
Оплата проїзду по�новому

Картка киянина розширює
можливості
До кінця року 425 тисяч мешканців міста отримають соціальну картку

За словами радника голови КМДА

Дмитра Турчака, на сьогодні можна кон�

статувати, що пілотний проект із впрова�

дження соціальної ініціативи “Картка

киянина” пройшов успішно. Тож наразі

місто готується до повномасштабного

введення у дію цього проекту. “Картку

киянина” вже отримали 60 тисяч осіб. Це

дозволяє їм безкоштовно скористатися

послугами метрополітену, отримувати

знижку на придбання ліків у мережі ко�

мунальних аптек. Карткою киянина

можна скористатися і як звичайною бан�

ківською, адже відпрацьовано механізм

нарахування на неї матеріальної допомо�

ги”,— розповів “Хрещатику” пан Турчак.

Так, найближчим часом до проекту до�

лучать пільговиків та пенсіонерів з пен�

сією до 1 500 грн. Тож вже до кінця року

425 тисяч киян стануть власниками соці�

альної картки. Як зазначив голова

КМДА Олександр Попов під час розши�

реного засідання Колегії міськадмініс�

трації, у перспективі ініціатива охопить

всіх киян. “Наша мета — це зробити все в

цих непростих умовах, щоб підтримати

їх. Особливо тих, які цього потребують

найбільше,— пенсіонерів, різні групи

пільговиків. Зрештою, цей проект поши�

рять на всіх киян — кожен охочий меш�

канець міста зможе отримати карту, а, от�

же, і скористатися послугами, які вона

надає. Наприклад, власник картки змо�

же отримувати знижки на проїзд в гро�

мадському транспорті. Така практика по�

ширена у багатьох європейських міс�

тах”,— зазначив Олександр Попов.

До слова, за офіційною статистикою,

на сьогодні в столиці проживає 2 млн 800

тисяч мешканців.

Зазначимо, що власники картки ки�

янина можуть отримувати низку соціаль�

них послуг, зокрема купувати ліки зі

знижками. На сьогодні список медика�

ментів, на які розповсюджується спеці�

альна роздрібна ціна зі знижкою 25�30 %,

складається зі 100 найменувань. Придба�

ти ліки можна у 60�ти аптеках КП “Фар�

мація”. Окрім того, у 10�ти аптеках під�

приємства у всіх районах столиці держа�

телі картки можуть купити повний пере�

лік найменувань ліків зі знижкою до 40 %.

Пільговики можуть користуватися

карткою і для безкоштовного проїзду в

метрополітені. Спеціальними пристро�

ями для зчитування картки обладнані

майже всі станції підземки. За словами

директора Департаменту транспортної

інфраструктури Євгенія Водовозова,

двадцять станцій метро, які поки що не

мають відповідних агрегатів, обладнають

ними протягом півтора місяця. Загалом

за весь період впровадження проекту

держателі карток здійснили понад 916

тисяч проїздів в київському метрополіт�

ені за допомогою “Картки киянина”.

Перелік послуг, якими зможуть ско�

ристатися власники картки, розширюва�

тимуть і надалі. У найближчих планах —

запровадити додаток “Культура”, що пе�

редбачає знижки при відвідуванні кому�

нальних закладів культури (14 музеїв та 7

кінотеатрів). Окрім того, за словами

Олександра Попова, наразі тривають пе�

реговори з торговельними мережами

міста, аби власники картки змогли при�

дбати асортимент товарів зі знижкою 3�

5 %, а на соціальні продукти — до 30 %

Власни и арт и иянина мож ть вже сьо одні п вати 100 наймен вань лі ів зі зниж ою в 60-ти апте ах КП "Фармація"

Дніпровські схили оголосили
зоною надзвичайної ситуації 
На ріплювальні заходи місто просить допомо и в
ряд
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Агенції на гачку 
В У раїні з’явиться офіційний перелі ре р тин ових
а енцій
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Всі барви українського живопису 
У Києві представили ращі роботи вітчизняних
митців за останні ро и
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Стартував II тур Всеукраїнського
конкурсу “Кращий державний
службовець”
За інформацією Нацдержсл жби У раїни, розпо-

чався II т р Все раїнсь о о он рс “Кращий дер-
жавний сл жбовець”, я ий завершиться червні.
Кон рс відб ватиметься серед центральних ор анів
ви онавчої влади на базі Нацдержсл жби У раїни,
серед місцевих ор анів ви онавчої влади. Під час
проведення заход особлива ва а зосередж вати-
меться на виявленні державних сл жбовців з висо-
им професійним рівнем вирішення с ладних зав-
дань сфері державно о правління. Завдання в лю-
чатим ть: запитання для співбесіди щодо державно-
о правління та місцево о самовряд вання; пра -
тичні завдання та тести з питань сл жбової ети и та
ети ет ; п блічний вист п з а т альних питань с -
спільно-політично о розвит раїни та реформ ван-
ня державно о правління. ІІІ т р Кон рс та йо о
фінальн частин заплановано провести напри інці
вересня 2013 ро . Кон рс щорічно проводиться
серед державних сл жбовців II-VII ате орії посад в
номінаціях: “Кращий ерівни ” (бер ть часть ерів-
ни и стр т рних підрозділів, я і мають за альний
стаж державної сл жби не менше 5-ти ро ів, з них на
ерівних посадах — не менше 2-х ро ів); та “Кращий
спеціаліст” (спеціалісти, я і мають за альний стаж
державної сл жби не менше 2-х ро ів)

У Києві вшанували пам’ять 
похованих у Печерському 
Вознесенському монастирі
Учора в столичном Флорівсь ом монастирі, що

на Подолі, перепоховали решт и Вознесенсь о о не-
рополя (XVI-XVIІ ст.). За по ійн сл жб очолив
Предстоятель У раїнсь ої православної цер ви Бла-
женніший Митрополит Київсь ий і всієї У раїни Воло-
димир. На бо осл жінні б ли прис тні олова КМДА
Оле сандр Попов, ендире тор “Мистець о о Арсе-
нал ” Наталія Заболотна, представни и д ховенства,
на овці та ияни. Це вже др ий етап перенесення
давньо о не рополя, я ий віднайшли під час архео-
ло ічних роз опо на території “Мистець о о Арсена-
л ”. За алом серед 262-х знайдених поховань досте-
менно вдалося ідентифі вати захоронення енерал-
бернатора Києва 1736-1740 ро ів Семена С іна.

Саме під йо о ерівництвом б ло приведено до лад
місь і ріплення, оточені валами та палісадни ом
Старий Київ і Поділ, на оловних в лицях Києва ла-
дено бр ів , ор анізовано зливосто и. У Нижньом
Києві над Дніпром поб довані армійсь і лазні та ла-
зарети. “Історія Києва — це, перед сім, історія иян.
Імена видатних діячів столиці назавжди ви арб вані
на сторін ах літопис нашо о міста, а їхній еній і до-
сі живе на йо о в лицях, читається фасадах б дин-
ів, про лядає різь раєвиди пар ів. Сьо одні ми
відновлюємо історичн справедливість. Хоча ене-
рал- бернатор Семен Іванович С ін ер вав Ки-
євом недов о, тім внесо , отрий він зробив роз-
вито столиці, засл ов є на пам’ять та пошан ”,—
на олосив Оле сандр Попов

У столиці відкриють четвертий
центр з реєстрації нерухомості
Четвертий підрозділ Державної реєстраційної

сл жби У раїни, де здійснюватиметься реєстрація
прав на нер хоме майно, від риється найближчим
часом столиці, повідомляє УНН. “Ми постійно пра-
цюємо над вдос оналенням роботи із ромадянами.
Та , на останній сесії Київради У рдержреєстр б ло
передане приміщення на в лиці Трьохсвятительсь ій,
де раніше знаходилося БТІ. Зараз там проводяться
ремонтні роботи, і вже за 2-3 тижні план ємо від рит-
тя”,— відзначив олова У рдержреєстр Дмитро Во-
рона. У новом приміщенні площею майже 100 вад-
ратних метрів працюватим ть два ві на для роботи із
ромадянами. При цьом відділення зможе приймати
до 100 заяв від відвід вачів на день. Наразі в Києві
працює три відділення У рдержреєстр , я і прийма-
ють від 500 до 600 заяв від ромадян на день. Вони
знаходяться за адресами: просп. Повітрофлотсь ий,
76- , просп. Бажана, 7-є, в л. Верхній Вал, 32

Уже понад десять днів пасажири автобусних маршру�

тів №№ 21, 41, 46, 73, 99, 101, 102 та №№ 60, 61 (були

експериментальними), які обслуговує Автобусний

парк № 6, сплачують за проїзд по�новому, зокрема ком�

постують проїзні талони в нових електронних компос�

терах. Як розповіли “Хрещатику” в КП “Київпас�

транс”, ці компостери друкують на квитку дату та час

поїздки й номер маршруту. Для електронних компосте�

рів використовують й абонементні талони нового зраз�

ка. Відрізняє їх бузковий колір та цупкий папір з под�

війним елементом від підробок. З новим талончиком

двічі не проїдеш — пристрій його випльовує й засвічує

червоний сигнал. Транспортники сподіваються, що та�

ка система допоможе дисциплінувати пасажирів. До

слова, ці компостери приймають тільки нові талончи�

ки. Старі квитки ще протягом місяця можна буде помі�

няти на нові в кіосках, у кондуктора чи у центральній

касі Служби організації збору та обліку виручки за ад�

ресою — вул. Боженка, 127 або пробити на звичайних

компостерах.

З пасажирами, які вперше користуються новою по�

слугою, кондуктори проводять роз’яснювальну роботу

й розповідають про всі примхи ноу�хау. Фахівці зазнача�

ють, що люди по�різному сприймають нововведення:

хтось запитує чому немає дірочок, а хтось намагається

компостувати квиток двічі.

Киянка Людмила щодня їздить автобусним маршру�

том № 46 на роботу й розповідає, що, побачивши таку

систему вперше, здивувалась. “Спочатку було незвично

й не знали, що з ним робити і як він працює, але кон�

дуктори усе пояснили, й тепер, аби закомпостувати

квиток, потрібно витратити лічені секунди”,— каже па�

ні Людмила.

Жінка зазначила, що така система контролю проїзду

проста й зручна у використанні й наближує столичний

транспорт до європейських стандартів.

Поки що електронні компостери встановлені на де�

в’яти маршрутах й поступово поширюватимуться на

все місто. Також у перспективі, після обладнання

всього рухомого складу КП “Київпастранс” новою

системою оплати проїзду, пасажири зможуть їздити в

транспорті з безконтактними електронними картками

багаторазового використання, включаючи “Картку

киянина”.

Нагадаємо, єдиний електронний квиток у місті пла�

нують запустити до кінця року в метрополітені, а до се�

редини 2014 року — у всьому наземному транспорті. Ін�

вестиційний конкурс з впровадження проекту “Елек�

тронний квиток” у громадському транспорті міста ви�

грала компанія “Альфа Пей Термінал”

У КИЄВІ З’ЯВИВСЯ

ПАМ’ЯТНИК ШВЕДСЬКИМ

ВБОЛІВАЛЬНИКАМ
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У МІСТІ ЗА ТИЖДЕНЬ

ДЕМОНТОВАНО 

137 МАФІВ
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КИЯНАМ ПОВЕРНУЛИ

ДІЛЯНКУ БІЛЯ ПАРКУ

"ОРЛЯТКО"
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"О8FEST" ОБ’ЄДНАВ

ПОЦІНОВУВАЧІВ

КЛАСИЧНОГО СПІВУ 
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Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Громадсь ий транспорт Києві пост пово оновлюється — на лінії виходять нові авто-
б си, тролейб си та трамваї иївсь о о виробництва — се для омфорт та зр чно-
сті орист вачів. А для по ращення я ості обсл ов вання в транспорті встановлюють
еле тронні омпостери, я і спростять робот онд торів та дисциплін ватим ть па-
сажирів. Та систем впровадж ють рам ах прое т Автоматизованої системи
оплати проїзд , зо рема єдино о “Еле тронно о вит а” на транспорті.

