
"Каштан" готується 
до випробування
Незабаром трисекційний трамвай курсуватиме на Борщагівській 
швидкісній лінії
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Перший трисе ційний трамвай
иївсь о о виробництва же
ціл ом зібраний та от ється
до випроб вань в депо імені
Шевчен а. Уже через іль а
місяців зелено-бежевий ра-
сень — “Каштан-2” рс вати-
ме на Борща івсь ій швид іс-
ній лінії на маршр ті № 3. А
планах — зап стити трамвай в
серійне виробництво та забез-
печити новими ва онами не
лише столицю, а й інші міста
У раїни. Рез льтати дов отри-
валої роботи оцінив олова
КМДА Оле сандр Попов. Він
поспіл вався з людьми, я і
займалися ви отовленням по-
тя , та вр чив їм подя и за
своєчасне ви онання постав-
лено о завдання.

Новий трамвайний потяг дуже відріз�

няється від своїх попередників і, попри не�

ординарний зовнішній вигляд, має ще й

безліч технічних переваг. Як розповів

“Хрещатику” головний інженер КП “Ки�

ївпастранс” Юрій Бомбандьоров, головна

особливість нової розробки — близько 40

% низької підлоги у вагонах. Такий показ�

ник — найвищий серед вагонів вітчизня�

ного виробництва. “Входи в трамвай ма�

ють на 40 % підлогу низького рівня, що

прискорить вихід і вхід пасажирів до ваго�

ну та зекономить майже 8�10 % простою на

зупинках”,— відзначив головний інженер.

Салон трамвайного вагону укомплекто�

вано зручними м’якими сидіннями, елек�

тронною системою інформування паса�

жирів (у тому числі й тих, що мають вади

зору) про маршрут та зупинки з викорис�

танням монітора та електронного мовного

інформатора.

Також вагони обладнані системою ві�

деонагляду, що дозволить водію бачити і

майданчики зупинок біля дверей, і вхідні

двері, і стан салону, що підвищує рівень

безпеки трамвайного сполучення.

Окрім цього, трамвайний потяг має

вдосконалену гальмівну систему та осу�

часнену електронну систему управління

тягою, що дозволить зберігати до 40 %

електроенергії у порівнянні зі старим ру�

хомим складом та забезпечить надійність і

плавність динамічних характеристик но�

вого трамваю.

Хоча розробка й має низку новинок і

відповідає сучасним характеристикам гро�

мадського транспорту, коштує вона 9 млн

400 тис. грн, що значно дешевше закор�

донних аналогів. На значній економії

коштів наголошує й голова КМДА Олек�

сандр Попов. “Виготовляти власні трам�

вайні потяги — це значно дешевше, ніж

купувати вітчизняні аналоги, не кажучи

вже про трамваї європейського виробниц�

тва,— відзначив очільник міськадмініс�

трації.— На базі “Київпастрансу” протя�

гом року фахівці спроможні випускати

близько 20�ти трамвайних потягів. У пер�

шу чергу ми плануємо забезпечити Київ

новим сучасним екологічним трамвайним

транспортом, а потім розглядатимемо

можливість вийти на ринок не лише укра�

їнський, а й реалізовувати наші трамваї за

кордоном”.

Нагадаємо, виробництво власних трам�

ваїв у столиці розпочалося два роки тому

за дорученням голови КМДА Олександра

Попова. Перший вагон моделі Т�3UА�3

(“Каштан”) було презентовано громад�

ськості в грудні 2011 року. Його довжина

становить 15,2 м, він може вмістити 148

пасажирів. Нині уже шість таких вагонів

курсують на лінії швидкісного трамваю на

Троєщині.

До речі, під час огляду трисекційного

потяга фахівці “Київпастрансу” обговори�

ли з очільником міськадміністрації пер�

спективи розвитку у столиці електро�

транспорту. Зокрема “Київпастранс” пре�

зентував проект створення нового виду

громадського транспорту на базі тролей�

бусів, які їздять на акумуляторних батаре�

ях й заряджаються на кінцевих зупинках.

Натомість компанія “Біо Автомотив” в

Україні має свій альтернативний варіант

виготовлення електробусів з нуля. Протя�

гом двох тижнів цю ідею детально обгово�

рять, й цілком можливо, що через кілька

місяців вулицями столиці курсуватиме но�

вий, цілком екологічний вид транспорту.

Олександр Попов відзначив, що елек�

тротранспорт економний, зручний та еко�

логічно чистий вид пасажирських переве�

зень. Утім купувати електроавтобуси у Єв�

ропі — надто дорого і недоцільно. Особли�

во, зважаючи на те, що у Києва достатньо

і кваліфікованих кадрів, і виробничих по�

тужностей, аби вже цього року створити

експериментальний зразок власного елек�

троавтобуса

Голова КМДА Оле сандр Попов вважає, що ви отовляти власні трамвайні потя и – це значно дешевше, ніж п вати вітчизняні анало и, не
аж чи вже про трамваї європейсь о о виробництва.

Обережно: працюють шахраї 

У раїнці пош ах заробіт їд ть до столиці,
потрапляючи на ачо новітніх Остапів Бендерів
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У Києві відсвяткували Дні Італії в
Україні 

Відвід вачів див вали лінарними шедеврами,
італійсь им мистецтвом та вітчизняним автопромом
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Екоуніверситет для дошкільнят 
Малю ів столичних сад ів навчають шан вати
природ
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Олександр Попов: “Рішення 
Конституційного суду потрібно 
не коментувати, а виконувати”
Рішення Констит ційно о с д У раїни є остаточним

і ос арженню не підля ає, йо о потрібно не омент -
вати, а ви он вати,— та е пере онання висловив о-
лова КМДА Оле сандр Попов, відповідаючи на запи-
тання ж рналістів. “Моє ставлення до рішення Консти-
т ційно о с д просте й зроз міле: С д офіційно вит-
л мачив зміст і порядо застос вання норм Основно-
о і Виборчо о за онів про терміни повноважень і тер-
міни проведення виборів місцевих рад, сільсь их, се-
лищних і місь их олів, обраних на чер ових і позачер-
ових виборах. Рішення КСУ є остаточним і ос аржен-
ню не підля ає. Це рішення обов’яз ове до ви онання,
в том числі Парламентом і иївсь ою місь ою вла-
дою”,— с азав Оле сандр Попов. При цьом він на а-
дав, що призначення дати проведення б дь-я их міс-
цевих виборів належить до омпетенції Верховної Ра-
ди У раїни

Кияни вчасно сплачують 
за житлово'комунальні послуги
У травні серед б дин ів всіх форм власності, я і об-

сл ов ються КП “ГІОЦ”, рівень сплати з рах ван-
ням по ашеної забор ованості становить 95,23 %. Рі-
вень сплати з рах ванням по ашеної забор ованості
серед б дин ів ом нальної форми власності стано-
вить 95,73 %. У лідерах — Голосіївсь ий (100,37 %),
Дарниць ий (97,56 %) та Подільсь ий (97,50 %) райо-
ни. Рівень сплати серед б дин ів ом нальної форми
власності с ладає 88,89 %. У лідерах — Голосіївсь ий
(94,03 %), Подільсь ий (90,79 %) та Дарниць ий
(90,24 %) райони. Слід за важити, що Шевчен ів-
сь ий, Святошинсь ий та Дніпровсь ий райони за
спожиті ЖКП займають останні позиції я за рівнем
поточної сплати, та і за рівнем сплати з рах ванням
по ашеної забор ованості. Рівень сплати з рах ван-
ням по ашеної забор ованості серед б дин ів ЖБК та
ОСББ, що обсл ов ються КП “ГІОЦ”, цьо о місяця
становить 97,13 % і 93,96 % відповідно

На вихідних відбудеться 
Міжнародний мистецький 
фестиваль “О'FEST 2013”
8 червня ландшафтном пар міста Б ча та 9

червня Києві в Національній опереті У раїни відб -
деться Міжнародний мистець ий фестиваль “O-Fest
2013”. Мета заход — поп ляризація та розвито мис-
тецтва оперети, мюзи л та опери м зично-теат-
ральном житті різних раїн та розширення шляхів ін-
тернаціонально о льт рно о співробітництва. Фес-
тиваль по ли аний зба ач вати астрольн ео рафію
раїнсь их митців та оле тивів, а та ож зал чати до

співпраці з иївсь ими митцями представни ів євро-
пейсь ої та світової льт рної еліти. М зично-теат-
ральний прое т, заснований Київсь им національним
а адемічним театром оперети, армонійно поєднає
собі ласичний та “open-air” формат. В основній про-
рамі — оперета, мюзи л та опера ви онанні час-
ни ів. Та ож ості прое т подар ють сл хачам омпо-
зиції стилі джаз, фоль , естрадна м зи а, с часна
поезія, са нд-інсталяції, запропон ють і чимало нова-
цій. У фестивалі візьм ть часть артисти-во алісти з
У раїни, Австрії, Франції, Р м нії, Росії, Литви, Польщі,
Хорватії, Казахстан , Азербайджан , Іран та інших
раїн

У літній період до Русанівських садів
курсуватимуть автобуси
З 1 червня від ст. м. “Лівобережна” до Р санівсь их

садів почали рс вати автоб си за маршр том
№ 117. Я зазначили в КП “Київпастранс”, робота
транспорт в цьом напрям ор анізов ється на літ-
ній період. Автоб си працюватим ть щодня за та им
роз ладом: з пин а “Станція метро “Лівобережна” —
7.20, 8.00, 8.40, 9.20, 10.00, 10.40, 16.20, 17.00, 17.40,
18.20, 19.00, 19.40; з пин а “Р санівсь і сади” — 7.00,
7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 16.40, 17.20, 18.00,
18.40, 19.20, 20.00
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ЮНИМ КИЯНАМ
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НА ДИТЯЧИХ

МАЙДАНЧИКАХ СТАНЕ
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ЧЕРНЕЧОГО ЛІСУ

ПОВЕРНУТЬ ДЕРЖАВІ
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Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Після досить спе отно о і с хо о травня в
У раїн прийшли дощі. На вихідні не ода
наробила лиха в Одесь ій області, потро-
х “заливає” Західн У раїн . Проте, за-
спо оюють синопти и, Києві та області
аномальних по одніх мов, принаймні
найближчим тижнем, очі вати не варто.

У найближчу добу над Україною збережеться волога

повітряна маса, в основному помірно тепла, а в західних

і північних областях — прохолодна, повідомляють фахів�

ці Укргідрометцентру.

В цілому по країні пройдуть короткочасні грозові до�

щі, в окремих районах град, у західних областях місцями

сильні дощі. У Києві також короткочасний дощ, гроза.

“Для Києва дощовий червень — це абсолютно нор�

мальне явище,— розповіла учора “Хрещатику” началь�

ник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцен�

тру Людмила Савченко.— Цього тижня ми не очікуємо

сюрпризів від природи: температура буде комфортною,

пориви вітру незначними і короткочасні дощі. Взагалі

протягом останніх років у червні в Києві сильних буреві�

їв не було. Не прогнозуємо ми їх і протягом найближчих

п’яти днів”.

У Києві на сьогодні, 4 червня, очікуються короткочас�

ні дощі з грозами, в окремих районах град (вдень 5 черв�

ня без опадів). Температура вночі 13�15°, вдень 23�25°.

До речі, за даними Центральної геофізичної обсервато�

рії, у Києві найвища температура — 32,7 градусів була у

1901 році, а найнижча, всього 3 градуси тепла, у 1918�му.

Гідрологи Центральної геофізичної обсерваторії також

проаналізували зміни температур у Дніпрі біля Києва

після створення Київського водосховища. Зокрема у

перші три роки існування водосховища вода досягала

температури 200 С у середньому 14 червня. У першому

десятилітті ХХІ століття це було 9 червня, а з 2011�го по

2013 роки така температура була уже 25 травня, тобто за

неповних чотири десятиліття вода прогрівалась до ком�

фортних 200 С на 20 днів раніше, таким чином наближа�

ючи початок купального сезону.

За словами директора Центральної геофізичної обсер�

ваторії Олександра Косовця, зважаючи на дуже ранній

перехід температури води через 20° С у цьому році, рекорд

2005 року може бути подолано, і тривалість періоду з тем�

пературою води у столиці понад 20° С досягне 4�х місяців.

Цікаво, що ще на початку квітня, коли вчені аналі�

зували наслідки аномальних цьогорічних снігопадів у

березні, склали довгостроковий прогноз на перспек�

тиву. Зокрема вчені�кліматологи відділу кліматичних

досліджень і довгострокових прогнозів науково�до�

слідного інституту НАНУ прогнозували, що літо буде з

нестійкою погодою: екстремально спекотні дні чергу�

ватимуться із періодом інтенсивних злив.

При цьому спекотні дні будуть переважати в основ�

ному на сході країни. А в західних областях буде стоя�

ти дощова погода. Там же очікуються дуже сильні зли�

ви. Прояви екстремальних погодних умов можуть ви�

явитися причиною надзвичайних ситуацій, які цього

літа можуть виникати неодноразово.

Водночас у ЗМІ темою номер один із Європи на ці

вихідні є велика вода у Німеччині та Чехії. Місцева

влада навіть почала евакуацію людей із найбільш не�

безпечних районів. Через два тижні ці хвилі “доко�

тяться” і до України.

“Киянам не варто вигадувати собі “страхи” через

ситуацію у Європі, підтоплення ми очікуємо лише на

півдні Одеської області”,— наголосила Вікторія Бой�

ко, начальник гідрологічних прогнозів Укргідромет�

центру

Дощовий червень — норма для Києва
Синоптики заспокоюють, що найближчим часом місцянам не варто чекати
вибриків погоди

У попередньому номері газети "Хрещатик" № 75 (4282) було помилково
опубліковано інше фото. Редакція газети вибачається за допущену помилку 
і бажає малюку щастя, міцного здоров’я і довгих років життя.
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Дванадцять санаторіїв забезпечуватимуть
оздоровлення і лікування юних киян
Діти, я і мають п льмоноло ічні, психоневроло ічні, т бер льозні,

ендо риноло ічні, ардіоло ічні та астроентероло ічні хвороби, вліт
матим ть змо зміцнити здоров'я та пройти етапне лі вання в два-
надцяти санаторіях, підпоряд ованих Департамент охорони здоров'я.
Одночасно за ошт місь о о бюджет в санаторіях поліпшити стан

здоров'я матим ть змо близь о 1 500 дітей. А вліт 2013 ро за-
плановано забезпечити санаторно- рортним лі ванням майже
6 тисяч малень их иян. Протя ом червня-серпня 2012 ро лі валь-
но-оздоровчих за ладах б ло пролі овано понад 5,5 тисячі дітей.
У профільном Департаменті зазначають, що 2011 році прийнято

рішення про надання можливості дітям з особливими потребами —
хворим на ДЦП, іст ово-м'язов патоло ію, захворювання серцево-
с динної системи тощо — проходити етапне лі вання санаторіях
с проводі одно о з бать ів. У 2012 році цією можливістю с ористали-
ся майже 414 сімей, а цьо оріч санаторії, підпоряд овані ДОЗ, очі ють
на ще більш іль ість та их пацієнтів.
"Бать и, я і хоч ть с ористатися можливістю пролі вати свою дити-

н впродовж літніх ані л, повинні зверн тися до відбір ових санатор-
но- рортних омісій, що працюють полі ліні ах за місцем спостере-
ження дитини",— за важила перший заст пни дире тора Департа-
мент охорони здоров'я Валентина Залесь а. Та ож вона на олосила,
що санаторно- рортне лі вання столична медицина надає не лише
під час літніх ані л, а й протя ом ро

Чотири міські пляжі отримали паспорти
готовності
Про це повідомив ендире тор ом нально о підприємства "Плесо"

Павло Походій.
Уже можна патися на пляжах "Дитячий", "Золотий", "Райд а" та

"Чорторий". На інших місцях відпочин проведено повторний аналіз
води. Днями очі ється підписання паспортів отовності пляжів "Пе-
редмістна слобід а", "Венеція", "Молодіжний" та "Тельбін".
На адаємо, що ожен паспорт пляж по одж ється оловним дер-

жавним санітарним лі арем адміністративної території пляж , пред-
ставни ом аварійно-рят вальної сл жби на водних об'є тах МНС У ра-
їни, представни ом територіально о ор ан Міністерства охорони нав-
олишньо о природно о середовища У раїни, представни ом Держав-
ної інспе ції цивільно о захист та техно енної безпе и.
Перед по одженням паспорта на ожном пляжі обов'яз ово прово-

дяться забори зраз ів поверхневої води, ґр нт та піс , води із фон-
танчи ів для питної води для подальших лабораторних досліджень на
відповідність їх чинним нормативам. Крім то о, перевіряється матері-
ально-технічне оснащення та адрова омпле тованість сіх 25 рят -
вальних постів, а та ож забезпечення всіма необхідними меди амен-
тами, перев'яз вальними матеріалами та дезінфі ючими засобами
23-х п н тів надання першої медичної допомо и. За алом до літньо о
відпочин на воді от ється 11 місь их пляжів, 14 зон відпочин біля
води та 50 водних об'є тів, я их не ре омендовано патися

Цифра дня

290 100 000 
пасажирів було перевезено в столиці міським електричним
транспортом у січні–квітні 2013 року 
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Пам'ятники чехословацьким солдатам, 
які загинули під час визволення Києва,
реконструюють
До 70-ї річниці визволення Києва від фашистсь их за арбни ів сто-

лиці відре онстр юють пам'ятни и чехословаць им солдатам, я і за и-
н ли під час боїв за столицю У раїни. Відповідні домовленості б ло до-
ся н то під час з стрічі першо о заст пни а олови Київсь ої місь ої
державної адміністрації Анатолія Гол бчен а з аташе з питань оборо-
ни Чесь ої Респ блі и в У раїні Їржі Карешем. У ході ре онстр ції пе-
редбачається замінити пам'ятні зна и, що встановлені на Війсь овом
та Святошинсь ом ладовищах, на нові, виправити неправильно на-
писані чесь і імена бійців, а та ож облашт вати місця поховання після
проведених робіт.
Пам'ятни и за иблим чесь им воїнам б ли встановлені в 1954 році.

