вання населення

районний відділ по облі та розподіл житлової площі (в л. Баль-
за а, 64) проводить прийом ромадян з питань здешевлення варто-
сті іпотечних редитів щодня робочі одини (довід и за тел. 530-
07-01, 546-78-88)

Для підприємців Оболоні 
прокуратура відкрила 
“гарячу лінію”
На ви онання розпорядження Генерально о

про рора У раїни з метою отримання інфор-
мації від с б’є тів підприємниць ої діяльності
про можливі фа ти неза онно о втр чання ді-

яльність підприємств, станов, ор анізацій, інших осподарюючих
с б’є тів з бо онтролюючих та правоохоронних ор анів про -
рат рі Оболонсь о о район столиці від рито телефонн “ аряч лі-
нію” для підприємців. Повідомлення с б’є тів підприємниць ої ді-
яльності про фа ти можливих протиправних дій ор анів онтролю та
правоохоронних ор анів приймаються в робочі дні з 9-ї до 18-ї о-
дини за телефоном: 464-96-02. За та ими повідомленнями б д ть
ор анізов ватися відповідні перевір и, вживатим ться заходи з від-
новлення пор шених прав

Дарничани організували вечір 
пам’яті поета, актора та співака 
Володимира Висоцького
В К льт рно-мистець ом центрі Дарниць о о

район (в л. Рев ць о о, 6) відб вся літерат рно-
мистець ий вечір, присвячений Дню пам’яті Во-
лодимира Висоць о о. У заході прийняли часть:

поетеса — Віолетта Дворець а; барди — Жорж Шанаєв, Єв ен Ште-
фан, Володимир Петровсь ий та інші поважні ості. Вечір відб вся на
висо ом х дожньом рівні, прис тні подя вали ви онавцям за ч до-
вий настрій, подарований во альними вист пами. Крім то о, К льт р-
но-мистець ом центрі відб лось рочисте від риття вистав и живопи-
с молодо о х дожни а — дарничанина Бо дана Ма арен а. В мис-
тець ом святі приймали часть х дожни и Костянтин Чепі а, Неля Ко-
риць о, майстриня де оративно-при ладно о мистецтва Лариса Ко-
з б. А з м зичним вітанням вист пила ла реат міжнародних он рсів
Оле сандра Видря

Голова Шевченківської РДА
ознайомився з роботою 
одного з найбільших 
туроператорів України

Компанія “Пан У рейн” є одним з найбільших
т роператорів в У раїні і стабільно працює на

т ристичном рин близь о 20-ти ро ів, має широ мереж а ен-
тств по всій раїні. Дире тор омпанії — Ірина Зайчен о з стріла
остей, серед я их та ож б ли перший заст пни олови Шевчен ів-
сь ої РДА Ві тор Давиден о та начальни правління льт ри, т -
ризм та охорони льт рної спадщини район Леся Ма ош о. Гос-
ті о лян ли приміщення т рфірми, ознайомилися з мовами прийо-
м лієнтів, я і план ють т ристичні поїзд и. Сер ій Зімін поці авив-
ся напрям ами діяльності омпанії, поп лярними на сьо одні т ра-
ми, зарплатною політи ою омпанії та співпрацею з авіа омпаніями,
іноземними т роператорами та отелями. За словами ерівни а
“Пан У рейн”, раїнців на сьо однішній день найбільше ці авлять
поїзд и до Європи (відпочино в Іспанії, Італії, Франції та т ри ви-
хідно о дня до Чехії та Бель ії), а та ож подорожі до Гр зії, Крим ,
Т рції та Арабсь их Еміратів.
Т роператор “Пан У рейн” є одним із засновни ів Асоціації ліде-

рів т рбізнес У раїни (з 2007 ро ), входить до ТОП-10 най ращих
авіа омпаній та з 2001 ро є членом Міжнародної асоціації повіт-
ряно о транспорт (IATA) і замовни ом чартерних рейсів до Зальц-
б р (Австрія), Д баї (ОАЕ), о. Тенеріфе (Іспанія) та інших напрям-
ів

Учні ш оли-інтернат приймали часть прое ті "Я – Бере иня" Все раїнсь о о бла одійно о фонд "Талановиті діти – майб тнє У раїни"

Вихованці навчально о за лад мають змо спіл ватися з відомими
особистостями, що допома ає їм подальшом виборі професії.
Нещодавно їх остем б в ф тболіст Оле сандр Шов овсь ий

Новини районів

Благовіст

Школа, де віддають 
серце дітям
У навчальному закладі № 14 вихованці навчаються, 
живуть та активно розвиваються

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

В спеціалізованій ш олі-інтернаті № 14 (Дніпровсь ий
район) з по либленим вивченням предметів х дожньо-
естетично о ци л діти мають можливість не лише здо-
б ти освіт , а й реаліз вати свої численні таланти. А
оловне, вчителі оточ ють їх т рботою та любов’ю і з
дитинства привчають до здорово о способ життя та
допома ають обрати майб тню професію.
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №59 (1078)

ВІВТОРОК,
31 липня
2012 року
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Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлового приміщення 

комунальної власності територіальної громади міста Києва, 
що передане до сфери управління Деснянської районної 

в місті Києві державної адміністрації
Рішення Київської міської ради  № 720/8057 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 Київської міської ради від
22.09.2011 № 34/6250 "Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва", враховуючи прото�
кол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 15.05.2012 № 118, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

№ з/п Повна назва
орендаря, його

форма власності 
та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована площа,

кв. м

Ставка
орендної

плати

Ставка
орендної

плати без ПДВ
у грн. 

за 1 кв. м

Місячна
орендна плата
без ПДВ у грн.

Строк, на який
укладається

договір
оренди

1 2 3 4 5 6 7 8

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
 ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ 
 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД"

1 КИЇВСЬКА МІСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
РОБОТОДАВЦІВ
РИНКІВ, ТОРГІВЛІ
ТА СФЕРИ ПОСЛУГ
Форма власності 

приватна  Форма
фінансування 

змішана

КУРЧАТОВА
АКАДЕМІКА, 5
Деснянський
район,  НБк 
 2

поверховий
Площа, кв. м 

656,7

ГРОМАДСЬКА
ПРИЙМАЛЬНЯ
ДЕПУТАТА КИЇВРАДИ
ГЕРЕГИ Г. Ф.


50.0

47,6
1 поверх 
Площа, кв. м
97,60 
 1 грн. на рік 12,62 1231,38 12 місяців

1. Передати в оренду без проведення конкурсу нежитлове приміщення
комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з додатком.

2. Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації укласти в
установленому порядку договір оренди нежитлового приміщення кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва згідно з пунктом 1
цього рішення.

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

Заступник міського голови �
секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови �
секретар Київради Г. Герега

Про передачу в оренду нерухомого майна комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та внесення змін до рішення 

Київської міської ради від 31.03.2011 № 100/5487
Рішення Київської міської ради № 856/7092 від 15 грудня 2011 року № 856/7092

Відповідно до параграфа 1 глави 58 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самовря�
дування в Україні", частини четвертої статті 3 Закону України "Про приватизацію державного майна", Закону України "Про при�
ватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", статей 5, 9 Закону України "Про оренду державного та кому�
нального майна", рішення Київради від 22.09.2011 № 34/6250 "Про затвердження Положення про оренду майна територіальної
громади міста Києва" Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

№ п/п Назва об'єкта Адреса об'єкта Площа, кв. м Примітки

66 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Межигірська, 23/22, літ. "А" 1114,0

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.
Київський міський голова

Л. Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської ради

15.12.2011 № 856/7092

ПЕРЕЛІК
юридичних осіб, яким передається в оренду нерухоме майно 

територіальної громади міста Києва

№ п/п Повна назва
орендаря, його форма

власності та форма
фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована
площа, кв. м

Ставка орендної
плати

Строк, на який
укладається

договір оренди

Ухвалили:

1 2 3 4 5 6 7

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ 
 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ЮСТИЦІЇ У МІСТІ КИЄВІ
Форма власності 

державна Форма
фінансування 

бюджетна

МЕЖИГІРСЬКА, №
23/22, ЛІТ. А
Подільський район,
НБк 
 2
поверховий,
адміністративне,
підвал 
Площа, кв. м 

1114,00

БЮДЖЕТНІ
УСТАНОВИ

1 поверх 
 160,20 
2 поверх 
 143,00
підвал 
 127,00
Площа, 
кв. м 
 430,20

1 грн. на рік 2 роки 364 дні Надати дозвіл

Додаток 
до рішення Київської міської ради

12.07.2012 № 720/8057

ПЕРЕЛІК
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

що передані до сфери управління Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації, які передаються в оренду без проведення конкурсу

1. Передати в оренду Головному управлінню юстиції у місті Києві нерухоме майно комунальної власності територіальної громади міста Києва згід�
но з додатком.