У столичному транспорті з’являються сучасні електронні компостери 

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Захистити иян додат овими соціальними посл ами — та е
завдання поставила перед собою столична влада та 2012 ро-
ці зап стила прое т “Карт а иянина”. Соціальний пласти вже
отримали 60 тисяч меш анців міста, а до інця ро ця цифра
зросте вп’ятеро. В перспе тиві стати власни ом арт и зможе
ожен містянин. Розширюватим ть і перелі посл , я ими змо-
же с ористатися власни пласти ової арт и.
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Михайла Костюка призначено 
заступником голови КМДА
Новим заст пни ом олови Київсь ої місь ої державної адміністрації

став Михайло Дмитрович Костю . Розпорядження про призначення 6
червня підписала заст пни місь о о олови — се ретар Київради Гали-
на Гере а.
Учора Оле сандр Попов представив ново о заст пни а під час розши-

рено о засідання Коле ії КМДА.
Михайло Костю народився 22 листопада 1961 ро с. Кобилець Іва-

но-Фран івсь ої області. У 1983 році за інчив Дніпропетровсь ий інсти-
т т інженерів залізнично о транспорт . Кандидат технічних на . З 1983
до 2000 ро працював на Львівсь ій залізниці, де обіймав різні поса-
ди — від бри адира Львівсь ої дистанції олії до начальни а оспрозра-
х н ової сл жби олії Львівсь ої залізниці. У 2000—2005 ро ах працював
начальни ом ГУ олійно о осподарства У рзалізниці, начальни ом Де-
партамент апітальних в ладень та вн трішніх інвестицій НАК “Нафто аз
У раїни”. З 2006 до 2008 ро б в радни ом першо о заст пни а мініс-
тра транспорт та зв’яз У раїни. З 2008 до 2011 ро обіймав посад
ендире тора “У рзалізниці”. З 2011 до 2013 ро б в оловою Львів-
сь ої обласної державної адміністрації

Прокуратура повернула громаді ділянку 
поблизу парку “Орлятко”
Господарсь ий с д задовольнив позов про рат ри Солом’янсь о о

район столиці та зобов’язав товариство поверн ти до ом нальної
власності 0,14 а землі Солом’янсь ом районі вартістю майже 900
тис. рн. Я повідомили “Хрещати ” прес-сл жбі про рат ри Соло-
м’ян и, перевір ою встановлено, що 2008 році між Київрадою та
приватним підприємством б в ладений до овір оренди земельної
ділян и площею 0,14 а для б дівництва, е спл атації та обсл ов -
вання тор овельно-офісно о центр з підземним пар ін ом на в лиці
Гарматній, 35/2 поблиз пар “Орлят о”. Одна за виснов ами Де-
партамент земельних рес рсів КМДА, орендована ділян а досі не ви-
ористов ється за цільовим призначенням, б дь-я і б дівельні роботи
на ній не проводяться. Крім то о, товариство вже рі не сплач є
орендн плат за орист вання землею.
За рішенням с д до овір оренди землі на в лиці Гарматній, 35/2 ро-

зірвано та товариство зобов’язано поверн ти ділян иївсь ій ромаді

Цифра дня

15 296 000 000 
гривень склали податкові надходження до бюджетів усіх рівнів за
п`ять місяців 2013 року, що на 18,6 % перевищує відповідний показник
минулого року 
Про це повідомила начальник ГУ Міндоходів у м. Києві Ірина
Носачова 
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У місті за тиждень демонтовано 
137 тимчасових споруд
Протя ом мин ло о тижня силами КП “Київбла о стрій” та РДА демон-

товано 137 тимчасових спор д. Додат ово силами власни ів в рез льта-
ті вжитих заходів знесено 15 МАФів. Та , на ви онання дор чення Депар-
тамент місь о о бла о строю та збереження природно о середовища
силами працівни ів КП “Київбла о стрій” б ло демонтовано об’є ти по
в л. Лютневій, 58-а та в л. Червоноармійсь ій, 116, на розі в л. Тельма-
на Голосіївсь ом районі, по просп. Ми оли Бажана, 3-а, в л. Борис-
пільсь ій, 2, в л. Бориса Гмирі, 1, в л. Княжий Затон, 14-б, в л. Приво -
зальній, на розі в л. Ілліча, в л. Рев ць о о, 12/1, в л. Срібно ільсь ій, 1,
Хар івсь ом шосе, 160 (3 об’є ти), Хар івсь ом шосе, 176-б, в л. Ял-
тинсь ій, 20/18 (2 об’є ти) Дарниць ом , по просп. Мая овсь о о, 26 в
Деснянсь ом районі, по в л. Димитрова, 7 в Печерсь ом районі, по
в л. Полз нова, в л. Приво зальній, 2 в Солом’янсь ом , по в л. Воло-
димирсь ій, на розі в л. Ярославів Вал, просп. Перемо и, 33/1 в Шев-
чен івсь ом районі. Тимчасові спор ди за в азаними адресами б ли
встановлені на з пин ах ромадсь о о транспорт та трот арах, що
створювало незр чності в перес ванні меш анців

Директор Департаменту охорони здоров’я 
поспілкується з киянами телефоном
Сьо одні о 12.00 Віталій Мохорєв завітає до Конта тно о центр

міста Києва, щоб поспіл ватися з меш анцями міста. Спіл вання
відб деться рам ах спецпрое т “На прямом зв’яз з иївсь ою
місь ою владою”. Наразі реформ вання медичної ал зі ви ли ає
населення чимало запитань. Завдя и прое т , створеном Конта т-
ним центром за підтрим и КМДА, ожен, хто бажає, зможе отрима-
ти відповіді з перших в ст. Та , вівторо телефонном режимі
можна б де поспіл ватися на та і теми: незадовільне обсл ов -
вання в амб латорно-полі лінічних становах та в стаціонарах; ро-
бота Станції швид ої медичної допомо и; безоплатне проведення
аналізів; відмова наданні піль ово о рецепт на лі и; пропозиції
щодо поліпшення роботи медичних станов; реор анізація за ладів
та станов охорони здоров’я; протиправні дії (бездіяльність) медич-
них працівни ів; “бла одійні внес и” в за ладах охорони здоров’я;
незадовільні поб тові мови медичних станов; забезпечення ме-
дичним обладнанням, лі арсь ими засобами та препаратами; робо-
та невід ладної медичної допомо и; харч вання в медичних стано-
вах; забезпечення ва циною для проведення щеплень дитячом на-
селенню; р ба поведін а медично о персонал . За важимо, дзвін-
и від иян та остей міста прийматим ть за номером 15-51 з 12.00
до 13.00. Онлайн-трансляція відб ватиметься на офіційном сайті
Конта тно о центр міста Києва

У столичному зоопарку підбили підсумки 
конкурсу “Дай ім’я ведмедику”
У иївсь ом зоопар підбили підс м и все раїнсь о о он рс

для дітей-сиріт “Дай ім’я ведмеди ”. Переможцем став вихованець із
Кірово радсь о о центр соціально-психоло ічної реабілітації дітей з
прит л овими р пами. Ж рі визнало йо о я найа тивнішо о часни-
а а ції, а шляхом олос вання, я е тривало на бла одійном порталі
Dobrosvit.org, саме йо о пропозиція назвати ведмеди а ім’ям Бал на-
брала найбільше олосів. Переможець он рс отримав на од при-
їхати до Києва разом зі своїм ласом та вчителем, аби завітати до сто-
лично о зоопар . “Участь он рсі взяли понад 40 дітей-сиріт з сі-
єї У раїни. Ж рі б ло д же важ о обрати переможця, адже всі роботи
б ли творчі та ці аві. Том ор анізатори он рс вирішили оплатити
поїзд та переб вання столиці не тіль и лас переможця, а ще од-
но о найа тивнішо о часни а з Центр соціально-психоло ічної ре-
абілітації дітей Шахтарсь ої місь ої ради. Він теж зі своїми одно лас-
ни ами приїде до Києва”,— зазначив радни олови КМДА Оле сандр
Маз рча

Дніпровські схили оголосили
зоною надзвичайної ситуації
На укріплювальні заходи місто просить допомоги в уряду
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Дніпровсь і схили — місце,
я е вже традиційно є зс -
вонебезпечним. Фахівці
відзначають — нахил р ч
поде ди верти альний, а
після значних сні опадів та
злив сит ація т т по ірши-
лася. Лише останнім ча-
сом на схилах виявили ві-
сім зс вів. Тож аби проб-
лем вирішити омпле с-
но, всю територію від Во-
лодимирсь ої ір и до
Ландшафтно о пар Пе-
черсь ом районі о олоси-
ли зоною надзвичайної си-
т ації ре іонально о рівня.
Та е рішення днями б ло
прийняте Комісією з пи-
тань техно енно-е оло іч-
ної сит ації та надзвичай-
них сит ацій КМДА.

Як відзначив начальник управлін�

ня з питань надзвичайних ситуацій

КМДА Сергій Рюмшин, на сьогодні

у Києві понад 120 ділянок є зсувоне�

безпечними, тобто знаходяться в так

званій “активній” фазі. При цьому

46 активізувалися у цьому році, а де�

сять з них — уже мають статус над�

звичайної ситуації.

За словами директора Департа�

менту житлово�комунальної інфра�

структури Дмитра Новицького,

складна ситуація наразі склалася і

на дніпровських кручах. У зв’язку з

браком фінансування кілька років

там не проводились укріплювальні

заходи, а аномальні погодні умови

цієї весни, які супроводжувалися

сильними снігопадами та зливами,

ще більше погіршили ситуацію. За�

мість нормативного 40�градусного

кута нахилу правобережні кручі по�

декуди вертикальні. Так, у квітні

цього року зсув стався над Парко�

вою алеєю, а всього таких ділянок

на схилах над Дніпром — вісім. Ва�

силь Боковий, головний гідрогеолог

КП “Спеціалізоване управління

протизсувних підземних робіт”

(СУППР), розповів, що, коли немає

зелені, добре видно, що пагорби по�

різані депресіями — заглибленими

формами у рельєфі. “Ці схили зав�

жди були зсувонебезпечними. Од�

нак цієї весни руйнівні процеси ак�

тивізувалися. Не додають їм міцно�

сті і два водоносних горизонти у

схилах”,— зазначив пан Боковий.

Тож, зважаючи на складність си�

туації, Комісія з питань техногенно�

екологічної ситуації та надзвичай�

них ситуацій КМДА прийняла рі�

шення визначити територію від Во�

лодимирської гірки до Печерського

ландшафтного парку зоною надзви�

чайної ситуації регіонального рівня.

Загалом на засіданні такий статус

присвоїли 11�ти зсувонебезпечним

ділянкам у місті Києві. Для прове�

дення укріплювальних робіт місто

проситиме допомоги в уряду, адже

фінансових можливостей столичної

скарбниці на складні геологічні ро�

боти не вистачить.