Зо рема на Війсь овом ладовищі, що розташоване на розі в л.
Мельни ова та Сім'ї Хохлових, поховано 9 за иблих воїнів, на Свято-
шинсь ом (Кільцева доро а, 79) — 21, із я их 7 невідомих солдатів
поховані в братсь ій мо илі

Київському міському будинку дитини 
імені М. Городецького — 80 років
Київсь ом місь ом б дин дитини імені М. Городець о о виповни-

лося 80 ро ів з дня йо о засн вання. За лад, підпоряд ований Депар-
тамент охорони здоров'я КМДА, розташований с. м. т. Ворзель. Уні-
альністю за лад є те, що діти жив ть рортном селищі чотирьох
о ремих орп сах, я і дозволяють забезпечити їм ма симально ом-
фортні мови, наближені до домашніх.
Б дино дитини розрахований на 120 ліжо . Сьо одні ньом меш-
ає 41 вихованець ві ом від народження до 4-х ро ів з ор анічними
раженнями центральної нервової системи, вродженими поро ами
розвит та пор шеннями психі и. Малята з мовними пор шеннями,
затрим ою психічно о розвит , роз мовою відсталістю, синдромом
Да на, ДЦП знаходяться під опі ою лі арів, вихователів, медичних сес-
тер. У 2008 році в Б дин дитини запрацювало відділення меди о-со-
ціальної реабілітації дітей з раженням центральної нервової системи
та пор шеннями психі и.
За 80 ро ів існ вання в Б дин дитини поб вало 9 600 вихованців,

2 500 — синовлено

Сьогодні й завтра у столиці ярмаркуватимуть
Я повідомили "Хрещати " в правлінні вн трішньої тор івлі та поб -

т , вівторо і серед в Києві відб д ться сільсь о осподарсь і ярмар-
и. Зо рема 4 червня тор ватим ть в Голосіївсь ом районі на в л.
Деміївсь ій, 35-41, просп. На и, 88. А серед , 5 червня, ярмар и від-
б д ться в Голосіївсь ом районі на Страте ічном шосе, 2-6, в л. Я -
бовсь о о, 6; в Дніпровсь ом — на просп. Возз'єднання, 2-10; в Обо-
лонсь ом — на просп. Мінсь ом , 2; в Подільсь ом — на просп.
Правди, 31-35; в Святошинсь ом — на розі в л. Т л зи та б льв. Р.
Роллана, в л. Підлісній, 8, на розі просп. Перемо и та просп. Вернад-
сь о о; в Шевчен івсь ом — на в л. Тр довій, 7-а.
На адаймо, що на ярмар ах реалізов ватим ть прод цію з різних

ре іонів У раїни за цінами на 10—15 % нижчими від рин ових

У Києві відсвяткували 
Дні Італії в Україні
Відвідувачів дивували кулінарними шедеврами, італійським
мистецтвом та вітчизняним автопромом
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Цими вихідними столиця
перетворилася на осередо
італійсь ої льт ри та ста-
ла діловим центром підпри-
ємниць ої діяльності. Під
та ою е ідою Києві прой-
шли Дні Італії в У раїні. Ос-
новна мета цьо о заход —
поп ляриз вати прод цію
провідних ал зей італій-
сь о о виробництва, ство-
рити сприятливі мови для
італійсь их підприємств на
раїнсь ом рин та по а-

зати різноманіття льт ри
Італії. За важимо, цьо оріч-
ні Дні Італії в У раїні при-
свячені національном свя-
т — Дню Італійсь ої Рес-
п блі и (2 червня).

Програма Італійських днів�2013

була захоплюючою. Зокрема прой�

шла низка заходів, котрі познайоми�

ли українців з промисловістю, тради�

ціями та сучасним мистецтвом цієї

країни. Захід відкрила виставка іта�

лійських шедеврів, де були представ�

лені продукти харчування, напої,

ювелірні вироби тощо. Продовжила

подію презентація проекту "Академія

Варре", де італійський митець Вітто�

ріо Варре провів майстер�клас для

учнів шкіл мистецтв. Відзначимо, ді�

ти разом з художником створили чо�

тири картини, кошти від продажу

яких підуть на благодійність.

Оскільки серед основних продук�

тів італійського виробництва, пред�

ставлених в Україні, найбільше про�

дуктів харчування, для учасників за�

ходу були організовані "Семінари

смаку". Тут українці мали можли�

вість ознайомитися з італійською

еногастрономією за участю персо�

налу та власників італійських ком�

паній�учасників виставки. Усім охо�

чим представили різні продукти хар�

чування, що виготовляються в Іта�

лії, та розповіли як їх готувати.

Крім цього, Торгово�промислова

палата Італії в Україні для широкого

загалу презентувала три широко�

масштабні проекти, які нині реалі�

зовуються. "Ми маємо три власні

проекти, над реалізацією яких нині

активно працюємо,— це "ФУДІТА�

ЛІЯ", "КЛУБІТАЛІЯ" та "АГРОІТА�

ЛІЯ". Відповідно до назв, вони ре�

алізуються в галузях торгівлі, туриз�

му та агрономії",— відзначив прези�

дент Торгово�промислової палати в

Україні Мауріціо Карневале.

Міська влада має надію, що ці

проекти будуть успішно втілені в

життя й співпраця між країнами по�

глибиться. "Хоча ми з Італією біль�

ше співпрацюємо в галузі культури й

реалізуємо чимало спільних проек�

тів, та все ж маю надію, що озвучені

ідеї будуть втілені в життя. А все, що

ми побачили на виставці, незабаром

з’явиться на полицях столичних ма�

газинів",— відзначила директор Де�

партаменту культури Світлана Зорі�

на.

Заключним акордом міжнародної

події став парад італійського авто�

мобільного дизайну. Зокрема цен�

тральною вулицею Києва, Хрещати�

ком, проїхали Феррарі, Ламборгіні

та Дукаті

На дитмайданчиках 
стане безпечно
За два тижні всі місця, де грається малеча, приведуть 
до належного технічного стану
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

У Києві близь о 5 тисяч
дитячих майданчи ів різ-
них форм власності. Ті з
них, я і б ли встановлені
досить давно та знахо-
дяться в по аном техніч-
ном стані, мож ть б ти
потенційно небезпечними
для дітей. Адже щоро на
ойдал ах та ар селях
стаються нещасні випад и.
Аби иївсь а малеча мо ла
ратися безпечно, до 17
червня всі столичні дитячі
та спортивні майданчи и
привед ть до лад .

Перевіряти технічний стан дитя�

чих майданчиків та проводити від�

новлювальні роботи профільні

служби повинні систематично, двічі

на рік — весною та восени. Про це

під час виїзної апаратної наради за�

явив голова КМДА Олександр По�

пов.

"Нещасні випадки на дитячих

майданчиках трапляються щороку.

Ми не повинні чекати таких надзви�

чайний ситуацій, адже йдеться про

безпеку наших дітей",— наголосив

очільник міськадміністрації.

Зазначимо, що 16 травня Олек�

сандр Попов дав доручення про�

фільним міським службам в дво�

тижневий термін провести поза�

чергове обстеження та привести до

належного технічного стану дитячі

та спортивні майданчики. Відпо�

відно до інформації столичних

РДА, яка була надана за результа�

тами перевірки, з 4 741 такого об'�

єкта в Києві 4 607 перебувають у

задовільному стані, на 134�х —

проводяться ремонтні роботи, які

мають бути завершені до 1 липня.

Однак, за словами директора Де�

партаменту житлово�комунально�

го забезпечення Дмитра Новиць�

кого, фахівцями структурного під�

розділу був проведений власний

моніторинг, який продемонстру�

вав, що не всі цифри настільки

райдужні. Зокрема на кожному

другому дитячому майданчику

можна знайти якісь неполадки,

більшість з них стосуються най�

більш улюбленої для дітей розва�

ги — гойдалок.

Таке недбале ставлення до своїх

обов'язків та безпеки дітей не зійде

з рук жодній відповідальній особі. В

цьому запевнив голова КМДА

Олександр Попов. "Я даю вам лише

два тижні, аби виправити ситуацію,

інакше мені доведеться прийняти

низку кадрових рішень",— зазначив

Олександр Попов.

Так, до 17 червня профільні служ�

би мають ліквідувати неполадки на

дитячих майданчиках, демонтувати

потенційно небезпечні об'єкти та

подати заявки на встановлення но�

вих. Якщо в зазначений термін це не

буде виконано, голова КМДА при�

грозив звільненням не лише про�

фільним заступникам голів РДА, а й

самим очільникам районів. А вже

найближчим часом з посад знімуть

керівників експлуатуючих підпри�

ємств, які надали недостовірну ін�

формацію і тим самим не виконали

доручення.

Нагадаємо, що, відповідно до роз�

порядження голови КМДА, у Києві

затверджений поадресний перелік

виконання робіт з облаштування іг�

рових та спортивних майданчиків.

Так, до кінця року буде облаштова�

ний 201 майданчик, 26 із них — пе�

рехідні об'єкти з 2011 року, а 175 —

нові об'єкти

До 17 червня профільні служби мають ліквідувати
неполадки на дитячих майданчиках, демонтувати
потенційно небезпечні об`єкти та подати заявки на

встановлення нових

До інця нинішньо о ро в різних точ ах столиці б де облаштовано 201 дитячий майданчи

За лючним а ордом проведення Днів Італії в У раїні став парад італійсь о о автомобільно о дизайн на оловній в лиці
столиці — Хрещати
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Ділові новини

Землі Чернечого лісу 
повернуть державі
Київсь ий апеляційний адмінс д

задоволив апеляцію міжрайонно-
о природоохоронно о про рора
Київсь ої області, с ас вавши рі-
шення с д першої інстанції щодо
земель Чернечо о ліс . Про це по-
відомили “Хрещати ” прес-
сл жбі про рат ри Київсь ої об-
ласті. Та им чином с д підтримав
позицію про рат ри і визнав не-
за онним розпорядження Києво-
Святошинсь ої РДА про переве-
дення 10 а та звано о Чернечо-
о ліс до земель запас , тобто
земель ом нальної власності, в
межах с. Лісни и. На адаємо, що
РДА ще 2006 році прийняла роз-
порядження, я им припинила пра-
во ДП “Боярсь а лісова дослідна
станція” на постійне орист вання
земельною ділян ою 9,7 а
зв’яз з добровільною відмовою.
Надалі рішенням Лісни івсь ої
сільради за рах но в азаної ді-
лян и 16 осіб отримали влас-
ність по 0,25 а, ще 17 осіб отри-
мали дозволи на с ладання про-
е тів земле строю щодо відве-
дення по 0,25 а власність. Про-
рат ра пред’явила 33 позови

про визнання недійсними а тів на
право власності та розпоряджен-
ня цими ділян ами. В азані позо-
ви знаходяться на різних стадіях
роз ляд .
Та ож повідомляється, що Бо-

родянсь ий райс д визнав не-
дійсними держа ти на право
власності на земельні ділян и за-
альною площею 36 а, я і розта-
шовані на території Майданів-
сь ої сільради, та им чином за-
довольнивши позов заст пни а
про рора Київсь ої області. За-
альна вартість діляно с ладає
понад 10 млн рн. Встановлено,
що Бородянсь а РДА видала 18-
ти ромадянам держа ти на пра-
во власності на ділян и за рах -
но земель, що переб вали о-
рист ванні ДП “Рад осп “Майда-
нівсь ий”. Та а передача земель
приватн власність прямо с пе-

речить вимо ам Земельно о о-
де с У раїни, том с д поверн в
землі до державної власності

Дніпро окупували 
браконьєри

За 2 місяці нерестової заборони
виявлено понад 2000 фа тів бра-
оньєрства та реалізації неза он-
но доб тої риби, повідомляє прес-
сл жба Дніпровсь ої е оло ічної
про рат ри. Поширені фа ти
бра оньєрсь о о лов водних біо-
рес рсів річ и Дніпро та йо о во-
досховищ свідчать про неналеж-
ний державний на ляд сфері
охорони водних біорес рсів ор а-
нами Держрибоохорони та Дер-
же оінспе ції, в аз ють відом-
стві. Можливість безвідповідаль-

ної реалізації риби без до ментів
про її походження тор овельних
за ладах та невстановлених міс-
цях прово ють до її неза онно о
доб вання, що свідчить про нена-
лежне забезпечення відповідно о
онтролю ор анами державної ве-
теринарної медицини. Тіль и за
останні 2 місяці виявлено понад
400 фа тів реалізації неза онно
доб тої риби. На фа ти неналеж-
но о онтролю правоохоронних та
онтролюючих ор анів Дніпров-
сь ою е оло ічною про рат рою
внесено 22 до менти про рор-
сь о о реа вання, за рез льтата-
ми я их до відповідальності при-
тя н то 34 посадовця

Підприємства Києва
зменшили викиди 

в атмосферу
Протя ом січня-березня 2013

ро від підприємств та ор аніза-
цій Києва, взятих на держоблі
територіальними ор анами Мін-
природи, повітряний басейн на-
дійшло 11,6 тис. т забр днюючих
речовин (без рах вання ви идів
діо сид в лецю). За даними ГУ
статисти и м. Києві, це на 4,9 %
менше порівнянні з відповідним
періодом 2012 ро . Із за альної
іль ості ви идів забр днюючих
речовин, що надійшли в атмо-
сфер , ви иди метан та о сид
азот , я і належать до парни о-

вих азів, становили відповідно
143,2 т та 7,4 т. Крім цих речо-
вин, в атмосфер надійшло
2 920,3 тис. т діо сид в лецю,
я ий впливає на змін лімат