2. У Переліку об'єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом
продажу на аукціонах, додатка 1 до рішення Київради від 31.03.2011 № 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної гро�
мади міста Києва на 2011�2012 роки" виключити позицію 66, а саме:

Заступник міського голови �
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 02.12.2010 
№ 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної 

громади міста Києва" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради № 855/7091 від 15 грудня 2011 року 

Відповідно до статті 7 Закону України "Про столицю України � місто�герой Київ", Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", враховуючи матеріали технічної інвентаризації нежилих приміщень, виконані комунальним підприємством "Київське
міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна", з метою прискорення привати�
зації об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про
питання комунальної власності територіальної громади міста Киє�
ва" (із змінами та доповненнями) зміни та доповнення, що дода�
ються.

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

Київський міський голова
Л. Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської ради

15.12.2011 № 855/7091

Зміни та доповнення до рішення Київради від 02.12.2010 № 284/5096 
"Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва" 

(із змінами та доповненнями)

1. Внести зміни у додаток 2 до рішення, а саме: графу 6 позиції 124
розділу 1.1.а "ЖИТЛОВИЙ ФОНД" таблиці 7 "ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
доповнити цифрами "316,3".

2. Внести зміни у додаток 7 до рішення, а саме: графу 6 позиції 491

розділу 1.1.а "ЖИТЛОВИЙ ФОНД" таблиці 7 "ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
доповнити цифрами "487,1".

Заступник міського голови �
секретар Київради Г. Герега

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва майна та передачу його 

до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій
Рішення Київської міської ради  № 28/7365 від 26 січня 2012 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частини другої статті 11 Закону України "Про столицю України � міс�
то�герой Київ", частини п'ятої статті 16, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпо�
рядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 "Про питан�
ня організації управління районами в місті Києві", враховуючи звернення Київського міського центру соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2011 № 04/0888
та від 16.09.2011 № 04/1172, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної громади міста
Києва майно згідно з переліком, зазначеним у додатку 1 до цього рішен�
ня.

2. Передати до сфери управління Шевченківської, Дарницької, Дніп�
ровської, Подільської, Святошинської, Солом'янської районних в місті Ки�
єві державних адміністрацій майно, що знаходиться на балансі Київсько�
го міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
разом з Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) та районними в місті Києві державними адміністра�
ціями здійснити в установленому порядку передачу майна, зазначеного у
пункті 1 цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань власності.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Додаток 1
до рішення Київради

26.01.2012 № 28/7365

Перелік
майна, що зараховується до комунальної власності територіальної громади міста Києва

№
п/п

Назва (найменування) майна Дата
введення в

експлуатацію

К�ть,
шт.

Первісна
вартість,

грн.

Знос, грн. Залишкова
вартість,

грн.

1 2 3 4 5 6 7

1 Персональний комп'ютер "Flagman" Intel Core 2 Duo 7 жовтня 
2009 року

1 5482,00 1096,50 4385,50

2 Портативний комп'ютер Samsung R 517 Intel Core Duo 7 жовтня 
2009 року

1 6333,00 1266,60 5066,40

3 Мультимедійний проектор Epson EB
S6 7 жовтня 
2009 року

1 3854,00 770,75 3083,25

4 Факс Panasonic KX
FC228UA
T 7 жовтня 
2009 року

1 1720,00 344,00 1376,00

5 Копіювальна машина Gestetner SP 1000S 7 жовтня 
2009 року

1 1129,00 225,75 903,25

6 Екран для проектора Sopar 7 жовтня 
2009 року

1 1832,00 366,50 1465,50

7 Телевізор LG 29FS7R№X 7 жовтня 
2009 року

1 2199,00 439,75 1759,25

8 DVD
VHS Combo LG DC778 7 жовтня 
2009 року

1 1832,00 366,29 1465,71

9 Принтер А4 Samsung ML
1641 7 жовтня 
2009 року

1 771,00 77,14 693,86

10 Факс Panasonic KX
FC228UA
T 7 жовтня 
2009 року

1 1720,00 344,00 1376,00

11 Телевізор LG 29FS7R№X 7 жовтня 
2009 року

1 2199,00 439,75 1759,25

12 Персональний комп'ютер "Flagman" Intel Core 2 Duo 7 жовтня 
2009 року

1 5482,00 1096,50 4385,50

13 Мультимедійний проектор Epson EB
S6 7 жовтня 
2009 року

1 3854,00 770,75 3083,25

14 Копіювальна машина Gestetner SP 1000S 7 жовтня 
2009 року

1 1129,00 225,75 903,25

15 Екран для проектора Sopar 7 жовтня 
2009 року

1 1832,00 366,50 1465,50

16 Факс Panasonic KX
FC228UA
T 7 жовтня 
2009 року

1 1720,00 344,00 1376,00

17 Принтер А4 Samsung ML
1641 7 жовтня 
2009 року

1 771,00 77,14 693,86

18 Телевізор LG 29FS7R№X 7 жовтня 
2009 року

1 2199,00 439,75 1759,25

19 DVD
VHS Combo LG DC778 7 жовтня 
2009 року

1 1832,00 366,29 1465,71

20 Персональний комп'ютер "Flagman" Intel Core 2 Duo 7 жовтня 
2009 року

1 5482,00 1096,00 4386,00

21 Портативний комп'ютер Samsung R 517 Intel Core Duo 7 жовтня 
2009 року

1 6333,00 1267,00 5066,00

22 Мультимедійний проектор Epson EB
S6 7 жовтня 
2009 року

1 3854,00 771,00 3083,00

23 Факс Panasonic KX
FC228UA
T 7 жовтня 
2009 року

1 1720,00 344,00 1376,00

24 Копіювальна машина Gestetner SP 1000S 7 жовтня 
2009 року

1 1129,00 226,00 903,00

25 Екран для проектора Sopar 7 жовтня 
2009 року

1 1832,00 366,00 1466,00

26 Телевізор LG 29FS7R№X 7 жовтня 
2009 року

1 2199,00 440,00 1759,00

27 DVD
VHS Combo LG DC778 7 жовтня 
2009 року

1 1832,00 366,00 1466,00

28 Принтер А4 Samsung ML
1641 7 жовтня 
2009 року

1 771,00 77,00 694,00

29 Персональний комп'ютер "Flagman" Intel Core 2 Duo 7 жовтня 
2009 року

1 5482,00 1096,00 4386,00

30 Мультимедійний проектор Epson EB
S6 7 жовтня 
2009 року

1 3854,00 771,00 3083,00

31 Копіювальна машина Gestetner SP 1000S 7 жовтня 
2009 року

1 1129,00 226,00 903,00

32 Екран для проектора Sopar 7 жовтня 
2009 року

1 1832,00 366,00 1466,00

33 Телевізор LG 29FS7R№X 7 жовтня 
2009 року

1 2199,00 440,00 1759,00

34 DVD
VHS Combo LG DC778 7 жовтня 
2009 року

1 1832,00 366,00 1466,00

35 Принтер А4 Samsung ML
1641 7 жовтня 
2009 року

1 771,00 77,00 694,00

Заступник міського голови �
секретар Київради Г. Герега

Додаток 2
до рішення Київради

26.01.2012 № 28/7365

Перелік
майна, що передається до сфери управління Шевченківської, Дарницької, Дніпровської,

Подільської, Святошинської, Солом'янської районних в місті Києві державних адміністрацій
та знаходиться на балансі Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

№
п/п

Назва (найменування) майна Дата
введення в

експлуатацію

К�ть, шт. Первісна
вартість, грн.

