
ЗНО на старті
Тестування майбутніх абітурієнтів ропочнеться вже наступного понеділка

Жуляни приведуть до ладу
У мікрорайоні відремонтують дороги, очистять річку 
та встановлять дитячий майданчик

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Житловий масив Ж ляни має
безліч проблем. Меш анці по-
терпають від незадовільно о
стан дорі , весняних підтоп-
лень, перепадів напр и еле -
троенер ії та відс тності на-
лежно о транспортно о спол -
чення з містом. Столична вла-
да обіцяє пост пово вирішити
всі ці питання.

Керівник місцевого органу самовря�

дування Сергій Ісаєв розповів, що пере�

суватися мікрорайоном досить пробле�

матично. Асфальтне покриття на вули�

цях майже відсутнє, тож під час злив до�

роги перетворюються на суцільну баг�

нюку — людям доводиться або псувати

власне взуття, або ж запасатися гумови�

ми чобітьми. Для автомобілістів взагалі

шлях з дому до міських транспортних

артерій є справжньою смугою перешкод.

Проблему погіршує ще й те, що під до�

рогами проходить аварійний водогін.

Так, лише за минулий рік тут було 58 по�

ривів, 18 аварій вже сталися за 5 місяців

року поточного.

Якісне дорожне покриття у мікро�

районі з’являтиметься поступово. Такою

звісткою порадував місцевих мешканців

голова КМДА Олександр Попов під час

виїзної наради на житловий масив.

“Тут 22 кілометри доріг у жахливому

стані. Найближчими днями ми розпоч�

немо ремонт центральних вулиць мікро�

району, передусім тих, де проходять

маршрути громадського транспорту. Але

проблема значно масштабніша, тому ми

розробимо комплексну програму і що�

року поступово будемо її виконувати”,—

зазначив Олександр Попов.

До слова, на прохання мешканців тут

з’явиться ще один автобусний маршрут,

який з’єднає житловий масив з цен�

тральними транспортними автошляха�

ми.

Озвучили місцеві жителі й іще одну

проблему, від якої майже кожна садиба

страждає щовесни — підтоплення ни�

зинних територій. Люди впевнені —

розчищення річки Нивка, яка наразі вся

поросла очеретом, значно б покращило

ситуацію та дозволило відвести до во�

дойми більшу частину ґрунтових і до�

щових вод. За дорученням Олександра

Попова до таких робіт фахівці КП “Пле�

со” візьмуться найближчим часом та за�

вершать їх упродовж літа. Тим більше,

що проект з очищення річки вже був

розроблений декілька років тому. Робо�

ти планують виконувати коштом еколо�

гічного фонду. Щоб запобігти підтоп�

ленню, вдосконалять і дренажну систе�

му. Зокрема поновлять роботу перепуск�

ної труби під проїжджою частиною

Кільцевою дороги.

Турбує мешканців і погане електро�

постачання. Жулянчанка пані Ніна роз�

повіла, що напруга в мережі близько 120�

130 Вт, через що псується електротехні�

ка, взимку не працюють газові котли, які

люди використовують для обігріву влас�

них помешкань. Більше того, в мікро�

районі часто зовсім відсутнє світло.

Сергій Ісаєв переконаний: проблему

можна вирішити, встановивши зо три

десятки додаткових трансформаторних

підстанцій. Однак перемовини з ПАТ

“Київенерго” поки не дали результатів.

Відкритим у мікрорайоні лишається й

питання з медичним забезпеченням — у

місцевій амбулаторії всього два сімейні

лікарі на майже 10 тисяч населення та

застаріле обладнання. Олександр Попов

пообіцяв посприяти у вирішенні всіх

цих проблем.

За словами голови Солом’янської РДА

Максима Луцького, до кінця літа в мік�

рорайоні з’явиться ще один дитячий

майданчик. Ділянку для нього оберуть

найближчим часом. Мешканці таке рі�

шення вітають та готові допомагати, в

тому числі й матеріалами.

Зазначимо, селище Жуляни було

приєднане до території Києва в 1988

році. Наразі там розташовано 1764 бу�

динки, в яких проживає майже 10 тисяч

осіб. Очікується, що за два роки кіль�

кість мешканців району зросте ще на 5

тисяч

Під час з стрічі з меш анцями житлово о масив Ж ляни олова КМДА Оле сандр Попов пообіцяв пост пово вирішити всі їхні проблемні питання

Злочинці відкрили сезон
полювання на банкомати 
Міліція фі с є збільшення радіжо рошей із
бан івсь их автоматів
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Kyiv City Card вже у продажу 
Придбавши арт т риста, ості столиці мож ть
поїсти зі зниж ою 10-20 % 45-ти ресторанах

СТОР. 3 

«Школа боротьби» відсвяткувала
день народження 

В Києві відб вся традиційний т рнір з ре о-
римсь ої боротьби
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У Києві відзначать 
День Італійської Республіки
З на оди національно о свята — Дня Італійсь ої

Респ блі и (2 червня), Тор ово-промислова палата
Італії в У раїні (ЧЧІПУ) традиційно ор анізов є “Дні
Італії в У раїні”. В рам ах заход б д ть представ-
лені три важливі прое ти: “ФУДІТАЛІЯ”, “КЛУБ ІТА-
ЛІЯ” та “АГРОІТАЛІЯ”, що реаліз ються в ал зях
“ЇЖА & НАПОЇ” та “ТУРИЗМ”.
Офіційний почато відб деться в с бот , 1 черв-

ня, об 11 одині в Національном центрі ділово о та
льт рно о співробітництва “У раїнсь ий дім” по

в л. Хрещати , 2 від риттям вистав и італійсь их
шедеврів. Та ож 1 червня о 14 одині розпочн ться
“Семінари сма ів”, я і мають на меті ознайомити
раїнців з італійсь ою етно астрономією за часті

персонал та власни ів італійсь их омпаній —
часни ів вистав и, я і представлятим ть прод -
цію своїх фірм, а саме: ав , пасти, прош тто, ов-
басні вироби, вина, хлібні та ондитерсь і вироби,
пармезан, бальзамічний оцет, со си, е с люзивне
пиво.
Та ож 1 червня о 10:15 ж рналісти змож ть по-

спіл ватися з послом Італії в У раїні Фабріціо Ро-
мано, президентом ЧЧІПУ Ма ріціо Карневале, ен-
дире тором бан “УніКредит” в У раїні, після чо о
відб деться від риття вистав и, на я ій з пресою
спіл ватим ться власни и італійсь их омпаній, що
представлятим ть свою прод цію.
О рім цьо о, 2 червня об 11.00 на в л. Хрещати

(з бо Бессарабсь ої площі) відб деться Парад
італійсь о о автодизайн та мобільний фестиваль
італійсь ої м зи и

Вантажівкам 
визначать графік
Департамент транспортної інфрастр т ри КМДА

розробляє порядо в’їзд вантажних транспортних
засобів на територію столиці відповідно до прийня-
то о рішення Київради щодо обмеження р х ванта-
жіво денний час.
У профільном департаменті зазначають, що за-

вдя и новим нормам вдасться розвантажити в лич-
но-дорожн мереж міста, поліпшити сит ацію із
заторами в Києві, а та ож зменшити р йн вання ас-
фальтно о по риття.
На адаємо: на попередній сесії, що відб лася 22

травня, деп тати Київради іль ості 79 осіб хва-
лили рішення щодо обмеження в’їзд вантажних ав-
томобілів із дозволеною ма симальною масою по-
над 4,5 тонни в столицю з 7:00 до 20:00. Крім то о,
б ло визначено й маршр ти, я ими дозволено р-
с вати, а саме: просп. Бажана, Південний мостовий
перехід через Дніпро, Столичне шосе, в л. А адемі-
а Заболотно о, Одесь а площа, Вели а Кільцева
доро а, просп. Палладіна, в л. Місь а, Гостомель-
сь е шосе, Нова доро а, просп. Мінсь ий, площа Т.
Шевчен а, в л. Полярна, в л. Бо атирсь а, Т ль-
сь а площа, просп. Мос овсь ий, просп. Генерала
Ват тіна, Керченсь а площа, в л. Братиславсь а,
просп. Броварсь ий.
Відповідне рішення вст пить сил одраз після

оп блі вання рішення в м ніципальній азеті “Хре-
щати ”

Столичні ескалатори 
відновлять влітку 
Незабаром в столичній підземці розпочн ть ре-

монт переход між станціями метро “Золоті ворота”
та “Театральна”.
Разом із тим, з 4 червня до 2 серпня 2013 ро на

пересадочном в злі між станціями “Золоті ворота”
та “Театральна” проводитиметься плановий апі-
тальний ремонт ес алаторів. Про це “Хрещати ”
повідомили в прес-сл жбі Київсь о о метрополіт-
ен .
У зв’яз з цим КП “Київсь ий метрополітен” для
ни нення незр чностей під час пересад и з лінії на
лінію просять пасажирів орист ватися іншими пе-
ресадочними в злами

Всього кілька днів на підготовку, а да�

лі — пішло�поїхало: тести один за одним,

лише встигай готуватися. Як завжди, не�

залежне оцінювання відбуватиметься

відповідно до розробленого графіка

Українського центру оцінювання якості

освіти з 3 по 27 червня. Загалом для учас�

ті в зовнішньому незалежному оцінюва�

нні зареєструвалися понад 322 тисячі

охочих. Приблизно п’ята частина абіту�

рієнтів виявила бажання складати тести

мовами національних меншин. “Водно�

час серед тих, хто зареєструвався, майже

80 тисяч осіб (близько 25 %) — випуск�

ники загальноосвітніх шкіл минулих ро�

ків”,— відзначив міністр освіти і науки

Дмитро Табачник.

За його словами, у зв’язку зі щорічним

збільшенням кількості навчальних пред�

метів, з яких проводиться ЗНО, графік

тестування досить щільний. Так, ЗНО з

іноземних мов, географії та фізики буде

проведено у суботу, а тестування з укра�

їнської мови і літератури, історії України

та математики відбуватиметься у дві се�

сії. Зауважимо, загалом тести цьогоріч

складатимуть з одинадцяти предметів —

два обов’язкових і два на вибір абітурієн�

та.

Тим особам, які з певних причин не

зможуть взяти участь в основній сесії

зовнішнього незалежного оцінювання,

дадуть другий шанс в додатковій сесії,

яка проходитиме з 4 по 11 липня. Для

цього впродовж п’яти днів необхідно по�

дати до Центру оцінювання якості освіти

заяву з проханням надати можливість

скласти тест. Обов’язковою умовою є на�

явність документа, який засвідчує по�

важні причини абітурієнта, через які й

було пропущено основний тест.