За дорученням голови КМДА

Олександра Попова першочергово

роботи розпочнуть на ділянках, де є

проектно�кошторисна документа�

ція, а також поблизу закладів соці�

альної інфраструктури, на територі�

ях, де пролягають автошляхи. “Це

те, що треба розпочати практично

завтра. Чекати ми не будемо, однак

треба підтягувати кошти для реалі�

зації тих чи інших проектів. Я ду�

маю, що ми матимемо підтримку

уряду, але за неї ще треба побороти�

ся. Потрібно подивитися і на мож�

ливості нашого бюджету. Хоча він

непростий, але деякі зміни ми мо�

жемо внести і розпочати негайно ре�

агувати на ті зсуви, які можуть зава�

жати нам забезпечувати життєдіяль�

ність міста”,— наголосив Олександр

Попов.

За попередніми підрахунками, на

укріплювальні заходи необхідно

близько 290 млн грн, з них 140 — аби

завершити вже розпочаті роботи

У Києві з’явився пам’ятник
шведським вболівальникам
Монумент встановили на місці фан�кемпінгу на Трухановому острові
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

З на оди річниці ф тболь-
но о чемпіонат Євро-2012
та на з ад про найа тив-
ніших болівальни ів Ки-
єві звели пар ов с льп-
т р . Пам’ятни швед-
сь им фанам встановили
на Тр хановом острові бі-
ля Пішохідно о мост , де
вліт 2012 ро й роз и-
н лося наметове містеч о
затятих шан вальни ів
ф тбол . У церемонії від-
риття мон мента взяв
часть олова КМДА Оле -
сандр Попов.

Проект скульптури, яка уже сьо�

годні дивує своєю оригінальністю

киян та гостей міста, обирали на

конкурсі. Кращим серед 18 проек�

тів�фіналістів авторитетне журі на�

звало роботу знаного в столиці твор�

чого дуету Костянтина Скретуцько�

го та Федора Баландіна. Скульптура,

яку запропонували автори, уособ�

лює обійми цифри “один” кольорів

шведського прапора та “двійки”,

розмальованої барвами українсько�

го стягу. Вона символізує рік прове�

дення Євро в Україні, рахунок у мат�

чі Україна — Швеція та водночас є

номером уболівальника — як два�

надцятого гравця будь�якої коман�

ди. Перевагу саме цій роботі надали

як українське журі, так і представ�

ники Асоціації вболівальників Шве�

ції, що долучилися до проведення

конкурсу.

Паркова скульптура стане своє�

рідною Меккою для шведських ту�

ристів, зокрема футбольних фанів,

та сприятиме покращенню україн�

сько�шведських відносин. “Рік тому

наших вболівальників українці

люб’язно прийняли, між нами пану�

вала дружня атмосфера, й нам по�

трібно було

якось продов�

жувати ці сто�

сунки”,— від�

значив Над�

звичайний і

П о в н о в а ж �

ний Посол

Швеції в

Україні Сте�

фан Гуллгрен.

Під час відкриття монумента голо�

ва КМДА Олександр Попов заува�

жив, що літо 2012�го, яке проходило

під знаком Єврочемпіонату з футбо�

лу, було надзвичайним й для Києва.

“Це був

особливий

період —

саме сто�

лична фан�

зона зібра�

ла рекордну

к і л ь к і с т ь

відвідува�

чів, а наме�

тове міс�

течко на Трухановому острові було

зареєстроване у Книзі рекордів Гін�

несса, як найбільший у світі кемпінг

шведських футбольних уболівальни�

ків”,— нагадав Олександр Попов.

Тоді у місті панувала непереверше�

на атмосфера спортивного свята, ак�

тивними учасниками якого були при�

хильники футболу із Королівства

Швеція. Та після закінчення Чемпіо�

нату Європи дружні відносини між

українською і шведською стороною

не припинились. Зокрема вони вті�

люються у спільному мистецькому

проекті — українсько�шведському

фестивалі “Rock’n’Sich”, у перший

день якого, на згадку про шведських

фанів, й відкрили цей пам’ятний

знак

Стат с зони надзвичайної сит ації ре іонально о рівня присвоїли 11-м зс вонебезпечним ділян ами місті Києві

З на оди річниці ф тбольно о чемпіонат Євро-2012 та на з ад про найа тивніших шведсь их болівальни ів на
Тр хановом острові біля Пішохідно о мост звели пар ов с льпт р

За попередніми підрахунками, на укріплювальні
заходи столиці необхідно близько 290 млн грн, з них
140 млн грн – аби завершити вже розпочаті роботи

Скульптура, яку запропонували
автори, уособлює обійми

цифри "один" кольорів
шведського прапора та

"двійки", розмальованої
барвами українського стягу
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Ділові новини

НБУ обмежив готівкові 
розрахунки
Нацбан У раїни 6 червня

прийняв постанов про встанов-
лення з 1 вересня цьо о ро
раничної с ми розрах н ів отів-
ою. Та , ранична с ма розра-
х н ів отів ою протя ом одно о
дня між підприємствами (підпри-
ємцями) становить 10 тис. рн, а
отів ові розрах н и між фізосо-
бою та підприємством (підпри-
ємцем) за товари (роботи, по-
сл и) не мають перевищ вати
150 тис. рн. Крім то о, фізособи
між собою за до оворами пів-
лі-продаж , я і підля ають нота-
ріальном посвідченню, мож ть
розрахов ватися отів ою в роз-
мірі не більше 150 тис. рн. Фізо-
соби мають право здійснювати
розрах н и на с м , я а переви-
щ є 150 тис. рн, шляхом пере-
рах вання оштів з поточно о ра-
х н на поточний рах но , вне-
сення та/або перерах вання
оштів на поточні рах н и, том
числі на депозит нотарі са, на
о ремий поточний рах но на-
ціональній валюті. Та ож затвер-
джено зміни до Положення про
ведення асових операцій нац-
валюті. Я що отів ові платежі
між підприємствами (підприєм-
цями) та/або між підприємства-
ми (підприємцями) та фізособа-
ми протя ом одно о дня за од-
ним або іль ома платіжними до-
ментами перевищ ють ранич-

н с м , то вони проводяться ви-
лючно в без отів овій формі че-
рез бан и або небан івсь і фін-

станови, я і в становленом
за онодавством поряд отри-
мали ліцензію на пере аз оштів
без від риття рах н . Основна
мета впровадження обмежень на
розрах н и отів ою — збіль-
шення обся ів без отів ових роз-
рах н ів, зал чення додат ових
рес рсів для редит вання е о-
номі и, зниження рівня долари-
зації

Посадовець обікрав 
трейдерів на 4 млн грн

Про рат ра Дарниць о о райо-
н направила до с д обвин ва-
ч вальний а т стосовно дире то-
ра однієї зі столичних омпаній,
отрий, зловживаючи своїм
сл жбовим становищем, заволо-
дів майном трьох підприємств на
с м майже 4 млн рн. Я повідо-
мили “Хрещати ” правоохорон-
ці, продовж 2011-2012 ро ів ди-
ре тор ТОВ “Дарниць ий мета-
лоцентр” лав до овори з трьо-
ма металотрейдерами щодо на-
дання посл зі збері ання мета-
левих виробів на території с лад-
сь их приміщень підприємства.
Одна подальшом посадо-
вець, маючи намір на заволодін-
ня ч жим майном, разом із дво-
ма спільни ами реаліз вав то-
вар, я ий мав збері ати, іншим
підприємствам. Спів часни и
злочин о олошені розш , а
дире тор повідомлено про підо-
зр вчиненні римінально о
правопор шення за ч. 5 ст. 191
КК У раїни — привласнення, роз-

трата майна або заволодіння
ним шляхом зловживання сл ж-
бовим становищем в особливо
вели их розмірах або ор анізо-
ваною р пою. Чолові за рож є
від 7 до 12 ро ів з позбавленням
права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на
стро до 3 ро ів та з онфіс а-
цією майна

На митниці Київщини 
виявили порушення

Про рат ра Київсь ої області
провела перевір додержання
сл жбовими особами обласної
митниці вимо Митно о оде с
при здійсненні провадження
справах про пор шення митних
правил, ході я ої встановлено
непоодино і пор шення. Я пові-
домили “Хрещати ” прес-
сл жбі про рат ри, незважаючи
на те, що Київсь ій обласній
митниці наявні постанови Борис-
пільсь о о місь районно о с д
про визнання правопор шни ів
винними вчиненні пор шення
митних правил та на ладення на
них стя нень ви ляді штраф я
з онфіс ацією вил чено о май-
на, та і без та ої, на даний час
рішення про передач митним
ор аном до ви онавчої сл жби
онфіс овано о майна ще не
прийнято. Та ож перевір ою
с лад обласної митниці термі-
нал “D” ДПМА “Бориспіль” вста-
новлено пор шення поряд
збері ання онфіс ованих за рі-
шенням с д вил чених за про-

то олами товарів, що збері аю-
ться поліетиленових па етах,
я их наявні папірці із зазначен-
ням лише номер прото ол про
пор шення митних правил. Мит-
ниця не онтролює ви онання
своїх постанов про на ладення
штрафів на ромадян-пор шни-
ів, зо рема щодо своєчасності
сплати цих штрафів до держ-
бюджет . Виявлено випад и, о-
ли штрафи б ли сплачені по-
над встановлений 15-денний
стро для добровільно о ви о-
нання. Сплачені штрафи надхо-
дять до обласної митниці, а не
на рах но Держ азначейства
області, я це визначено за оно-
давством. На с нення пор -
шень заст пни ом про рора
області начальни Київсь ої об-
ласної митниці внесено подання,
я е задоволено, до відповідаль-
ності притя н то 2 осіб

Забудовник незаконно 
отримав землю у столиці

Про рат рою Голосіївсь о о
район столиці розпочато римі-
нальне провадження за фа том
неза онної видачі онтролерами
до ментів на право власності
землею на пров. Радянсь ом на-
впроти пар ім. Ма сима Риль-
сь о о. У 2009 році рішенням Ки-
ївради 0,06 а землі ромадсь ої
та житлової заб дови на пров.
Радянсь ом в Голосіївсь ом
районі б ло передано приватн
власність для б дівництва, обсл -
ов вання житлово о б дин ,

осподарсь их б дівель і спор д.
У зв’яз з б дівництвом частина
зелених насаджень, розташова-
них на цій ділянці, підля ала ви-
даленню. З ідно з виснов ом КО
“Київзеленб д”, відновна вартість
рослин становила майже 706 тис.
рн. За за оном лише після від-
ш од вання вартості знесених
насаджень фізособа отрим є
держа т на право власності цією
землею. Одна , я встановила
про рорсь а перевір а, онтро-
лери видали заб довни дер-
жа т на право власності землею
за відс тності до ментів, я і б
підтвердж вали оплат відновної
вартості знесених насаджень.
Внаслідо цих дій державі завда-
но збит ів на с м майже 706
тис. рн. Про рат рою от ють-
ся матеріали для пред’явлення
позов до землевласни а з ме-
тою стя нення відновної вартості
насаджень повном обсязі. Од-
ночасно вивчаються за онність
реєстрації Інспе цією державно-
о архіте т рно-б дівельно о
онтролю в м. Києві де ларації
про почато під отовчих робіт за
даною адресою