Хабарників у столиці 
ловлять на гарячому

Працівни ами відділ боротьби
з е ономічною злочинністю Шев-
чен івсь о о рай правління иїв-
сь ої міліції ви рито хабарни а.
Я повідомляє ГУ МВС У раїни в
м. Києві, до одно о зі столичних
підприємств зверн вся чолові ,
я ом необхідно б ло оформити
та підписати до овір з надання
місць для стоян и автомобілів.
Дире тор товариства вима ав за-
платити за підпис 8 000 рн. У чо-
лові а не залишалось іншо о ви-
бор , я по одитись та домови-
тись про з стріч в одном з афе.
У зазначений час підприємець
з стрівся зі своїм “бла одійни-
ом”. Передав домовлен с м , а
натомість отримав до овір з під-
писом. Одраз після передачі
рошей дире тора підприємства
затримали правоохоронці. Слід-
чим відділом Шевчен івсь о о
районно о правління столичної
міліції розпочато римінальне
провадження за ст. 368 Кримі-
нально о оде с У раїни “Одер-
жання хабара”. За даний злочин
римінальним за онодавством

передбачено по арання ви ляді
позбавлення волі на стро від 5
до 10 ро ів з позбавленням пра-
ва обіймати певні посади чи зай-
матися певною діяльністю на
стро до 3-х ро ів та з онфіс а-
цією майна. Остаточн рап в
цій справі поставить с д.
У свою чер , слідчим відділом

Святошинсь о о рай правління
та ож від рито римінальне про-
вадження за озна ами подібно о
злочин . Та , оловний спеціаліст
одно о з відділів РДА, я ий б в
державним сл жбовцем, ви о-
ристов ючи своє сл жбове ста-
новище, за невжиття заходів ре-
а вання щодо неза онно о роз-
міщення малої архіте т рної фор-
ми отримав від ромадянина ха-
бара розмірі 12 тис. рн. Триває
дос дове розслід вання

На Київщині засудили трьох
високопосадовців

Апеляційний с д Київсь ої об-
ласті залишив в силі виро Миро-
нівсь о о районно о с д , я им за-
с джено трьох висо опосадовців
та міліціонера за отримання хаба-
ра в особливо вели ом розмірі.
Я повідомили “Хрещати ” в
прес-сл жбі про рат ри Київсь ої
області, чиновни и визнані винни-
ми вима анні та отриманні хаба-
ра в с мі 1 млн 320 тис. рн. За та-

вина ород посадовці передали

власність 14-ти ромадянам зе-
мельні ділян и за альною площею
30 а для ведення особисто о се-
лянсь о о осподарства.
Та , олишньо о олов Бо -

славсь ої РДА та йо о заст пни а
зас джено відповідно до 9 та 8
ро ів позбавлення волі з позбав-
ленням права обіймати посади в
ор анах державної влади та міс-
цево о самовряд вання, пов’яза-
ними з адміністративно- оспо-
дарсь ими та ор анізаційно-роз-
порядчими ф н ціями, на 3 ро и.
Третій чиновни — в. о. началь-
ни а правління Держ омзем в
Бо славсь ом районі зас дже-
ний до 8 ро ів позбавлення волі з
онфіс ацією 1/3 належно о йом
майна, рім житла.
Цим же виро ом за пособниц-

тво в отриманні посадовцями ха-
бара зас джено олишньо о пра-
воохоронця, я ий б в зал чений в
я ості пособни а. Старший опер-
повноважений в особливо важ-
ливих справах відділ вн трішньої
безпе и в Київсь ій області СВБ
ГУБОЗ МВС У раїни отримав 4
ро и позбавлення волі з позбав-
ленням права обіймати посади в
правоохоронних ор анах стро ом
на 3 ро и та з позбавленням спе-
ціально о звання — підпол овни
міліції. На підставі ст. 75 КК У ра-
їни йо о звільнено від відб вання
по арання з випроб вальним
стро ом на 3 ро и
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Обережно: працюють шахраї
Українці у пошуках заробітку їдуть до столиці, потрапляючи на гачок новітніх Остапів Бендерів
Олена ДМИТРІЄВА,
Марта КОХАН
“Хрещатик”

Кожна людина, я а хоч раз
ш ала робот через а-
зетні о олошення або веб-
сайти, сти алася з ва ан-
сіями від недобросовісних
роботодавців. Сьо одні іс-
н є безліч пропозицій на
рин праці, я і обіцяють
підробіто на б дь-я ий
сма : “Робота для ст ден-
тів. Оплата потижнево”,
“Робота для вчителів”,
“Потрібні співробітни и в
офіс. Навчання без оштов-
не”, “Робота вдома”, “Ро-
бота в Києві. Допомо а з
житлом”. За б дь-я им із
подібних о олошень може
ритися шахрайство.

Жертви аферистів
Потрапив до рук недобросовіс�

них роботодавців і один з читачів

“Хрещатика”, який поділився з ре�

дакцією своїм сумним досвідом.

Так, Володимиру з Сумщини по�

трапило на очі оголошення про на�

бір працівників для роботи на за�

водах та м’ясокомбінатах столиці.

Пакувальникам обіцяли від 200�

300 грн/день, вантажникам — 200�

300 грн/день, охоронцям 2 500 —

2 700 грн за вахту. Також обіцяли

допомогу з житлом. Володимир,

стомлений безробіттям, вирішив

пошукати щастя у столиці. Але, за�

телефонувавши за вказаним номе�

ром, щоб дізнатися про подробиці,

ніякої інформації не отримав. По�

чув тільки запрошення приїхати до

Києва. Тож на останні гроші вирі�

шив їхати. Зустрів шукача пред�

ставник фірми, який повіз його на

виробництво у село Баришівка Ки�

ївської області. Де запропонував

укласти договір, щоб Володимир

сплатив фірмі в особі цього чолові�

ка 400 грн за гуртожиток. Другий

місяць проживання в гуртожитку

обіцяла оплатити фірма. Чоловік

все повторював, що у них все по

закону і якщо Володимир хоче, то

майбутня робота буде внесена до

трудової книжки. У результаті був

підписаний договір�доручення між

Володимиром та фізичною осо�

бою — підприємцем, акт прийо�

му — передачі виконаних робіт про

надання інформаційних послуг та

квитанція про передачу грошей —

400 грн. Інформаційні послуги по�

лягали у пошуку житла. У договорі

про роботу не було ні слова, визнає

Володимир. Наступного ж дня йо�

го запросили робити... ремонт у

квартирі. Увечері ж робітників по�

чали виселяти з гуртожитка... за

борги. До того ж, за виконаний ре�

монт у квартирі теж ніхто не запла�

тив. У підсумку Володимир зали�

шився на вулиці без житла і гро�

шей.

В іншому випадку “заробітчан”

за допомогою мобільного зв’язку

спочатку змусили довго їздити з

однієї станції метро на іншу. Потім

втомлених і збитих з пантелику

людей зустрів чоловік спортивного

вигляду, який теж запропонував

укласти договір і заплатити за гур�

тожиток прямо в автомобілі.

На подібні оголошення скаржи�

лися також жителі Хмельницької

області, Черкас та інших регіонів.

Єдине, що відрізнялось, — в ого�

лошеннях вказувались інші спеці�

альності та телефони.

Журналісти газети “Хрещатик”

передали відповідну інформацію зі

скаргами читачів до Державної ін�

спекції України з питань праці та

вирішили з’ясувати у фахівців, чи

можна захистити себе від подібних

махінацій.

Ознаки шахрайств

Сьогодні шукачі роботи дуже

часто стикаються з досить дивни�

ми пропозиціями, які не принос�

ять нічого, окрім втрати часу і гро�

шей. Але схеми дії ошуканців�ро�

ботодавців, як показує практика,

однотипні, і при цьому вже на пер�

ший погляд можна помітити під�

ступ.

Так, існують ознаки, за якими

можна розпізнати і не потрапити

на гачок до таких шахраїв. Почи�

наючи пошуки роботи, можна від�

разу визначити аферу несумлінних

роботодавців, наприклад, за оголо�

шенням.

В першу чергу треба звернути

увагу на заробітну плату, яка вказа�

на у вакансії. Вона не повинна пе�

ревищувати середню по галузі, а

якщо вказана сума неправдоподіб�

но висока — це вже означає, що

“працюють” шахраї. Адже саме на

це робиться ставка — багатьом хо�

четься вірити в те, що станеться

диво і можна отримувати великі

гроші за відносно нескладну робо�

ту. Крім того, у таких оголошеннях

вимоги до кандидатів дуже розпли�

вчасті. Як правило, взагалі немає

обмежень: зазначається широка ві�

кова аудиторія, не потрібна вища

або середня освіта, також не

вимагають досвід роботи. Саме в

таких оголошеннях вказується мі�

німум інформації про компанію,

про майбутні обов’язки працівни�

ка, часто не вказується ні посада,

ні сфера діяльності.

Друга ознака — момент, коли

вам телефонують із запрошенням

на співбесіду. Саме за манерою ве�

дення таких переговорів можна за�

підозрити недобре. Шахраї волі�

ють якомога менше говорити по

телефону, а детальну інформацію

обіцяють повідомити на співбесіді,

на яку запрошують усіх і кожного,

без попереднього прохання висла�

ти резюме.

Третя ознака — сама співбесіда з

майбутнім роботодавцем. Часто

така співбесіда проходить в масо�

вому порядку, люди йдуть потоком

або проводиться загальна лекція з

усіма шукачами. Далі з’ясовуються

деякі цікаві речі: щоб отримати ро�

боту, потрібно зробити передопла�

ту, а тут вже хто на що здатен — це

може бути передоплата за спец�

одяг, навчання, товари для подаль�

шого продажу, проїзний, відкриття

зарплатного рахунку в банку та ін.

Але не треба забувати і про той

факт: якщо ви вже влаштувалися

на роботу, але не за трудовим дого�

вором і не з записом в трудову

книжку, то ваша заробітна плата

повністю залежить від сумлінності

роботодавця. Багато людей, які

чесно працювали, але не були офі�

ційно оформлені, залишаються без

матеріальної винагороди за свою

працю. І тут виникає питання, що

робити, куди звертатися, хто допо�

може?

Про це та інше ми розпитали 

начальника Територіальної держав�
ної інспекції з питань праці — голов�
ного державного інспектора праці
міста Києва Владислава Андрієнка.

— Владиславе Степановичу, які
саме випадки шахрайств фіксуються
на ринку праці і з якими скаргами
частіше всього до вас звертаються
громадяни?

— До Територіальної державної

інспекції з питань праці у м. Києві

все частіше надходять численні

звернення громадян, які самі за�

певняють, що перебували у нена�

лежно оформлених трудових від�

носинах з роботодавцями, тобто

працювали нелегально. Найчасті�

ше у таких зверненнях порушува�

лись питання щодо невиплати або

часткової виплати заробітної пла�

ти, непроведення розрахунку всіх

належних сум після припинення

трудових відносин та невидачі тру�

дових книжок. У своїх зверненнях

громадяни скаржаться на те, що

при прийнятті на роботу робото�

давці пропонують їм пройти без�

оплатне стажування з наступним

працевлаштуванням, а після цього

звільняють.

Проте хочеться зауважити, що

Кодексом законів про працю Укра�

їни (далі — Кодекс) термін “стажу�

вання” взагалі не передбачений, а

відповідно до ст. 26 Кодексу при

укладенні трудового договору мо�

же бути обумовлене угодою сторін

випробування з метою перевірки

відповідності працівника роботі,

яка йому доручається. Умова про

випробування повинна бути

прописана в наказі (розпоряджен�

ні) про прийняття на роботу. В пе�

ріод випробування на працівників

поширюється законодавство про

працю.

Окрім того, укладення трудового

договору оформляється наказом чи

розпорядженням власника або

уповноваженого ним органу про

зарахування працівника на роботу.

— Чи були випадки шахрайства з
боку фізичних осіб — підприємців, і
як громадяни можуть себе захистити
у цьому випадку?

— Так, з численних звернень

громадян хочеться виділити ті, у

яких підіймаються питання пору�

шення трудового законодавства

фізичними особами — підприєм�

цями (ФОП) у відношенні праців�

ників. Це, як наслідок, спричине�

не тим, що багато хто з працівни�

ків не знає, що під час працевлаш�

тування до підприємця обов’язко�

вим є укладення трудового догово�

ру. Досить часто працівники до�

пускаються помилок, віддаючи

свої трудові книжки на зберігання

ФОП, що є неприпустимим. Тому з

метою запобігання випадків мож�

ливих порушень трудових прав та

гарантій працівників, які перебу�

вають або планують вступити у

трудові відносини з ФОП, радимо

вимагати укладення трудового до�

говору та дотримуватись наступ�

них правил.

По�перше, слід знати, що, відпо�

відно до ст. 24�1 КЗпП України, у

разі укладення трудового договору

між працівником і фізичною осо�

бою фізособа повинна у тижневий

строк з моменту фактичного допу�

щення працівника до роботи заре�

єструвати укладений у письмовій

формі трудовий договір у держав�

ній службі зайнятості за місцем

свого проживання у порядку, ви�

значеному Міністерством праці та

соціальної політики України.

По�друге, відповідно до п. 3 по�

станови Кабінету Міністрів України

від 29.10.09 року № 1168 після реєс�

трації в держслужбі зайнятості укла�

деного трудового договору між фі�

зособою і працівником фізична

особа зобов’язана вручити під роз�

пис працівникові один примірник

зареєстрованого трудового догово�

ру, а також повернути трудову

книжку із записом про прийняття

на роботу.

По�третє, згідно з інструкцією

про порядок ведення трудових

книжок працівників, передбачено:

“Трудові книжки працівників, які

працюють на умовах трудового до�

говору фізичних осіб — суб’єктів

підприємницької діяльності без

створення юридичної особи з пра�

вом найму та фізичних осіб, які ви�

користовують найману працю, по�

в’язану з наданням послуг, збері�

гається безпосередньо у працівни�

ків (п.2.20�1)”.

— А як довести факт трудових
відносин працівника з роботодав�
цем, коли фактично оформлення не
було, а працівник приступив до ви�
конання роботи?

— У випадку, якщо трудовий до�

говір формально укладений не був,

питання про встановлення трудо�

вих відносин можливо вирішити

виключно у судовому порядку, на

підставі ЦПК України. Слід мати

на увазі, що, відповідно до вимог ч.

4 ст. 24 КЗпП, трудовий договір

вважається укладеним і тоді, коли

трудові відносини не були оформ�

лені, але працівника фактично бу�

ло допущено до роботи. Доказами

у справі можуть бути пояснення

сторін, третіх осіб, їхніх представ�

ників, допитаних як свідків, пока�

зання свідків, письмові докази, ре�

чові докази. У разі визнання факту

трудових відносин працівників з

роботодавцем у працівника вини�

кає право на оскарження дій робо�

тодавця у суді у порядку, визначе�

ному главою XV КЗпП про індиві�

дуальні трудові спори.

— Чи надається допомога грома�
дянам, які постраждали від несум�
лінних роботодавців?

— На жаль, працівникам, які пе�

ребували у неналежно оформлених

трудових відносинах та які звер�

таються до інспекції праці за за�

хистом своїх трудових прав та га�

рантій, державні інспектори праці

можуть допомогти, лише надавши

роз’яснення та порадивши можли�

вий варіант для вирішення їхніх

питань. Для здійснення перевірки

по питаннях, з якими звертаються

працівники, необхідні документи,

які б підтверджували та давали б

можливість встановити факт пору�

шення законодавства про працю у

їх відношенні. Без письмових під�

тверджень, що, як правило, супро�

воджується нелегальними трудо�

вими відносинами, встановити по�

рушення трудового законодавства

не є можливим. Таким чином, дер�

жавним інспекторам праці, аби ма�

ти можливість відстояти права

працівників та встановити проти�

правні дії у їх відношенні, необхід�

но, щонайменше, щоб працівники

самі були зацікавлені у тому, та пе�

ред тим, як працевлаштовуватись,

вимагали від роботодавця належ�

ного оформлення відповідно до

чинного законодавства

Територіальна державна
інспекція з питань праці 
у Київській обл.