Відповідні умови для складання тестів

створені й для молодих людей з особли�

вими потребами. До речі, цього року для

участі в оцінюванні зареєструвалися 109

осіб з вадами слуху, й для них в аудито�

ріях спеціально працюватимуть сурдо�

перекладачі. Окремі робочі місця в

аудиторіях пунктів тестувань (усі вони

мають пандуси) створені для осіб з вада�

ми опорно�рухової системи — таких

майбутніх абітурієнтів налічується по�

над 80. Слабкозорим випускникам під

час тестування дозволять користуватися

лупою.

Оголошено результати учасників ос�

новної сесії зовнішнього оцінювання бу�

де до 5 липня, до 16 липня — результати

абітурієнтів, які візьмуть участь у додат�

ковій сесії.

До речі, якщо виникають питання,

можна зателефонувати до Київського ре�

гіонального центру оцінювання якості

освіти.

Київсь ий ре іональний центр оці-
нювання я ості освіти
Ре іони обсл ов вання: м. Київ, Київ-

сь а, Чер ась а та Черні івсь а області;
Телефони: (044) 360-70-04, (044) 361-

42-17
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ТРАНСПОРТ

ОНОВЛЮЄТЬСЯ
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У КИЄВІ ПОБУДУЮТЬ

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНУ

СПОРТШКОЛУ
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ОЗДОРОВЧІ ПУТІВКИ

ДЛЯ ДІТЕЙ ЦЬОГОРІЧ 

НЕ ДОРОЖЧАТИМУТЬ
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ПОВНА ТЕЛЕПРОГРАМА

НА НАСТУПНИЙ
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Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Майже тиждень том для столичних ш олярів прол нав остан-
ній дзвіно . Тож тепер діти з вип с них ласів — хто ди: чет-
верто ласни и — на е с рсії та в приш ільні табори, дев’яти-
ласни и — на державн підс м ов атестацію, а одинадцяти-
ласни и — на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), я е роз-
почнеться з 3 червня.
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Новини

У Києві побудують багатофункціональну 
спортшколу
Київрада на своїй останній сесії хвалила рішення про виділення зе-

мельної ділян и під б дівництво ба атоф н ціональної спортивної ш оли,
я а має б ти введена в е спл атацію до Євробас ет -2015. Про це в пря-
мом ефірі на теле аналі “Київ” повідомив Володимир Вов , начальни
Головно о правління справах сім’ї, молоді і спорт КМДА. За йо о сло-
вами, в новій спортш олі льтив ватиметься до 30-ти видів спорт . “Ми
від рили ле оатлетичний манеж, днями відб деться від риття вели о о
поля зі шт чним по риттям і чотирьох менших трен вальних полів на Обо-
лоні. Б вально днями ми від риватимемо ціле спортивне міжш ільне
містеч о, ми за лали апс л під бас етбольн арен , але одночасно се-
сія Киїради хвалила рішення, для нас д же важливе, про виділення зе-
мельної ділян и під б дівництво ба атоф н ціональної спортивної ш оли,
я а теж має б ти введена в е спл атацію до Євробас ет , де б де ль-
тив ватися до 30-ти видів спорт ”, — розповів пан Вов

Влітку оздоровлять 20 тисяч дітей"пільговиків
Про це повідомив Володимир Вов , начальни ГУ справах сім’ї, моло-

ді і спорт КМДА. За йо о словами, в межах Києва знаходиться 8 таборів.
Ще 35 таборів належать до ом нальної власності міста. Всьо о ж за-
альнодержавном реєстрі майже 750 таборів, я і мають право приймати
дітей на оздоровлення. Зо рема цьо о ро юні ияни змож ть поб вати в
таборі “Фа ел” на Азовсь ом морі, в таборі “Каз а” — в Карпатах, на мо-
рі в Одесь ій і Ми олаївсь ій областях, а та ож в Крим . За словами пана
Вов а, без оштовні п тів и отримають діти-сироти; діти, позбавлені бать-
івсь ої опі и; діти, бать и я их за ин ли від нещасних випад ів на вироб-
ництві або при ви онання сл жбових обов’яз ів; діти з малозабезпечених
сімей; діти з ба атодітних сімей; діти, я і постраждали внаслідо стихійно-
о лиха, техно енних аварій, атастроф. Для решти піль ових ате орій пе-
редбачена зниж а на п тів и в розмірі від 10 до 50 відсот ів

У столиці працюватиме 98 пришкільних таборів
Про це в прямом ефірі на теле аналі “Київ” повідомив Володимир

Вов , начальни ГУ справах сім’ї, молоді і спорт КМДА. За йо о слова-
ми, всі діти, я і мають на те бажання, змож ть пройти змін в приш іль-
них таборах, я і запрацюють вже в інці травня — на почат червня. “Що
хара терно, іль ість місць в цих таборах визначена винят ово попитом
бать ів. Я що додат овий попит з’являється, відраз йде реа ція й від-
риваються додат ові місця в приш ільних таборах”,— повідомив Воло-
димир Вов . Варто та ож зазначити, що п тів а в приш ільний табір обій-
деться бать ам 108 ривень. Очі ється, що приш ільні табори прий-
м ть цьо о ро майже 8 тисяч юних иян

Цифра дня

24 998 100 000 
гривень — на таку суму було надано послуг киянам столичними
підприємствами сфери послуг упродовж січня–березня 2013 року  
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Медикам повернули приміщення 
На ви онання рішення с д за позовом про рат ри Києва та Депар-

тамент охорони здоров’я поверн ті нежитлові приміщення в центрі
столиці, я і е спл ат валися я за лад ромадсь о о харч вання. Про
це “Хрещати ” повідомили в прес-сл жбі про рат ри міста. У 2007
році на підставі рішення Київради Департамент охорони здоров’я пере-
дав в оренд приватном товариств підвальні приміщення за альною
площею 190 м2 на в л. Прорізній, 19 для розміщення афе. Одна , я
встановлено про рорсь ою перевір ою, власни и за лад тривалий
час не сплач вали орендн плат , внаслідо чо о забор вали медичній
станові майже 325 тис. рн. З метою захист інтересів держави столич-
на про рат ра подала до с д позовн заяв про розірвання до овор
оренди та повернення приміщень медичном за лад . Господарсь ий
с д підтримав позицію про рат ри та задовольнив позовні вимо и в
повном обсязі. У подальшом рішення с д першої інстанції залишено
без змін постановою вищої с дової інстанції, я е не підля ає ос аржен-
ню. Наразі рішення с д ви онано: нежитлові приміщення на в л. Про-
різній, 19 витреб вано з неза онно о орист вання та поверн то медич-
ній станові

Київ матиме закордонних представників
З метою по ращення імідж столиці, поп ляризації Києва я т ристич-

ної дестинації, що динамічно розвивається, Управлінням т ризм КМДА
б ло розроблено онцепцію прое т “Почесні представни и міста Ки-
єва”, мета я о о поля ає в зал ченні іноземних представни ів до роз-
вит т ристичної ал зі столиці У раїни, а саме: ідній презентації міс-
та на міжнародній т ристичній арені та а тивній промоції міста за ор-
доном. На сьо одні ініціатив представляти Київ за ордоном підтримали
представни и Італії та Німеччини, я і ці авляться столицею У раїни, ото-
ві сприяти її розвит та створювати позитивний імідж. Поширювати ін-
формацію про Київ себе на бать івщині та по всьом світові б д ть:
Манферді Ді Нардо — президент Центр льт ри та міжнародних зв’яз-
ів “Мені подобається Флоренція”; Ельзе Геба ер — ерівни отельно о
осподарства та обсл ов вання остей, Управління праці та е ономі и,
відділ т ризм м. Мюнхен; Хартм т Пірл — олова правління SEMINARIS
Hotels & Meeting (Німеччина). Під час переб вання в Києві вони мали на-
од більше дізнатися про місто та йо о меш анців. Під час рочисто о
прийом олови КМДА Оле сандра Попова з на оди Дня столиці др зям
міста б ли рочисто вр чені офіційні дипломи “Почесний представни
міста Києва”

Столичні енергетики влаштували "День відкритих
дверей"
У “Київенер о” проводять “День від ритих дверей” для ш олярів. Понад

400 чнів із десяти иївсь их ш іл Оболонсь о о та Деснянсь о о районів
до 5 червня в лючно змож ть відвідати з е с рсіями теплоеле троцен-
траль № 6 ПАТ “Київенер о”. Е с рсії на теплоеле троцентралі прово-
дяться для ш іл, імназій, ліцеїв Києва не вперше. У березні– вітні цьо о
ро ТЕЦ-6 відвідали понад 300 иївсь их ш олярів в рам ах прое т
“Енер оефе тивні ш оли”.
Цьо о раз метою візит є інформ вання юних иян, потенційних спе-

ціалістів в ал зі енер ети и, з професією енер ети а, а та ож озна-
йомлення з процесом виробництва еле тричної та теплової енер ії на
ТЕЦ. Та ож під час е с рсій ш олярі матим ть змо особисто поспіл -
ватись з досвідченими раїнсь ими енер ети ами, я і мають більш ніж
20-річний стаж роботи в ал зі, — олишнім міністром енер ети и та в -
ільної промисловості У раїни, одним із олишніх дире торів “Київенер о”
Іваном Плач овим та нинішнім дире тором стр т рно о відо ремлено о
підрозділ “Київсь і ТЕЦ” Юрієм Гладишевим

Столичний транспорт
оновлюється
"Хрещатик" дізнавався, які приємні транспортні подарунки 
кияни отримають цього року

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Київ невпинно розвивається, тож щоро в столиці за-
п с аються нові прое ти, чимало з я их спрямовані на
по ращення транспортної інфрастр т ри. На в лиці
міста виходять нові машини ромадсь о о транспорт ,
від риваються станції метро, з’являються соціально
важливі маршр ти. Я і зміни транспортній мережі від-
б д ться найближчим часом, з’ясов вали ж рналісти
“Хрещати а”.

Нова ера наземного громадського транспорту

“Кращому транспорту в Києві бути” — під таким гаслом з березня минулого

року на вулиці Києва вийшло 260 нових машин — 166 автобусів (МАЗ) та 140

тролейбусів (“Богдан”). Як повідомили “Хрещатику” в Департаменті транс$

портної інфраструктури КМДА, це дозволило оновити парк громадського

транспорту на 50 %. Цю роботу планують продовжувати і в цьому році. Зокре$

ма на вулиці Києва додатково вийде ще 190 тролейбусів.