У Києві дітям продавали 
алкоголь

Столичним підприємцям ан -
лювали 34 ліцензії за тор івлю
ал о олем та ци ар ами непов-
нолітнім. Я проінформ вала на-
чальни ГУ Міндоходів м. Києві
Ірина Носачова, за 5 місяців 2013
ро співробітни и відомства за-

фі с вали 39 пор шень за оно-
давства в частині продаж піда -
цизної р пи товарів (ал о ольні
напої та тютюнові вироби) осо-
бам, я і не дося ли 18-річно о ві-
. Підприємців оштрафовано на

252 тис. рн та позбавлено 24-х
ліцензій на право роздрібної тор-
івлі тютюновими виробами, а
та ож 15 ліцензій — на право
роздрібної тор івлі ал о ольними
напоями. “Столичні підрозділи
Міндоходів при підтримці місь ої
влади проводять пропа анд
здорово о способ життя. Фахів-
ці Міністерства спільно із відділа-
ми римінальної міліції справах
дітей ГУ МВС У раїни м. Києві
та сл жбою справах дітей
КМДА проводять необхідні про-
філа тичні дії межах цілодобо-
вих заходів “Діти в лиці”,— за-
важила Ірина Носачова. За а-
лом продовж січня-травня 2013
ро столичними фахівцями Мін-
доходів проведено 189 перевіро
с б’є тів осподарювання та ви-
явлено 271 пор шення за оно-
давства. Серед найтиповіших по-
р шень — фа ти збері ання та
реалізації піда цизної р пи то-
варів без маро а цизно о по-
дат ; тор івля ал о ольними на-
поями за роздрібними цінами,
нижчими від встановлених за о-
нодавством, тютюновими виро-
бами — за цінами вищими від
ма симальних роздрібних цін;
реалізація в азаних товарів не-
повнолітнім; відс тність наочної
інформації про заборон ріння;
безліцензійна діяльність та ін
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Агенції на гачку
В Україні з’явиться офіційний перелік рекрутингових агенцій

“Схеми” аферистів
“Хрещатик” вже писав про ознаки шах�

райства, за якими можна визначити аферис�

тів на ринку праці. Зараз же розглянемо най�

частіші схеми обману, які використовують

кадрові агенції. Шахраї будь�яким чином

хочуть викачати гроші з кандидата, при цьо�

му не даючи ніяких гарантій щодо праце�

влаштування і не підписуючи жодних папе�

рів. Вам, наприклад, запропонують оплати�

ти наперед оформлення будь�яких докумен�

тів або сплатити за допомогу при праце�

влаштуванні, хоча це заборонено законодав�

ством. Агенція також може підібрати певну

кількість вакансій, які підходять кандидату,

або виставити рахунок за консультаційні по�

слуги. Якщо ви не впевнені в порядності

компанії, перед тим, як до неї звернутися,

пошукайте інформацію про неї в Інтернеті і

почитайте відгуки, бо на сьогодні на ринку

рекрутингу існують так звані “агенції�одно�

денки”. Назва сама по собі розшифровує

суть роботи таких агенцій, оскільки компа�

нія більше місяця не працює, але за цей час

вона встигає заробити значну суму на здобу�

вачах. Схема, за якою працюють “одноден�

ки”, дуже проста: для того, щоб отримати

роздруківку з відкритими вакансіями, здо�

бувачу потрібно заплатити від 50 до 100 грн.

Але коли ошуканий кандидат починає теле�

фонувати за вказаними номерами, виявляє�

ться, що у деяких оголошеннях неправиль�

ний номер телефону, в інших вакансії закри�

ті, а останні зовсім не подавали оголошення

про прийом на роботу. Таким чином, здобу�

вач, заплативши гроші, залишається ні з

чим. В такому випадку необхідно звертатися

з відповідними скаргами до Держінспекції з

питань праці та правоохоронних органів.

“Лазівки” для шахраїв

Голова юридичного департаменту незалеж�

ної профспілки “Захист Праці” Віталій Дудін

зазначає, що безконтрольність ситуації у

сфері працевлаштування пов’язана зокрема з

тим, що Закон України “Про зайнятість насе�

лення” дозволив створювати суб’єкти госпо�

дарювання, які надають посередницькі по�

слуги з працевлаштування без обов’язкового

ліцензування такої діяльності. Окрім цього,

шахраї вдало обходять норму про заборону

стягувати плату з працівників за працевлаш�

тування. “Вони вимагають гроші начебто не

за працевлаштування, а за надання інформа�

ційних послуг, спецодяг, навчальні курси або

найпоширеніше — за проживання у гурто�

житку на час пошуку роботи. Середня вар�

тість за “послугу” — 600 грн”,— розповів він.

За його спостереженнями, у Києві аферами

займаються “кадрові агентства” за адресами:

Уманська, 35, Туполева, 4/8, Картвелішвілі,

3�а і Коперника, 18. Вони працюють під різ�

ними назвами — ТОВ “Денвер плюс”,

“Промзбут”, “Промальянс”. До того ж, по�

стійно з’являються нові такі компанії. Але

якщо кадрове агентство або роботодавець

пропонує за некваліфіковану працю оплату

вище середньої ринкової та ставить додатко�

ві умови для працевлаштування, приміром,

оплату певних послуг, то це майже стовідсот�

ково “кадровий лохотрон”, наголошує екс�

перт. Не буде ні грошей, ні роботи. У такому

разі можна звертатись до міліції або прокура�

тури і подавати заяву про злочин “шахрай�

ство”. “Звертатись до міліції буває ефектив�

ніше — наряд може приїхати на місце, і в та�

кому разі вам принаймні повернуть гроші.

Але часто міліція “співпрацює” з афериста�

ми. Тому найкраще заручитись підтримкою

профспілки. Наша профспілка неодноразово

допомагала повертати кошти ошуканим гро�

мадянам. Злякавшись уваги до своєї персони,

шахраї віддавали до 10 тис. грн”,— ділиться

досвідом Віталій Дудін.

Відповідальність по закону

Адвокат юридичного агентства “Шевчук

та партнери” Володимир Малюга, зі свого

боку, зазначає, що винахідливі шахраї вига�

дують шляхи уникнення відповідальності за

вчинені злочини. Так, вони заздалегідь укла�

дають з клієнтами договори надання послуг,

на підставі яких і отримують передоплату за

послуги, що будуть надаватися в майбутньо�

му, і підписують з ошуканими здобувачами

акти виконаних робіт щодо вказаних послуг.

При цьому послуги надаються лише фор�

мально — шляхом надання інформації, за�

для отримання якої не треба укладати дого�

ворів. Гроші подібним способом отримують

шахраї також від укладення договорів на�

дання консультаційних послуг по проведен�

ню семінарів, на яких горе�здобувачі нічого

нового для себе не дізнаються. При здійс�

ненні такого роду шахрайства послуги фак�

тично надаються, і довести наявність складу

злочину дуже важко. Інша справа, коли здо�

бувачів ошукують без укладення будь�яких

договорів та надання послуг, обіцяючи заро�

бітки в майбутньому і отримуючи від них

гроші безпідставно, уникаючи контакту в

подальшому. Такі дії можуть бути кваліфіко�

ваними за ст. 190 Кримінального кодексу

України, а саме заволодіння чужим майном

або придбання права на майно шляхом об�

ману чи зловживання довірою (шахрайство).

Санкцією такої статті може бути штраф до

50 неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян, або громадські роботи на строк до

240 годин, або виправні роботи на строк до

двох років, або обмеження волі на строк до

трьох років. Покарання встановлює суд, ви�

ходячи із обставин справи. При цьому, якщо

мова йде про шахрайство з боку кадрових

агенцій (тобто за попередньою змовою гру�

пою осіб�працівників), якщо доведено спів�

направленість та взаємопов’язаність зло�

чинних дій, санкція частини 2 вказаної ви�

ще статті передбачає покарання у вигляді

штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мі�

німумів доходів громадян або виправні ро�

біти на строк від одного до двох років, або

обмеження волі на строк до п’яти років, або

позбавлення волі на строк до трьох років.

Однак фактично притягнути до відповідаль�

ності працівників таких агенцій дуже важко,

зауважує адвокат, оскільки доведеність та�

ких злочинів, з огляду на наївність грома�

дян, проблематична.

Якщо ж від вас вимагає хабар безпосеред�

ній роботодавець, за словами Віталія Дудіна,

це може кваліфікуватись за такими статтями

ККУ:

— ст. 172 (“грубе порушення законодав�

ства про працю”) — адже вимагання коштів

за реалізацію права на працю суперечить

трудовому законодавству;

— ст. 190 (“шахрайство”) — якщо гроші

вимагає людина, яка об’єктивно не може

посприяти працевлаштуванню;

— ст. 368 (“одержання хабара”) — якщо

підкуп здійснює службова особа органу вла�

ди чи керівник комунального/державного

підприємства;

— ст. 368�3 (“комерційний підкуп службо�

вої особи юридичної особи приватного пра�

ва”) — якщо хабар бере приватний підпри�

ємець.

Загалом юристи профспілки “Захист Пра�

ці” висловлюють сумніви щодо ефективно�

сті відповідальних органів у справах захисту

трудових прав працівників. Тому, якщо ви,

наприклад, вже працюєте і від вас вимага�

ють кошти за збереження робочого місця, в

такому випадку надійною гарантією від

звільнення стане створення осередку неза�

лежної профспілки, радять вони.

“Легальний” список

Але ситуація на ринку праці все ж посту�

пово змінюється на краще. Так, в Україні

має нарешті з’явитися офіційний перелік

рекрутингових агенцій. Як повідомив за�

ступник директора Департаменту ринку

праці та зайнятості Мінсоцполітики Олег

Прутенко, відповідна норма передбачена

Порядком формування та ведення переліку

суб’єктів господарювання, які надають по�

слуги з посередництва у працевлаштуванні,

та суб’єктів господарювання, які здійсню�

ють наймання працівників для подальшого

виконання ними роботи в Україні в інших

роботодавців, що був ухвалений нещодавно

Кабміном. “Порядок дозволить створити

єдиний офіційний Перелік усіх кадрових та

рекрутингових агентств, що діють в Україні.

Таким чином, громадяни зможуть достемен�

но дізнаватися про діючих посередників із

працевлаштування. Крім того, це дозволить

організувати співпрацю між цими посеред�

никами та територіальними органами Дер�

жавної служби зайнятості”,— сказав Олег

Прутенко. До цього переліку увійдуть посе�

редники, які надають послуги з працевлаш�

тування в Україні, поза її межами, а також

наймають працівників для подальшого ви�

конання ними роботи в Україні в іншого ро�

ботодавця (аутсорсинг). Розміщений він бу�

де на офіційному сайті Держслужби зайня�

тості. Щоб цей перелік був максимально

повним та об’єктивним, Державна служба

зайнятості співпрацюватиме з Укрдержре�

єстром у порядку, визначеному Мінсоцполі�

тики та Мін’юстом. Заяви про включення до

нього подаватимуть посередники самостій�

но. Водночас Держслужба зайнятості ви�

ключатиме посередників з переліку, якщо

буде анульовано їхній дозвіл чи ліцензію,

або ж посередник припинить свою діяль�

ність. Тож таким чином влада сподівається

навести лад на ринку праці

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

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”
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І ор ДЕГНЕРА, начальни відділ Державної інспе ції У раїни з питань праці
— З ідно з частиною др ою статті 37 За он У раїни “Про зайнятість населення”,

посл и с б’є тів осподарювання з посередництва працевлашт ванні в У раїні
здійснюються без оштовно, зв’яз з чим забороняється отрим вати від ромадян,
я им надано зазначені посл и, онорари, омісійні та інші вина ороди. Оплата по-
сл з працевлашт вання здійснюється ви лючно роботодавцем, я ом надано та і
посл и.
Відповідно до частини сьомої статті 53 За он “Про зайнятість населення”, разі

недотримання в азаних вимо із с б’є та осподарювання, я ий надає посл и з по-
середництва працевлашт ванні, Державною інспе цією У раїни з питань праці стя-
ється штраф десяти ратном розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої

на момент виявлення пор шення. Та им чином, разі, я що від ромадянина вима-
ають плат за посл и з посередництва працевлашт ванні, він має право зверн -
тись до Державної інспе ції У раїни з питань праці з відповідними підтвердж ючими
до ментами для застос вання до та их с б’є тів осподарювання відповідних фі-
нансових сан цій.