Знос, грн. Залишкова
вартість, грн.

1 2 3 4 5 6 7

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

1.1 Персональний комп'ютер "Flagman" Intel
Core 2 Duo

7 жовтня 
2009 року

1 5482,00 1096,50 4385,50

1.2 Портативний комп'ютер Samsung R 517
Intel Core Duo

7 жовтня 
2009 року

1 6333,00 1266,60 5066,40

1.3 Мультимедійний проектор Epson EB
S6 7 жовтня 
2009 року

1 3854,00 770,75 3083,25
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1.4 Факс Panasonic KX
FC228UA
T 7 жовтня 
2009 року

1 1720,00 344,00 1376,00

1.5 Копіювальна машина Gestetner SP 1000S 7 жовтня 
2009 року

1 1129,00 225,75 903,25

1.6 Екран для проектора Sopar 7 жовтня 
2009 року

1 1832,00 366,50 1465,50

1.7 Телевізор LG 29FS7R№X 7 жовтня 
2009 року

1 2199,00 439,75 1759,25

1.8 DVD
VHS Combo LG DC778 7 жовтня 
2009 року

1 1832,00 366,29 1465,71

1.9 Принтер А4 Samsung ML
1641 7 жовтня 
2009 року

1 771,00 77,14 693,86

Всього: 9 25152,00 4953,28 20198,72

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

2.1 Факс Panasonic KX
FC228UA
T 7 жовтня 
2009 року

1 1720,00 344,00 1376,00

2.2 Телевізор LG 29FS7R№X 7 жовтня 
2009 року

1 2199,00 439,75 1759,25

Всього: 2 3919,00 783,75 3135,25

3. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

3.1 Персональний комп'ютер "Flagman" Intel
Core 2 Duo

7 жовтня 
2009 року

1 5482,00 1096,50 4385,50

3.2 Мультимедійний проектор Epson EB
S6 7 жовтня 
2009 року

1 3854,00 770,75 3083,25

3.3 Копіювальна машина Gestetner SP 1000S 7 жовтня 
2009 року

1 1129,00 225,75 903,25

3.4 Екран для проектора Sopar 7 жовтня 
2009 року

1 1832,00 366,50 1465,50

3.5 Факс Panasonic KX
FC228UA
T 7 жовтня 
2009 року

1 1720,00 344,00 1376,00

3.6 Принтер А4 Samsung ML
1641 7 жовтня 
2009 року

1 771,00 77,14 693,86

Всього: 6 14788,00 2880,64 11907,36

4. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

4.1 Телевізор LG 29FS7R№X 7 жовтня 
2009 року

1 2199,00 439,75 1759,25

4.2 DVD
VHS Combo LG DC778 7 жовтня 
2009 року

1 1832,00 366,29 1465,71

Всього: 2 4031,00 806,04 3224,96

5. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

5.1 Персональний комп'ютер "Flagman" Intel
Core 2 Duo

7 жовтня 
2009 року

1 5482,00 1096,00 4386,00

5.2 Портативний комп'ютер Samsung R 517
Intel Core Duo

7 жовтня 
2009 року

1 6333,00 1267,00 5066,00

5.3 Мультимедійний проектор Epson EB
S6 7 жовтня 
2009 року

1 3854,00 771,00 3083,00

5.4 Факс Panasonic KX
FC228UA
T 7 жовтня 
2009 року

1 1720,00 344,00 1376,00

5.5 Копіювальна машина Gestetner SP 1000S 7 жовтня 
2009 року

1 1129,00 226,00 903,00

5.6 Екран для проектора Sopar 7 жовтня 
2009 року

1 1832,00 366,00 1466,00

5.7 Телевізор LG 29FS7R№X 7 жовтня 
2009 року

1 2199,00 440,00 1759,00

5.8 DVD
VHS Combo LG DC778 7 жовтня 
2009 року

1 1832,00 366,00 1466,00

5.9 Принтер А4 Samsung ML
1641 7 жовтня 
2009 року

1 771,00 77,00 694,00

Всього: 9 25152,00 4953,00 20199,00

6. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

6.1 Персональний комп'ютер "Flagman" Intel
Core 2 Duo

7 жовтня 
2009 року

1 5482,00 1096,00 4386,00

6.2 Мультимедійний проектор Epson EB
S6 7 жовтня 
2009 року

1 3854,00 771,00 3083,00

6.3 Копіювальна машина Gestetner SP 1000S 7 жовтня 
2009 року

1 1129,00 226,00 903,00

6.4 Екран для проектора Sopar 7 жовтня 
2009 року

1 1832,00 366,00 1466,00

6.5 Телевізор LG 29FS7R№X 7 жовтня 
2009 року

1 2199,00 440,00 1759,00

6.6 DVD
VHS Combo LG DC778 7 жовтня 
2009 року

1 1832,00 366,00 1466,00

6.7 Принтер А4 Samsung ML
1641 7 жовтня 
2009 року

1 771,00 77,00 694,00

Всього: 7 17099,00 3342,00 13757,00

Заступник міського голови �
секретар Київради Г. Герега

Про утворення комунальної бюджетної установи 
"Контактний центр міста Києва"

Рішення Київської міської ради №93/7430 від 16 лютого 2012 року 
Відповідно до Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в

Україні", враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 21 "Про затвердження Положення про Національну сис�
тему опрацювання звернень до органів виконавчої влади та Типового положення про контактний центр Автономної Республіки
Крим, області, мм. Києва і Севастополя", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Утворити комунальну бюджетну установу "Контактний центр міста
Києва" шляхом виділу частини майна комунального підприємства 
"Госпкомобслуговування", на базі якого здійснювалася діяльність Служби
допомоги Київського міського голови � киянам "CALL�центр" (0�51)".

2. Передати комунальну бюджетну установу "Контактний центр міста
Києва" до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

3. Взяти до відома, що комунальна бюджетна установа "Контактний
центр міста Києва" входить до складу Національної системи опрацюван�
ня звернень до органів виконавчої влади.

4. Комунальному підприємству "Госпкомобслуговування" в установле�
ному порядку:

4.1. Передати комунальній бюджетній установі "Контактний центр міс�
та Києва" засоби матеріально�технічного забезпечення, обладнання та
штатну чисельність Служби допомоги Київського міського голови � кия�
нам "CALL�центр" (0�51)".

4.2. Підготувати та подати на затвердження в установленому порядку
розподільчий баланс.

5. Комунальному підприємству виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) "Столиця" внести зміни до структури,
виключивши із свого складу структурний підрозділ "Інформаційно�довід�
кова служба допомоги киянам".

6. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) передати відпо�
відні бюджетні призначення по КФК 250404 "Інші видатки" (забезпечення

діяльності Інформаційно�довідкової служби допомоги киянам) від Голов�
ного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськіс�
тю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) апарату виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

7. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

7.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо створення кому�
нальної бюджетної установи "Контактний центр міста Києва".

7.2. Затвердити Положення про комунальну бюджетну установу "Кон�
тактний центр міста Києва".

7.3. Затвердити розподільчий баланс комунального підприємства
"Госпкомобслуговування".

7.4. Привести свої нормативно�правові акти у відповідність до цього
рішення.

8. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ра�
ди від 27.10.2011 № 402/6618 "Про утворення у складі комунального під�
приємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) "Столиця" структурного підрозділу "Інформаційно�довідкова
служба допомоги киянам".