Головний інженер КП “Київпастранс” Юрій Бомбандьоров зазначив, що

оновлений рухомий склад не лише красивіший, а й зручніший для пасажирів.

Зокрема салони автобусів і тролейбусів зроблені з низькою підлогою — для

зручного користування транспортом інвалідів. Машини є й екологічно безпеч$

ними та споживають на 45 % менше електроенергії.

Важливо, що громадський транспорт бере на себе також значне соціальне на$

вантаження, оскільки завдяки компенсації різниці в тарифах залишається най$

дешевшим на ринку перевезень.

З 1 січня 2014 року весь рухомий склад громадського транспорту КП “Київ$

пастранс” обладнають і новою системою електронних компостерів, після чого

пасажири зможуть оплачувати проїзд безконтактними електронними картками

багаторазового використання, включаючи “Картку киянина”.

Пілотний проект з 1 червня розпочнуть на базі автобусного парку № 6, маши$

ни якого обслуговують маршрути Деснянського, Оболонського та Подільсько$

го районів.

Новий київський трамвай

Перший односекційний трамвай власного київського виробництва “Каш$

тан” презентували напередодні 2012 року. Машина успішно пройшла випробу$

вання, і зараз коліями столиці курсує 6 таких агрегатів на лінії швидкісного

трамваю на Троєщині. Проект був реалізований потужностями КП “Київпас$

транс” та Київського заводу електротранспорту. Зупинятися на цьому досяг$

ненні міська влада не збирається, адже у планах — налагодити серійне вироб$

ництво не лише односекційних, а й трисекційних трамваїв.

Переваги київської машини очевидні — працюють система кондиціонуван$

ня повітря для водія та пасажирів, електронна система інформування про

маршрут та зупинки й система відеонагляду. Та найвагоміший плюс цих ма$

шин — ціна. Як зазначає директор КП “Київпастранс” Микола Ламбуцький,

трисекційний трамвай коштує приблизно 10 млн грн, що на 2–3 млн дешевше,

ніж його закордонні побратими. Тож за належного фінансування фахівці під$

приємства готові виробляти до 20 таких трамваїв на рік.

До речі, рішення про виробництво київських трамваїв два роки тому прийняв

голова КМДА Олександр Попов. Адже на сьогодні фізичний стан більшості ва$

гонів цього виду транспорту бажає кращого. Так, щоденно на колії міста вихо$

дить 290 трамваїв, 80 % з яких застарілі. Потреба в новому транспорті постала

ще й тому, що в жовтні 2012 року було відкрито лінію швидкісного трамвая на

Троєщині (маршрути №№ 4, 5), що з’єднує житловий масив з міською кільце$

вою електричкою. Лінія користується популярністю, і в березні цього року

прийняла мільйонного пасажира.

Модернові вагони метро та доступна Троєщина

За два наступних роки значно оновлять і вагони столичної підземки. Для ре$

конструкції 95$ти вагонів київській владі за підтримки уряду вдалося залучити

близько 1 млрд грн коштів Кіотського протоколу. Модернізовувати вагони буде

ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод”. Перші п’ять вже 16 березня відпра$

вили на підприємство з електродепо “Дарниця”. А у жовтні наступного року

підземка отримає 95 оновлених вагонів.

За оцінками фахівців, після цього рухомий склад зможе слугувати місту ще 20

років.

Важливим таке оновлення вагонів підземки є й у зв’язку з активною розбудо$

вою метрополітену. Так, у 2010 році було відкрито три станції Куренівсько$Чер$

воноармійської лінії — “Деміївська”, “Голосіївська” та “Васильківська”, у 2011

лінію продовжили до станції “Виставковий центр”, а в жовтні 2012 запрацюва$

ла станція “Іподром”. У цьому році лінію планують завершити — й до Дня Кон$

ституції відкрити станцію “Теремки”.

Цього ж року мають розпочати будівництво довгоочікуваної четвертої гілки

на житловий масив Троєщина. Наразі завершується етап визначення схеми фі$

нансування проекту, який планують реалізовувати на умовах державно$приват$

ного партнерства. Найближчим часом роботи зі зведення лінії розпочнуться на

правому березі міста за бюджетні кошти. А вже до кінця року посадовці плану$

ють підписати інвестиційну угоду.

Закінчення епохи маршруток

Такі значні кроки з оновлення парку громадського транспорту дали змогу

розпочати наводити лад ще з однією транспортною проблемою столиці — мар$

шрутними таксі. Так, з 1 березня в Києві на Лісовому масиві скасовані мар$

шрутки №№ 240, 241 і 246. Їх замінили на автобуси великої та надвеликої міст$

кості КП “Київпастранс”. Також з 1 березня відновлено роботу автобусного

маршруту № 18, який курсує від Харківського шосе до станції метро “Харків$

ська”. Всього планується ліквідувати маршрутні таксі ще на 6$ти напрямках.

Зокрема, на житлових масивах Виноградар, Оболонь, вулиці Бориспільській,

на маршрутах: “Станція метро Святошин — житловий масив Борщагівка”,

“Вулиця Волгоградська — станція метро “Палац спорту”, “Проспект Свобо$

ди — станція метро “Лук’янівська”.

Зазначимо, що щоденно таксомоторами користується майже 700 тисяч паса$

жирів
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Лідія Сезоненко, пенсіонерка:

“Я рада, що старий транспорт замінили на но$
вий. Мені дуже подобається, він набагато зручні$
ший, особливо для пенсіонерів та інвалідів, також
він чистіший і комфортніший”.

Олена Скіда, студентка
“Я живу на Виноградарі, приємно, що десь рік

тому там з’явилися нові автобуси, які тепер ще й
курсують набагато частіше. Адже метро у нас не$
має, тож дістатися, наприклад, до центру можна
лише громадським транспортом. Хоча хотілося б
бачити і старий транспорт, адже він додає місту
особливого колориту. Наприклад, можна створити
спеціальний музей старожилів київських вулиць”.

Павло Сотніченко, студент:

“Я студент, проживаю на Троєщині. Щодня мені
доводиться їздити на навчання на правий берег.
Раніше в заторах доводилось простоювати до
кількох годин зранку та вечері. Тож дуже радий,
що в минулому році запустили швидкісний трам$
вай, тепер часу на дорогу витрачаю значно менше.
Сподіваюся, що незабаром з’явиться і давно обі$
цяне метро на Троєщину”.

ОПИТУВАННЯ “ХРЕЩАТИКА”

“Хрещатик” поцікавився, чи помітили кияни зміни в транспорті



Тенденції

Ділові новини

Ціни на цукор будуть 
стабільними
Вліт поточно о ро не очі-
ється щорічно о сезонно о

зростання цін на ц ор, одна ви-
робни и все ж розрахов ють
перспе тиві підвищити ціни для
с орочення своїх збит ів. Про це
повідомив олова правління На-
ціональної асоціації ц ровироб-
ни ів У раїни “У рц ор” Ми ола
Ярч .
“Особливих змін цін на вн т-

рішньом рин по и не спосте-
рі ається. Хоча ви знаєте, що за-
раз сезон підвищення цін. Я
мин лі ро и, оли виростають
я оди і фр ти, — ціни підвищ ю-
ться. Цьо о ро ми не про ноз -
ємо та о о явища, хоча виробни-
и ц р та ц рових б ря ів че-
ають незначно о підвищення,
щоб зменшити свої збит и, я их
вони зазнали при виробництві
цьо о прод т ”,— с азав пан
Ярч .
За даними Міне ономтор івлі,

роздрібні ціни на ц ор в У раїні

оливалися в залежності від ре-
іон й на 24 травня 2013 стано-
вили від 5,18 до 5,83 рн за 1 ,
середньом — 5,4 рн за іло-
рам. На почато 2013 ро іло-
рам ц р ошт вав середньо-
м 5,36 рн

Торік закордонні заробітки
українців зросли у 8 разів

Громадяни У раїни збільшили
заде ларований обся іноземних
доходів, отриманих 2012 році,
вісім разів — до 9 млрд рн (за
2011 рі б ло заде ларовано 1
млрд рн). Про це повідомила
прес-сл жба Міндоходів. За ін-
формацією відомства, с ма подат-
, сплачено о з та их заробіт ів,

зросла майже вп’ятеро — до 580
млн рн. З о ляд на а тивн с -
спільн дис сію з привод опо-
дат вання рошових пере азів з-
за ордон , Міністерство доходів і
зборів У раїни під реслює, що
йдеться не про запровадження но-
во о подат , а про ви онання

прямої норми за он , я а діє з
2003 ро . Протя ом 2012 ро об-
ся рошових пере азів, що на-
дійшли в У раїн з-за ордон , до-
ся 7,5 млрд доларів

Біопаливо втрачає авторитет

С мішеве пальне, вміст спирт
в я ом становить близь о 30 %,
не пристосоване для ви орис-
тання в автомобільних дви нах
більшості маро автомобілів, що
реаліз ються на території У ра-
їни. Про це заявив заст пни ди-
ре тора На ово-технічно о цен-
тр “Психея” Геннадій Рябцев.
“Слід застере ти вас від півлі
пально о, та звано о с мішево-
о пально о, я е с ладається
приблизно з 30 % спирт і 70 %
ле их в леводневих фра цій
том , що та е пальне, звісно,
ошт є дешевше, десь близь о
9,3 рн/літр порівняно з 10,7
рн/літр для звичайно о бензин
А-95. Це пальне не є автомобіль-
ним бензином, отже, не присто-

соване для ви ористання в авто-
мобільних дви нах більшості
маро автомобілів, я і реаліз ю-
ться на території У раїни”,— с а-
зав пан Рябцев.
Тобто, під реслив е сперт, я -

що автомобіль раїнсь о о ви-
робництва, виробництва раїн
СНД, японсь ий, південно орей-
сь ий, європейсь ий вип щений
до 2008 ро , то бажано не е с-
перимент вати з біопальним,
я е може не ативно вплин ти на
паливн систем автомобіля

Оздоровчі путівки для дітей
цьогоріч не подорожчають

Вартість оздоровчих п тіво
для дітей поточном році не
зростатиме зв’яз зі збільшен-
ням норм харч вання, повідоми-
ла міністр соціальної політи и
У раїни Наталія Королевсь а. За
її словами, збільшення видат ів
на харч вання в таборах потрібно
омпенс вати за рах но оптимі-
зації витрат.