КОМПЕТЕНТНО

Олена ДМИТРІЄВА, Марта КОХАН
“Хрещатик”

Рино праці став лондай ом для нечистих на р ре р тин ових
а енцій, я і нібито допома ають безробітним спеціалістам пош -
ах роботи. Хоча, з ідно з За оном У раїни “Про зайнятість насе-
лення”, я ий наб в чинності 1 січня 2013 ро , омпаніям заборо-
нено брати роші ш ачів роботи, бо посл и з підбор персонал
повинен оплач вати сам роботодавець. Але все ж та и знаходяться
та і “ мільці”, я і прим дряються заробляти і на претендентах, і на
роботодавцях. Для боротьби з та ими шахраями в У раїні вирішили
створити офіційний перелі ре р тин ових а енцій.
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 11 червня 2013 року

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Останнім часом знайти
справді я існ молочн
прод цію стає дедалі
с ладніше: додавання, на-
при лад, в йо рти чи ря-
жан пальмової олії та
онсервантів стало
справжнім лихом для по-
пців. Одна виявляєть-

ся, що не всі підприєм-
ства ви ористов ють ці
с часні техноло ії. Близь-
о двох десят ів та их мо-
лочних підприємств нещо-
давно б ли представлені
на Дні моло а, я ий впер-
ше в Києві відб вся на
Співочом полі.

Молочні ріки на Співочому
полі

У День захисту дітей, 1 червня,

Співоче поле перетворилося у

справжній рай для цінувальників

молока. Ініціатором святкування

Дня молока стала Асоціація вироб�

ників молока і Всеукраїнський со�

ціальний проект “Я люблю моло�

ко”. До десятої години вечора фес�

тиваль гостинно приймав 30 тисяч

відвідувачів. Всі охочі могли без�

коштовно на цій молочній ярмарці

продегустувати 3 тонни молока та

молочних продуктів. Також для гос�

тей безкоштовно працювали атрак�

ціони, міні�ферма, відбувалися

майстер�класи для дітей. Малеча

мала змогу навіть малювати на мо�

лоці фарбами, а всіх охочих вчили

доїти корову на спеціальному ат�

ракціоні. “Міжнародний День мо�

лока — це свято, яке кожного року

відзначається у всьому світі, зокре�

ма у Франції, Німеччині, Росії, Ар�

гентині. В Україні його відзначили

вперше. Однак ми плануємо, що це

стане справжньою щорічною тра�

дицією”,— розповів Андрій Дикун,

президент Асоціації виробників

молока.

Завітали на свято і знаменитості,

зокрема Ольга Сумська з донькою,

Катя Бужинська, Олена Шоптенко

та Дмитро Дікусар. Вони разом з ін�

шими відвідувачами написали 11�

метровий лист добра, який згодом

планують передати в Музей історії

міста Києва.

Відзначали на святі і кращих ви�

робників молока. Зокрема Асоціація

вручила нагороду “Кращий смак”.

Серед переможців і київське підпри�

ємство ТОВ “Фірма “Фавор”.

Живий продукт

Генеральний директор підприєм�

ства Раїса Михайлова розповіла

“Хрещатику”, що основна перевага

молочних товарів їхнього вироб�

ництва — відсутність у ній стабілі�

заторів та консервантів.

“Наша продукція схожа на ту, яку

люди споживали ще у радянські ча�

си, коли термін споживання був ко�

роткий. Ми не використовуємо ста�

білізаторів та консервантів, не за�

стосовуємо високотермічну оброб�

ку, тож термін придатності наших

молочних продуктів від 3�х до 5�ти

діб”,— наголошує пані Михайлова.

Довше, запевняють фахівці, якіс�

на молочна продукція зберігатися і

не може. Адже пригадайте, напри�

клад, літні канікули за містом: на�

віть те молоко, яке зберігається у

холодильнику, скисає вже за три

дні. Підприємство є власником

торгових марок “АМА” і “А�мАм”.

Всього на підприємстві вироб�

ляється 16 видів молочних продук�

тів, що представлені 45 наймену�

ваннями асортименту. Серед сма�

коликів — питне молоко, кисло�

молочні продукти, зокрема смета�

на, кефір та ряжанка, йогурти, в

тому числі питні, та десерти із різ�

ними наповнювачами, сири “Лю�

бительський”, “До сніданку”,

“ФетАМА”.

Ще одна перевага продукції ТОВ

“Фірма “Фавор” — молоко, з якого

її виробляють. Як зазначила провід�

ний фахівець з якості підприємства

Людмила Яремчук, для виробниц�

тва використовується сировина ли�

ше з екологічно чистих зон. Так,

підприємство вже понад десятиліт�

тя співпрацює з кількома господар�

ствами Київської області. Процес

доїння тут повністю автоматизова�

ний, що виключає участь в процесі

людського фактора, а близькість до

столиці дозволяє завжди отримува�

ти для переробки свіжу продукцію.

Вже на підприємстві молоко тесту�

ють відповідно до норм чинного за�

конодавства, не допускається вміст

у ньому антибіотиків чи шкідливих

організмів. Тож у виробничі цехи

потрапляє сировина лише екстра та

вищого ґатунку.

Жорсткий контроль за якістю

продукції і на самому виробництві.

До слова, щоденно для виготов�

лення власної продукції підприєм�

ство переробляє близько 30 тонн

молока.

Якісне молоко 
для соціальних установ

Оскільки продукція, яку вироб�

ляє підприємство, має маленький

термін зберігання, то в звичайних

торгових мережах придбати її не�

можливо — продуктові гіганти

просто не хочуть мати справу з та�

ким “недовговічним”, хоч і високо�

якісним товаром. Однак скуштува�

ти якісні молочні вироби кияни все

ж таки можуть — підприємство має

два фірмових магазини. Полиці з

продукцією “Фавору” є і в низці

магазинів, які торгують екологічно

чистими продуктами.

Основна кількість молочних ви�

робів підприємства реалізується під

замовлення. “Ми напряму поста�

чаємо продукцію дитячим садкам,

школам, а також лікарням міста

Києва. Кожного дня ми працюємо,

як�то кажуть, “на завтра”. Адже

щоденно від закладів отримуємо

перелік замовленої продукції, а вже

відповідно до неї орієнтуємося на

виробництві”,— наголошує пані

Михайлова.

До речі, якісним товаром під�

приємство забезпечує соціальні ус�

танови міста вже 20 років. Аби про�

дукція утримувала своє звання од�

нієї з найкращих у місті, на заводі

постійно проводять оновлення об�

ладнання, впроваджують нові тех�

нології переробки сировини, ви�

вчають досвід колег, зокрема й іно�

земних.

Знаково, що високу якість про�

дукції ТОВ “Фавор” оцінили не

лише мешканці міста, а й спеціа�

лісти. Підприємство має багато

нагород та відзнак. Серед остан�

ніх — відзнака міської держадмі�

ністрації “Столичний стандарт

якості”, “Знак відповідності” ДП

“Укрметртестстандарт” та “Кра�

щий смак” від Асоціації виробни�

ків молока

Святитель Лука, архієпископ
Сімферопольський

Хто ж він насправді? Людина�легенда? Так, бо

ще за життя його мали за святого, за людину, яка

змогла власним життям довести неправдивість

радянської доктрини про несумісність, ворожість

науки і релігії. Навіть у часи найбільшого розгулу

антирелігійної кампанії він ніколи не знімав ряси

і хреста, навіть в університеті читав лекції у свя�

щеничій одежі, під час операції перед ним завжди

стояла ікона Богородиці, перед нею він молився,

ставив хрест йодом на тілі пацієнта і, водимий

Божою Рукою, творив воістину чудеса, спасаючи

часто і безнадійних хворих.

Усі спроби атеїстичних агітаторів блискуче роз�

бивалися аргументами владики. Одного разу на

запитання: “Як це ви, професоре, ніколи не ба�

чили Бога, а вірите в Нього?” — Лука відповів: “А

ви в розум людський вірите?” — “Вірю”.— “А я

неодноразово відкривав людський череп, розти�

нав мозок — і ніякого розуму там не знаходив.

Знімаючи черепну коробку, не бачив у ній ні ро�

зуму, ні глупоти. Так само і я не бачив Бога. Але,

щоб мати смисл життя, необхідно вірити в те, що

Він є. З Богом життя знаходить мету, опору. Ма�

ючи Бога в душі, наповнюєшся справжнім багат�

ством”.

Як зміг досягнути святитель недосяжної величі

духу, якої не змогли зламати 11 років заслань і табо�

рів? Читаючи його біографію і порівнюючи з житі�

ями інших святих церкви, відзначаємо спільне —

справжню жертовну любов до Бога і до людей, го�

товність ще з дитинства служити ідеалам Добра.

Господь щедро наділив Валентина Войно�Яси�

нецького (мирське ім’я святого) талантами. Він

мав чималий хист до живопису, навчався пара�

лельно у гімназії і в Київській художній школі у

1890—1895 рр. Потім вступає до Петербурзької

академії мистецтв, створює власні полотна, бере

участь у виставках, продовжує навчання в Мюн�

хені. Але змінює рішення щодо кар’єри художни�

ка, вступивши в 1898 році на медичний факультет

Київського університету. Що ж спонукало моло�

ду людину різко змінити свій життєвий шлях? Як

згадував сам святитель — бажання принести лю�

дям якнайбільше користі: “Я вивчав медицину

винятково для того, щоб бути сільським, му�

жицьким лікарем”.

Не стримував професор Валентин Войно�Яси�

нецький дію в собі Благодаті, регулярно відві�

дував Богослужіння, а будучи головним лікарем

Ташкентської лікарні (за часів революційної роз�

рухи 1921 року) на пропозицію місцевого влади�

ки Іннокентія стати священиком, відповів: “Доб�

ре, владико, стану священиком”.

Того ж року приймає чернецтво й рукопокла�

дається на єпископа. Затвердив сан Патріарх Ти�

хон, будучи вже під арештом.

Тяжким було життя єпископа Луки: довгі роки

поневірянь, розлука з ближніми, часто на межі

життя і смерті. Святитель знав, що всі арешти, та�

бори, тюрми, допити, катування, заслання, хво�

роби, діяльність його як хірурга, архієрейське

служіння — усе з волі Божої.

Святитель Лука канонізований 2000 року

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української Православної Церкви

Шевченківці провели 
засідання Ради директорів 
підприємств та організацій
Нещодавно в Інстит ті аз НАН У раїни

відб лося виїзне засідання Ради дире то-
рів Шевчен івсь о о район .
Перед почат ом заход часни и відвід-

али різні відділи інстит т та е сперимен-
тальні лабораторії станови та більш де-
тально ознайомилися з новими розроб а-
ми.