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональ�
них, міжнародних зв'язків та інформаційної політики.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 29.07.2008 № 91�6�00791, укладеного між Київською міською радою 

та відкритим акціонерним товариством 
"Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка" для експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд підприємства на вул. Ежена Потьє, 6 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради №183/7520 від 16 лютого 2012 року 
Відповідно до статті 30 Закону України "Про оренду землі" та враховуючи лист�звернення приватного акціонерного товариства

"КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ "РОСИНКА" � правонаступника відкритого акціонерного товариства "Київський за�
вод безалкогольних напоїв "Росинка" від 28.09.2011 № 288, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Про розгляд протесту заступника 
прокурора міста Києва 

від 17.11.2011 № 07/1�817�вих�11 на підпункт 2.16 пункту 2 додатка 
до рішення Київської міської ради 

від 27.10.2011 № 389/6605 
"Про затвердження переліку 
ритуальних послуг у м. Києві"

Рішення Київської міської ради №1/7348 від 26 січня 2012 року 
Розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 17.11.2011 № 07/1�817�вих�11, відповідно до Закону України "Про міс�

цеве самоврядування в Україні" Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Задовольнити протест заступника прокурора міста Києва від
17.11.2011 № 07/1�817�вих�11 на підпункт 2.16 пункту 2 додатка до рі�
шення Київської міської ради від 27.10.2011 № 389/6605 "Про затвер�
дження переліку ритуальних послуг у м. Києві".

2. Скасувати підпункт 2.16 пункту 2 додатка до рішення Київської місь�
кої ради від 27.10.2011 № 389/6605 "Про затвердження переліку ритуаль�
них послуг у м. Києві".

3. Доручити заступнику міського голови � секретарю Київради про нас�
лідки розгляду протесту повідомити заступнику прокурора міста Києва в
установленому порядку.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Про розгляд протесту 
заступника прокурора міста Києва

від 28.09.2011 № 07/2�761�вих�11 
на рішення Київської міської ради 

від 30.10.2008 № 576/576
Рішення Київської міської ради №112/7449 від 16 лютого 2012 року

Розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 28.09.2011 № 07/2�761�вих�11 на рішення Київської міської ради №
576/576 від 30.10.2008 "Про деякі питання будівництва адміністративної будівлі з приміщеннями Резиденції Посла, Торгово�
економічної місії Республіки Казахстан в Україні та підземним паркінгом на вул. Мельникова, 51 у Шевченківському районі",
Київська міська рада вважає неможливим його задоволення з таких підстав.

Відповідно до частини першої статті 22 Закону України "Про охорону культурної спадщини" пам'ятки, їхні частини, пов'язане з
ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця.

Статтею першою цього ж Закону дано визначення пам'ятки. Відповідно до абзацу шостого статті першої Закону пам'яткою
культурної спадщини є об'єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України,
держателем якого на сьогодні є Міністерство культури та туризму України.

Таким чином, пам'яткою об'єкт культурної спадщини є тоді, коли центральний орган державної влади у сфері охорони
культурної спадщини прийме відповідне рішення про занесення щойно виявлених об'єктів культурної спадщини до Державного
реєстру нерухомих пам'яток України.

Відтак на об'єкт культурної спадщини правовий статус пам'ятки поширюється із часу занесення його до вищезазначеного
реєстру.

Також, враховуючи лист Державної служби з питань національної культурної спадщини від 05.07.2011 № 22�1486/35
встановлено, що нежилий будинок на вул. Мельникова, 51 не занесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а
відтак імперативна норма статті 22 Закону України "Про охорону культурної спадщини" щодо заборон не застосується до
зазначеного об'єкта.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 21 Закону України "Про прокуратуру", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Відхилити протест заступника прокурора міста Києва від 28.09.2011
№ 07/2�761�вих�11 на рішення Київської міської ради від 30.10.2008 №
576/576 "Про деякі питання будівництва адміністративної будівлі з
приміщеннями Резиденції Посла, Торгово�економічної місії Республіки
Казахстан в Україні та підземним паркінгом на вул. Мельникова, 51 у
Шевченківському районі".

2. Доручити заступнику міського голови � секретарю Київради про
результати розгляду протесту повідомити заступнику прокурора міста
Києва в установленому порядку.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Про надання відкритому акціонерному товариству 
Київський завод "Радар" земельних ділянок 

для експлуатації та обслуговування адміністративних, 
виробничих та складських будівель і споруд 

на вул. Предславинській, 35 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради №154/7491 від 16 лютого 2012 року
Відповідно до статей 92, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо відведення

земельних ділянок, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних
ділянок відкритому акціонерному товариству Київський завод "Радар"
для експлуатації та обслуговування адміністративних, виробничих та
складських будівель і споруд на вул. Предславинській, 35 у Печерському
районі м. Києва.

2. Надати відкритому акціонерному товариству Київський завод
"Радар", за умови виконання пункту 3 цього рішення, земельні ділянки
загальною площею 10,20 га для експлуатації та обслуговування
адміністративних, виробничих та складських будівель і споруд на вул.
Предславинській, 35 у Печерському районі м. Києва у зв'язку з
передачею будівель і споруд на праві повного господарського відання
(наказ Міністерства промислової політики України від 25.03.2003 №
116), з них:

� загальною площею 5,77 га (ділянка № 1) � у постійне користування,
зокрема: площею 2,97 га � за рахунок земель, відведених відповідно до
рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів
від 09.09.63 № 9сз; площею 2,63 га � за рахунок земель, відведених
відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради
народних депутатів від 11.09.68 № 25�с; площею 0,05 га � за рахунок
частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету
Київської міської Ради депутатів трудящих від 04.07.67 № 1059 "Про
закріплення земельної ділянки за Українською студією хронікально�
документальних фільмів та дозвіл на побудову складу і надбудову
існуючого корпусу"; площею 0,12 га � за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування;

� загальною площею 4,17 га (ділянка № 2) � у постійне користування,
зокрема: площею 3,69 га � за рахунок земель, відведених відповідно до
рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих
від 17.04.46 № 802 "Про поновлення відводу земельної дільниці заводу
№ 483 Міністерству Авіаційної Промисловості під будівництво заводу";
площею 0,48 га � за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування;

� площею 0,13 га (ділянка № 3), в межах червоних ліній, � у
короткострокову оренду на 5 років за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування;

� площею 0,11 га (ділянка № 4), в межах червоних ліній, � у
короткострокову оренду на 5 років за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування;

� площею 0,01 га (ділянка № 5), в межах червоних ліній, � у
короткострокову оренду на 5 років за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування;

� площею 0,004 га (ділянка № 6), в межах червоних ліній, � у
короткострокову оренду на 5 років за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування.

3. Відкритому акціонерному товариству Київський завод "Радар":

3.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог
статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних
ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж
земельних ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню документів,
що посвідчують право користування земельними ділянками.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та
експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельних ділянок.

3.4. Питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.
3.5. Земельні ділянки, розташовані в межах червоних ліній,

використовувати з обмеженнями відповідно до вимог містобудівного
законодавства.

3.6. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового
будівництва питання оформлення дозвільної та проектно�кошторисної
документації вирішувати відповідно до законодавства України.

3.7. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київської
міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на
2012 рік".

4. Виконати вимоги, викладені у листах Головного управління
містобудування та архітектури від 02.04.2003 № 18�913, головного
державного санітарного лікаря м. Києва від 15.09.2003 № 6756,
Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від
14.10.2003 № 08�8�14/6303, Головного управління охорони культурної
спадщини та реставраційно�відновлювальних робіт від 18.09.2003 №
5446, Головного управління охорони культурної спадщини від 12.11.2009
№ 7699, Державної служби охорони культурної спадщини від 03.11.2005
№ 22�3287/35, Головного управління земельних ресурсів від 16.04.2010
№ 05�6184.

5. Попередити землекористувача, що використання землі не за
цільовим призначенням тягне за собою припинення права користування
нею відповідно до вимог статей 141, 143 Земельного кодексу України.

6. Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого
комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 17.04.46 № 802
"Про поновлення відводу земельної дільниці заводу № 483 Міністерству
Авіаційної Промисловості під будівництво заводу", виконавчого комітету
Київської міської Ради народних депутатів від 09.09.63 № 9сз, від
11.09.68 № 25�с.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань земельних відносин, містобудування та
архітектури.