“Ні “Молода вардія”, ні “Арте ”
не збільшили вартість оздоров-
лення, хоча ми роз міємо, їм та е
б ло не ле о зробити, але вони
витримали вартість, і я вважаю,
що всі інші та ож повинні це зро-
бити”,— с азала міністр.
Я повідомила заст пни мініс-

тра соціальної політи и У раїни Лі-
дія Дроздова, на 1 червня серед
за ладів оздоровлення отримають
дозвіл на від риття 617 об’є тів,
що с ладає 78 % від за альної
іль ості (майже 800). 1 червня до
за ладів оздоровлення і відпочин-

заїд ть 113,2 тисячі дітей

Нотаріусів об’єднають 
в систему

Міністерство юстиції пропон є
за ріпити в за онодавстві чіт ий
механізм форм вання плати за по-
сл и, я і надаються нотарі сами,
заявив міністр юстиції Оле сандр
Лавринович (йдеться повідом-
ленні відомства).
Міністр зазначив, що в У раїні

відс тня єдина система обчис-
лення розмір плати за посл и,
я і надаються нотарі сами. “Це
призводить до встановлення ре-
іонах У раїни різних тарифів за
одна ові нотаріальні посл и.
Крім то о, різна плата за одна ові
посл и в ре іонах У раїни не від-
повідає вимо ам статті 24 Кон-
стит ції, я ою зо рема встановле-
но, що ромадяни мають рівні
права і свободи та є рівними пе-
ред за оном”,— с азано пові-
домленні.
У Мін’юсті та ож повідомили, що

розробили за онопрое т про вне-
сення змін до за он “Про нотарі-
ат”, я им пропон ється внести
зміни та доповнення, пов’язані із
запровадженням на всій території
У раїни єдиних ставо за надання
нотаріальних посл .
“За онопрое том передбачаєть-

ся, що розміри ставо та порядо
сплати нотаріально о збор визна-
чатим ться Кабінетом міністрів
У раїни”,— підс м вали відом-
стві

Kyiv City Card вже
у продажу
Придбавши картку туриста,
гості столиці можуть поїсти 
зі знижкою 10�20 % у 45�ти
ресторанах 
Вікторія ГАЛУШКО
“Хрещатик”

З 25 травня почався роздрібний продаж арт и т риста
Києва Kyiv City Card, я а дає можливість без оштовно
відвідати 25 поп лярних столичних м зеїв та ба ато
е с рсій, отримати зниж и на автоб сні е с рсійні т -
ри, про лян и Дніпром, а та ож зниж и в ресторанах,
отелях, та сі та при орист ванні іншими сервісами.
Право орист ватися ви одами арт и протя ом 3-х
днів для однієї людини ошт є 200 рн, а 7-ми днів —
400 рн (та а сама вартість арт и на р п з чотирьох
осіб на 3 дні).

Придбати картку можна на сайті http://citycard�ua.com, а також у 8�ми ту�

ристично�інформаційних пунктах в центральних районах міста й у парку

ім. Шевченка. Найближчим часом продаж буде організовано в музейних

кіосках, аеропортах, на залізничних вокзалах, в сувенірних крамницях, у

готелях тощо. До кожної картки додається буклет�путівник з переліком

пам’яток міста і музеїв, а також огляд ресторанів і готелів. На сьогодні вже

25 музеїв стали учасниками програми й погодилися приймати власників

Kyiv City Card безплатно. Знижку від 10 % до 30 % при замовленні номера

надають 17 готелів та хостелів (зокрема готелі “Дніпро”, “Баккара”, “Пре�

зидент�отель”, “Либідь”, “Русь”, “Козацький”, “Impressa”). Ціни нижчі на

10�20 % від встановлених у меню запропонують 45 ресторанів. Кілька ніч�

них клубів та дельфінарій “Немо” також запропонували пільгові умови від�

відування. Власники картки отримають вигоду при користуванні послуга�

ми служб таксі (5 % дисконту дає “Гепард�таксі”), екскурсійного автобусу

Open Bus (10 % знижки), прокату авто (15 % знижки надає компанія

“Budget Украина”) та велосипедів. Сьогодні в більшості туристичних сто�

лиць діє практика карток лояльності, які надають суттєву знижку. Після за�

пуску City Card в Києві місто стане членом Асоціації європейських міст, де

діють аналогічні програми. Запровадження проекту покращить імідж міста

та його впізнаваність і сприятиме збільшенню туристичного потоку в сто�

лицю на 10�15 %. За прогнозом міжнародної платіжної системи MasterCard,

цьогоріч столицю України відвідають майже 1,7 млн іноземних мандрівни�

ків, які можуть витратити близько трьох мільярдів доларів (в середньому за

один візит у 2013 році туристи в столиці України витрачають до 1700 дол.).

Однак у компанії Iles City Card (організатор проекту туристичної карти)

вважають, що до Києва може приїхати ще більше гостей з�за кордону — 2

млн, зокрема кількість туристів з Європи може зрости на чверть.

П н ти продаж арт и Kyiv City Card:
— Контра това площа, 4;
— в л. Хрещати , 19;
— в л. Хрещати , 7/11;
— в л. Б. Хмельниць о о, 2/18;
— в л. Ро нідинсь а (біля центральної сина о и);
— в л. Володимирсь а, 24;
— в л. І. Мазепи, 1 (ст. м. “Арсенальна”);
— б львар Шевчен а, 18 (біля Володимирсь о о Собор );
— б львар Шевчен а, 15 (пар Шевчен а);
— Повітрофлотсь ий просп., 79 (МА “Київ” (Ж ляни)
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Злочинці відкрили 
сезон полювання 
на банкомати
Міліція фіксує збільшення крадіжок грошей із банківських автоматів
Марта КОХАН
“Хрещатик”

Останнім часом по азни и
по раб вань бан оматів по
всій раїні “поповзли” в о-
р , онстат є МВС. У
зв’яз з цим міліція за-
ли ає Нацбан вжити за-
ходів щодо підвищення
рівня захист цих об’є тів.

Більше банкоматів — 
більше злочинів

Кількість крадіжок грошей з бан�

коматів як у столиці, так і в цілому

по Україні збільшується. Про це

“Хрещатику” повідомила начальник

відділу Департаменту Державної

служби охорони Міністерства внут�

рішніх справ Світлана Павловська.

“Як в Україні, так і в Києві кіль�

кість пограбувань збільшується.

Адже збільшується кількість банко�

матів. Так, по Києву у 2012 році за�

реєстровано 12 випадків пограбу�

вання банкоматів. У 2013 році — вже

є 2 випадки”,— зазначила вона.

У зв’язку зі зростанням кількості

пограбувань банкоматів МВС вже

звернулося до Національного банку

з проханням вжити відповідних за�

ходів. Зокрема банкам рекоменду�

ють охороняти кожен банкомат,

зменшити кількість грошей, які ту�

ди закладаються, та використовува�

ти два рубежі охорони: як самого

банківського апарату, так і касети з

грошима всередині нього.

“Мисливці” за банкоматами

Переважна більшість ласих до

легких грошей — це ті, хто вже від�

бував покарання в місцях позбав�

лення волі. “Для них це легка здо�

бич. Також це люди, які спеціалі�

зуються на злочинах та крадіжках.

Відсоток підлітків незначний”,— за�

уважила Світлана Павловська.

Головна ж проблема, що “споку�

шає” злочинців, — недостатня охо�

рона банкоматів. Так, один із тих,

що були пограбовані в столиці то�

рік, взагалі не охоронявся — ні дер�

жавними, ні приватними службами.

Безпекою двох банкоматів, які по�

грабували в цьому році, також ніхто

не займався. Загалом у Києві наразі

5 тисяч банкоматів, з них Державна

служба охорони МВС охороняє 62.

Отже, всього близько 1,3 %. Ще 2�3

% банкоматів охороняють недер�

жавні охоронні структури, що також

дуже мало.

Інша проблема — кількість гро�

шей у банкоматах. За словами пані

Павловської, суми, які зазвичай за�

кладають у банкомати, — близько

500 тис. грн. Тобто якщо брати се�

редню суму, яка могла бути у банко�

матах, — 300 тис., то тільки в столи�

ці збитки склали понад 3 млн грн з

останнього десятка пограбувань.

Масштаби ж зростання злочинів

красномовніше ілюструє загально�

українська статистика.

За даними МВС, у 2011 році було

вкрадено з банкоматів майже 9 млн

грн. У 2012 році — майже 12 млн грн.

Торік було скоєно 24 крадіжки з

банкоматів, вже на початок цього

року — близько 20 таких злочинів. Й

динаміка подібних злочинів зростає.

З пограбованих в Україні банкоматів

також лише 5 охоронялись ДСО, і

ще один — приватною охоронною

структурою, інші не охоронялись.

Всього ж в Україні на сьогодні за�

реєстровано майже 37 тис. банкома�

тів. З них Держслужба охорони охо�

роняє менше 10 %. Відповідно, по

країні також дуже невеликий відсо�

ток банкоматів підпорядковано не�

державним охоронним структурам.

Решта не охороняється взагалі, тоб�

то банківська установа встановлює

банкомат — і просто “запрошує”

злочинця прийти і його пограбува�

ти, констатують в МВС. За даними

міліції, фактично 80 % всіх банків�

ских автоматів у країні функціону�

ють без охорони і є легкою здобич�

чю для злочинців.

Що стосується способів пограбу�

вання банкоматів, то найбільш по�

ширеним залишається їх фізичне

зламування за допомогою металевих

предметів.

Розкриття ж подібних злочинів як

в Україні, так і в Києві — на рівні 30

%. “Переважна кількість таких кра�

діжок здійснюється вночі. Для того,

щоб поцупити гроші, злочинцям за�

звичай потрібно не більше 2�2,5 хв., і

якщо вони на автотранспорті, то ду�

же швидко зникають. А якщо банко�

мат взагалі не охороняється, то ін�

формація про пограбування надхо�

дить в банк тільки вранці, — уявіть

собі, скільки часу витрачається”,—

зазначила Світлана Павловська.

Пастка для злочинця

Головна рекомендація від МВС

банкірам — підвищення охорони бан�

коматів. “Ми пропонуємо два рубежі

сигналізації — один на зруйнування

банкомату, а другий на поцуплення

касет з грошима. Тоді за 1�1,5 секунди

йде сигнал на пульт централізованої

охорони, і одразу, за декілька хвилин,

повинна вже бути група затримки на

місці події”,— каже пані Павловська.