Голова Шевчен івсь ої РДА Сер ій Зімін о реслив перспе тиви
розвит промислово о се тор район , зазначивши, що підви-
щення виробничо о та інноваційно о потенціал промисловості
має відб ватися через поліпшення інноваційно о та інвестиційно о
лімат , створення належних мов для ведення виробничої та під-
приємниць ої діяльності. Прис тніх ознайомили з рез льтатами
роботи промислово о омпле с район за січень—березень 2013
ро та аналізом рез льтатів рейтин ової оцін и діяльності РДА І
варталі 2013 ро .
Дире тор Інстит т аз а адемі НАН У раїни Борис Бондарен о

більш детально з пинився на питаннях міжнародно о співробітниц-
тва, технічно о оснащення, на ово о дороб інстит т , розповів
про дея і нові техноло ії виробництва, що впроваджені на теренах
світ , У раїни та Києва, та ож з пинився і на проблемних питаннях,
що вини ають роботі

Солом’янська РДА 
презентувала оновлений 
веб5сайт
Солом’янсь а райдержадміністрація да-

ла старт новій версії сво о офіційно о сай-
т www.solor.gov.ua. Тепер орист вання
веб-рес рсом стало більш зр чним, а ін-
формація подається дост пніше та ці аві-
ше.

Сайт отримав онцепт ально новий дизайн, абсолютно нов
стр т р та с часне відображення онтент . Значно зр чнішою
стала і наві ація завдя и ло ічно сформованим розділам.
Для ле ості сприйняття відтепер всі інформаційні матеріали с -

проводж ються фото рафіями та відеосюжетами.
Вже з першої сторін и орист вачі сайт змож ть одраз побачи-

ти повн артин то о, чим живе район сьо одні, та я і заходи від-
б д ться найближчим часом.
Незважаючи на ціл низ оновлень, офіційний сайт Солом’ян-

сь ої РДА залишається та им же інформативно насиченим, я им
б в до змін, за що попередня версія 2004 році здоб ла перемо
Все раїнсь ом он рсі “Найбільш від ритий ор ан місцево о

самовряд вання в мережі Інтернет”.
“Солом’янсь а адміністрація має чіт ий орієнтир майб тнє. Ми

віддаємо перева лідерств , інформативності і висо им стандар-
там розвит цих напрямів. І сьо одні ми демонстр ємо нові с -
часні підходи до надання я існої та широ ої інформації про свою ді-
яльність та життя район ”,— зазначив олова Солом’янсь ої РДА
Ма сим Л ць ий

В Голосієві відбулося 
засідання з питань правової 
освіти населення
У приміщенні Голосіївсь ої РДА відб ло-

ся засідання районної міжвідомчої оорди-
наційно-методичної ради із правової осві-
ти населення на чолі із заст пни ом оло-
ви ради, начальни ом Голосіївсь о о
районно о правління юстиції — С. Сані-
ним.

Під час заход йшлося про проведення правоосвітніх заходів в
Голосієві правоохоронними ор анами, надання допомо и жін ам,
я і потерпають від насилля в сім’ї, про діяльність, спрямован на
виховання дітей та молоді, підвищення правової льт ри.
З доповідями щодо зазначених вище питань вист пили представ-

ни и відділ справах сім’ї, молоді та спорт , сл жби справах ді-
тей, правління освіти та центр справах сім’ї та жіно “Родинний
дім” Голосіївсь ої райдержадміністрації

Дарничани провели 
інформаційно5
профілактичну акцію 
“Стоп насильству!”
В пар відпочин “Позня и” з метою

проведення роз’яснювальної та просвіт-
ниць ої роботи серед ромадсь ості про
проблем насильства в сім’ї, розповсю-
дження інформації про заходи, я і існ ють
із попередження насильства в сім’ї, б ло

проведено інформаційно-просвітниць а цію “Стоп насильств !”.
З метою попередження насильства в сім’ях серед понад 1 200

меш анців б ло розповсюджено флаєри з інформацією щодо існ -
ючої в Дарниць ом районі мережі онс льтативних п н тів та ін-
формаційно-рес рсних центрів з питань протидії цьом
не ативном явищ .
Під час проведення а ції фахівцями відділ справах сім’ї, моло-

ді та спорт , Центр сім’ї, Сл жби справах дітей, Центр соціаль-
них сл жб для сім’ї, дітей та молоді, Дарниць о о РУГУ МВС У ра-
їни в місті Києві б ло надано меш анцям онс льтації з різних пи-
тань, а саме: шляхи захист своїх прав, можливість отримання со-
ціально-правової допомо и, захист прав та інтересів неповнолітніх,
номери телефонів дільничних інспе торів міліції тощо

“День здоров’я” 
для мешканців ДВРЗ
Дні здоров’я стали для дніпровчан звич-

ною подією. Вони постійно проводяться в
різних мі рорайонах. Та , 8 червня з 11.00
до 15.00 зоні перед входом пар біля
Центр льт ри та мистецтв (в л. Алма-
Атинсь а, 109) відб вся та ий захід для
меш анців мі рорайон ДВРЗ. Мета йо о
проведення — приверн ти ва ма си-
мальної іль ості людей до здорово о спо-

соб життя, оздоровчих методів та техноло ій, фізичної а тивності,
профіла ти и хронічних захворювань. Ор анізатором вист пило
правління охорони здоров’я Дніпровсь ої РДА, ви онавцем — Центр
здоров’я Дніпровсь о о район . Формат проведення: розміщення па-
лато та фахівців, я і демонстр ють меш анцям оздоровчі методи та
техноло ії, зал чають їх до оздоровчої фізичної а тивності, інформ -
ють про он ретні можливості форм вання здорово о способ життя.
Перелі профіла тично-оздоровчих посл для часни ів Дня здо-
ров’я: оцін а стан опорно-р хово о апарат (особливо хребта) та на-
вчання вправ ЛФК для зменшення проявів остеохондроз і інших хво-
роб, навчання самостійно о онтролю артеріально о тис в домаш-
ніх мовах, навчання вправ для зміцнення м’язів т л ба, ознайомлен-
ня з методом масаж вн трішніх ор анів, ознайомлення з оздоровчою
с андинавсь ою ходою

Новини районівВідчути смак 
справжнього молока
20 років ТОВ "Фавор" забезпечує киян якісною молочною продукцією

Я им він б в земном житті? Для
ба атьох з нас — с часни ом. Чима-
ло людей знало йо о професором
медицини, блис чим хір р ом, ав-
тором численних на ових праць,
зачинателем нових напрям ів ме-
дицині. Ба ато вірян знали йо о я
істинно о пастиря народ право-
славно о, блис чо о проповідни а,
ревнителя Бла очестя, я ий б в о-
товий олов по ласти за те, щоб
не відст пити від жодно о до мата.

Відзначали на святі і ращих виробни ів моло а, зо рема переможцям вр чали на ород "Кращий сма "

Висо я ість молочної прод ції, я виробляють столиці, під час свята мо ли
оцінити не лише фахівці, а й малень і меш анці Києва
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5Хрещатик 11 червня 2013 року

ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск № 58 (1186)

ВІВТОРОК,
11 червня
2013 року

78 вул. Федорова, 4 11 126,5 126,5 11,5 дорожні знаки 

79 вул. Хрещатик, 1/2 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки 

80 вул. Червоноармійська (від вул. Саксаганського до пл. Л.
Толстого) 

25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки /
паркомат 

81 вул. Червоноармійська, 17�15 7 80,5 80,5 11,5 дорожні знаки 

82 вул. Червоноармійська, 45 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки 

83 вул. Червоноармійська, 65 � 57/3 13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки 

84 вул. Червоноармійська, 69 � 67/7 14 161,0 161,0 11,5 дорожні знаки 

85 вул. Шовковична, 3 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки 

86 пл. Бессарабська, 7 � 9/1, 1/2�а (по вул. Басейній) 19 218,5 218,5 23,0 дорожні знаки /
паркомати 

87 пл. Либідська 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки 

88 пл. Спортивна, 1 (службовий вхід) 75 862,5 862,5 92,0 дорожні знаки /
паркомати 

89 пл. Спортивна, 1 (фонтан) 49 563,5 563,5 57,5 дорожні знаки 

90 пл. Франка 44 506,0 506,0 46,0 дорожні знаки /
паркомат 

91 пров. Музейний, 4�8 31 356,5 356,5 0,0 дорожні знаки 

92 пров. Музейний, 10�12 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки 

93 узвіз Крутий, 1/2 13 149,5 149,5  11,5 дорожні знаки 

Подільський р�н 

1 вул. Андріївська, 11/7 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки 

2 вул. Боричів Тік, 33/6�а 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки 

3 вул. Боричів Тік, 35 А 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки 

4 вул. Верхній Вал, 4�а 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки 

5 вул. Верхній Вал, 6�10�14 6 69,0 69,0 11,5 дорожні знаки 

6 вул. Верхній Вал, 16 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат 

7 вул. Верхній Вал, 22 � 24 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки 

8 вул. Верхній Вал, 66 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки 

9 вул. Вишгородська, 47 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки 

10 вул. Воздвиженська, 2�1/2 45 517,5 517,5 0,0 дорожні знаки 

11 вул. Житньоторзька, 16 (ринок "Житній") 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат 

12 вул. Заводська (від вул. Фрунзе до вул. Костянтинівської) 42 483,0 483,0 46,0 дорожні знаки 

13 вул. Ігорівська, 3/25 15 172,5 172,5 0,0 дорожні знаки 

14 вул. Ігорівська, 11�Б 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки 

15 вул. Ігорівська, 14�а 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки 

16 вул. Ігорівська, 16 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки 

17 вул. Іллінська, 8 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки 

18 вул. Костянтинівська, 2�а 40 460,0 460,0 46,0 дорожні знаки 

19 вул. Мостицька, 4 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки 

20 вул. Набережно�Хрещатицька, 3�а 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки 

21 вул. Набережно�Хрещатицька, 11 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки 

22 вул. Нижній Вал, 23 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки 

23 вул. Новокостянтинівська, 13/10 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки 

24 вул. Новокостянтинівська, 13/10�15/15 58 667,0 667,0 0,0 дорожні знаки 

25 вул. Новокостянтинівська, 18 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки 

26 вул. Сагайдачного, 27 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки 

27 вул. Світлицького, 24 30 450,0 345,0 34,5 дорожні знаки 

28 вул. Світлицького, 35 31 775,0 356,5 34,5 дорожні знаки 

29 вул. Сирецька, 13 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки 

30 вул. Сковороди 25 287,5 287,5 0,0 дорожні знаки 

31 вул. Сковороди, 2 � 4 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки 

32 вул. Спаська, 8�а � 12, 11 � 13 9 103,5 103,5 11,5 дорожні знаки 

33 вул. Спаська, 30�а 18 207,0 207,0 0,0 дорожні знаки 

34 вул. Ужвій, 5 15 375,0 172,5 23,0 дорожні знаки 

35 вул. Фрунзе, 127 26 299,0 299,0 34,5 дорожні знаки 

36 вул. Хвойки, 15/15 13 149,5 149,5 0,0 дорожні знаки 

37 вул. Хвойки, 15/15 літ.6 65 747,5 747,5 0,0 дорожні знаки 

38 вул. Хорива, 1�а � 1 11 126,5 126,5 11,5 дорожні знаки 

39 вул. Хорива, 22/28 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки 

40 вул. Ярославська, 19 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки 

41 вул. Ярославська, 57, 58 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки 