Київський міський голова
Л. Черновецький

1. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки площею 3,1124
га від 29.07.2008 № 91�6�00791, укладеного між Київською міською ра�
дою та відкритим акціонерним товариством "Київський завод безалко�
гольних напоїв "Росинка" для експлуатації та обслуговування будівель і
споруд підприємства на вул. Ежена Потьє, 6 у Шевченківському районі м.
Києва на підставі пункту 3 рішення Київської міської ради від 22.04.99 №
212/313 "Про оформлення права користування земельними ділянками" та
рішення Київської міської ради від 12.07.2007 № 1118/1779 "Про внесен�
ня змін до рішення Київської міської ради від 22.04.99 № 212/313 "Про
оформлення права користування земельними ділянками", а саме:

� слова "відкрите акціонерне товариство "Київський завод безалко�
гольних напоїв "Росинка" замінити словами "приватне акціонерне това�

риство "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ "РОСИНКА".
2. Приватному акціонерному товариству "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛ�

КОГОЛЬНИХ НАПОЇВ "РОСИНКА" у місячний термін звернутися до Голов�
ного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київ�
ської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо організації ро�
біт по внесенню змін до договору оренди земельної ділянки від
29.07.2008 № 91�6�00791.

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

Київський міський голова
Л. Черновецький
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 31 липня 2012 року

Радіо “Київ 98 FM” та ГУ онтролю
за бла о строєм створюють мап
най ращо о відпочин столиці.
Та , з 30 липня на хвилі радіо “Київ
98 FM” старт є масштабна а ція “Не
ш ай мене, бо я ш аю літо Ки-
єві”. Разом з иянами, остями сто-
лиці та відомими меш анцями міста
люблене радіо иян створить бан
омфортних місць для відпочин
Києві та області.

“Ніхто краще за нас не знає, де у столиці мож�

на відпочити із задоволенням. У нашому місті по�

стійно з’являються нові місця для дозвілля, якісь

змінюються, покращуються”,— так пояснює суть

акції директор радіостанції Андрій Васін, і додає:

“Кияни, давайте обміняємося один із одним ін�

формацією та емоціями про наші найулюбленіші

місця для відпочинку у Києві та області”.

Начальник ГУ контролю за благоустроєм Сергій

Садовой вважає, що така спільна акція — це чудо�

ва нагода довести до широкого загалу інформацію

про ті місця, де можна повноцінно відпочити.

“А головне, що інтрига цього заходу знахо�

диться повністю в руках самих слухачів, адже

вони і пропонують, і голосують за краще місце

для відпочинку. Тобто, у підсумку переможе

справді найрідніший, найкращий, найбільш

упорядкований об’єкт дозвілля”, — зазначив

Сергій Садовой. Відпочинок також має бути і

безпечним. Саме тому до акції “Не шукай мене,

бо я шукаю літо у Києві” приєдналась Державна

інспекція техногенної безпеки України. Акцію

радіо “Київ 98 FM” також підтримує проект

“Захоплюючий Київ”.

Саме кияни та мешканці столичного регіону

стануть невід’ємною частиною пошуку літа. Вони

зможуть зателефонувати до ефіру радіо “Київ 98

FM” з 9.00 до 15.00 за номером: (044) 454�00�33

вже з 30 липня та поділитися улюбленими “оаза�

ми” відпочинку Київщини. За що отримають по�

дарунки від партнерів акції

У серпні "Джаз Коктебель"
відзначить ювілей з зірками
Серед гостей фестивалю — Горан Брегович, Ніно Катамадзе 
та "Ляпіс Трубєцкой"
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

З 29 серпня по 2 вересня в Ко те-
белі відб деться X Міжнародний м -
зичний фестиваль “Джаз Ко те-
бель”. Очі ється, що щодня
мистець ий захід відвід ватим ть
понад 5 тисяч чолові . Цьо о ро
“Джаз Ко тебель” порад є остей
насиченою м зичною про рамою.

Свято вільної музики Koktebel Jazz Festival в

цьому році відзначає десятиліття. Відвідувачів

ювілейного кримського опен�ейру очікують по�

над сімдесят повноцінних концертів на трьох

сценічних майданчиках. За форматом фести�

валь вже переріс джаз, тож на березі Чорного

моря буде звучати різноманітна музика, звичай�

но, крім попси. У цьому році фестиваль розпо�

чинається раніше — не у вересні, як зазвичай, а

в кінці серпня, щоб відвідати його змогли і сту�

денти.

На Волошинській сцені, під відкритим небом в

саду Будинку�музею Максиміліана Волошина

можна буде поринути в магію музики світових

грандів джазової та імпровізаційної музики. Серед

учасників “Волошинки”: Jim Ridl TRIO (USA),

Arne Jansen Trio (DE), Mike Del Ferro (NL),

Pulcinella (FR), Arman Jazz Trio (RU), Одісей Богу�

севич & Winter Sun (RU), Вероніка Кожухарова

(RU), Едуард Діля Приступа & “Є”�BAND (UA).

Ще один майданчик Open Stage продовжує ді�

яти як денна та безкоштовна сцена “нової і мо�

лодої музики”. Тут відбуватимуться презентації

нових проектів відомих музикантів та виступи

молодих артистів. Серед її учасників: Tinavie

(RU), Sophie Villy (RU), Лаура і Марті Крісті

(UA), Nina Karlson (RU), Деніс Аду Квартет

(UA), Morfe (BY), TreeOrange (UA) тощо. Спеці�

альною фестивальною подією 29 серпня стане

Staropramen Czech Open Stage за підтримки

Чеського Центру. На Open Stage в цей день бу�

дуть грати виключно чеські музиканти: Muff,

Points, Vojtech Prochazka Trio, Kuzmich

Orchestra.

Основна програма проходитиме на централь�

ному музичному майданчику — Nu Jazz Stage,

яка знаходиться посеред нудистcького пляжу.

Фестиваль стартує концертом гурту “Ляпис Тру�

бецкой”, який представить нову програму “Раб�

кор” з елементами “буфонади, містерії і май�

данного мистецтва”. Крім того, на меломанів

чекають яскраві шоу від світових зірок, таких як

Горан Брегович зі своїм Wedding and Funeral

Band та альбомом “Champaigne for Gypsies”

(“Шампанське для циган”), Ніно Катамадзе з

новою спокійною платівкою Green. Британську

електронно�джазову музику представить

команда The Cinematic Orchestra, а легендарне

музичне тріо з Лондона The Tiger Lillies, яке

працює в похмурому комедійно�трагичному

стилі, здивує “пекельною вечіркою” з костюма�

ми і гримом. Крім того, будуть виступати вже

знайомий багатьом білоруський кабаре�бенд

“Серебряная свадьба”, популярний молодий

британський проект Mama’s Gun, “надія швед�

ського джазу” та володар Grammy Магнус Лінг�

рен, геній акустики з Норвегії Бйорн Берг. Ро�

сію представить Євген Федоров (Tequilajazzz) з

новою групою Zorge, що грає музику про небез�

печні і приємні пригоди, таємне життя міст.

Ще одним спеціальним проектом фестивалю

стане створення нового арт�простору на площі

Максиміліана Волошина. Над ним працювати�

ме художник Костянтин Скритуцький, роботи

якого добре знайомі мешканцям Києва (скульп�

тури “Маленький Принц”, “Балеринка”, “Їжа�

чок у тумані”, “Кіт з вилок” та ін.). А засновник

Одеського джазового фестивалю Юрій Кузнє�

цов підготував спеціальну програму, присвячену

Максиміліану Волошину.

Очікується, що щодня фестиваль відвідувати�

муть 5–6 тисяч гостей. Для зручності туристів,

що прибувають сюди на автомобілях, в Кокте�

белі введуть спеціальні умови організації до�

рожнього руху. На пляжі чергуватимуть додат�

кові матроси�рятувальники

29 серпня фестиваль від риє "Ляпіс Тр бєц ой" з прем'єрою онцертної про рами "Роб ор"

У с проводі "весільно-похоронно о ор естр " Горан Бре ович представить на "Джаз Ко тебелі" альбом
"Champaigne for Gypsies" ("Шампансь е для ци ан")

Відповіді на сканворд 
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Кияни розкажуть, де краще
відпочити у столиці цього літа
Спільну акцію організували радіо "Київ 98 FM" та ГУ контролю 
за благоустроєм

Державне підприємство з питань поводження
з відходами я вторинною сировиною

повідомляє про намір передати в оренд о реме індивід ально
визначене майно, а саме онтейнери с лопластичні

для збор твердих поб тових відходів об'ємом 3,5 м б.
за альною іль істю 102 шт.