(044) 206�74�82 
(044)206�74�84

04119 м. Київ, вул. Мельникова, 40 
10_kyivska@ukr.net

Територіальна державна
інспекція з питань праці 
у м. Києві 

(044) 234�97�74 01005 м. Київ, Крутий узвіз, 5
26_kyiv@ukr.net

Якщо трудовий договір укладений не був, 
питання про встановлення трудових відносин 

можливо вирішити виключно у суді. 
Доказами у справі можуть бути пояснення сторін,

третіх осіб, показання свідків, 
письмові та речові докази

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 4 червня 2013 року

"Усе на світі починається з мало�

го",— це початок віршика, який не�

змінно вміщували в усіх "Букварях"

за часів Радянського Союзу. Почи�

нати прищеплювати змалку ті чи ін�

ші норми поведінки — це дуже діє�

вий спосіб впливати на розвиток

особистості. Тож компанія "ХіПП

Україна" узяла на себе місію вихо�

вання природолюбів з дошколяри�

ків.

"Наша мета — закласти у 3�5�річ�

них малюків основи дбайливого

ставлення до природи, щоб надалі

вони свідомо обрали здоровий спо�

сіб життя в гармонії з природою,

відчуваючи себе не байдужими

спостерігачами, а друзями та захис�

никами природи",— розповіла

представник компанії Нонна Мар�

тинова.

Два місяці у десяти дитячих сад�

ках Шевченківського району тривав

пілотний проект з екологічного ви�

ховання. Малюкам показували ви�

стави, під час яких хлопчики та дів�

чатка разом з аніматорами ставали

учасниками казкових пригод. Вони

допомагали Лісовичку та його дру�

зям очистити струмок від бруду,

прибрати галявину, врятувати тва�

ринку, яка потрапила в біду, й саме

таким чином засвоїти правила еко�

логічної поведінки.

Ну і найголовніше — дитсадкам

надали матеріал для облаштування

міні�городів: грунт, вазони й насін�

ня для того, аби діти могли само�

стійно посадити рослини та спосте�

рігати, як вони проростають і роз�

виваються. Найпишніші паростки

цибулі, салату та петрушки виро�

стили діти та вихователі з дитячого

садочка № 155.

За словами завідуючої дитсадка�

переможця просвітницької акції

Ірини Кислюк, кожного ранку ма�

ленькі вихованці поспішали до

своїх городиків на підвіконні. Вони

ставали свідками справжнього ди�

ва: на їхніх очах і під їхнім догля�

дом насіння проростало й давало

паростки. Цікаво, що після закін�

чення офіційного конкурсу части�

ну вирощеної в групах городини

пересадили на грядки на території

садка.

"Для дітей важливо не тільки чути

розмови про захист природи, а й са�

мим стати учасниками процесу,

спробувати щось виростити. Так за�

кладаються навички дбайливого

ставлення до природи",— вважає

Ірина Кислюк.

Цікаво, що паралельно із проек�

том у дитячих садках у соціальній

мережі facebook було створено сто�

рінку, де під рубрикою "Екоунівер�

ситет" батьки могли прочитати ко�

рисні поради: як сформувати у дітей

різного віку екологічне мислення та

дбайливе ставлення до природи. На

сторінці також було організовано

конкурс на найкращі приклади еко�

логічного виховання та поведінки в

родині. Понад 30�ти сімей�учас�

ниць розмістили близько 70 "фото�

звітів". Переможцями стали 5 сімей.

Перший приз — комплект велоси�

педів для всієї родини — отримали

Вікторія та Василь Хомутянські, які

виховують 2�річного Іванка. Друге

місце було відзначено електромобі�

лем, решта сімей теж отримали еко�

логічний транспорт — дитячі вело�

сипеди. Нагородження переможців

відбулось під час екофестивалю

"Чарівна родина" на День Києва, 26

травня.

До речі, організатори екопроекту

обіцяють, що продовжуватимуть

виховні акції, спрямовані на різні

аудиторії. "Ми бачимо, що сьогодні

такі програми потрібні суспільству,

адже за їхньою допомогою намага�

ємося будувати здорове майбутнє

для наших дітей. Тож обов'язково

будемо і надалі виховувати приро�

долюбів. Наступний етап — охопи�

ти кампанією міста�мільйонники, а

в перспективі — усю Україну",—

розповіла "Хрещатику" Нонна Мар�

тинова

Святий мученик Василиск
Святий м чени Василис б в пле-
мінни ом свято о м чени а Феодора
Тирона (пам'ять 17 люто о/2 берез-
ня) і постраждав з йо о братами Єв-
тропієм і Клеони ом під час оніння
на християн імператора Ма симіана
Галерія (305-311).

Святих мучеників Клеоника і Євтропія було

розіп'ято на хрестах (пам'ять їх 3/16 березня), а

мученик Василиск був відправлений в Комани,

де утримувався у в'язниці. Правитель Агриппа,

прибувши в місто Амасію, почав переслідувати

християн. Святий Василиск в темниці готував�

ся до майбутнього мученицького подвигу. Уві

сні йому з'явився Господь, Який обіцяв муче�

нику Свою допомогу і передбачив йому муче�

ницьку кончину в Команах. Святий Василиск

просив в'язничну варту відпустити його в рідне

село попрощатися з рідними. Його відпустили,

тому що поважали за святість життя і здійсню�

вані чудеса. Прийшовши додому, святий Васи�

лиск повідомив рідним, що бачиться з ними в

останній раз, і переконував їх твердо стояти за

віру.

Коли Агриппа дізнався, що святий Василиск

відпущений до рідних, то дуже розлютився. Жор�

стоко покаравши в'язничну варту, він послав за

мучеником загін воїнів на чолі з жорстоким ма�

гістріаном (помічник правителя). Зустрівши свя�

того Василиска, який повертався, магістріан на�

дів на нього важкі кайдани, а ноги взув у мідні чо�

боти з вбитими в підошви цвяхами і відправив у

Комани.

Дійшовши до одного селища, в спекотний по�

лудень подорожні зупинилися в будинку жінки

Трояни. Воїни пішли в будинок відпочити і під�

кріпитися їжею, а святого мученика Василиска

прив'язали до сухого дерева. Стоячи в тяжких

кайданах під розпеченим сонцем, святий молив�

ся Богу. Раптово почувся Голос згори: "Не бійся,

Я з тобою". Земля здригнулася, і зі скелі забило

джерело. Магістріан, воїни і Трояна, перелякані

землетрусом, вибігли з будинку. Уражені чудом,

яке сталося, вони звільнили мученика. До свято�

го мученика приходили хворі жителі селища і от�

римували зцілення по його молитві.

Коли нарешті мученик постав перед Агрип�

пою, той наказав йому принести жертву язич�

ницьким богам. Мученик відповів: "Я повсякчас

приношу Богу жертву хвали і подяки". Його по�

вели в капище, де на святого Василиска миттєво

з Неба зійшов вогонь, який спалив капище, а

ідолів, що стояли в ньому, поламав у порох. Тоді

Агриппа в безсилій люті наказав відсікти свято�

му Василиску голову, а тіло його кинути в річку.

Кончина мученика послідувала в 308 році.

Християни незабаром викупили святі мощі му�

ченика і вночі таємно поховали на зораному по�

лі. Через деякий час на цьому місці була побудо�

вана церква в ім'я святого мученика Василиска,

в яку перенесли мощі. За святими молитвами

мученика стали відбуватися зцілення. Святите�

лю Іоану Златоусту (пам'ять 13/26 листопада)

перед його смертю, що сталася в Команах,

з'явився уві сні святий мученик Василиск і ви�

мовив: "Завтра будемо разом". Про подвиг свя�

того мученика Василиска розповів світові оче�

видець його страждань святий Євсигній (пам'ять

5/18 серпня)

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української Православної Церкви

На Солом'янці відкрили дві
нові групи дитячого садка
Мережа дитячих сад ів Солом'янсь о о

район поповнилася іще двома р пами для
малю ів. Їх рочисто від рили в ДНЗ № 344
по в лиці Іс рівсь а, 10.
Символічн стріч перед дверима за ла-

д перерізали олова Солом'янсь ої РДА
Ма сим Л ць ий, перший заст пни дире -
тора Департамент освіти і на и, молоді та
спорт КМДА Ві торія Челомбіть о, началь-

ни районно о правління освіти Галина Лазарєва та дире тор дитсад-
а Олена Черню .
"Відновлення роботи р п в ДНЗ № 344 робить іще один ро до ви-

рішення проблеми забезпечення найменших меш анців район до-
ш ільною освітою. Це 60 нових місць. З 1994 ро приміщення, в я ом
ми сьо одні від риваємо р пи, тривалий час переб вало в оренді,—
зазначив Ма сим Л ць ий.— Ми до лали величезних з силь і звільни-
ли йо о. А потім в лючили до столичної про рами ре онстр ції ДНЗ".
Після апремонт цей дитсадо перетворився на справжню раїн

дитинства — омфортні та затишні приміщення для р п дітей, с час-
ні меблі та і раш и, нові енер озбері аючі ві на, озеленена приб дин-
ова територія. До слова, т т план ється ор анізація додат ових освіт-
ніх посл (ан лійсь а мова, ло і а, хорео рафія)

Голосіївських освітян
відзначили
Управління освіти Голосіївсь ої РДА на-
ороджено Грамотою Президії НАН У раїни
та Президії Київсь о о територіально о від-
ділення МАН У раїни за висо і дося нення
ІІ (місь ом ) етапі МАН.
В рочистостях зяли часть на ові това-

риства ліцею "Голосіївсь ий" № 241, імназії
№ 59 імені О. Бойчен а та спеціалізованої
ш оли І-ІІІ ст пенів з по либленим вивчен-
ням іноземних мов № 112 імені Т. Шевчен а,

я і та ож б ли відзначені.
У цьом році на місь ом етапі МАН чні Голосіївсь о о район здо-

б ли 163 перемо и, серед я их по 32 дипломи отримали чні СШ
№ 112 імені Т. Шевчен а та імназії № 59 імені О. Бойчен а, 27 дипло-
мів — ліцей "Голосіївсь ий" № 241.
На ІІІ (все раїнсь ом ) етапі 6 чнів район стали переможцями.

Зо рема Валерія Сі орсь а — спеціалізована ш ола І-ІІІ ст пенів з по-
либленим вивченням іноземних мов № 112; Михайло Савчен о —
ш ола І-ІІІ ст пенів № 132; Ми ола Різни — спеціалізована ш ола І-ІІІ
ст пенів з по либленим вивченням іноземних мов № 112; Ми ита
Я овч — спеціалізована ш ола І-ІІІ ст пенів з по либленим вивчен-
ням іноземних мов № 112; Михайло Шеремет — Ш ола е стернів

Дарничани презентували
альманах дитячої творчості
"Фантастичний Київ"
В а товій залі та на ш ільном майданчи

ЗОШ № 296 (в л. О. Кошиця, 8) за підтрим-
и Дарниць ої РДА, соціально о за лад
"Центр соціально-психоло ічної реабілітації
дітей та молоді з ф н ціональними обме-
женнями Дарниць о о район ", дитячої
письменниці Єв енії Піро , Все раїнсь ої
ініціативи "Додай читання", ВБО "Волонтер-

сь о о об'єднання "Крила" та ГО "Світоч" з метою розвит літерат р-
них талантів дітей ор анізовано творчі з стрічі з письменни ами та х -
дожни ами, проведено з стріч-презентацію альманах дитячої творчо-
сті "Фантастичний Київ" рам ах про рами "Блис че перо".
В про рамі свята відб лись ці аві з стрічі, рольові і ри та розва и,

під час я их діти отрим вали подар н и та солодощі

У Дніпровському районі
працюють тимчасові дитячі
літні майданчики
У Дніпровсь ом районі столиці з 3 по 22

червня в л бах за місцем проживання роз-
почали робот тимчасові літні майданчи и.
Режим роботи: понеділо -п'ятниця — 10.00-
17.00, с бота — 10.00-15.00. Літні майдан-
чи и знаходитим ться за та ими адресами:
л б "Альтернатива" (в л. С. Лазо, 5-а), л б
"Гренада" (в л. Райд жна, 51), л б "Др ж-

ба" (б-р Давидова, 1/5), л б "Ент зіаст" (в л. Ент зіастів, 11), л б
"Компас" (в л. Возз'єднання, 20/2), л б "Райд а" (пр-т Га аріна, 5/2),
л б "Райд а" (пр-т Ват тіна, 4-а), л б "Світоч" (в л. Малиш а, 25/1),
л б "Орлят о" (в л. Л начарсь о о, 3- ), л б "Еври а" (Р санівсь ий
б-р, 1), л б "Темп" (в л. Миропільсь а, 13-а), л б "Бри антина" (в л.
Сєрова, 28), л б "Олімпієць" (в л. Райд жна, 51), л б "Час вперед"
(в л. А. Навої, 76), л б "Фа ел" (в л. П. Запорожця, 7), л б "Витязь"
(в л. Л начарсь о о, 20), л б "Лівобережний" (в л. Флоренції, 12-б),
л б "Ра ет а" (пр-т Тичини, 15).
У літніх тимчасових таборах (без харч вання) з і роте ою та рт о-

вою діяльністю діти та підліт и змож ть відпочити та пройти ці аве на-
вчання. До про рами входять: е с рсії по Києв ; про лян и до пар-
ів, Ботанічно о сад , Гідропар ; он рс малюн ів на асфальті; роз-
важально-інтеле т альні і ри

У Святошині провели
міжвідомчу нараду з питань
виконання рішень суду
Про рат рою Святошинсь о о район

проведено міжвідомч нарад за частю
правоохоронних, онтролюючих ор анів та
ор анів ви онавчої влади район , на я ій
об оворено питання взаємодії та оорди-
нації діяльності правоохоронців та ви о-
навчої влади щодо ви онання рішень с д ,

постановлених на ористь держави.
Про рор Святошинсь о о район Ед ард Томін в азав на недостат-

нє та неповне вжиття заходів ВДВС Святошинсь о о РУЮ м. Києві по
реальном ви онанню с дових рішень.
За йо о словами, незважаючи на надані За оном У раїни "Про ви онав-

че провадження" державним ви онавцям повноваження щодо вжиття
своєчасних і повном обсязі заходів для ви онання рішень с д , держав-
ні ви онавці обмеж ються формальними заходами щодо ви онання рі-
шень; ви онавчі дії провадяться в понад встановлений за онодавством
стро ; безпідставно заверш ються ви онавчі провадження. Незважаючи
на наявні в матеріалах ви онавчих проваджень дані про майновий стан
боржни ів, належні заходи щодо стя нення оштів не вчиняються.
На незадовільний стан реально о ви онання рішень впливає та ож

пасивне ви ористання ДПІ Святошинсь ом районі м. Києва ДПС,
Управлінням Пенсійно о фонд в Святошинсь ом районі, прав стя -
вача ви онавчих провадженнях, зо рема неотримання стя вачами
продовж тривало о термін ви онавчих до ментів для пред'явлення
їх до прим сово о ви онання ор ани державної ви онавчої сл жби,
що в подальшом безпосередньо впливає на повне та своєчасне ви-
онання с дових рішень
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Новини районів

Благовіст

Екоуніверситет для дошкільнят
Малюків столичних садків навчають шанувати природу

На ородження переможців прое т відб лося під час е офестивалю "Чарівна родина" на День Києва

У Києві ор анізатори заход підвели підс м и інформаційно-освітньої про рами з е оло ічно о виховання дош ільнят
"Е осім`я від А до Я"

Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

У Києві підвели підс м и інформаційно-освітньої про-
рами з е оло ічно о виховання дош ільнят "Е осім’я
від А до Я". Просвітниць а цію, під час я ої малю ів
навчали любити та обері ати все живе нав оло себе,
ініціювала омпанія ТОВ "ХіПП У раїна" за підтрим и
Київсь ої місь ої державної адміністрації.
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск № 55 (1183)

ВІВТОРОК,
4 червня
2013 року
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Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 25 листопада 2011 року № 2180 “Про капітальний ремонт мосту через озеро

Коник на Жуків острів в Голосіївському районі”
Розпорядження № 176 від 12 лютого 2013 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, частини
4 статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, у зв’язку з необхідністю продовження термінів виконання
робіт з капітального ремонту мосту через озеро Коник на Жуків острів в Голосіївському районі, в межах функцій органу місцевого
самоврядування: 

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25
листопада 2011 року № 2180 “Про капітальний ремонт мосту через озеро Коник на Жуків острів в Голосіївському районі”:

1. Пункт 1 викласти в новій редакції:
“1. Здійснити розробку проектно�кошторисної документації та викона�

ти роботи з капітального ремонту мосту через озеро Коник на Жуків ос�
трів в Голосіївському районі (далі — капітальний ремонт мосту через оз.
Коник).”.