Також міліція закликає банкірів ко�

ристуватися так званими хімпастка�

ми, які можуть “позначити” як зло�

чинця, так і гроші. Але банки поки іг�

норують ці пропозиції. “На жаль, ке�

рівництво банківських установ не

реагує на поради і на надзвичайно

серйозні приписи наших фахівців з

охорони банкоматів. Ми зробили

висновок, що банкомати практично

не охороняються. Оскільки у фінуста�

нов немає коштів для закупівлі банко�

матів з максимальним рівнем захисту,

то необхідно використовувати ті засо�

би, які можуть перешкодити діям гра�

біжників”,— підкреслила Світлана

Павловська. Відповідні рекомендації

також направлені до Національного

банку України.

Загалом у світі існує практика, ко�

ли банкомати виготовляють з пев�

ним рівнем захисту, найбільш по�

ширені — нульовий, перший і дру�

гий. Банкоматів з першим рівнем

ступеня — одиниці в Україні, їх тіль�

ки починають закуповувати. Пере�

важно наявний нульовий ступінь за�

хисту, кажуть в міліції. Тому дуже

просто можна зрізати задню панель,

взяти касету і поцупити кошти.

Водночас у МВС визнають, що

банкомат є власністю певного банку,

відповідно і функція охорони покла�

дена безпосередньо на сам банк. Тож

рішення про охорону може приймати

тільки керівник фінустанови.

Банки не сплять

Банкіри зі свого боку вважають,

що НБУ навряд чи буде вживати

якісь спеціальні заходи чи приймати

відповідні постанови, які б стиму�

лювали фінустанови більше охоро�

няти банкомати. Хоча може й узяти

до уваги якісь рекомендації МВС.

До того ж, представники банків

стверджують, що ситуація не така й

критична.

“Я не думаю, що у якогось банка є

якісь відділення або банкомати, які

не відповідають нормативним вимо�

гам НБУ, в тому числі щодо їх охо�

рони. Нема необхідності, щоб НБУ

до чого�небудь зобов’язував, адже

для будь�якого банку, якщо він хоче

нормально вести бізнес, безпека йо�

го роботи — це норма”,— заявив

“Хрещатику” прес�секретар “При�

ватБанку” Олег Серга.

Статистика банку не фіксує зрос�

тання кількості пограбувань, навпа�

ки — пік нападу на банкомати при�

падав на посткризовий період. “Як

правило, нападають на банкомати

зухвалі люди, які не дуже думають

про технічні наслідки, або дилетан�

ти, які вважають, що це простий

спосіб наживи. Насправді це не

так”,— каже пан Серга.

При цьому він наголошує, що

сьогодні існує багато інших техніч�

них захисних засобів, окрім хіміч�

них пасток, які пропонує застосову�

вати МВС. Щодо яких, до того ж,

ще немає нормативів з прийому ку�

пюр, пошкоджених фарбою. За його

словами, практично всі випадки по�

грабувань банкоматів, які були за�

фіксовані, закінчились затриман�

ням злочинців. “Всі наші банкома�

ти — під значним рівнем охорони,

майже 40 % перебувають під охоро�

ною ДСО. У 95 % випадків злочин�

ців затримують дуже швидко. З од�

ного боку — є технічні засоби, відео�

запис тощо, а з іншого — ми завжди

виплачуємо винагороду за виявлен�

ня злочинців”,— зазначив представ�

ник банку

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Київ 
Кількість банкоматів у столиці 5 000
Кількість банкоматів під охороною ДСО 62  
Кількість пограбувань банкоматів у 2012 р. 12
Кількість пограбувань банкоматів у 2013 р. 2

Київська область
Кількість банкоматів на території області 601
Кількість банкоматів під охороною ДСО 121
Кількість пограбувань банкоматів у 2013 р. 1

Україна
Кількість банкоматів на території країни 37 000
Кількість банкоматів під охороною ДСО 3626
Кількість пограбувань банкоматів у 2012 р. 24
Кількість пограбувань банкоматів у 2013 р. 20
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Кримінальним кодексом України
не передбачено окремої кримі+
нальної відповідальності за крадіж+
ку грошових коштів з банкоматів.
Проте крадіжка коштів в такий спо+
сіб утворює склад злочину за за+
гальною статтею ККУ – ст. 186 «Кра+
діжка» (таємне викрадення чужого
майна). Відповідальність за такі дії
може бути різною + залежно від ба+
гатьох обставин її вчинення. Це
щонайменше штраф від 850 грн до
2550 грн (але не менше розміру
завданих збитків), виправні роботи
строком до двох років, арешт стро+
ком до шести місяців чи позбавлен+
ня волі строком до трьох років.
Більш жорстка міра відповідаль+
ності може бути застосована у ви+
падках, якщо крадіжка вчинюється
винною особою повторно або гру+
пою осіб за попередньою змовою
(арешт на строк від трьох до шести
місяців, обмеження волі на строк до
п'яти років або позбавленням волі
на строк до п’яти років). 

Більш суворе покарання перед+
бачено, якщо крадіжка з банкомату
завдала значної шкоди або здій+
снена у великому чи особливо ве+
ликому розмірі. В залежності від су+
ми викрадених коштів (в тому числі
в сукупності за багатьма епізодами)
покарання може становити до два+
надцяти років позбавлення волі. 

Дмитро ЙОВДІЙ, 
Керуючий партнер

Юридичної компанії
«Leetas»

КОМПЕТЕНТНО
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ПОНЕДІЛОК ЧЕРВЕНЬ3

ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ
ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5 
Тел: (044) 234�42�23, www.rusdram.com.ua 

30 травня (чт.) — 19.00 прем’єра
"Уявний хворий", омедія, 2 од. 35 хв.
31 травня (пт.) — 19.00 прем’єра
"Любовне божевілля", м зична вистава,
1 од. 50 хв.
31 травня (пт.) — 20.00 "Шлюби
ладаються на небесах", моновистава,

1 од. 20 хв.
1 червня (сб.) — 19.00 "У полоні
пристрасті" ("Кам’яний володар"), драма,
1 од. 25 хв.
2 червня (нд.) — 18.00 "Останнє
охання", мелодрама, 2 од. 15 хв.
2 червня (нд.) — 19.00 "Вишневий сад",
омедія, 3 од. 15 хв.
2 червня (нд.) — 20.00 "Оле сандр
Вертинсь ий. Бал Господень...",
моноспе та ль, 1 од. 30 хв.
3 червня (пн.) — 19.00 прем’єра
"Любовне божевілля", м зична вистава,
1 од. 50 хв.
4 червня (вт.) — 19.00 "Бабине літо",
лірична омедія, 2 од. 35 хв.
4 червня (вт.) — 20.00 "Жирна свиня",
1 од. 35 хв.
5 червня (ср.) — 19.00 № 13
("Божевільна ніч, або Весілля Пі дена"),
омедія, 2 од. 30 хв.
5 червня (ср.) — 20.00 "Валентинів
день", драма, 2 одини

ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
Адреса: пл. Івана Франка, З 
Тел: (044) 279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua

30 травня (чт.) — 19.00 "Б ря",
тра і омедія, Вільям Ше спір
1 червня (сб.) — 19.00 "Увертюра до
побачення", сценічна версія Андрія
Приходь а за новелою Івана Фран а
"Сойчине рило"
1 червня (сб.) — 19.00 "Мартин
Бор ля", омедія, Іван Карпен о-Карий
2 червня (нд.) — 19.00 "Прибор ання

норовливої", омедія, Вільям Ше спір
4 червня (вт.) — 19.00 "Едіт Піаф. Життя
в редит", мюзи л, Юрій Рибчинсь ий,
Ві торія Васалатій
5 червня (ср.) — 19.00 "В неділю рано
зілля опала...", Оль а Кобилянсь а,
інсценізація Неди Нежданої

ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ
БЕРЕЗІ 

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044) 517�89�80, 
www.drama�comedy.kiev.ua 

30 травня (чт.) — 19.00 прем’єра
"Опіс ін. Фома!", е сцентрична омедія,
Ф. Достоєвсь ий, 2 од. 30 хв.
31 травня (пт.) — 19.00 "К ди подме
вітер", аз а для дорослих, Л. Піранделло,
2 од. 40 хв.
31 травня (пт.) — 19.00 "Дні пролітають
зі свистом", омедія і драма охання,
М. Коляда, 1 од. 40 хв.
1 червня (сб.) — 19.00 "Брешемо чист
правд ", Х. Бер ер, 2 од. 30 хв.
2 червня (нд.) — 19.00 "Чер а", смішна
історія, О. Мардань, 2 од. 50 хв.
4 червня (вт.) — 19.00 прем’єра "Дві
дамоч и бі півночі", ілюзії з м зи ою,
П. Нотт, 1 од. 10 хв.
5 червня (ср.) — 19.00 "Та за інчилось
літо", печальні з стрічі, І. Шо , 2 од.
10 хв.

ТЕАТР НА ПОДОЛІ 
Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна гос�
тьова), В. Васильківська, 103 (Палац "Україна"),
Тел: (044) 33�222�17,
www.theatreonpodol.com
30 травня (чт.) — 19.00 Малий зал
Палац "У раїна", "Звід и бер ться діти",
лірична омедія, 2 од. 30 хв.
31 травня (пт.) — 19.00 Театральна
остьова, прем’єра, "Лебедине озеро.
С тін и", м зичний спе та ль
2 червня (нд.) — 19.00 Театральна
остьова, прем’єра "Очі дня", мелодрама,
2 од.
4 червня (вт.) — 19.00 Малий зал
Палац "У раїна", "Мин ло о літа в
Ч лимсь ", драма, 2 од. 20 хв.
5 червня (ср.) — 19.00 Театральна
остьова, "Льов ш а", розповідь про
єврейсь е щастя, 1 од. 40 хв.

ТЕАТР НА ЛИПКАХ 
Адреса: вул. Липська, 15/17, 
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua 30
травня (чт.) — 18.00 прем’єра, "Над
прірвою...", фантазія тінейджера,
Дж. Селінджер
31 травня (пт.) — 19.00 "Людина та
Вічність", філософічний жарт, А. К рейчи ,
2 од. 30 хв.
1 червня (сб.) — 19.00 "Шинель",
тра і омедія, М. Го оль, 1 од. 20 хв.
2 червня (нд.) — 19.00 "Обережно —
жін и!", мелодраматична омедія, А.
К рейчи , 2 од. 30 хв.