Основні мови он рс :

1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно зі
стартовим. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць, липень
2012 ро , становить 7470,48 рн без рах вання ПДВ.

2. Цільове призначення — збір твердих поб тових відходів.

3. Стро оренди — 5 (п'ять ро ів).

4. Переможець он рс омпенс є витрати орендодавця, пов'язані з
проведенням незалежної оцін и об'є та оренди та оп блі ванням о олошень
про он рс та рез льтат засобах масової інформації.

Кон рс б де проведено 22.08.2012 о 10.00 за адресою: 02090 м. Київ,
в л. Лобачевсь о о, 23В, ім. №20. Заяв и часни ів приймаються до 12.00
21.08.2012.

Перелі до ментів, я і подаються претендентами для часті в
он рсі:

- до менти, що посвідч ють повноваження представни а юридичної особи;

- заява про намір зяти в оренд майно, що належить до державної власності,
із зазначенням наймен вання, місцезнаходження (місця проживання) та
платіжних ре візитів заявни а:

- посвідчені нотарі сом опії становчих до ментів: опія випис и або витя
з Єдино о державно о реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців; опія паспорта (с. 1, 2, 11) для фізичної особи;

- завірен належним чином опію звіт про фінансові рез льтати претендента
з рах ванням дебіторсь ої і редиторсь ої забор ованостей за останній рі :

- довід , видан повноваженим ор аном (ор анізацією) про те, що стосовно
претендента не пор шено справ про бан р тство;

- опія ліцензії на здійснення юридичною особою о ремо о вид діяльності (за
наявності та о о).

Рейтин и цільових облі ацій, що ви ористов ються
для фінанс вання житлово о б дівництва в м. Київ

Інформація а ентства "Кредит-Рейтин " (станом на 30.06.2012)

Лідер рейтин навчальних за ладів середньої освіти

УКРАЇНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ
Київсь о о національно о ніверситет імені Тараса Шевчен а

на численні запити бать ів проводить
додат овий набір чнів до

9- о лас (допрофільна під отов а);
10-х ласів (філоло ічний та істори о-с спільствознавчий профіль).

Зарах вання проводиться за рез льтатами вст пних випроб вань.

Наші оординати:
01024, м. Київ-24, пров. Івана Козловсь о о, 3. Тел/фа с: 253-07-89
Web: www.uhl-edu.kiev.ua E-mail: uhl-edu@ukr.net

За нами — висо а я ість освіти.
Че аємо наполе ливих та реативних!!!

На Теле аналі "BUSINESS KYIV"
вартість однієї се нди ефірно о час для розміщення

передвиборної ре лами становить:

— б дні:
з 07.00 до 18.00 та з 00.30 до 05.00 — 21,38 рн без ПДВ
з 18.00 до 00.30 — 32,74 рн без ПДВ

— вихідні:
з 07.00 до 18.00 — 21,38 рн без ПДВ
з 18.00 до 00.00 — 32,74 рн без ПДВ
з 00.00 до 02.00 — 21,38 рн без ПДВ
з 02.00 до 05.00 — 10,69 рн без ПДВ.

П блічне А ціонерне Товариство "Київ аз"
(ідентифі аційний од 03346331)

повідомляє про с ас вання виданих ним наст пних довіреностей:

Д-52/11 від 15.07.2011 p., Д-62/11 від 25.08.2011 p., Д-64/11 від 30.08.2011 p.,
Д-69/11 від 15.09.2011 p., Д-70/11 від 19.09.2011 p., Д-73/11 від 10.10.2011 p.,
Д-76/11 від 10.11.2011 p., Д-77/11 від 14.11.2011 p., Д-81/11 від 22.11.2011 p.,
Д-91/11 від 20.12.2011 p., Д-93/11 від 20.12.2011 p., Д-97/11 від 20.12.2011 p.,
Д-99/11 від 20.12.2011 p., Д-105/11 від 30.12.2011 р, Д-106/11 від 30.12.2011 p.,
Д-4/12 від 03.01.2012 р., Д-5/12 від 10.01.2012 р., Д-12/12 від 30.01.2012 p.,
Д-13/12 від 30.01.2012 p., Д-23/12 від 10.02.2012 p., Д-34/12 від 19.04.2012 р.

Адміністрація ПАТ "Київ аз"

Втрачений паспорт ME 213894, пенсійне посвідчення, посвідчення часни а війни,
ветеpaнa тр да та ощадн ниж на ім'я Гетьман Оль и Л івни вважати недійсними.

"Державне підприємство "Е спериментальний завод медпрепаратів ІБОНХ НАН У раїни"

про намір передати в оренд індивід ально визначене майно, щодо я их надійшли заяви

Заяви про оренд ожно о із зазначених об’є тів приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: 02099, м. Київ, в л. Зрош вальна,
15-А. Додат ова інформація за тел: 566-99-68.

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

№
п/п

Назва ор ан
правління

Балансо трим вач
(назва, юридична адреса, телефон)

Дані про індивід ально визначене майно, щодо я их надійшли заяви про оренд

Наймен вання та місцезна-
ходження індивід ально
визначено о майна

Реєстровий
номер
майна

Вартість майна
за незалежною
оцін ою, рн

Ма симально
можливий

стро оренди

Мета
ви ористання

1
Національна а адемія

на У раїни
ДП " ЕЗМП ІБОНХ НАН У раїни"

в л. Зрош вальна 15-А, тел. 566-99-68
Керамічний шаровий млин

МКШ-50
239 12700,00 Два ро и виробництво

2
Національна а адемія

на У раїни
ДП " ЕЗМП ІБОНХ НАН У раїни"

в л. Зрош вальна 15-А, тел. 566-99-68
Керамічний шаровий млин

МКШ-50
240 12700,00 Два ро и виробництво

3
Національна а адемія

на У раїни
ДП " ЕЗМП ІБОНХ НАН У раїни"

в л. Зрош вальна 15-А, тел. 566-99-68
Керамічний шаровий млин

МКШ -50
241 12700,00 Два ро и виробництво

4
Національна а адемія

на У раїни
ДП " ЕЗМП ІБОНХ НАН У раїни"

в л. Зрош вальна 15-А, тел. 566-99-68
Керамічний шаровий млин

МКШ-50
449 13320,00 Два ро и виробництво

До ва и ерівни ів
підприємств, станов та ор анізацій!

З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 № 745
“Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн енер ію, що
відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 26.07.2012 № 946
роздрібні тарифи на еле троенер ію для споживачів ( рім населення) з
рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до форм вання
єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни серпні
2012 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії
місті Києві з рах ванням ПДВ, я і вводяться в дію

з 1 серпня 2012 ро
І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення та населе-
них п н тів, місь о о еле трично о транс-
порт та ом нально-поб тових потреб
релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од

74,37 14,87 89,24 94,67 18,93 113,60

Місь ий еле тричний транспорт,
ом нально-поб тові потреби релі ійних
ор анізацій, оп./ Вт од (Постанова
НКРЕ №344 від 17.03.2011)

30,4 6,08 36,48 30,4 6,08 36,48

Плата за перевищення до овірної
величини пот жності — в дво ратном
розмірі за 1 Вт з ідно з За оном
У раїни “Про внесення змін до За он
У раїни “Про еле троенер ети ” від
23.06.2005 № 2706 та Постановою
НКРЕ № 558 від 26.07.2005, рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційо-
ваних за періодами час , встановлюють-
ся та і тарифні оефіцієнти (Постанова
НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Напівпі овий період

Пі овий період

0,35

1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 24.00 до 7.00

з 7.00 до 8.00
з 11.00 до 20.00
з 23.00 до 24.00

з 8.00 до 11.00
з 20.00 до 23.00

Для двозонних тарифів, диференційо-
ваних за періодами час , встановлюють-
ся та і тарифні оефіцієнти (Постанова
НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Денний період