2. У підпункті 3.3 пункту 3 слова “у терміни, що визначені пунктом 1
цього розпорядження” виключити.

3. Доповнити пункт 3 підпунктом 3.8 такого змісту:
“3.8. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему

організації дорожнього руху на період виконання робіт з капітального ре�
монту мосту через оз. Коник.”.

4. Пункт 4 викласти в новій редакції:
“4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки�

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) врахувати
потребу на проведення робіт, вказаних в пункті 1 цього розпорядження,
при підготовці бюджетних запитів до проекту бюджету міста Києва на
2013 рік та наступні роки.”.

Голова О. Попов

Про введення в дослідну експлуатацію міської 
інформаційно�аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності

Розпорядження № 371 від 22 березня 2013 року

Відповідно до статті 22 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 25
травня 2011 року № 559 “Про містобудівний кадастр”, рішення Київської міської ради від 24 травня 2012 року № 588/7925 “Про
Службу містобудівного кадастру”, рішення Київської міської ради від 20 вересня 2012 року № 70/8354 “Про затвердження Міської
цільової програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013—2015 роки”, з метою створення та за�
безпечення функціонування містобудівного кадастру міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі —
Департамент містобудування та архітектури) ввести із 22 березня 2013
року в дослідну експлуатацію міську інформаційно�аналітичну систему за�
безпечення містобудівної діяльності (далі — МІАС ЗМД) як базову складо�
ву містобудівного кадастру міста Києва.

2. Визначити Департамент містобудування та архітектури відповідаль�
ним за проведення дослідної експлуатації МІАС ЗМД.

3. Департаменту містобудування та архітектури забезпечити:
3.1. Взаємодію зі структурними підрозділами виконавчого органу Ки�

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районни�
ми в місті Києві державними адміністраціями, комунальними підприєм�
ствами, експлуатуючими організаціями міста, проектними, вишукуваль�
ними, будівельними та іншими організаціями в процесі дослідної експлу�
атації МІАС ЗМД та отримання від них інформації, яка відповідно до зако�
нодавства підлягає внесенню до містобудівного кадастру.

3.2. Розроблення та прийняття нормативно�правових актів, що визна�
чають правову основу ведення містобудівного кадастру міста Києва.

3.3. Щоквартальне узагальнення пропозицій та зауважень суб’єктів

містобудівної діяльності щодо експлуатації МІАС ЗМД та у разі необхідно�
сті вжиття відповідних організаційних заходів щодо удосконалення екс�
плуатації МІАС ЗМД.

4. Введення МІАС ЗМД у постійну (промислову) експлуатацію здійсни�
ти в строки, передбачені Міською цільовою програмою створення та
впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013—2015 роки,
затвердженою рішенням Київської міської ради від 20 вересня 2012 року
№ 70/8354.

5. Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити в повному обсязі
фінансування заходів на 2013 рік, передбачених Міською цільовою про�
грамою створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва
на 2013–2015 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від
20 вересня 2012 року № 70/8354.

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

Голова  О. Попов

Про затвердження змін до складу робочої групи з впровадження системи
“Картка киянина”

Розпорядження № 373 від 22 березня 2013 року

Відповідно до статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 17 лютого
2011 року № 19/5406 “Про затвердження міської цільової програми “Турбота. Назустріч киянам” на 2011—2015 роки”, розпоряджен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 березня 2012 року № 500 “Про
здійснення організаційно�правових заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменувань структурних підрозділів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, у зв’язку з кадровими змінами та зі змінами у персо�
нальному складі робочої групи з впровадження системи “Картка киянина”, затвердженого розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 червня 2011 року № 981, в межах функцій органу місце�
вого самоврядування:

1. Затвердити зміни до складу робочої групи з впровадження системи
“Картка киянина”, затвердженого розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15
червня 2011 року № 981 “Про підготовчі роботи з впровадження в м. Ки�
єві “Картки киянина”, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів�
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження,

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.  

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 15 червня 2011 року № 981 

(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

22.03.2013 № 373)

Склад робочої групи з впровадження системи “Картка киянина”

Крамаренко Руслан Михайлович — Заступник голови Київської міської
державної адміністрації, голова робочої групи

Корж Віктор Петрович — Заступник голови Київської міської державної
адміністрації, заступник голови робочої групи

Місань Валерій Іванович — Директор комунального підприємства “Го�
ловний інформаційно�обчислювальний центр”, секретар робочої групи

Бабінець Світлана Іванівна — Начальник відділу позашкільної освіти
управління дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти Де�
партаменту освіти і науки, молоді та спорту

Водовозов Євгеній Наумович — Директор Департаменту транспортної
інфраструктури

Галенко Оксана Миколаївна — Директор комунальної науково�дослід�
ної установи “Науково�дослідний інститут соціально�економічного роз�
витку міста”

Костюренко Тетяна Миколаївна — Директор Департаменту соціальної
політики

Полгородник Валерій Дмитрович — Директор міського інформаційно�
обчислювального центру Департаменту охорони здоров’я

Соболєв Олег Анатолійович — Заступник генерального директора з ко�
мерційних питань комунального підприємства “Фармація”

Федоренко Володимир Іванович — Начальник комунального підприєм�
ства “Київський метрополітен”

Шутенко Віта Леонідівна — Заступник начальника управління торгівлі
та побуту — начальник відділу торгівлі Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про створення Алеї Воїнської Слави в парку Вічної Слави 
у столиці України — місті�герої Києві

Розпорядження № 367 від 21 березня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю України — місто�герой

Київ”, Указу Президента України від 19 жовтня 2012 року № 604/2012 “Про заходи у зв’язку з відзначенням 70�ї річниці визволен�
ня України від фашистських загарбників та 70�ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років”, постанови Верхов�
ної Ради України від 22 травня 2012 року № 4797�VI “Про створення Алеї Воїнської Слави у Парку Вічної Слави міста Києва”, поста�
нови Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2004 року № 1181 “Деякі питання спорудження (створення) пам’ятників і монумен�
тів”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 березня 2013 року № 134�р “Деякі питання створення Алеї Воїнської Слави
у Парку Вічної Слави м. Києва”, з метою вшанування безсмертного подвигу ветеранів війни, їх мужності і звитяги, збереження та
розвитку славних бойових традицій українського народу, посилення патріотичного виховання громадян України, збереження іс�
торичної правди, збереження гордості за воїнів�визволителів України від фашистської навали та формування загальнонаціональ�
ної єдності, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Створити Алею Воїнської Слави в парку Вічної Слави у місті Києві
(далі — об’єкт).

2. Визначити замовником виконання робіт зі створення об’єкта, зазна�

ченого у пункті 1 цього розпорядження, комунальне підприємство “Ди�
рекція реставраційно�відновлювальних робіт” виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — КП

“Дирекція реставраційно�відновлювальних робіт”).
3. КП “Дирекція реставраційно�відновлювальних робіт”:
3.1. Відповідно до законодавства в сфері державних закупівель визна�

чити генеральну проектну та генеральну підрядну організації для виконан�
ня робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження.

3.2. Забезпечити розробку та затвердження проектно�кошторисної до�
кументації на створення об’єкта, зазначеного в пункті 1 цього розпоря�
дження.

3.3. Забезпечити дотримання вимог Правил благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051 (зі змінами).

3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�
конання будівельних робіт.

3.5. При укладенні договору підряду на будівництво об’єкта обов’язко�
во передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якості викона�

них робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об’єкта.
3.6. У разі необхідності забезпечити встановлення огорожі, відповідних

знаків, освітлення на період виконання будівельних робіт.
4. Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
установленому порядку подати до Департаменту економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо внесення змін до Програми
економічного і соціального розвитку міста Києва на 2013 рік та наступні
роки стосовно включення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження.

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

Голова О. Попов

Про прийняття до комунальної власності  
територіальної громади міста Києва об’єктів комунального 

призначення товариства з обмеженою відповідальністю 
“ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ “ЛИБІДЬ”
Розпорядження № 353 від 19 березня 2013 року

Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 15 грудня
2011 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва відомчого
житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури”, враховуючи звернення товариства з об�
меженою відповідальністю “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ “ЛИБІДЬ” (лист від 19 лютого 2013 року № 425), комунальної корпорації “Ки�
ївавтодор” (лист від 19 лютого 2013 року № 27�08�28/3) та протокол загальних зборів учасників від 06 червня 2012 року № 60, у
зв’язку з прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта “Будівництво пров. Червоноармійського на ділянці від вул.
Горького до подовження Залізничного шосе, будівництво з’їзду з бульв. Дружби Народів до подовження Залізничного шосе, будів�
ництво вул. Нова (від вул. Горького до Залізничного шосе), будівництво місцевого проїзду Залізничного шосе на ділянці від з’їзду
з бульв. Дружби Народів на Залізничне шосе до вул. Нова та реконструкція вул. Горького від вул. Нової до пров. Червоноармійсько�
го (І черга)” (декларація про готовність об’єкта до експлуатації № КВ 14212244859 від 29 грудня 2012 року), з метою надійного утри�
мання та якісного обслуговування інженерних мереж і об’єктів комунального призначення, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Прийняти до комунальної власності територіальної громади міста
Києва та закріпити на праві господарського відання за комунальним під�
приємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва “Київміськ�
світло” мережі зовнішнього освітлення з обладнанням товариства з обме�
женою відповідальністю “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ “ЛИБІДЬ”, згідно з до�
датком 1.

2. Прийняти до комунальної власності територіальної громади міста
Києва та закріпити на праві господарського відання за комунальним під�
приємством “Київдорсервіс” об’єкти організації дорожнього руху товари�
ства з обмеженою відповідальністю “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ “ЛИБІДЬ”
згідно з додатком 2.

3. Прийняти до комунальної власності територіальної громади міста
Києва та закріпити на праві господарського відання за комунальним під�
приємством “Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утри�
манню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району м.
Києва” об’єкти комунального призначення товариства з обмеженою від�
повідальністю “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ “ЛИБІДЬ” згідно з додатком 3.

4. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез�
печити приймання�передачу закінчених будівництвом об’єктів комуналь�
ного призначення, зазначених у пунктах 1�3 цього розпорядження.

5. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів�
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про затвердження робочого проекту “Реконструкція парку відпочинку 
“Оболонь” в урочищі Наталка по Оболонській набережній в Оболонському

районі м. Києва”
Розпорядження № 369 від 22 березня 2013 року

Відповідно до п. 10 ст.22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ” та постанови Кабінету Міністрів України
від 11.05.2011 № 560”Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання та�
кими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, з метою реконструкції парку відпочинку “Оболонь”
в урочищі Наталка по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва, в межах функцій місцевого органу виконавчої
влади:

1. Затвердити робочий проект “Реконструкція парку відпочинку “Оболонь” в урочищі Наталка по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Ки�
єва”, враховуючи позитивний експертний звіт від 16.11.2012 № 00�1197�12/КД державного підприємства “Спеціалізована державна експертна організація —
центральна служба Української державної будівельної експертизи”, з такими основними техніко�економічними показниками:

Показники Одиниця виміру Кількість

1 2 3

Площа земельної ділянки га 12,0

Площа забудови кв. м 590,75

Будинок садівника з громадськими вбиральнями кв. м 186,60

Площа павільйонів з продажу прохолоджувальних напоїв та морозива (2 шт.) кв. м 130,60

Фонтан кв. м 72,35

Кількість одночасних відвідувачів відв. 240

Тривалість реконструкції міс. 34

Загальна кошторисна вартість реконструкції в поточних цінах станом на 08.11.2012 (з ПДВ) тис. грн 47 823,156

в т.ч.:

БМР (без ПДВ) тис. грн 34 100,709

устаткування, меблі та інвентар (без ПДВ) тис. грн 3 840,007

кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (без ПДВ) тис. грн 755,736

інші витрати (з ПДВ) тис. грн 9126,704

в т.ч. за чергами:

Вартість І черги будівництва (з ПДВ) тис. грн 20281,115

з них:

БМР (без ПДВ) тис. грн 14404,756

устаткування, меблі та інвентар (без ПДВ) тис.  грн 1319,866

кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (без ЦДІЗ) тис.  грн 319,408

інші витрати (з ПДВ) тис. грн 4237,085

Вартість II черги будівництва (з ПДВ) тис. грн 10616,280

з них:

БМР (без ПДВ) тис. грн 6272,167

устаткування, меблі та інвентар (без ПДВ) тис. грн 2016,308

кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (без ПДВ) тис. грн 167,904

інші витрати (з ПДВ) тис. грн 2159,901

Вартість III черги будівництва (з ПДВ) тис. грн 16925,761

з них:

БМР (без ПДВ) тис. грн 13423,786

устаткування, меблі та інвентар (без ПДВ) тис. грн 503,833

кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (без ПДВ) тис. грн 268,424

інші витрати (з ПДВ) тис. грн 2729,718

2. Використання коштів на покриття ризику учасників будівництва (з ПДВ),
що передбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва,
здійснює замовник будівництва на підставі обґрунтувальних документів та
результатів їх детальної перевірки державним підприємством “Спеціалізова�
на державна експертна організація — центральна служба Української держав�
ної будівельної експертизи”.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з

розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масо�
вої інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов
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Зареєстровано в головному управлінні юстиції у місті Києві 
19 квітня 2013 року № 21/1013

Про затвердження Порядку направлення на оздоровлення 
і відпочинок дітей, учнів професійно�технічних навчальних закладів 

та студентів вищих навчальних закладів міста Києва
Наказ № 275 від 29 березня 2013 року

Відповідно до статей 7, 24 Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, підпункту 5.13. пункту 5 Положення про Де�
партамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 19 березня 2004 року № 449) (зі змінами), з метою
належної організації направлення на оздоровлення і відпочинок дітей, студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно�
технічних навчальних закладів міста Києва.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок направлення на оздоровлення і відпочинок ді�
тей, учнів професійно�технічних навчальних закладів та студентів вищих
навчальних закладів міста Києва, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного управління у
справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 18 квітня 2011 року № 160
“Про затвердження Порядків направлення на оздоровлення га відпочи�

нок”, зареєстрований в Головному управлінні юстиції у м. Києві 11 травня
2011 року за № 15/874.

3. Наказ набирає чинності з дня його оприлюднення.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника дирек�

тора Департаменту — начальника управління сім’ї, молоді та спорту Вовка
В. С.

Директор Департаменту О. Добровольська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту  виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 29.03. 2013 № 275
Зареєстровано в головному управлінні юстиції у місті Києві 

19 квітня 2013 року № 21/1013

Порядок 
направлення на оздоровлення і відпочинок дітей, учнів професійно�технічних навчальних

закладів та студентів вищих навчальних закладів міста Києва
І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок направлення на оздоровлення і відпочинок дітей,

учнів професійно�технічних навчальних закладів (далі — Учні) та сту�
дентів вищих навчальних закладів міста Києва (далі — Студенти) (да�
лі — Порядок) визначає механізм розподілу путівок, процедуру надан�
ня путівок, перелік документів, необхідних для отримання путівки, ор�
ганізацію проїзду дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпо�
чинку, а також у зворотному напрямку.