ТЕАТР ОПЕРЕТИ 
Адреса: Червоноармійська, 53/3 
Тел: (044)287�62�57, www.operetta.com.ua 
30 травня (чт.) — 19.00 "За двома
зайцями", оперета, В. Ільїн, В. Л ашов
31 травня (пт.) — 19.00 "Бал Савойї",
оперета, П. Абрахам
2 червня (нд.) — 19.00 "Та е єврейсь е
щастя", мюзи л, І. По лад

ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ 
Адреса: вул. Володимирська, 50
Тел: (044)455�90�87, www.opera.com.ua

30 травня (чт.) — 19.00 Концерт до 200-
річчя від дня народження Р. Ва нера
31 травня (пт.) — 19.00 "Каприси долі",
балет на 2 дії, Н. Па аніні – М. С ори
1 червня (сб.) — 12.00 Кармен-street.
Гала- онцерт, театр «Молодий балет
Києва», льт рний центр «Кияноч а»
1 червня (сб.) — 19.00 Гала- онцерт,
театр «Молодий балет Києва», льт рний
центр «Кияноч а»
2 червня (нд.) — 19.00 "Корсар", балет
на 2 дії, А. Адан
4 червня (вт.) — 19.00 "Лебедине
озеро", балет на 3 дії, П. Чай овсь ий
5 червня (ср.) — 19.00 "Гре Зорба",
балет на 2 дії, М. Теодора іс

ТЕАТР "СУЗІР’Я" 
Адреса: вул. Ярославів Вал, 14�б
Тел: (044)278�45�87, www.suzirja.org.ua 30
травня (чт.) — 19.00 "Все про охання",
тессера т, Оле сандр Олесь
1 червня (сб.) — 19.00 "Самотня леді",
лірична омедія, І ор Афанасьєв
4 червня (вт.) — 19.00 прем’єра "Страх
бажання", тра і омедія, Т. Вільямс
5 червня (ср.) — 19.00 "Цвєтаєва +
Пастерна ", роман життя, Єв енія Ч прина

ТЕАТРАЛЬНА АФІШАДОКУМЕНТ

ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 11.35 Мультляндія
7.25, 1.50 Київ. Музика
8.00 СТН. Щотижневик
9.00 СТН. Спорт.

Щотижневик
9.25, 19.30 Столиця

10.15 Зроблено в Києві
13.20, 23.25, 5.00

Громадська
приймальня

15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 0.25 СТН

15.10 Т/с "Служба
порятунку. Загін
112" 

16.10 В центрі уваги
17.30, 22.00, 0.50

Тимчасово доступний
18.25 Якісне життя
19.20, 23.20 Міська варта
21.25 Служба порятунку

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Православний календар
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.15, 7.15 Господар в домі
6.20, 7.20 Країна online
6.30 Т/с "Управа"
7.25 Ера бізнесу
7.30 Д/ф "М. Голуб. Я не піду"
8.45 Корисні поради
9.00 Підсумки тижня
9.40 Без цензури

10.05 Аудієнція
10.25 Книга.ua
10.45 Х/ф "Звичайне

чудо" 
12.20 Право на захист
12.40, 18.40, 21.25 Діловий

світ
12.45 Як це?
13.10 Українська пісня
13.50 Х/ф "Червоненька

квіточка" 
15.00, 18.20 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.

Агросектор
15.35 Життя на рівних
15.50 Темний силует
16.00 Вікно в Америку
16.20 Т/с "Чотири танкісти

й собака" 
18.55 Агро3News
19.05 Сільрада
19.25 Останнє попередження
19.45 Про життя
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.40 Концерт М. Гнатюка
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда удачі"

23.00, 1.00 Пiдсумки
23.20 Т/с "Генеральська

онучка"
0.15 Від першої особи

11++11

6.40 Особистий рахунок
6.45 ТСН
7.30 Сніданок з 1+1
8.00 ТСН
8.05 Економічні події
8.15 Сніданок з 1+1
9.00 ТСН
9.10 Сніданок з 1+1

10.00 М/ф "Бернард"
10.40 Секретні матеріали

шоу3бізнесу
11.45 Не бреши мені34
13.55 Красуня за дванадцять

годин
15.45 100 000 за правду
16.45 ТСН. Особливе
17.15 Х/ф "Назад — 

до щастя" 
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Чудове століття.

Роксолана%3" 
22.30 Гроші
23.35 ТСН
23.50 Х/ф "Орел Дев'ятого

легіону" 
2.00 Х/ф "Південний

централ" 
3.50 Не бреши мені34
4.50 Х/ф "Назад — 

до щастя" 

ІІННТТЕЕРР

5.30 Т/с "Нічна фіалка"
7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Новини
7.35 Ранок з Інтером
8.00 Новини
8.10 Ранок з Інтером
8.30 Новини
8.35 Ранок з Інтером
9.00 Новини
9.10 Т/с "Кохання як

нещасний
випадок"

12.00 Новини
12.20 Т/с "Кохання як

нещасний
випадок"

13.20 Судові справи
15.20 Сімейний суд
16.20 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Жіночий 

лікар%2" 

20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Піраньї"
22.20 Т/с "Вулиці

розбитих ліхтарів%
12" 

2.10 Подробиці
2.40 Д/с "Історія світу"
4.10 Т/с "Жіночий 

лікар%2" 

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.10 Кращий кухар на селі32
7.00 Події
7.20 Ранок з Україною
9.20 Т/с "Слід" 

10.00 Х/ф "Тільки
кохання" 

11.50 Нехай говорять
12.50 Т/с "Слід" 
15.30 Щиросердне зізнання
16.00 Критична точка
17.00 Події
17.20 Т/с "Слід" 
18.00 Т/с "Подружжя" 
19.00 Події
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Ковбої" 
21.50 Т/с "Слід" 
23.20 Х/ф "Безславні

виродки" 
2.10 Т/с "Подія" 
3.30 Події
3.50 Говорить Україна
4.25 Нехай говорять
5.15 Т/с "Дорожній

патруль%10" 

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.05, 5.50 Teen Time
5.10 Т/с "Вперед — до

успіху" 
5.55 Т/с "Світлофор" 
6.40, 7.10, 7.40, 8.45

Підйом!
6.45 Піраньї
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Х/ф "Перша дочка" 

11.05 Т/с "Вороніни" 
13.15, 14.25 Kids' Time
13.20 М/с "Качині історії" 
14.55 Т/с "Друзі" 
15.55 Т/с "Кадети" 
16.55 Т/с "Щасливі разом"
18.00 Т/с "Вороніни" 
19.00 Репортер
19.15 Піраньї
19.55 Т/с "Вороніни" 
21.00 Ревізор32
22.50 Т/с "Світлофор" 
23.55 Репортер
0.15 Т/с "Милі брехухи" 
1.10 Т/с "Дружна

сімейка" 

1.55 Т/с "Вероніка 
Марс%3" 

2.40 Служба розшуку дітей
2.45—5.00 Зона ночі

ІІССTTVV

5.10 Служба розшуку дітей
5.20 Свiтанок
6.20 Ділові факти
6.30 Т/с "Таксі"
6.55 Т/с "Леся + Рома"
7.30 Ділові факти
7.35 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини

10.10 Х/ф "Людина
президента"

12.00 Т/с "Вулиці
розбитих ліхтарів"

12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Вулиці

розбитих ліхтарів"
13.55 Т/с "Прокурорська

перевірка"
15.05 Т/с "Чужий район%2"
17.00 Х/ф "Недосяжний"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.05 Т/с "Чужий район%2"
21.55 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.00 Свобода слова
1.00 Надзвичайні новини
1.55 Т/с "Дружини

футболістів"
3.15 Свобода слова

ТТООННІІСС

6.00 Майстер подорожей
6.30 Світ за тиждень
7.00 Ранкове еспресо
8.30 Світ за тиждень
9.00 Ф. Герлі. Мистецтво

світлини
10.00 Алло, лікарю!
11.15 Н. Кідман. Дівчинка з

країни Оз
12.45 Жертвопринесення.

Життя та смерть
македонського царя
Філіпа II

14.00 Таке спортивне життя
14.40 Дивні розповіді про

тварин
15.00 Соціальний пульс
15.30 Світські хроніки
16.00 Дика Австралія 
16.50 Алло, лікарю!
17.45 Секретні матеріали
18.30 Соціальний пульс
18.50 Економічний пульс
19.00 В гостях у Д. Гордона
20.00 Великі бої
21.00 Соціальний пульс

21.25 Економічний пульс
21.35 Ф. Шопен
22.40 Культурний шок
23.50 Дика Австралія
1.05 Амурні мелодії
1.50 Х/ф "Тіло й душу%2" 
3.20 Майстер подорожей
3.50 Х/ф "Дубровський" 
5.00 Ранкове еспресо

55——йй  ККААННААЛЛ

Профілактика на каналі 
до 14.00

14.00 Програма передач
14.20 5 елемент
15.00—23.00 Час новин

(щогодини)
15.15 Мамина школа
16.10 Вікно в Європу
16.45 Мотор
17.25 В кабінетах
18.15 Територія закону
18.40, 0.00, 3.30 Київський

час
18.50, 23.40, 0.20, 3.20 Час

спорту
19.30, 20.10, 21.10, 1.10,

5.00 Час. Підсумки дня
21.40, 3.00, 4.00 Час3Тайм
22.15 Податковий щоденник
22.40, 23.20, 0.15, 2.35,

3.15, 6.15 Бізнес3Час
22.45, 4.15 Хроніка дня
23.30 Crime news
23.45, 0.55, 3.25 Огляд

преси
0.30 Кабінети
1.00 Час новин
2.40 Життя цікаве
3.40 Ранок із зіркою
4.20 Не перший погляд
4.40 Кіно з Я. Соколовою

ННТТНН

6.00 Легенди карного
розшуку

6.30 Х/ф "Чорний принц" 
8.10 Агенти впливу
8.50 Х/ф "Тривожна

неділя" 
10.30 Т/с "Лікар Тирса"
14.20 Т/с "Острів

непотрібних
людей"

18.30 Д/с "Реальні
злочинці"

19.00 Свiдок
19.30 Т/с "Вулиці

розбитих ліхтарів%
10"

21.30 Т/с "NCIS.
Полювання на
вбивцю" 

22.30 Т/с "CSI. Лас%Вегас%
12" 

23.30 Т/с "Менталіст" 
0.30 Т/с "Декстер" 
1.25 Свiдок
1.55 Легенди карного

розшуку
3.25 Речовий доказ
3.55 Свiдок
4.25 Уроки тітоньки Сови
5.00 Правда життя

ССТТББ
6.10 Чужі помилки. Про що

мовчало село
6.55 Все буде добре!
8.50 Неймовірна правда про

зірок
10.15 Зіркове життя
11.10 Один за всіх
13.05 Правила життя.