0,4

1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 23.00

Компанія, що вип стила
облі ації

Серії цільових облі ацій Рівень рейтин Про ноз

Відродження, ТОВ, РЦ А, В uаВВВ+ Стабільний

Іліон, ТОВ А, В uаВВВ+ Стабільний

Артем, ЗАТ, ІБК А-С uaBB Стабільний

Б дспецсервіс, ТОВ А-С, H-J, T, U, K-S, V,W, X,Y uаВВ Стабільний

Міхані і У раїна, ПІІ А uаBВ Стабільний

РЄВЄРС, ТОВ, Компанія А uаBВ Стабільний

ТРОЯНДА, ПрАТ, АГРОФІРМА A-D, І-М uаBВ Стабільний

Метроном, ТОВ А, В uаB+ Стабільний

ОФПРОДИВ, ТОВ A-D uаB+ Стабільний

А.В.С.,ТОВ A-D uаB Стабільний

Компанія Енер об длізин , ТОВ А, В uаB Стабільний

Сервіс-Техноб д, ТОВ А-С uаB Позитивний

Граніт-Плюс, ТОВ А-С uаCСС Стабільний

Національна б дівельна омпанія D-F uаCСС Стабільний

Фірма У ртор , ТОВ А, В uаCСС Стабільний

Інвестиційно-б дівельна р па А, В,С Приз пинено

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ

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

Київ екстремальний. У столиці відбудеться 
екстрим�фестиваль “FreeGames”
1—2 вересня е стрим-пар в пар Др жби народів відб деться

фінальна частина фестивалю “FreeGames”, нині зма ання проходять
по областях. Про це заявив начальни ГУ справах сім’ї, молоді та
спорт КМДА Володимир Вов . “Досить раєм о а по лян ти в спеціа-
лізовані інтернет-рес рси, щоб побачити, я им шаленим попитом о-
рист ється серед молоді е стрим-пар пар Др жби народів”,—
під реслив пан Вов . Та ож очільни ГУ справах сім’ї, молоді та
спорт повідомив, що нещодавно від ритий с ейт-пар під Гаван-
сь им мостом може б ти перенесений в інше місце відповідно до ре-
омендацій силових стр т р. Усьо о ж Києві за 2—3 ро и план єть-
ся створити 10 с ейт-пар ів — по одном в ожном районі

Формула�1. Льюїс Хемілтон виграв 
Гран�прі Угорщини
У неділю в У орщині на автодромі “Х н арорін ” відб вся одинадця-

тий етап чемпіонат Форм ли-1 — ран-прі У орщини. Перемо
он ах здоб в чемпіон світ 2008 ро , пілот McLaren Льюїс Хемілтон.
Для британця ця перемо а стала др ою в сезоні, 19-ю в ар’єрі і тре-
тьою на етапі в У орщині. Др им фініш вав чемпіон світ 2007 ро —
онщи із оманди Lotus Кімі Рай онен, третім — йо о напарни Ро-
мен Грожан. Др ий раз за сезон два онщи и Lotus піднялися на по-
ді м.
В особистом залі Фернандо Алонсо (164 оч и) збільшив відрив

від Мар а Веббера до 40 очо . Третю позицію збері Себастьян Фет-
тель (122). За ним розмістився Льюїс Хемілтон (117), я ий обійшов Кі-
мі Рай онена (116). У К б Констр торів продовж є лідир вати
стайня Red Bull Racing (246). Ferrari (189) оп стилася на четверт по-
зицію, проп стивши вперед McLaren (193) і Lotus (192). Наст пний 12-
й етап Форм ли-1 — ран-прі Бель ії — відб деться 2 вересня

Футзал. Українські міліціонери стали 
чемпіонами світу
У Мос ві цими вихідними завершився XIII чемпіонат світ з ф тзал

серед поліцейсь их “WISPA Moscow 2012”. У жіночих зма аннях рівних
не б ло бразильсь им спортсмен ам, я і фіналі забили одраз 15 о-
лів опонент ам з Південної Афри и. У чоловічих фіналах боротьба б -
ла наба ато запе лішою. У завершальном матчі оманд до 40 ро ів
йордансь а поліція з стрічалася зі співробітни ами російсь ої Феде-
ральної сл жби з онтролю за оборотом нар оти ів (ФСКН). Пост па-
ючись по ход з стрічі, російсь і спортсмени з міли переломити не-
втішний для себе перебі подій і перемо ли з рах н ом 5:3. А ось фі-
налі за золоті медалі ате орії “старших за 40 ро ів” зма алися МВС
Росії та раїнсь а міліція. Т т дача опинилася на боці наших спортс-
менів, я і забили по одном ол ожном таймі і проп стили лише
на останній хвилині матч . Тож ра завершилась перемо ою раїн-
сь ої міліції з рах н ом 2:1

Температура +27°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 49 %

Температура +33°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 33 %

Температура +27°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 55 %

Прогноз погоди на 31 липня 2012 року

ОВНИ, романтична епопея триває, підштовх ючи до любовних
полювань. Втім, норовливе “Я” не дозволить армонійно вписати-
ся в с ворі за они реальності, я а виставить жорст і ордони ва-
шим амбіціям, том аби ни н ти р йнівних сит ацій, мітливо ла-
вір йте і постарайтеся вчасно зала одж вати сімейні та професій-
ні питання.
ТЕЛЬЦІ, поч ття власної ідності і авторитет в очах інших лю-

дей — святая святих, дорожіть ними я зіницею о а, особливо в
моменти прово аційних дис сій, оли на тлі взаємних претензій
мож ть вини н ти непороз міння. Памятайте: ожна людина —
творіння Боже, тож має право на власні с дження, д м и, ідеали,
сма и, інтереси, і не слід її пере он вати та збивати з пантели .
БЛИЗНЯТА, бажання і можливості — це дві зовсім різні ала -

ти и, орбіти я их не перетинаються... І облиште мріяти, що вам по-
щастить, винят персонально для вас т т не передбачається.
При от йтеся до с ладнень в різноманітних сферах б ття, насам-
перед з редиторами, начальством, підле лими, бла овірними,
дітьми.
РАКИ, дов ола наеле тризована атмосфера, б дьте пильними,

збері айте залізне самовладання, тоді не втратите завойованих
позицій і ни нете р йнівних для здоров’я стресів. Призвести до
біди мож ть владність, а ресивність.
ЛЕВИ, нині не до розва та свят ових парадів, вас очі є аря-

чий тр довий аврал, де особиста харизма я золотий озир не
спрацьов ватиме, потрібні пра тичні рез льтати, дося нення я их
даватиметься з вели ими тр днощами через дефіцит час чи бра
професійно о досвід .
ДІВАМ доведеться походити в нелюбах, ваші охані з льодовим

серцем, тож розрахов вати, що ри а в поч ттях с ресне, шансів
обмаль. Романтичне побаченя ліпше не призначати, ос іль и ри-
зи єте зазнати се с ально о фіас о, внаслідо чо о лише по ли-
бите прірв в стос н ах.
ТЕРЕЗИ, я що вам здаватиметься, що люди та обставини опол-

чилися проти вас — це ілюзія. Тримайтеся вірних др зів, збері ай-
те поч ття власної ідності, с млінно ви он йте взяті обов’яз и та
ретельно приховайте власні слаб ості, що береже від вплив а -
ресивних та владних осіб, я і сплять і марять, я вас зробити під-
абл чни ом, але... не доче аються!
СКОРПІОНИ, спіх на шлях до мети ціл ом реальний ( серпні

перед вами лише лобальні широ омасштабні плани), я що пле а-
тимете в д ші любов та радість. А ось б рхливі сплес и не ативних
емоцій, навпа и, на лич ть лихо — вини не чимало важ их пере-
ш од, а енер ія переживань, я доцільно спрям вати на бла і
справи, вдарить по здоров’ю.
СТРІЛЬЦІ, ріш чість нині слід поєдн вати з пра тичністю, відпо-

відальністю та т рботою про безпе . Особливо оли на ін по-
ставлено ваше матеріальне бла опол ччя або ділова реп тація.
Заради реалізації планів доведеться все-та и чимось пожертв ва-
ти. С оріш за все, від вас зажадають повернення бор ів або звіт
про ви онані дії. Том б дьте принциповими і ведіть справи лише
з тими впливовими персонами, я і дійсно мають право на аз вати
вам. І пам’ятайте: сл жба сл жбою, а др жба др жбою.
КОЗОРОГИ, ар’єрна форт на нині апризна дв ли а пані; мо-