1.2. Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(далі — Департамент) координує в межах своїх повноважень здійснен�
ня заходів, спрямованих на організацію оздоровлення і відпочинку ді�
тей, Учнів та Студентів.

1.3. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, в які направляю�
ться діти міста Києва, а також заклади, до яких направляються на
оздоровлення і відпочинок Учні та Студенти, визначаються процеду�
рами державних закупівель (конкурсних торгів) відповідно до законо�
давства України.

1.4. За результатами проведених процедур державних закупівель
(конкурсних торгів) Департамент визначає терміни заїздів та кількість
дітей, Учнів, Студентів, які будуть направлені на оздоровлення та від�
починок, виходячи з вартості путівки та типу закладу оздоровлення та
відпочинку.

1.5. Оздоровлення і відпочинок дітей може здійснюватися у дитя�
чих закладах оздоровлення та відпочинку протягом року, сезонно або
під час канікул.

1.6. У дитячих оздоровчих закладах проводяться оздоровчі, відпо�
чинкові, профільні чи тематичні зміни.

Відпочинкова зміна — період перебування дитини в дитячому за�
кладі оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів.

Оздоровча зміна — період перебування дитини в дитячому закладі
оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина
отримує послуги з оздоровлення та відпочинку.

Тематична зміна — оздоровча або відпочинкова зміна, під час якої
дитина, крім послуг з оздоровлення та відпочинку, отримує комплекс
додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтере�
сів за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури і спорту, со�
ціальної реабілітації, соціального захисту тощо за спеціальною про�
грамою.

Учасники тематичних змін — це діти, які беруть особисту або колек�
тивну участь у відповідних конкурсах, змаганнях, фестивалях тощо,
які проводяться під час тематичних змін.

Профільна зміна (туристична, спортивна, додаткової освіти: юних
біологів, математиків, екологів тощо) — період перебування дитини в
дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, протягом якого дити�
на, крім послуг з оздоровлення та відпочинку, отримує комплекс по�
слуг, спрямованих на розвиток певних здібностей та інтересів.

1.7. На оздоровлення та відпочинок направляються діти віком від 7
до 18 років, які перебувають у дитячих закладах оздоровлення та від�
починку самостійно, Учні та Студенти, які досягли повноліття.

1.8. Діти не можуть бути направлені на оздоровлення та відпочи�
нок за пільговою путівкою більше одного разу на рік за винятком ди�
тячих таборів відпочинку з денним перебуванням дітей на базі на�
вчальних закладів міста.

Учні чи Студенти не можуть бути направлені на оздоровлення та
відпочинок за пільговою путівкою більше одного разу на рік.

1.9. У випадку дострокового виїзду з дитячого закладу оздоровлен�
ня та відпочинку дитини, за ініціативою батьків або іншого законного
представника, з оздоровчого закладу Учнів чи Студентів — сума кош�
тів (часткова оплата), яка залишилася невикористаною від вартості
путівки, не повертається.

II. Організація та порядок розподілу путівок
2.1. Відповідні структурні підрозділи, відділи та управління у спра�

вах сім’ї, молоді та спорту, управління освіти районних в місті Києві
державних адміністрацій (далі — Структурні підрозділи) здійснюють
організаційні заходи щодо направлення дітей, Учнів та Студентів на
оздоровлення та відпочинок в межах своїх повноважень.

Департамент може співпрацювати та залучати до роботи щодо на�
правлення дітей, Учнів, Студентів на оздоровлення та відпочинок гро�
мадські організації, вищі навчальні заклади І�ІV рівнів акредитації,
професійно�технічні навчальні заклади.

2.2. Відповідно до клопотання Структурних підрозділів або при
безпосередньому зверненні Учнів, Студентів, одного з батьків чи ін�
шого законного представника дитини, керівників творчих колективів,
спортивних команд, шкіл, дитячих громадських організацій Департа�
мент надає путівки за наявністю документів, визначених цим Поряд�
ком.

2.3. Структурний підрозділ визначає відповідального працівника за
формування складу груп та підготовку списків дітей, Учнів, Студентів,
які направляються до закладів оздоровлення та відпочинку (далі —
Списки).

2.4. Відповідальний працівник надає Департаменту Списки за під�
писом керівника Структурного підрозділу або особи, яка його замі�
няє, та документи, визначені у V розділі цього Порядку.

2.5. З метою недопущення повторного отримання путівок, які фі�
нансуються за рахунок міського чи державного бюджету, один із бать�
ків або інший законний представник дитини обов’язково подає Де�
партаменту чи Структурному підрозділу заяву, де зазначає, що путі�
вка використовується за рахунок міського чи державного бюджету
протягом року вперше.

III. Порядок надання дітям путівок для оздоровлення та відпочинку
3.1. Департамент надає путівки для оздоровлення та відпочинку ді�

тям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме:
3.1.1. Дітям�сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклу�

вання;
3.1.2. Дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на вироб�

ництві або під час виконання службових обов’язків;
3.1.3. Дітям із багатодітних сімей;
3.1.4. Дітям із малозабезпечених сімей;
3.1.5. Дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техноген�

них аварій, катастроф;
3.1.6. Дітям, які перебувають на диспансерному обліку;
3.1.7. Талановитим та обдарованим дітям: переможцям міжнарод�

них, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів,
фестивалів, змагань, спартакіад; учасникам дитячих творчих колекти�
вів та спортивних команд, які є переможцями конкурсів усіх рівнів,
фестивалів, змагань, спартакіад; відмінникам навчання;

3.1.8. Лідерам дитячих громадських організацій.
3.2. Путівки надаються дітям на оздоровлення та відпочинок, за�

лежно від їх пільгової категорії, як безоплатні (100 відсотків вартості
путівки фінансуються за рахунок міського бюджету), так і з частковою
оплатою у розмірі 10, 20, 30 чи 50 відсотків вартості путівки, яка спла�
чується за рахунок батьків, іншого законного представника дитини
або других джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3.2.1. Безоплатні путівки надаються:
3.2.1.1. Дітям�сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклу�

вання;
3.2.1.2. Дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на ви�

робництві бо під час виконання службових обов’язків;
3.2.1.3. Дітям із малозабезпечених сімей;
3.2.1.4. Дітям із багатодітних сімей, при цьому середньомісячний

сукупний дохід сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не
повинен перевищувати прожиткового мінімуму для сім’ї, встановле�
ного чинним законодавством;

3.2.1.5. Дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техно�
генних аварій, катастроф.

3.2.2. Путівки з частковою оплатою надаються у розмірі 10 відсот�
ків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (іншого закон�
ного представника дитини) або других джерел, не заборонених зако�
нодавством:

3.2.2.1. Дітям із багатодітних сімей;
3.2.2.2. Талановитим та обдарованим дітям, дитячим творчим ко�

лективам та спортивним командам — переможцям міжнародних, все�
українських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

3.2.3. Путівки з частковою оплатою надаються у розмірі 20 відсот�
ків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (іншого закон�
ного представника дитини) або других джерел, не заборонених зако�
нодавством:

3.2.3.1. Талановитим та обдарованим дітям, дитячим творчим ко�
лективам та спортивним командам — переможцям міських олімпіад,
конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

3.2.3.2. Відмінникам навчання.
3.2.4. Путівки з частковою оплатою надаються у розмірі 30 відсот�

ків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (іншого закон�
ного представника дитини) або других джерел, не заборонених зако�
нодавством:

3.2.4.1. Дітям, які перебувають на диспансерному обліку;
3.2.4.2. Талановитим та обдарованим дітям, дитячим творчим ко�

лективам та спортивним командам — переможцям районних олімпіад,
конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

3.2.4.3. Переможцям конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад та
інших заходів, проведених або підтриманих Департаментом.

3.2.5. Путівки з частковою оплатою надаються у розмірі 50 відсот�
ків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (іншого закон�

ного представника дитини) або других джерел, не заборонених зако�
нодавством, лідерам дитячих громадських організацій.

IV. Порядок надання Учням та Студентам путівок для оздоровлення
та відпочинку

4.1. Путівки надаються Учням та Студентам на оздоровлення та
відпочинок, залежно від їх пільгової категорії, як безоплатні (100 від�
сотків вартості путівки фінансуються за рахунок міського бюджету),
так і з частковою оплатою у розмірі 10, 20 чи 30 відсотків вартості пу�
тівки.

4.2. Безоплатні путівки надаються Учням та Студентам таких кате�
горій:

4.2.1. Сиротам та особам, позбавленим батьківського піклування;
4.2.2. Дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на вироб�

ництві або під час виконання службових обов’язків;
4.2.3. Особам із малозабезпечених сімей.

4.3. Путівки з частковою оплатою надаються у розмірі 10 відсотків
вартості путівки Учням та Студентам відмінникам навчання та активіс�
там громадського чи студентського руху.

4.4. Путівки з частковою оплатою надаються у розмірі 20 відсотків
вартості путівки Учням та Студентам, які перебувають на диспансер�
ному обліку.

4.5. Путівки з частковою оплатою надаються у розмірі 30 відсотків
вартості путівки всім Учням та Студентам, які не відносяться до піль�
гових категорій.

V. Перелік документів, необхідних для оформлення та отримання
путівок

5.1. Дітям�сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклуван�
ня:

5.1.1. Копія свідоцтва про народження або паспорту;
5.1.2. Копія витягу із рішення суду або органу опіки та піклування

чи копія свідоцтв про смерть обох батьків.
5.2. Дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на вироб�

ництві або під час виконання службових обов’язків:
5.2.1. Копія свідоцтва про народження або паспорту;
5.2.2. Копія документу, що підтверджує належність дитини до за�

значеної категорії.
5.3. Дітям із малозабезпечених сімей:
5.3.1. Копія свідоцтва про народження або паспорту;
5.3.2. Довідка про виплату державної соціальної допомоги малоза�

безпеченим сім’ям.
5.4. Дітям із багатодітних сімей, при цьому середньомісячний су�

купний дохід сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не
повинен перевищувати прожиткового мінімуму для сім’ї, встановле�
ного чинним законодавством:

5.4.1. Копія свідоцтва про народження або паспорту;
5.4.2. Копія посвідчення батьків багатодітної сім’ї чи посвідчення

дитини з багатодітної сім’ї; 
5.4.3. Довідки про доходи членів сім’ї.
5.5. Дітям із багатодітних сімей:
5.5.1. Копія свідоцтва про народження або паспорту;
5.5.2. Копія посвідчення батьків багатодітної сім’ї чи посвідчення

дитини з багатодітної сім’ї.
5.6. Дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних

аварій, катастроф:
5.6.1. Копія свідоцтва про народження або паспорту;
5.6.2. Документ уповноваженого органу, що підтверджує факт на�

стання стихійного лиха, техногенної аварії чи катастрофи.
5.7. Дітям, які перебувають на диспансерному обліку:
5.7.1. Копія свідоцтва про народження або паспорту;
5.7.2. Медична довідка, що підтверджує перебування дитини на

диспансерному обліку.
5.8. Талановитим та обдарованим дітям — переможцям олімпіад,

конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:
5.8.1. Копія свідоцтва про народження або паспорту;
5.8.2. Копія посвідчення, диплому, грамоти, що підтверджує від�

повідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олім�
піади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади різних рівнів (1�
3�є особисте або командне місце), отримані упродовж останніх
трьох років, та документ, що підтверджує рівень змагань (протокол,
положення, регламент). В разі відсутності посвідчення, диплома,
грамоти — характеристика, де вказані заслуги дитини, або клопо�
тання з дитячо�юнацької спортивної школи (спеціалізованого на�
вчального закладу спортивного профілю).

5.9. Талановитим та обдарованим дітям — переможцям конкурсів,
фестивалів, змагань, спартакіад, які проводяться за підтримки або
безпосередньої участі Департаменту:

5.9.1. Копія свідоцтва про народження або паспорту;
5.9.2. Копія наказу Департаменту про нагородження або сертифі�

кат на отримання путівки.
5.10. Учасникам дитячих творчих колективів та спортивних ко�

манд:
5.10.1. Копія свідоцтва про народження або паспорту;
5.10.2. Клопотання керівника творчого колективу чи спортивної

команди (школи);
5.10.3. Список дитячого творчого колективу або спортивної

команди (школи), затверджений керівником організації, до якої від�
носиться колектив або команда;

5.10.4. Копія посвідчення, диплому, грамоти про нагородження
творчого колективу чи спортивної команди, отримані упродовж
останніх трьох років, та документ, що підтверджує рівень змагань
(протокол, положення, регламент). В разі відсутності посвідчення,
диплома, грамоти — характеристика, де вказані заслуги дитячого
творчого колективу чи спортивної команди, або клопотання з дитя�
чо�юнацької спортивної школи (спеціалізованого навчального за�
кладу) спортивного профілю).

5.10.5. Відмінникам навчання:
5.10.5.1. Копія свідоцтва про народження або паспорту;
5.10.5.2. Копія табелів успішності або похвальних листів за остан�

ніх 2 роки. В разі відсутності — виписка з навчального закладу.
5.10.6. Лідерам дитячих громадських організацій:
5.10.6.1. Копія свідоцтва про народження або паспорту;
5.10.6.2. Характеристика, відзнака чи клопотання з дитячої гро�

мадської організації.
5.11. Учням та Студентам — сиротам або особам позбавленим

батьківського піклування:
5.11.1. Копія учнівського або студентського квитка. В разі відсут�

ності — довідка про те, що дана особа є учнем чи студентом денної

форми навчання;
5.11.2. Копія витягу із рішення суду або органу опіки та піклуван�

ня чи копія свідоцтв про смерть обох батьків.
5.12. Учням та Студентам — дітям, батьки яких загинули від не�

щасних випадків на виробництві або під час виконання службових
обов’язків:

5.12.1. Копія учнівського або студентського квитка. В разі відсут�
ності — довідка про те, що дана особа є учнем чи студентом денної
форми навчання;

5.12.2. Копія документа, який підтверджує належність студента,
учня до зазначеної категорії.

5.13. Учням та Студентам із малозабезпечених сімей:
5.13.1. Копія учнівського або студентського квитка. В разі відсут�

ності — довідка про те, що дана особа є учнем чи студентом денної
форми навчання;

5.13.2. Довідка про виплату державної соціальної допомоги мало�
забезпеченим сім’ям.

5.14. Учням та Студентам відмінникам навчання:
5.14.1. Копія учнівського або студентського квитка. В разі відсут�

ності — довідка про те, що дана особа є учнем чи студентом денної
форми навчання;

5.14.2. Копія залікової книжки за останніх два семестри або до�
відка з професійно�технічного навчального закладу чи вищого на�
вчального закладу про успішність у навчанні.

5.15. Учням та Студентам активістам громадського чи студент�
ського руху:

5.15.1. Копія учнівського або студентського квитка. В разі відсут�
ності — довідка про те, що дана особа є учнем чи студентом денної
форми навчання;

5.15.2. Копія посвідчення, диплому, грамоти або інший документ,
що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломан�
та, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакі�
ади різних рівнів (1�3�є особисте або командне місце) чи характе�
ристика з профспілкового комітету з вказаними заслугами.

5.16. Учням та Студентам, які перебувають на диспансерному об�
ліку:

5.16.1. Копія учнівського або студентського квитка. В разі відсут�
ності — довідка про те, що дана особа є учнем чи студентом денної
форми навчання;

5.16.2. Довідка з медичного закладу про те, що Учень, Студент
перебуває на диспансерному обліку.

5.17. Учні та Студенти, які не відносяться до пільгових категорій,
подають копію учнівського чи студентського квитка або довідку про
те, що дана особа є учнем чи студентом денної форми навчання.

5.18. Для оформлення путівки Студент, Учень особисто повинен
пред’явити паспорт і учнівський або студентський квиток.

5.19. Копії документів, що підтверджують пільги дітей, Учнів, Сту�
дентів, які направляються на оздоровлення та відпочинок, засвід�
чуються в установленому порядку.

5.20. Юридичні або фізичні особи безпосередньо сплачують част�
кову вартість путівки залежно від пільгової категорії дитини, Учня,
Студента на визначений Департаментом рахунок.