Дитсадок. Скалічене
дитинство

15.55 Все буде добре!
18.00 Вiкна. Новини
18.20 Неймовірна правда

про зірок
19.55 Слідство ведуть

екстрасенси
21.00 Т/с "Маша Пирогова

— народний юрист" 
22.00 Вiкна. Новини
22.25 Детектор брехні33
0.20 Куб
1.20 Битва екстрасенсів
2.10 Т/с "Доктор Хаус" 
2.55 Нічний ефір

ООРРТТ——УУккррааїїннаа
4.00 Новини
4.05 Доброго ранку!
8.00 Новини
8.15 Контрольна закупівля
8.50 Жити здорово!
9.55 Модний вирок

11.00 Новини
11.15 Час обідати!
11.55 Доброго здоров'ячка!
13.00 Інші новини
13.20 Зрозуміти. Пробачити
14.00 Новини
14.15 Т/с "Проспект

Бразилії"
16.10 Я подаю на розлучення
17.00 Вечірні новини
17.40 Давай одружимося!
18.55 Нехай говорять
20.00 Час
20.30 Т/с "Захист свідків"
22.40 Вечірній Ургант
23.10 Познер
0.15 Нічні новини
0.30 Давай одружимося!
1.25 Зрозуміти. Пробачити
2.00 Новини
2.05 Т/с "Захист свідків"

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

5.00 Ранок Росії
9.05 Шукачі

10.00 Вісті
10.30 1000 дрібниць
11.15 Про найголовніше
12.00 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"
13.00 Вісті
13.30 Вісті. Москва
13.50 Вісті. Чергова частина
14.05 Справа Х. Слідство

триває
15.00 Т/с "Таємниці

інституту
шляхетних дівиць"

16.00 Вісті
16.10 Вісті. Москва
16.30 Вісті. Спорт
16.45 Т/с "Поцілуйте

наречену!"
17.40 Т/с "Сімейний

детектив"
18.40 Вісті. Москва
19.00 Вісті
19.50 Прямий ефір
20.50 Т/с "Ліки проти

страху"
22.40 Т/с "Загадка для

Віри"
23.40 Черговий по країні. 

М. Жванецький
0.30 Т/с "Батьки і діти"
1.25 Дівчата
2.00 Вісті+
2.20 Т/с "Росія молода"
3.55 Вісті.ru
4.10 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

5.00 НТВ вранці
7.10 Т/с "Повернення

Мухтара%2"
9.00 Сьогодні
9.25 О. Журбін. Мелодії на

пам'ять
10.05 Російські сенсації
11.05 Ти не повіриш
12.00 Сьогодні
12.35 До суду
13.35 Суд присяжних
14.35 Надзвичайна подія
15.00 Сьогодні
15.30 Суд присяжних.

Остаточний вердикт
16.40 Т/с "Версія%3"
17.35 Надзвичайна подія
18.00 Сьогодні
18.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
19.35 Говоримо й показуємо
20.25 Т/с "Лісник"
22.15 Сьогодні

22.40 Т/с "Чужий район"
0.35 Т/с "Повернути на

дослідування"
2.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
3.40 Говоримо й показуємо
4.30 Кримінальна Росія.

Сучасні хроніки

ТТЕЕТТ
6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 Твініси
7.30 М/с "Даша3Слідопит" 
7.55 Мультик з Лунтиком
8.25 М/с "Чіп і Дейл

поспішають на
допомогу" 

9.00 Т/с "Ранетки" 
10.00 Т/с "Всі жінки —

відьми" 
11.00 Т/с "Та, що говорить

із примарами" 
12.00 Т/с "Беверлі%Хіллз

90210. Нове
покоління" 

13.00 Богиня шопінгу
15.15 Т/с "Студенти" 
16.20 Т/с "Руда" 
17.20 Досвідос
18.10 Т/с "Всі жінки —

відьми" 
19.10 Богиня шопінгу
19.50 "Даешь молодежь!"
20.50 Віталька
22.00 ТЕТ3Інтернет
22.25 Шпілівілі
23.00 Дурнєв + 1
23.25 "Даешь молодежь!"
0.00 Т/с "Притулок" 
1.00 Твою маму!
1.25 Досвідос
2.15 Теорія зради
3.05 До світанку

КК11

7.00 М/ф
8.25 Х/ф "Чарівна

країна" 
10.20 Х/ф "Я ненавиджу

день святого
Валентина"

12.05 Звана вечеря
13.05 Пороблено в Українi
14.35 КВК
17.00 Велика різниця
18.00 Звана вечеря
19.00 Орел і решка
20.00 Лямур Тужур
21.00 Розсміши коміка
22.00 М/ф "Кіт у чоботях" 
23.40 Х/ф "Король

вечірок" 
1.15 Нічне життя

22++22

6.00 М/ф
8.00 Шалене відео по3

українськи
9.25 Т/с "Мисливці за

старожитностями" 
11.25 Шалене відео по3

українськи
12.45 Х/ф "Ланцюгова

реакція" 
14.50 Х/ф "Скелелаз" 
17.00 Т/с "Псевдонім

"Албанець"%4" 
19.00 Т/с "Сармат" 
21.00 Новини 2+2
21.25 Т/с "Секретні

матеріали" 
23.25 Т/с "Псевдонім

"Албанець"%4" 
1.25 Х/ф "Вулкан" 
2.55 Дорожні війни
3.05 Х/ф "Відьма" 

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 12.50, 2.45 М/ф
7.00, 16.30, 21.30 М/с "Оггі

й кукарачі"
7.30 М/с "Бджілка Майя в

3D"
8.00, 10.30 М/с "Дружба —

це диво"
8.30 М/с "Доктор Плюшева"
8.55 М/с "Нові пригоди Вінні3

Пуха"
9.20 М/с "Спецагент Осо"
9.45 М/с "Джейк і пірати

Нетландії"
10.10 М/с "Прикольні

фантазери"
11.00 М/с "Маленьке

королівство Бена 
й Холлі"

11.30 М/с "Маленька
принцеса"

12.00 М/ф "Кріт і його друзі"
14.30 Єралаш
15.30 Т/с "Джессі"
17.00 М/с "Маленькі

торнадо"
17.30 М/с "Жахливий Генрі"
18.00 М/с "Кід vs. Кет"
18.30 М/с "Зірвиголова Кік

Бутовскі"
19.30 М/с "Фінес і Ферб"
20.30 М/с "Чудеса на

віражах"
22.30 Знімала мама
23.30 Д/ф "Рейс 447"
0.30 Д/ф "Вікілікс"
1.30 Т/с "Саша + Маша"

Вед ча р бри и Марія БЄЛЯЄВА,
kreschatic_culture@ukr.net

Про встановлення тарифів на послуги з утримання відведених майданчиків 
для платного паркування транспортних засобів, 

які надаються Комунальним підприємством “Київтранспарксервіс”
Розпорядження № 694 від 14 травня 2013 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 30 Правил паркування транспортних
засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342, постанов Кабінету Міністрів Укра�
їни від 02 березня 2010 року № 258 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання майданчиків для
платного паркування транспортних засобів”, від 01 серпня 2011 року № 833 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 1992 р. № 731”, рішення Київської міської ради від 26 червня 2007 року № 930/1591 “Про вдосконалення пар�
кування автотранспорту в м. Києві”, з урахуванням рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 “Про вста�
новлення місцевих податків і зборів в м. Києві”, з метою впорядкування надання послуг з утримання майданчиків для платного
паркування транспортних засобів в місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити Тарифи на послуги з утримання відведених май�
данчиків для платного паркування транспортних засобів, які надаю�
ться Комунальним підприємством “Київтранспарксервіс”, що до�
даються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації ке�

рівникові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення що�
до висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Голубченка А. К.

Голова О. Попов

Територіальна зона
платного

паркування

Межі територіальних зон
платного паркування

Тариф, грн за 1 місце за 1 годину
(у т.ч. з урахуванням податків 

та зборів)
1 2 3
І у межах вулиць та площ:

Європейська площа,
вул. Трьохсвятительська,
вул. Михайлівська,
вул. Велика Житомирська,
вул. Володимирська,
вул. Льва Толстого,
площа Льва Толстого,
вул. Червоноармійська,
вул. Саксаганського,
вул. Еспланадна,
вул. Басейна,
вул. Шовковична,
вул. Михайла Грушевського,
Європейська площа 10,00

ІІ у межах вулиць та площ:
вул. Набережно�Хрещатицька,
вул. Ярославська,
пров. Ярославський,
вул. Нижній Вал,
вул. Глибочицька,
вул. Артема,
вул. Мельникова,
вул. Олеги Теліги,
вул. Довженка,
вул. Індустріальна,
бульв. Чоколівський,
просп. Червонозоряний,
Московська площа,
бульв. Дружби народів,
Набережне шосе,
вул. Набережно�Хрещатицька 7,00

ІІІ вулиці м. Києва від меж II територіальної зони до меж м. Києва 5,00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) 
14.05.2013 р. № 694

Тарифи
на послуги з утримання відведених майданчиків для платного паркування

транспортних засобів, які надаються Комунальним підприємством
"Київтранспарксервіс"

30 травня —5 червня

Зареєстровано в Головному управлінні
юстиції у місті Києві
22 травня 2013 року за № 30/1022

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 
22 травня 2013 року за № 30/1022

Заступник голови �керівник апарату О.Пузанов
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СПОРТ
Хрещатик 30 травня 2013 року

Спортивні новини

Футбол. Столиця визначила переможців SENI CUP
У Києві на базі олімпійсь ої під отов и "Святошин" відб вся фінал

ф тбольних зма ань і церемонія на ородження переможців IX т рнір
SENI CUP серед вихованців психоневроло ічних б дин ів-інтернатів
У раїни, ор анізовано о за сприяння Міністерства соціальної політи и
У раїни, Федерації ф тбол У раїни та Асоціації ф тбол інвалідів У ра-
їни. В матчах т рнір брали часть 12 оманд б дин ів-інтернатів з різ-
них міст держави. Пів одинні міні-матчі оцінювали професійні с дді
Федерації ф тбол міста Києва. Відб лося 16 поєдин ів, оманди за-
били 39 олів. Перемо в т рнірі здоб ла оманда Стрижавсь о о ди-
тячо о б дин -інтернат (Вінниць а обл.). Команда Почаївсь о о пси-
хоневроло ічно о інтернат (Тернопільсь а обл.) б ла та ож обрана
ор анізаторами в пар до переможця. Ці оле тиви поїд ть на міжна-
родний фінал SENI CUP, я ий відб деться 3—5 липня цьо о ро в міс-
ті Тор нь (Польща). Др е місце на т рнірі посіла оманда Білоцер ів-
сь о о дитячо о б дин -інтернат Київсь ої області. Третє місце діс-
талося оманді Шахтарсь о о дитячо о б дин -інтернат Донець ої
області. Кожна з оманд-переможниць одержала в подар но почесні
рамоти, медалі, б и від ор анізаторів і партнерів т рнір , а та ож
ф тбольні м'ячі та подар н и від спонсорів

Температура +19°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 61 %

Температура +26°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 41 %

Температура +21°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 52 %

Прогноз погоди на 30 травня 2013 року

ОВНИ діятим ть під впливом емоцій, ілюзій, марних або перед-
часних надій, що спрово є помил и та прорах н и творчій сфе-
рі, на ділових та любовних фронтах. Я що хтось поряд із вами про-
па є застарілі неа т альні цінності, ті айте від ньо о я найдалі,
той ре ресор вам не потрібен!
ТЕЛЬЦІ, перевтілитися в миротворця важ о, але треба б дь-що!