же вам лас аво посміхн тися або ір о по л з вати. Все залежить
від віри власні сили; оли втомилися або не певнені в професій-
них можливостях, від ладіть відповідальні заходи і обмежтеся міні-
м мом навантажень. Я що ж, навпа и, на опичили достатньо до-
свід обраній справі, то проведіть е сперимент та все ж ризи -
ніть спроб вати себе в новом напрямі.
ВОДОЛІЇ, з 23 липня до 22 серпня ви арт єтеся я особистість

в армонійном партнерсь ом союзі. Проте цьо о дня роз орта-
тим ться події армічно о хара тер , том потрапивши в тотальн
залежність від обставин, слід по ірно зайнятися розв’язанням ч -
жих проблем, відмовитися від власних подобань, а острі розча-
р вання з цьо о привод жорст о прибор ати.
РИБИ, чим пра тичніші ви за вдачею і чим стабільніший фінан-

совий стан, тим більше вас підстав дивитися в майб тнє з рай-
д жним оптимізмом. А цент йте з силля на дося ненні рінова и і
не женіться в авантюрном азарті за ле им хлібом, навіть я що
вам пропон ють прийняти часть в тих бізнесових е спериментах
старі др зі, що володіють вели им професійним та життєвим до-
свідом. На жаль, все повернеться острим онфлі том інтересів

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

Переможні 3:1 столичних 
"Арсеналу" та "Динамо"
Київські клуби вдало виступили у третьому турі футбольної Прем’єр�ліги
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Вихідними в рам ах тре-
тьо о т р раїнсь ої
Прем’єр-лі и обидва иїв-
сь і ф тбольні л би ви-
бороли перемо и з одна-
овим рах н ом — 3:1.
Та , “Динамо”, проп с-
тивши першим домаш-
ньом матчі проти ж о-
родсь ої “Говерли”, з мі-
ло переломити хід по-
єдин і підс м від-
свят вало спіх. Нато-
мість “Арсенал” виїзній
з стрічі проти л ансь ої
“Зорі” вже на 20 хвилині
майже забезпечив собі
позитивний рез льтат, за-
бивши 3 оли.

Програма третього туру вітчизня�

ного чемпіонату з футболу відкрила�

ся матчем на столичному НСК

“Олімпійський”, в якому місцеве

“Динамо” приймало дебютанта

Прем’єр�ліги ужгородську “Говер�

лу”. Вже зі стартових хвилин “дина�

мівці” взяли м’яч під контроль і по�

чали спроби облоги воріт Олексан�

дра Надя. На четвертій хвилині пів�

захисник “Динамо” Андрій Ярмо�

ленко зважився на удар метрів з три�

дцяти, але м’яч пролетів поруч зі

штангою. Головна зброя “Говерли”

Давід Одонкор, якого багато хто

пам’ятає за виступами за збірну Ні�

меччини, періодично намагався

створити щось небезпечне біля воріт

суперника. Та перший небезпечний

момент стався на 15 хвилині, коли

Андрію Ярмоленко не вистачило лі�

чених сантиметрів, аби дістатися до

м’яча після пасу від Ніко Кранчара.

А на 20 хвилині “Говерла” неспо�

дівано для всіх повела у рахунку.

Одонкор прорвався правим флан�

гом і виконав точну прострільну пе�

редачу на Олександра Косиріна,

якому вистачило одного дотику, щоб

переграти Коваля. Пропустивши

м’яч, киянам знадобився якийсь час

щоб оговтатись. Однак це відбулося

дуже швидко, і вже на 32 хвилині ра�

хунок на табло був рівний — відзна�

чився Олег Гусєв.

Другий тайм “динамівці” розпоча�

ли дуже активно. Натомість “Говер�

ла” перейшла у щільну оборону, роб�

лячи ставку на контратаки. Втім, ки�

янам довго не вдавалося переломити

хід поєдинку. Розв’язка матчу розпо�

чалася лише під завісу зустрічі. На 86

хвилині Ідейє зумів вирвати перемо�

гу для киян, замкнувши навісну пе�

редачу від партнерів. А підсумковий

рахунок у грі 3:1 був встановлений

вже в доданий арбітром час.

У іншому матчі за участю столич�

ної команди успіх також святкували

кияни. Нарешті “Арсенал” зумів по�

радувати своїх вболівальників пере�

могою у матчі проти луганської “Зо�

рі”. На відміну від “Динамо”, “ка�

ноніри” не стали спокушати долю і

одразу ж заходилися забивати. Пер�

ший м’яч у ворота господарів поля

влетів уже на 9 хвилині зустрічі.

Футболісти київського клубу здобу�

ли право виконати штрафний удар,

що успішно зробив Максим Шаць�

ких. Не минуло й п’яти хвилин, як у

штрафному майданчику “Зорі” Яр�

маш грубо зіграв проти Гоменюка,

уклавши того на газон. До одинад�

цятиметрової позначки знову підій�

шов Шацьких і не залишив жодного

шансу голкіперу луганчан, подвоїв�

ши перевагу своєї команди.

Та зупинятися на досягнутому

футболісти “Арсеналу” не стали і в

наступній атаці довели справу до

розгрому. Гоменюк виявився пер�

шим біля м’яча після прострілу з

флангу у виконанні Польового. Ра�

хунок став 0:3, але варто віддати на�

лежне футболістам “Зорі”, які змог�

ли знайти сили і відразу відіграли

один м’яч. Ярмаш отримав пас від

Ідахора і відправив сферу далі на Га�

люзу, який з кількох метрів перепра�

вив м’яч у сітку воріт. Після гольової

феєрії на полі запанувало затишшя,

яке тривало аж до фінального свист�

ка. Тож у підсумку “Арсенал” пере�

міг з рахунком 3:1
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Цей день в історії 31 липня

1498 — третя е спедиція Ко-
л мба від рила острів Тринідад
1790 — США виданий пер-

ший патент
1914 — народився Л ї де Фю-

нес, франц зь ий іноа тор
1919 — Німеччині хвалено

Веймарсь онстит цію. Німеч-
чина стала респ блі ою
1937 — народилася Едіта

П'єха, російсь а естрадна співач-
а
1965 — народилася Джоан

Ро лін , ан лійсь а письменниця,
автор серії романів про Гаррі
Поттера
1971 — Вперше людина прої-

халась по Місяцю на спеціально-
м мод лі Lunar Rover Vehicle
1994 — Сер ій Б б а стриб-

н в на 6,14 м; цей світовий ре-
орд стриб ах з жердиною за-
лишається неподоланим й досі
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

Х Ва х (міф.)

мовні зна и

один
з ор анізаторів
партизансь о о
р х на У раїні
в ро и війни

овочева
рослина

поч ття страх Р водяний
одинни

в бо сі с ддя-
інформатор

частина що ли
(мор.)

столітни

с іфсь а
бо иня Землі

(міф.)

Е
елемент
балеті

місто Бель ії

Щ
прісноводна

риба

інжир

відома амер.
телевед ча

"Славте Бо а"
(давн. євр.)

А
імни на честь
Христа,

Бо ородиці й
Святих

несамовитість

визли ове
письмо давніх

народів

шершень

приміщення
для молотьби Т

жезл Діоніса
(міф.)

дар бо сі

И
вид циб лі

народність
в Росії

(Красн. рай)

вис шене
маточне

моло о бджіл

лі арсь а
рослина, що
цвіте рано
навесні

за либина біля
вершини ори К піднос

правопис,
1876 р. для
раїнсь их
видань

Рез льтати 3- о т р :
“Динамо”—“Говерла” — 3:1
“Іллічівець”—“Таврія” — 0:1
“Ворс ла”—“Карпати” — 3:1
“Металіст”—“Метал р (З) — 1:1
“Чорноморець”—“Волинь” — 0:2
“Шахтар”—“Кривбас” — 1:0
“Дніпро”—“Метал р ” (Д) — 2:0

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Гравці "Арсенал " здоб ли перш перемо цьом сезоні
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