5.21. Діти, які направляються на оздоровлення та відпочинок,
підлягають страхуванню від нещасних випадків на період перебуван�
ня в оздоровчому закладі відповідно до чинного законодавства
України.

5.22. Учні та Студенти, які направляються на оздоровлення та від�
починок, надають Департаменту письмову заяву про персональну
відповідальність за своє життя, здоров’я та дотримання правил
внутрішнього розпорядку оздоровчого закладу.

5.23. Дітям, Учням, Студентам за три дні до від’їзду необхідно
оформити медичну довідку про стан здоров’я та епідемоточення і
надати її до оздоровчого закладу, куди вони направляються.

5.24. Керівник Департаменту або особа, яка його заміняє, має
право зменшити відсоток вартості пільгової путівки у виняткових ви�
падках (тяжке матеріальне становище родини, тяжка хвороба бать�
ків, засудження одного з батьків, нещасний випадок тощо) на осно�
ві заяви, поданої Учнем, Студентом чи батьками або іншим закон�
ним представником дитини.

VI. Проїзд груп дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпо�
чинку

6.1. До дитячого закладу оздоровлення та відпочинку діти можуть
прибувати з батьками, іншими законними представниками або у
складі груп з особами, які їх супроводжують (за згодою).

6.2. Відправлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та від�
починку відбувається відповідно до наказу, виданого Департамен�
том, де призначаються відповідальні особи за супроводження і про�
їзд групи дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та у
зворотному напрямку.

6.3. Особи, які супроводжують дітей під час їх перевезення до або
з місця оздоровлення та відпочинку, несуть персональну відпові�
дальність за життя і здоров’я дітей до передачі їх працівникам від�
повідного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку чи батькам
або іншим законним представникам.

6.4. Перед відправленням груп дітей на оздоровлення та відпочи�
нок, особи, які їх супроводжують, обов’язково проходять цільовий
інструктаж з охорони праці та з питань безпеки життєдіяльності.

6.5. Кожна група до 15 дітей забезпечується особою, яка їх су�
проводжує.

Особи, які супроводжують дітей, повинні мати досвід роботи з
дітьми. На кожну групу від 30 до 45 дітей додатково призначається
один медичний працівник.

6.6. Проїзд дітей здійснюється за рахунок коштів батьків (іншого
законного представника дитини) та других джерел, не заборонених
чинним законодавством України.

6.7. Департамент, відповідні структурні підрозділи районних в місті Ки�
єві державних адміністрації здійснюють координацію діяльності та кон�
троль за організацією виїзду груп дітей, Учнів, Студентів на відпочинок і
оздоровлення, в тому числі з правом перевірки на місцях.

Заступник директора Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) — начальник управління сім’ї, молоді

та спорту
В. Вовк

Про видачу ліцензій ТОВ “Перший український експертний центр” 
Розпорядження № 344 від 18 березня 2013 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності",
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від  07 грудня 2012 року
№ 2192 "Про ліцензування провадження господарської діяльності з виробництва, транспорту та постачання теплової енергії, цен�
тралізованого водопостачання та водовідведення", враховуючи рішення  Ліцензійної комісії (протокол № 5 від 27 лютого 2013
року), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

м. Київ, вул. Берлінського, будинок 15) ліцензії:
на право провадження господарської діяльності з виробництва тепло�

вої енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелек�
троцентралях,  теплоелектростанціях, атомних електростанціях  і
когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії) строком дії п’ять років;

на право провадження господарської діяльності з транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами строком дії п’ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п’ять років.

2. Заступнику голови Київської міської деожавної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
першого заступника голови Київської міської державної адміністрації
Мазурчака О. В.

Голова О. Попов1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" (код ЄДРП0У 36844047,
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 4 червня 2013 року

У кіно — все про Хава Нагілу

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

5 червня в інотеатрі “Ки-
їв” з на оди 65-ї річниці
незалежності держави Із-
раїль старт є “Тиждень із-
раїльсь о о іно”. Протя-
ом семи днів лядачі змо-
ж ть подивитися підбір
ращих п’яти артин, що
б ли зняті в раїні за
останні ро и. До про рами
фестивалю війшли стріч-
и-ла реати міжнародних
інофестивалів Каннах,
Карлових Варах, Берліні,
Венеції, “Санденс”.

У середу фестиваль відкриває

фільм Джозефа Седара “Примітка”
(5 червня — 19.30, 10 червня —
19.00). У 2011 році він отримав Зо�

лоту пальмову гілку на Каннсько�

му МКФ за кращий сценарій, а в

2012 — номінувався на “Оскар” від

Ізраїлю як “Кращий фільм інозем�

ною мовою”. Картина порушує

питання взаємовідносин батьків та

дітей. Обидва герої — батько і

син — талановиті вчені та блискучі

викладачі, але дуже різні. Батько,

мізантроп і пурист, уникає світ�

ських наукових кіл. Син, навпаки,

широко визнаний і шанований.

Коли батькові присуджують Дер�

жавну премію Ізраїлю, всі почесті

переходять до нього, чому не може

позаздрити нащадок.

“Доброго ранку, пане Фідельман!”
від режисера Йоссі Мадмоні (8 черв�
ня — 19.00) розповідає про старого

реставратора меблів, який після

смерті свого партнера залишається в

майстерні нікому не потрібним, на�

віть рідному синові. Той хоче прода�

ти майстерню або побудувати на її

місці житловий будинок. Єдиний,

хто хоч якось підтримує старого, —

його новий підмайстер Антон, яко�

му Фідельман доручає реставрацію

старовинного рояля фірми Стейн�

вей, знайдений у кладці майстерні.

У 2011 році стрічка здобула Grand

Prix на МКФ у Карлових Варах та

Приз за кращий сценарій у програмі

“Світове кіно” на МКФ у Санденсі.

Чи багато ви знаєте про одну з

найвідоміших пісень “Хава Нагі�

ла”? Разом із танцем Хора вона дав�

но стала невід’ємним атрибутом єв�

рейських весіль, церемоній Бар� і

Бат�міцва. В документальній стріч�

ці з однойменною назвою “Хава
Нагіла” (7 червня — 19.00) режисер

Роберта Гроссман спробувала дізна�

тися все про цю пісню. Разом з “Ха�

ва Нагілою” покажуть українсько�

ізраїльську короткометражку “Бо�
рис Карафьолов, нариси до портре�
ту” — про художника, який з Ізра�

їлю повертається в рідне місто Він�

ницю, привозить виставку картин,

зустрічається зі старими друзями та

колегами.

Торік цілу купу нагород від Ізраїль�

ської академії та “Кубок Вольпі” за

кращу жіночу роль на Венеціансько�

му кінофестивалі отримала картина

“Заповнити порожнечу” Рами Бурш�

тейн (6 та 11 червня — 19.00). Головна

героїня стрічки, 18�річна Шира, го�

тується до заміжжя, проте смерть її

старшої сестри під час пологів за�

тьмарює свято. Щоб вдівець Йохін

не поїхав з країни з єдиним онуком�

немовлям, родина вирішує засватати

йому молодшу дочку Ширу.

А у фільмі “Потоп” Гая Наттіва (9
червня — 19.00) йдеться про непрос�

те життя здібного 13�річного юнака

Йоні, який непокоїться через фізич�

ну нерозвиненість і боїться не виро�

сти. Він продає домашнє завдання

своїм однокласникам, щоб заробити

гроші на заняття бодібілдингом.

Проблем додає критична ситуація в

родині: його мати Мірі зраджує чо�

ловіку з сусідом, батько таємно ви�

рощує марихуану, а додому несподі�

вано повертається старший брат,

який страждає аутизмом... 2011 року

стрічка отримала “Спеціальне згаду�

вання” у категорії “Фільми для

юнацтва” за кращий фільм на Бер�

лінському кінофестивалі та Приз

глядацьких симпатій на МКФ у Тес�

салоніках.

Фільми демонструються мовою

оригіналу з українськими субтит�

рами

У центрі міста з’явилося море
Побачити його можна на картинах Олександра Левича
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

До 5 червня столичном
М зеї історії Києва трива-
тиме персональна вистав-
а живопис відомо о х -
дожни а Оле сандра Леви-
ча “Море, вітер, людина”.
Відвід вачам митець про-
пон є здійснити про лян-

бере ом моря під зв и
хвиль і ан лійсь их мо-
ряць их пісень.

Олександра Левича називають

останнім романтиком. З одного бо�

ку, в його картинах багато реалізму,

навіть автобіографізму, з іншого —

немає чіткої деталізації, помітно ім�

пресіонізм та емоційний настрій.

Митець народився в Києві, закін�

чив факультет живопису Київського

державного художнього інституту,

живе і працює в столиці. Проте його

давньою пристрастю є море. Олек�

сандр Левич має власну яхту і часто

виходить на ній в море, не уявляючи

без нього свого життя. В стінах му�

зею історії Києва він представив

останні роботи, написані у 2012�2013

роках: “Уздовж моря”, “Вода і зем�

ля”, “Край землі”... На деяких мож�

на помітити світловолосого чолові�

ка — так автор зображає на картинах

себе як героя.

“Любов моя — море, і це вже тре�

тій тематичний проект, який з ним

пов’язаний. До цього був проект,

присвячений творчості Олександра

Гріна, та “Історія одного моряка”,—

розповів “Хрещатику” Олександр

Левич.— Дев’яносто відсотків лю�

дей бачать море з берега, воно за�

хоплює та вабить, але мало хто ба�

чив його зсередини. Воно не таке

комфортне, але тягне до себе. До

цього часу для мене море є загад�

кою, хоч буваю там з юності”. В

якості звукового оформлення ху�

дожник підібрав звуки моря, крики

чайок, англійські моряцькі пісні, є й

відеоряд: море, зняте на мобільний

з пароплаву, який тоне. “Для мене

Київ і Єрусалим — два найважливі�

ших міста, і навіть якщо я не малюю

своє рідне місто, я завжди його маю

на увазі”,— зауважив Левич

Пере лян вши до ментал "Хава На іла", лядачі дізнаються більше про найвідоміш пісню, я а давно є невід`ємним
атриб том єврейсь их весіль

Стріч а "Добро о ран , пане Фідельман!" розповідає про старо о реставратора меблів, я ий залишився в майстерні
ні ом не потрібним

В столиці покажуть стрічки, присвячені життю та традиціям 
Ізраїлю

У роботах Оле сандр Левич змальов є свою давню пристрасть – море
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Відповіді на сканворд 

ОГОЛОШЕННЯ

про намір передати в оренд об'є ти, що належать до
ом нальної власності територіальної ромади міста Києва
Орендодавець: Голосіївсь а районна в місті Києві державна адміністрація.

Балансо трим вач: Управління освіти Голосіївсь ої районної в місті Києві
державної адміністрації (м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 118-б, тел. 257-12-57).

Адреса об'є та: в л. Горь о о, 4/6 (СЗШ № 87) за альна площа 154,0 в. м
по одинно орендна плата за 1 один (без ПДВ): 9,94 рн.

Цільове ви ористання: розміщення с б'є тів осподарювання, я і здійснюють
діяльність сфері спорт (по одинно).

Адреса об'є та: в л. Дмитра Л цен а, 13 (Крейсера "Аврора") (ДНЗ № 196)
за альна площа 114,5 в. м, з них: 54,5 в.м (по одинно) орендна плата за 1 один
(без ПДВ): 3,99 рн, 60,0 в. м (постійно) орендна плата за 1 в. м (без ПДВ): 16,06 рн.

Цільове ви ористання: розміщення с б'є тів осподарювання, що здійснюють
освітню діяльність (по одинно).

Ма симально можливий стро оренди: 2 ро и 364 дні.

Термін прийняття заяв про оренд : 10 робочих днів з дня п блі ації о оло-
шення. Заяви про оренд приймаються за адресою: просп. 40-річчя Жовтня, 42,
Голосіївсь а районна в місті Києві державна адміністрація.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: м. Київ, просп. 40-річчя
Жовтня, 42, Голосіївсь а районна в місті Києві державна адміністрація, аб. 410,
телефон для довідо : 281-66-24.

Міжнародний фонд "Відродження" о оло-
ш є тендер на ви онання ф н цій енерально-
о підрядни а з б дівництва.

До часті в тендері запрош ють ор анізації,
що мають досвід ви онання ф н цій енераль-
но о підрядни а зі здійснення б дівельно-мон-
тажних робіт.

Адреса б дівництва: м. Київ, в л. Арте-
ма, 46.

Основні техні о-е ономічні по азни и
об'є та б дівництва:
- іль ість поверхів — 2;
- підземний пар ін — 500 в. м;
- перший поверх— офісні приміщення 350 в. м;
- др ий поверх — офісні приміщення 350 в. м;
- орієнтовна за альна площа — 1200 в. м;
- іль ість місць пар ін — 10 машиномісць;
- інженерні ом ні ації та бла о стрій тери-

торії — з ідно з чинними нормативними

до ментами та ТУ;
- необхідність пере ладення інженерних мереж.

Для отримання па ет до ментів щодо тен-
дерної пропозиції слід надіслати запит на еле -
тронн адрес briagin@irf.kiev.ua.

Пропозиції слід подати поштою або
р'єром до 17 червня 2013 ро на адрес :

м. Київ, в л. Артема, 46. Усі питання / точнен-
ня щодо технічних вимо потрібно надсилати
на еле тронн адрес zalozniy@irf.kiev.ua, щодо
оформлення до ментації — на адрес bria-
gin@irf.kiev.ua.

Переможців тендер б де визначено до
1 липня 2013 ро .

Конта ти:
Міжнародний фонд "Відродження"

Оле сандр Бря ін
briagin@irf.kiev.uа

Тендер на ви онання ф н цій
енерально о підрядни а з б дівництва

Адміністративна оле ія Київсь о о місь о о територіально о відділення
Антимонопольно о омітет У раїни прийняла рішення від 22.05.2013 №21/02-П
справі №14-7/04.10 про пор шення ТОВ "Парос", од ЄДРПОУ 35574646, ТОВ

"Вернал Поінт", од ЄДРПОУ 35574447 та ТОВ "Диспо", од ЄДРПОУ 34716236
за онодавства про захист е ономічної он ренції, я е передбачене п н том 1 статті
50 та п н том 4 частини др ої статті 6 За он У раїни "Про захист е ономічної
он ренції", ви ляді вчинення анти он рентних з оджених дій, я і стос ються
спотворення рез льтатів тор ів, із за півлі КП "Київпастранс" "ва онів самохідних
(залізничний еле тропоїзд 6 ва онів (2 оловних, 3 моторних, 1 причіпний)".

Відповідно до резолютивної частини рішення, на ТОВ "Парос", ТОВ "Вернал Поінт"
та ТОВ "Диспо" на ладено штраф по 68 000 ривень на ожно о.

Відповідно до частини першої статті 56 За он У раїни "Про захист е ономічної
он ренції", рішення ор анів Антимонопольно о омітет У раїни вважається та им,
що вр чено відповідач через 10 днів з дня оприлюднення інформації про прийняте
рішення в офіційном др ованом ор ані, отже, штраф, на ладений рішенням
адміністративної оле ії територіально о відділення Антимонопольно о омітет
У раїни підля ає сплаті двомісячний стро після сплив 10 днів з дня йо о
оп блі вання в офіційном др ованом ор ані.

Рішення може б ти ос аржено до осподарсь о о с д м. Києва двомісячний
стро після сплив 10 днів з дня йо о оп блі вання в офіційном др ованом ор ані.

05.06.2013 ро відб деться за ріплення межовими зна ами поворотних точо

меж земельної ділян и в нат рі (на місцевості), я а знаходиться на пров. Лаз р-

ном , 21 (с. Би івня) Деснянсь о о район м. Києва. Прош від н тися власни-

ів с міжних земельних діляно за адресами: в л. Б з ова, 12, в л. Б з ова, 10 та

пров. Лаз рний, 23 для по одження меж земельної ділян и в нат рі.