Іна ше під тис ом войовничих імп льсів ризи єте опинитися на
з арищі зр йнованих стос н ів із реп тацією а ресора. Я що вас
вабить щось нетрадиційне, ори інальне, знайте — це ілюзія, я а
поламає всі плани, пересварить із рідними, подр жжям, внесе
розбрат ділові взаємини. Не треба б д вати дале і плани, роз-
робляти нові онцепції, я ими б перспе тивними і ба атообіцяль-
ними вони вам не здавалися.
БЛИЗНЯТА, б дьте важними: таємні воро и с ин ть овечі ш -

ри і по аж ть свою істинн с ть. Стережіться обманів, пошити вас
в д рні ба ато хто мріє, ні ом не довіряйте, адже лишаєтеся ос-
новним претендом на " идо " до інця місяця. А потім вдасться
онтролювати сит ацію. П рхаючи на рилах ідеалізм , ви помил-
ово вважатимете, що найнеймовірніші творчі фантазії можна вті-
лити в життя. Проте на шлях від теорії до пра ти и лежить либо-
а прірва, тож не тратьте марно з силь — оефіцієнт виход б де
н льовим.
РАКИ, ни айте матеріальних інтри та остері айтеся діяти під

пливом фанатизм , релі ійно о запал , сліпої пере онаності в
правоті я оїсь ори інальної про ресивної ідеї. Ті айте чимдалі від
людей, чиї вчин и проди товані подібним налашт ванням. Таємні
пере овори з висо ими по ровителями стосовно матеріальної ви-
оди принес ть спіх.
ЛЕВИ, охані та др зі вас бо отворять, платіть взаємністю і дбай-

те про сімейне бла опол ччя, а інстин т ар’єриста прибор айте —
доля вихов є з вас взірцево о сім’янина! Для зміцнення партнер-
сь их взаємин, шлюбно о союз ліпшо о час оді й ш ати.
ДІВИ, присвятіть день лі вально-профіла тичним заходам, т т

все, що дає д ховний омфорт (особливо інтеле т альн насоло-
д ) піде на ористь. На роботі все ч дово (по ровителі є), насоло-
дж йтеся професійним трі мфом, реаліз йте творче по ли ання,
Всевишній дає вам арт-бланш в тр дових пере онах до 26 черв-
ня. Не зволі айте, бо за ладається ар’єрний ф дамент на трива-
лий час — іль а ро ів.
ТЕРЕЗИ, я що вам море по оліна, а ори до небес, д ша та ті-

ло пра н ть ори інальних розва , знайте — це божевільство може
призвести до фінансових бан р тств та підірвати здоров’я. За-
водьте стос н и з протилежною статтю на тлі д ховних подобань.
Вас зцемент є єдиний світо ляд.
СКОРПІОНИ, перто нав’яз ючи свої по ляди, ідеї, ви робите зле

оточ ючим. Спроба обійняти неосяжне, взяти реванш, одним махом
надол жити втрачене може вилитися в свар або протистояння й
не принести при цьом плідних рез льтатів. Прибор айте емоції, я і
вас просто роздирають на шмат и! Р хайтеся вперед та им чином,
щоб вас не обі нали на повороті с перни и чи он ренти.
СТРІЛЬЦІ, не с ньте носа до ч жо о проса, бо під пливом зай-

вої ці авості наст пите на ч жий мозоль із відповідними не атив-
ними наслід ами. Пле айте в собі толерантність та доброзичли-
вість, ні о о не рити йте, а ш айте споріднен д ш — і все
йтиме я по масл . Ваше щастя в бла ородних союзни ах та оха-
них шлюбних с п тни ах. Б ти наодинці ате орично протипо аза-
но! До 26 червня осиротілим серцям треба неодмінно знайти ар-
монійн половин .
КОЗЕРОГИ, не беріть близь о до серця свар и та невдачі, я і

випад ть на ваш долю. Вони швид оплинні. Я що маєте перед
имось бор и — розплатіться, а оли хтось лянчитиме про пози-
— відмовте. Нині ардинально зміниться хід ваших д мо та по-

лядів на ба ато речей, що стане про ресивним поштовхом в осо-
бистом розвит .
ВОДОЛІЇ, хочете мир — от йтеся до війни! Саме в бойових

с тич ах а ресивний шал випар ється — і ви перетворитеся на не-
бесне ян олят о, натомість і дов ола запан є райсь а партнерсь а
ідилія. Кар’єрний демарш триває, одна любов є сонцем, без я о-
о все ніщо. Кохайтеся, це бла одать Творця (до 26 червня), я і -
нор вати заборонено.
РИБИ, день армічний, дов ола вас витає д х самообман , світ

сприймається необ’є тивно. В та ом спантеличеном стані не-
безпечно приймати серйозні рішення, дайте д м ам дозріти, не-
хай поч ття заспо ояться. Ініціатива б де по арана, одна оли вас
про щось попросять — радо йдіть наз стріч. І знайте: ч жі ідеї,
пропозиції, за ва и, настанови — то святая святих!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  3 0  Т Р А В Н Я

ранок день вечір

"Школа боротьби" відсвяткувала
день народження
В Києві відбувся традиційний турнір з греко�римської боротьби
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Цими вихідними спортивна
зала спеціалізованої ш о-
ли № 269 перевтілилася в
місце свят ово о від рито-
о т рнір з ре о-римсь ої
боротьби. Дат проведення
дитячих зма ань б ло об-
рано невипад ово, адже
25 травня ДЮСШ "Ш ола
боротьби" відзначає свій
третій день народження.
Поборотися за чемпіонсь е
звання та почесні на ороди
приїхали майже 300 юних
майстрів ре о-римсь о о
стилю з сіх районів Ки-
єва.

Свій третій день народження

ДЮСШ "Школа боротьби" відзна�

чила традиційно — провівши щоріч�

ний відкритий турнір серед своїх ви�

хованців греко�римського стилю.

Попри те, що в юних борців уже роз�

почалися канікули, бажаючих по�

змагатися було більше ніж удосталь.

Майже 300 хлопчаків із самого ран�

ку були готові продемонструвати всі

свої вміння та боротися за почесні

нагороди. Традиційно ці змагання

проходять у приємній та дружній ат�

мосфері, де кожен намагався під�

тримувати один одного.

Після кількагодинного бійців�

ського марафону в кожній із катего�

рій визначилися переможці та при�

зери. Загалом медалі отримали 96

вихованців, які продемонстрували

увесь свій бійцівський хист. Звичай�

но, який же день народження без

приємних сюрпризів! Для всіх учас�

ників і гостей дійства своєрідним

подарунком став візит першого

олімпійського чемпіона незалежної

України В'ячеслава Олійника. Відо�

мий спортсмен вже неодноразово

відвідував такий захід і не збираєть�

ся припиняти цю традицію. "Так

сталося, що в цьому році ми отрима�

ли досить неприємну звістку — бо�

ротьбу можуть виключити з Олім�

пійських ігор. На мою думку — це

чистої води провокація. Провокація

людей, які ставлять свої меркан�

тильні інтереси над всім іншим. Це

не правильно, нам потрібно щось

змінювати. І починати треба з на�

ших дітей. Саме завдяки таким от

турнірам ми можемо виховати зов�

сім інше покоління. Покоління, яке

буде боротися задля свого міста, об�

ласті, країни. Я завжди буду відкри�

тим для таких починань і всіляко

підтримуватиму подібні ініціативи".

Безперечно, день народження мо�

же стати гарним приводом для пев�

ного аналізу виконаної за роки ро�

боти, особливо в такій справі, як ви�

ховання дітей. Тому певні підсумки

спробував підбити засновник "Шко�

ли боротьби" Віталій Даниленко:

"Саме цього дня я завжди згадую де�

бютний турнір нашої школи. Тоді ми

зібрали близько 50 діток. На сього�

дні змагання збирають понад 300. За

три роки ми відкрили 8 залів, в яких

діти можуть займатися безкоштов�

но. До того ж, окрім боротьби, у нас

також набирає обертів відділення

дзюдо. До речі, зовсім недавно наші

дзюдоїсти склали перші свої іспити

на здобуття поясів. Разом із тим,

особисто для мене основним резуль�

татом є те, як на моїх очах змінюю�

ться мої вихованці. Я пам’ятаю май�

же кожного з них. Якими вони

прийшли в секцію й якими є сього�

дні. За три роки 14�річні хлопці ста�

ють справжніми чоловіками. Вони

можуть постояти за себе, за своїх

близьких. Вони вчаться боротися з

проблемами. Адже життя, як би ба�

нально не звучало,— це боротьба,

боротьба за свої переконання, за

місце під сонцем"
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Цей день в історії 30 травня

1498 — почато третьої е спе-
диції Христофора Кол мба
1865— засновано Одесь е х -

дожнє чилище ім. М. Б. Гре ова
1879— амери ансь ий ма нат

Вільям Вандербільт о олосив
про план створення найбільшо о
в Нью-Йор спортивно о центр
"Медісон-С вер-Гарден"
1937 — народився Оле сандр

Дем'янен о, іноа тор ("Кав азь-
а полонян а", "Операція И",
"Кар'єра Діми Горіна", "Іван Ва-
сильович змінює професію", "Зе-
лений ф р он")
1998 — Києві рочисто від-
рито й освячено відб дован
дзвіницю Михайлівсь о о Золо-
товерхо о собор
1999 — місь им оловою Ки-

єва обрано Оле сандра Омель-
чен а (за ньо о про олос вали
76 % иян)
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Перший день ані л вихованці "Ш оли боротьби" традиційно відзначили зма аннями
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