Орендодавець — Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація

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

№
п/п

Балансо трим вач
(адреса, телефон)

Хара -
терис-
ти а

Місцезнаход-
ження

За альна пло-
ща, я а нада-
ватиметься в
оренд , в. м

Цільове ви ористання приміщення Стро
оренди

Вартість
1 в.м

рн
без ПДВ

Орендна плата за
1 один рн

(без ПДВ) за пер-
ший місяць оренди

1

Управління освіти Печерсь ої район-
ної в місті Києві державної адмініс-
трації, м. Київ, в л. Інстит тсь а,
24/7, т. 253-00-86, 253-54-46

А то-
вий зал

м. Київ, в л. К. Бі-
ло р, 3 (спеціалі-
зована ш ола

№ 88 )

247,2

Розміщення фіз льт рно-спортивних
за ладів, діяльність я их спрямована
на ор анізацію та проведення занять

різними видами спорт

2 (два)
ро и 9014,91 12,09

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць ..................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці ..............19 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............39 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........78 рн. 00 оп.

на місяць ..................21 рн. 50 оп.
на 3 місяці................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців............129 рн. 00 оп.
на 12 місяців..........258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць ................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............32 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........130 рн. 80 оп.

на місяць ..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців..........490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

“Тиждень ізраїльського кіно”

Де: кінотеатр “Київ”, вул. Вели�

ка Васильківська, 19

Коли: 5�11 червня

Вартість квитків: 50 грн

Олександр Левич. 
“Море, вітер, людина”

Коли: до 5 червня, з 10.00 до

18.00

Де: Музей історії міста Києва,

вул. Б. Хмельницького, 7,

тел.:(044) 520�28�26

Вартість квитків: 15 грн
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Спортивні новини

Футбол. Збірна України зіграла "всуху"
У неділю, 2 червня, збірна У раїни з ф тбол провела товарись ий

матч проти національної оманди Камер н . Поєдино , що проходив
на полі НСК "Олімпійсь ий", завершився н льовою нічиєю. Незважа-
ючи на те, що збірна Камер н вист пала в Києві не в найсильнішом
с ладі, підопічним Михайла Фомен а та і не вдалося здолати опо-
нента. Перева ою в цій рі (особливо в др ом таймі) володіла наша
оманда.
Наст пний поєдино збірна У раїни проведе 7 червня проти оман-

ди Чорно орії. На адаємо, що після шести поєдин ів збірна Чорно орії
з 14 оч ами очолює відбір ов р п Н, оманда У раїни з 8 оч ами
після 5 матчів посідає в ній четверте місце. Перше протистояння цих
збірних нинішньом відбір овом ци лі ЧС-2014, я е відб лося в Ки-
єві, завершилося пораз ою нашої оманди з рах н ом 0:1. Головний
тренер національної збірної Михайло Фомен о про омент вав дії на
полі своїх підопічних: "Хороша б ла ра для нас напередодні матч з
Чорно орією. Ми отримали ба ато інформації. У рі нашої оманди є
що додавати та прибирати. З само о почат першо о тайм ба ато
ф тболістів не ви онали те, що б ло потрібно. У др ом таймі вони зі-
рали трохи раще, ми провели ряд замін. Що стос ється "стандартів",
то нам дещо не пощастило сьо одні"

Фехтування. Киянки здобули золото 
на Чемпіонаті України
В Уж ороді відб лися омандні зма ання Чемпіонат У раїни з фех-

т вання на шпа ах. Серед дівчат звання чемпіоно У раїни завоювала
збірна оманда Києва с ладі Олени Кривиць ої, Фейби Беж ри, Інни
Бров о і Ганни Блажаєвої. На шлях до фінал иян и обі рали збірні
Севастополя-2, Л ансь а, та Хар ова, а в "золотом " матчі з рах н ом
45:28 здоб ли перемо над збірною омандою Львів-2 с ладі Оль и
Задорожної, Катерини Краснянсь ої, Олени Поліща та Анастасії Івчен-
о. Втім, для Львова срібло виявилося не єдиною на ородою цих зма-
ань. У поєдин за третє місце збірна Львова-1 — Ан еліна Гош о,
Ксенія Пантелєєва, Анфіса Поч алова та Юлія Свистіль вибороли
бронз хар ів'яно Наталії Бондарен о, Оль и Петрю , Наталії Степа-
нян і Владлени Хавалджи (45:32). У зма аннях чолові ів найсильнішою
стала оманда Дніпропетровсь а, повторивши, та им чином, свій то-
рішній рез льтат. Цьо о ро Бо дан Ні ішин, Денис Борей о, Данило
Каб лаєв і Павло Лічен о фіналі боролися з хар ів'янами Оле ом Со-
оловим, Оле сандром Димарем, Єв еном Мир ородсь им та Ма си-
мом Хворостом. На відмін від жіночо о фінал , де все б ло зроз міло
вже після стартових поєдин ів, чолові и подар вали лядачам неймо-
вірні за напр ою д елі. У підс м долю переможця вирішили лише
два оли. З рах н ом 45:43 перемо здоб ли шпажисти Дніпропет-
ровсь а. У матчі за бронзові на ороди з стрілися перша та четверта
оманди Києва. Вже з само о почат перша оманда с ладі І оря
Рейзліна, Анатолія Герея, Віталія Медведєва та Єв ена Ма іен а дали
зроз міти опонентам, що розрахов ють лише на перемо , і підс м-

свят вали спіх з рах н ом 45:30

Температура +16°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 73 %

Температура +19°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 66 %

Температура +16°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 25 м/с

Вологість повітря 86 %

Прогноз погоди на 4 червня 2013 року

ОВНИ, збавте ініціативний пост п, зробіть привал і перепочинь-
те, армонія д ші, тіла, роз м є оловним завданням дня, ви она-
ти я е можна завдя и любленим заняттям. Я що на опичилися
поточні справи, постарайтеся їх завершити в спо ійній атмосфері.
ТЕЛЬЦІ, день армічний, том не див йтеся, що ви тотально за-

лежні від зовнішніх обставин та зм шені виріш вати в перш чер
ч жі проблеми. Не піддавайтеся песимізм , що проявлятиметься в
неприємном відч тті самоти, відс тності мети або неможливості
добитися бажано о. Займіться завершенням нес ладних справ
або допоможіть іншим, доброчинні а ції — це розплата за доп ще-
ні олись помил и чи о ріхи. В інці дня відч єте себе омфортні-
ше, с ин вши айдани обмежень.
БЛИЗНЯТА, вашими оловними цінностями залишатим ться

свобода і незалежність. В цей час ви можете діяти під впливом
я ої-неб дь яс равої ори інальної ідеї, слід вати ідеал без орис-
ливості або д х першопрохідни а. Увечері наба ато важливішою
стане матеріальна сторона б ття (напри лад, ваша платоспромож-
ність).
РАКИ, обмежтеся ви онанням на альних поточних справ. Коли

завзяте начальство спроб є нав'язати вам чер ове невід ладне
завдання, пов'язане з підвищеною віддачею енер ії, спроб йте
ни н ти йо о під сл шним приводом. Я що напередодні зробили
помил , раще чесно визнайте її і не нама айтеся виправдов ва-
тися. Вечір сприяє новим планам і форм є потреб спіл ванні з
однод мцями.
ЛЕВИ, не все можна пити за роші. Д ховні потреби стан ть

наба ато а т альнішими за матеріальні. Залишайтеся вірними сво-
їм ідеалам навіть том випад , я що від вас на иває п'ятами по-
ловина однод мців чи соратни ів. В цей час для вас б д ть важли-
вими онта ти з дале ими др зями (приміром, тими, я і прожива-
ють в іншій раїні, ре іоні).
ДІВИ, е стрим — ваш вірний др , нічо о не бійтеся, ви орінюй-

те заячий д х, ризи йте, ви здатні пройти по раю прірви! Проте
всі особисті спонтанні ініціативи постійно натраплятим ть на неви-
димі переш оди, том від нових починань тримайтеся, не беріть
зобов'язань, нічо о ні ом не обіцяйте, робіть чи заверш йте тіль-
и те, що розпочали раніше.
ТЕРЕЗИ, с перництво з партнером є без л здям, хоча схрести-

ти шпа и ідеоло ій доведеться. Для примирення зал чайте дар
ер диції, бла ородство, д ховн м дрість. Ввечері боротьба світо-
лядів та принципів зміниться матеріальною заці авленістю, с орі-
ше всьо о, предметом ваших вечірніх розд мів стан ть рошові
внес и, отримані приб т и, редити, подат и, пайова власність.
СКОРПІОНИ, зосередьтеся на поточних справах і не б д йте

нових планів. Спонтанні рішення втілюйте в життя не айно, ос іль-
и вже наст пної миті від вашо о ент зіазм (або завзяття поміч-
ни ів) не залишиться й слід . Можливо, доведеться відвідати лі а-
ря, бо здоров'я ль ає. Хоча ліпше не перетворюватися на тр до-
олі а, що вам притаманно, тоді фізіоло ічні ритми ор анізм нор-
маліз ються.
СТРІЛЬЦІ, прир чайте творч М з , вона до вас прихильна,

займайтеся любленими справами. Проте поява свіжих ори іналь-
них ідей в цей час маловіро ідна, том раще обмежитися розроб-
ою і ритичним переосмисленням олишніх знахідо . У стос н ах
з дітьми, оханими наст пить тимчасова прохолода. Вечір бажано
присвятити застільним розва ам, полас вати смачнень им разом
з близь ими, що подар є тілесн та д шевн втіх .
КОЗЕРОГИ, опинившись під абл ом сімейних та сл жбових

проблем, не впадайте відчай (а роз рібайте завали в домі, від-
новлюйте психоло ічн а р родини), бо це може призвести до де-
пресії, фізичної імпотенції. Доче айтеся вечора, обставини змі-
няться на ваш ористь, принес ть приємні сюрпризи, о риливши
на ділові та любовні подви и.
ВОДОЛІЇ, зміна життєво о ландшафт в рай потрібна. День

сприяє спіл ванню з близь ими родичами, обмін інформацією з
с сідами, оле ами, оперативном вирішенню нес ладних завдань
та задоволенню тимчасових витребеньо . А ось серйозні домовле-
ності, розроб перспе тивних планів потрібно від ласти. Вечір
присвятіть сім'ї, з родиною вам б де затишно та любо.
РИБИ, ваш детонатор — натхнення. Під впливом творчої ейфо-

рії блис че, на одном диханні впораєтеся з різноманітними зав-
даннями, заб вши про олод, спра , відім н вши тілесні інстин -
ти. Важливі по п и від ладіть, під виливом емоцій придбаєте річ,
я а вам не знадобиться чи б де нея існою. Увечері ціл ом природ-
ним стане бажання відпочити, розслабитися. Ймовірно, вас запро-
сять в ості на вечерю родичі чи др зі.

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  4  Ч Е Р В Н Я

ранок день вечір

Юним киянам 
подарували стадіон
В Оболонському районі столиці відкрили реконструйовану
спортивну арену
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У столиці відсвят -
вали Міжнародний
день захист дітей
рочистим від рит-
тям оновлено о між-
ш ільно о стадіон ,
я ий розташ вався
між імназією № 143
та ЗНЗ № 231 за ад-
ресою: в л. Бо атир-
сь а, 2-Б. Участь в
заході взяли олова
КМДА Оле сандр По-
пов, ерівництво
район та ле ендарні
спортсмени.

У жителів Оболонського

району столиці справжнє

свято — відкрили рекон�

струйований стадіон. Ще

зовсім недавно тут був зви�

чайний майданчик, а зараз

перед киянами постала спо�

руда європейського зразка.

"Від нашої уваги, любові,

виховання залежить доля ді�

тей. І якщо ми будемо рос�

тити їх у добрі, змалечку

оточимо їх любов'ю та мило�

сердям, вони змінять наше

життя на краще! З нагоди

свята прийміть в дарунок

цей оновлений стадіон, де

зможуть тренуватись не

тільки учні школи, а й жите�

лі цього мікрорайону", — за�

значив Олександр Попов.

Разом з тим голова КМДА

пообіцяв, що на цьому місь�

ка влада не збирається зупи�

нятися. "Розвиток спортив�

ної інфраструктури — один

із найпріоритетніших на�

прямів роботи столичної

влади. Нагадаю, що напере�

додні Дня Києва ми відкри�

ли легкоатлетичний манеж,

а сьогодні відкриваємо між�

шкільний стадіон. Подібні

об'єкти мають з'явитися в

кожному районі Києва,

адже створення належних

умов для спортивного роз�

витку молоді сприятиме по�

пуляризації фізкультурно�

масових видів спорту" — до�

дав він.

Цілком задоволеним був і

очільник Оболонського

району Василь Антонов.

"Метою реконструкції є

створення належних умов

для виховання та навчання

дітей в нашому районі, за�

безпечення їх прав на до�

ступність і безоплатність

здобуття освіти та фізичного

розвитку. Ми значну увагу

приділяємо питанням роз�

витку спорту. Так, на Оболо�

ні працює велика кількість

гуртків та секцій з різних

спортивних направлень і,

звичайно, чільне місце посі�

дає футбол. Гадаю, що онов�

лений стадіон допоможе

нам виховати нових Шов�

ковських, Ващуків, Шев�

ченків",— зазначив пан Ан�

тонов.

У Департаменті освіти ін�

формують: реконструкцію

міжшкільного стадіону гім�

назії № 143 та загальноос�

вітньої школи № 231 прове�

дено у рамках реалізації со�

ціальних ініціатив Прези�

дента України щодо модер�

нізації дитячих спортивних

майданчиків загальноосвіт�

ніх та дошкільних навчаль�

них закладів.

Наразі оновлений спор�

тивний об'єкт має сучасні

технічні характеристики,

необхідну потужність і мате�

ріальну базу для проведення

змагань і тренувань з різних

видів спорту. Так, площа

стадіону складає 1 937 га,

площа спортивних майдан�

чиків і бігових доріжок —

11 899 м2. Також до послуг

мешканців району футболь�

не поле розміром 98х64 м з

круговими біговими доріж�

ками довжиною 400 м, 

4 майданчики для занять

фізкультурою та глядацькі

трибуни на 416 місць. За�

гальна вартість проекту

склала 13,727 млн грн
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Цей день в історії 4 червня

1800 — Вашин тоні заверше-
но б дівництво Біло о дом , і в
ньо о в'їхали перші меш анці: пре-
зидент Джон Адамс з др жиною
1817— рядовим азом Оде-

сі надано стат с вільно о міста
1856 — заснована Третья ов-

сь а алерея
1896 — випроб вання першо-
о автомобіля, поб довано о
Фордом, б ло затримано на о-
дин , том що виявилося, що ав-
томобіль ширше, ніж двері цех ,
де йо о збирали
1925 — засновано автомо-

більний онцерн "Крайслер"
1942— цей день Гленн Уол-

лічс з фірми рамзапис "Capitol
Records" прийшла в олов ідея
розіслати нові пластин и на сі
впливові радіостанції раїни в на-
дії, що ті б д ть передавати цю
м зи в ефір
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

16-й президент
США Х

розмінна
монета Ізраїлю Р

водний простір
між

матери ами

"Гойя",
"Мос ва 1937"

— автор

свята на честь
Юпітера Е

"Почесний меч"
— трило ія —

автор

амер. риз н

"я" (лат.)

чоловіче ім`я
(революц.)

медичний
препарат —
антисепти Щ

овбойсь і
спортивні
зма ання

звання
вчено о,
х дожни а

фран. рафі ,
ілюстрації до

Біблії

А
жіноче ім`я
(володар а)

є ип. бо иня —
обра

лобатий би

не тар вітів

є ип. бо сонця

обличчя Т
отара

бал а

... — фільм
(теле анал)

Стефани ,
ініціали

на а про лі и И ірчичний аз
по ана по ода

реальність

м зичний стиль

індійсь а обра
зма ання К доч а Зевса —

без мство

На від ритті стадіон олові КМДА Оле сандр Попов подар вали раритетний м`яч
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