42 площа Контрактова (буд. № 4 на вул. Іллінській � буд. № 2
на вул. Сковороди) 

15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат 

43 площа Контрактова, 2�а, 2�б, 2�в  102 1173,0 1173,0 115,0 дорожні знаки /
паркомати 

44 площа Контрактова, 10�а 17 195,5 195,5 23,0 дорожні знаки 

45 площа Контрактова, 12 19 218,5 218,5 23,0 дорожні знаки 

46 просп. Гонгадзе, 18�г 78 1950,0 897,0 92,0 дорожні знаки 

47 просп. Порика, 5�а 17 425,0 195,5 23,0 дорожні знаки 

48 просп. Порика, 7�б � 9�а � 9�г 69 1725,0 793,5 80,5 дорожні знаки 

49 просп. Порика, 13�15/1, 14�2 (ринок "Виноградар") 43 494,5 494,5 46,0 дорожні знаки 

50 просп. Порика, 18 � 20 53 1325,0 609,5 57,5 дорожні знаки 

51 просп. Порика, 20 48 1200,0 552,0 57,5 дорожні знаки 

52 просп. Правди, 17�а 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки 

53 просп. Правди, 19/1 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки 

54 просп. Правди, 19/3 110 2750,0 1265,0 126,5 дорожні знаки 

55 просп. Правди, 31�а 55 1375,0 632,5 69,0 дорожні знаки 

56 просп. Правди, 96 18 450,0 207,0 23,0 дорожні знаки 

57 просп. Свободи, 26 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

Святошинський р�н

1 бульв. Вернадського, 79 � 75�а 78 1950,0 897,0 92,0 дорожні знаки

2 бульв. Кольцова, 3 � 7 47 705,0 540,5 57,5 дорожні знаки

3 бульв. Кольцова, 15 , 12 26 299,0 299,0 34,5 дорожні знаки

4 вул. Булаховського, 3 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

5 вул. Булаховського, 4 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

6 вул. Велика Кільцева � вул. Зодчих (навпроти буд. № 62) 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

7 вул. Велика Кільцева (навпроти ринку "Шлях" та будинків
52 � 58/2 на вул. Зодчих, 52 � 54)

52 598,0 598,0 57,5 дорожні знаки

Печерський р�н

1 бульв. Дружби Народів, 7 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки 

2 бульв. Дружби Народів, 28 45 1125,0 517,5 57,5 дорожні знаки 

3 бульв. Українки Лесі, 2 (з протилежної сторони) 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки 

4 бульв. Українки Лесі, 2 � 20/22 14 161,0 161,0 0,0 дорожні знаки 

5 бульв. Українки Лесі, 7�Б 4 46,0 529,0 0,0 дорожні знаки 

6 бульв. Українки Лесі, 19 � 17 17 195,5 195,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат 

7 бульв. Українки Лесі, 24 29 333,5 333,5 34,5 дорожні знаки /
паркомат 

8 бульв. Українки Лесі, 26 (цілодобовий) 21 241,5 241,5 23,0 дорожні знаки /
шлагбаум 

9 бульв. Українки Лесі, 27, 34 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки 

10 бульв. Українки Лесі, 28 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат 

11 бульв. Українки Лесі, 30�а 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки 

12 вул. Басейна, 5�а 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки 

13 вул. Басейна, 5б�1/2 а 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки 

14 вул. Басейна, 7 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки 

15 вул. Басейна, 12 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки 

16 вул. Басейна, 23/52 � 11 23 264,5 264,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат 

17 вул. Бастіонна, 9 � 15, 10 � 16�а Ботанічний сад (сезонний з
15.04 по 01.09) 

51 586,5 586,5 57,5 дорожні знаки 

18 вул. Велика Васильківська, 1 � 3/2 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки 

19 вул. Велика Васильківська, 15/2 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки 

20 вул. Велика Васильківська, 19�21 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки 

21 вул. Велика Васильківська, 23 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки 

22 вул. Велика Васильківська, 77 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки 

23 вул. Гайцана М., 2 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки 

24 вул. Городецького 51 586,5 586,5 57,5 дорожні знаки /
паркомати 

25 вул. Городецького, 10/1 13 149,5 149,5 0,0 дорожні знаки 

26 вул. Грушевського, 1�б (парк "Хрещатий")(сезонний з 01.04
� 01.10) 

30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки 

27 вул. Грушевського, 2�4 26 299,0 299,0 34,5 дорожні знаки 

28 вул. Грушевського, 8/16 15 172,5 172,5 0,0 дорожні знаки 

29 вул. Грушевського, 28/2 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки 

30 вул. Дарвіна (вздовж вулиці з обох сторін) 66 759,0 759,0 69,0 дорожні знаки 

31 вул. Димитрова, 5 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки 

32 вул. Димитрова, 5�б 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки 

33 вул. Димитрова, 7/67 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки 

34 вул. Еспланадна, 2 � 8/10 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат 

35 вул. Еспланадна, 20 � 34/2 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат 

36 вул. Задніпровського Михайла 30 345,0 345,0 0,0 дорожні знаки 

37 вул. Заньковецької, 10/1 � 3/1 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки /
паркомати 

38 вул. Інститутська, 24/7 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки 

39 вул. Інститутська, 27/6�а 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки 

40 вул. Кловський узвіз, 7 31 356,5 356,5 0,0 дорожні знаки 

41 вул. Кловський узвіз, 9/1 16 184,0 184,0 0,0 дорожні знаки 

42 вул. Кловський узвіз, 9/2 13 149,5 149,5 0,0 дорожні знаки 

43 вул. Ковпака, 17 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки 

44 вул. Кропивницького, 16 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки 

45 вул. Кутузова, 9 13 149,5 149,5 0,0 дорожні знаки 

46 вул. Кутузова, 12 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки 

47 вул. Лаврська, 12 (під час проведення заходів) 26 299,0 299,0 34,5 дорожні знаки 

48 вул. Лєскова, 9 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки 

49 вул. Лютеранська, 2 � 6�а, 7/10 � 3 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат 

50 вул. Мазепи, 5 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки 

51 вул. Мазепи, 11 � 13 50 575,0 575,0 0,0 дорожні знаки 

52 вул. Мазепи, 44 20 500,0 230,0 0,0 дорожні знаки 

53 вул. Мечникова, 3 20 230,0 230,0 0,0 дорожні знаки 

54 вул. Мечникова, 5 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки 

55 вул. Мечникова, 9 24 276,0 276,0 0,0 дорожні знаки 

56 вул. Мечникова, 14�18 33 379,5 379,5 0,0 дорожні знаки 

57 вул. Мечникова, 18 15 172,5 172,5 0,0 дорожні знаки 

58 вул. Мечникова, 18 � 22�а 36 414,0 414,0 0,0 дорожні знаки 

59 вул. Мирного П., 2/44, 1 � 3 16 184,0 184,0 0,0 дорожні знаки 

60 вул. Московська, 27 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки 

61 вул. Московська, 29�а 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки 

62 вул. Московська, 41/8 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки 

63 вул. Немировича�Данченка, 14/13 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки 

64 вул. Паркова дорога, 20 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки 

65 вул. Предславинська, 35 26 299,0 299,0 0,0 дорожні знаки 

66 вул. Рогнідинська, 1/13 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки 

67 вул. Рогнідинська, 3 � 5 14 161,0 161,0 0,0 дорожні знаки 

68 вул. Рогнідинська, 2/15 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки 

69 вул. Рогнідинська, 4�а, 6/16 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки 

70 вул. Рогнідинська, 7/11 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки 

71 вул. Руставелі Ш., 11 � 1, 14/5 � 4�а 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

72 вул. Руставелі Ш., 24 � 16/6, 23 � 13 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

73 вул. Руставелі Ш., 40/10 � 26, 39/40 � 25 19 218,5 218,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

74 вул. Саксаганського, 7 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

75 вул. Суворова, 4 (ПТЦ) 32 368,0 368,0 34,5 дорожні знаки /
паркомат

76 вул. Суворова, 4/6 9 103,5 103,5 0,0 дорожні знаки

77 вул. Тимірязєвська, 2 � 10/15 (сезонний з 15.04 � 01.09) 31 356,5 356,5 34,5 дорожні знаки

продовження, початок у 57(1185) від 7 червня 2013 року
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8 вул. Велика Кільцева (ринок "Шпалерний") 19 218,5 218,5 23,0 дорожні знаки

9 Кільцева дорога (біля кафе "STOP") (сезонний з 01.04 по
30.11)

24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки

10 вул. Верховинна, 35�37 11 275,0 126,5 11,5 дорожні знаки

11 вул. Відпочинку, 22 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

12 вул. Жмеринська, 1�а 124 3100,0 1426,0 138,0 дорожні знаки

13 вул. Жмеринська, 2 55 1375,0 632,5 69,0 дорожні знаки /
шлагбаум

14 вул. Жолудєва, 6 177 4425,0 2035,5 207,0 дорожні знаки

15 вул. Зодчих, 6�8 (навпроти)

16 вул. Зодчих, 34 � 38 22 330,0 253,0 23,0 дорожні знаки

17 вул. Зодчих, 58�а 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

18 вул. Литвиненко�Вольгемут, 4 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

19 вул. Наумова (навпроти буд. 35Б) 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

20 вул. Підлісна, 8 84 2100,0 966,0 92,0 дорожні знаки

21 вул. Роллана Ромена, 2�6/10, 5/8 58 870,0 667,0 69,0 дорожні знаки

22 вул. Роллана Ромена, 13 26 390,0 299,0 34,5 дорожні знаки

23 вул. Святошинська, 15 93 2325,0 1069,5 103,5 дорожні знаки

24 вул. Семашка, 12 � 16 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

25 вул. Симиренка, 22�г 146 3650,0 1679,0 172,5 дорожні знаки

26 вул. Симиренка, 38 339 8475,0 3898,5 391,0 дорожні знаки

27 вул. Симиренка/вул. Жолудєва 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

28 вул. Сім'ї Сосніних, 1 48 1200,0 552,0 57,5 дорожні знаки

29 вул. Стуса, 27�а 222 5550,0 2553,0 253,0 дорожні знаки

30 вул. Стуса, 35/37 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

31 вул. Чорнобильська/вул. Уборевича 90 2250,0 1035,0 103,5 дорожні знаки

32 вул. Уборевича (навпроти буд. № 27 � 29/22) 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

33 вул. Ушакова М. (навпроти буд. 16) 17 425,0 195,5 23,0 дорожні знаки

34 вул. Чорнобильська, 5/7 � 11, 4 � 12 21 315,0 241,5 23,0 дорожні знаки

35 вул. Чорнобильська, 17 � 15/4, 16/80 � 18 35 402,5 402,5 46,0 дорожні знаки

36 вул. Чорнобильська,  Осіння 315 7875,0 3622,5 368,0 дорожні знаки

37 просп. Коласа Якуба, 16 636 15900,0 7314,0 736,0 дорожні знаки

38 просп. Корольова, 1 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

39 просп. Корольова, 2�а 59 1475,0 678,5 69,0 дорожні знаки

40 просп. Корольова, 11�а 133 3325,0 1529,5 149,5 дорожні знаки

41 просп. Палладіна (р�к "Троїцький") 26 299,0 299,0 34,5 дорожні знаки

42 просп. Палладіна, 5 233 5825,0 2679,5 264,5 дорожні знаки

43 просп. Палладіна, 23�а 85 2125,00 977,50 103,5 дорожні знаки

44 просп. Перемоги, 49 24 276,0 276,0 0,0 дорожні знаки

45 просп. Перемоги, 108/1 � 112 16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки

46 просп. Перемоги, 121�б � 119 14 161,0 161,0 11,5 дорожні знаки

47 просп. Перемоги, 121�б�119 (з протилежної сторони) 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

48 просп. Перемоги, 136 44 506,0 506,0 0,0 дорожні знаки

49 просп. Перемоги, 136 (ст.м. "Житомирська", вул. Семашка) 20 230,0 230,0 0,0 дорожні знаки

50 просп. Перемоги, 137 6 150,0 69,0 11,5 дорожні знаки

51 просп. Перемоги, 142 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

Солом'янський р�н

1 бульв. Лепсе, 4 40 600,0 460,0 46,0 дорожні знаки

2 бульв. Лепсе, 2�6 60 690,0 690,0 0,0 дорожні знаки

3 бульв. Лепсе, 9 (другорядна дорога) 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

4 бульв. Чоколівський, 42�а 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

5 вул. Василенка, 21 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

6 вул. Кадетський Гай, 6 11 275,0 126,5 11,5 дорожні знаки

7 вул. Качалова, 6 92 2300,0 1058,0 103,5 дорожні знаки

8 вул. Кірпи (вул. Петрозаводська) (Південний вокзал) 12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат

9 вул. Лінійна, 13�15 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

10 вул. Мартиросяна, 25 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

11 вул. Машинобудівна, навпроти буд. 21 39 975,0 448,5 46,0 дорожні знаки

12 вул. Ползунова (Південний вокзал) 19 218,5 218,5 23,0 дорожні знаки /
паркомати

13 вул. Протасів Яр, 13 (під час роботи гірськолижного
спортивного комплексу)

30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

14 вул. Протасів Яр, 48 (під час роботи гірськолижного
спортивного комплексу)

30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

15 вул. Пулюя, 2 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

16 вул. Солом'янська, 16�б 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

17 вул. Смоленська, 31�33 (навпроти) 30 345,0 345,0 0,0 дорожні знаки

18 вул. Тупікова, 14 29 725,0 333,5 34,5 дорожні знаки

19 вул. Ушинського (навпроти буд. № 1) 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

20 вул. Ушинського, 12 � 4, 11 � 3 54 621,0 621,0 57,5 дорожні знаки

21 площа Вокзальна, 1 174 2001,0 2001,0 195,5 дорожні знаки

22 площа Космонавтів 23 345,0 264,5 23,0 дорожні знаки

23 пров. Ковальський, 1 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

24 просп. Перемоги, 47 39 975,0 448,5 46,0 дорожні знаки

25 просп. Червонозоряний, 57 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

Шевченківський р�н

1 бульв. Шевченка Тараса, 2/54 11 126,5 126,5 0,0 дорожні знаки

2 бульв. Шевченка Тараса/вул. Пушкінська, 5 � 7/29 13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки

3 бульв. Шевченка Тараса/вул. Пушкінська, 8/26 12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки

4 бульв. Шевченка Тараса, 10 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

5 бульв. Шевченка Тараса, 11 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

6 бульв. Шевченка Тараса, 27�27�б 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

7 бульв. Шевченка Тараса, 44 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

8 бульв. Шевченка Тараса (від вул. І.Франка�вул. Пирогова) 12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки

9 бульв. Шевченка Тараса (від вул. Пирогова до вул.
М.Коцюбинського)

15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

10 вул. Артема, 20 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

11 вул. Артема, 49 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

12 вул. Басейна, 6 7 80,5 80,5 11,5 дорожні знаки /
паркомат

13 вул. Багговутівська, 12 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

14 вул. Білоруська, 10 � 22, 1 25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки

15 вул. Борщагівська, 2 � 8 69 1725,0 793,5 80,5 дорожні знаки

16 вул. Велика Житомирська, 2�а 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

17 вул. Велика Житомирська, 40 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

18 по Вознесенському узвозу/вул. Смирнова�Ласточкіна (від
вул. Артема до пров. Нестерівського)

38 437,0 437,0 46,0 дорожні знаки

19 вул. Володимирська (від бульв. Шевченка Тараса до вул.
Хмельницького Богдана)

12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат

20 вул. Володимирська, 11/6 � 3, 4 � 14/8 26 299,0 299,0 34,5 дорожні знаки /
паркомат

21 вул. Володимирська, 37 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

22 вул. Володимирська, 37 � вул. Малопідвальна, 29 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

23 вул. Володимирська, 38 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

24 вул. Володимирська, 40/2 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки 

25 вул. Володимирська, 42 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

26 вул. Володимирська, 46 9 103,5 103,5 0,0 дорожні знаки

27 вул. Володимирська, 47 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

28 вул. Володимирська, 49�а 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

29 вул. Володимирська, 50 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

30 вул. Володимирська, 51/53 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки

31 вул. Володимирська, 52/17 25 287,5 287,5 0,0 дорожні знаки

32 вул. Володимирська, 55�57 9 103,5 103,5 0,0 дорожні знаки

33 вул. Володимирська, навпроти буд. № 60 36 414,0 414,0 46,0 дорожні знаки /
паркомати

34 вул. Воровського (від вул. Дмитрівської до вул.
Златоустівської)

20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

35 вул. Воровського, 9 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

36 вул. Воровського, 11�б 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

37 вул. Воровського, 24 � 26, 37/14 � 31�а 32 368,0 368,0 34,5 дорожні знаки

38 вул. Глибочицька, 40 � 44, 53 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки
39 вул. Гоголівська, 17 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

40 вул. Гончара О., 15/3 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

41 вул. Гончара О., 57�б 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

42 вул. Гончара О., 67 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

43 вул. Грінченка, 3 � 1, 2 � 3�а 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

44 вул. Дегтярівська, 3 � 5 17 195,5 195,5 23,0 дорожні знаки

45 вул. Дегтярівська, 51 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

46 вул. Дегтярівська, 51 � 53�а 51 586,5 586,5 57,5 дорожні знаки

47 вул. Дмитрівська, 2 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

48 вул. Дмитрівська, 69 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

49 вул. Довженка, 3 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

50 вул. Жилянська, 85 25 345,0 287,5 23,0 дорожні знаки

51 вул. Жилянська, 120�б 11 275,0 126,5 11,5 дорожні знаки

52 вул. Жилянська � вул. Петлюри 38 950,0 437,0 46,0 дорожні знаки

53 вул. Золотоворітська, 13 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

54 вул. Зоологічна (Зоопарк) (лист №1) 12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки

55 вул. Зоологічна (Зоопарк) (лист №2, лист №3) сезон з 01.04
по 01.10

45 517,5 517,5 57,5 дорожні знаки

56 вул. Златоустівська, 11 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

57 вул. Комінтерну (Симона Петлюри), 6 12 138,0 138,0 0,0 дорожні знаки

58 вул. Комінтерну, 28 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

59 вул. Костьольна, 11 � 3 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

60 вул. Котовського, 11 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

61 вул. Коцюбинського, 1 (вул. Хмельницького Богдана, 66) 13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки

62 вул. Леонтовича, Ботанічна пл. 39 448,5 448,5 46,0 дорожні знаки /
паркомат

63 вул. Лисенка, 4, 8, 5 � 1 28 322,0 322,0 34,5 дорожні знаки

64 вул. Лисенка, 10/30 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

65 вул. Мала Житомирська, 2/1 � 11 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

66 вул. Мельникова, 36/1 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

67 вул. Обсерваторна, 12�а 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки

68 вул. Перовської (навпроти стадіону) 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

69 вул. Петлюри С., 14 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

70 вул. Петлюри (Комінтерну), 18 � 28/120 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

71 вул. Петлюри, 27 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

72 вул. Петлюри (Комінтерну), 30, 29 � 25 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

73 вул. Пирогова, 9 � 7, 2/37 � 4 39 448,5 448,5 46,0 дорожні знаки

74 вул. Прорізна, 1 � 3, 4 � 8 14 161,0 161,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат

75 вул. Прорізна, 10 � 16, 17 � 7 23 264,5 264,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

76 вул. Прорізна, 27 � 19

77 вул. Пушкінська (бульв. Шевченка Тараса � вул.
Хмельницького Богдана)

29 333,5 333,5 34,5 дорожні знаки,
паркомат

78 вул. Пушкінська, 6 � 7, 5 � 1 � 3 16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

79 вул. Пушкінська, 13/6 � 7, 16/8 � 8 25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки /
паркомат

80 вул. Пушкінська, 39 � 29, 34 � 28/9 19 218,5 218,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

81 вул. Пушкінська, 42/4 � 36, 45/2 � 39 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

82 вул. Рейтарська, 25 11 126,5 126,5 11,5 дорожні знаки

83 вул. Рейтарська, 28 1 11,5 11,5 0,0 дорожні знаки

84 вул. Рейтарська, 29 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

85 вул. Рейтарська, 37 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

86 вул. Саксаганського, 81�83 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

87 вул. Саксаганського, 88 � 106, 109 � 133 16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки

88 вул. Саксаганського, 112�а 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

89 вул. Саксаганського, 115�а 14 161,0 161,0 0,0 дорожні знаки

90 вул. Саксаганського, 119 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

91 вул. Салютна, 5�а � 1�б, 2�б (під час проведення заходів) 45 517,5 517,5 57,5 дорожні знаки

92 вул. Скоропадського Павла (біля буд. № 2 по вул.
Червоноармійській)

16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки

93 вул. Скоропадського Павла (біля буд. № 6 на вул. Басейній
та буд. № 5�а на вул. Червоноармійській)

18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

94 вул. Смирнова �Ласточкіна, 10�а 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

95 вул. Софіївська, 5 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

96 вул. Софіївська, 20/21�4 26 299,0 299,0 34,5 дорожні знаки

97 вул. Старовокзальна, 13�а � 5 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

98 вул. Стрілецька, 2/17 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

99 вул. Татарська, 7 39 975,0 448,5 46,0 дорожні знаки

100 вул. Терещенківська, 11 � 12, 2/15 � 4�а 49 563,5 563,5 57,5 дорожні знаки /
паркомат

101 вул. Терещенківська (від бульв. Т. Шевченка до вул. Л.
Толстого)

31 356,5 356,5 34,5 дорожні знаки /
паркомат

102 вул. Толстого, 4/42 � 10, 5 � 1/24 16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

103 вул. Трьохсвятительська 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

104 вул. Туполєва, 30 25 625,0 287,5 23,0 дорожні знаки

105 вул. Тургенєвська, 55 6 69 69 0,0 дорожні знаки

106 вул. Тургенєвська, 76 � 78 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

107 вул. Тургенєвська, 80�а 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

108 вул. Франка, 4�б 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

109 вул. Франка, 18�32/34 12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат

110 вул. Франка, 34/33 � 46, 27/31 � "Володимирський собор" 70 805,0 805,0 80,5 дорожні знаки /
паркомат

111 вул. Хмельницького Богдана (вул. Пушкінська � вул.
Терещенківська)

20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

Продовження у наступному номері
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"О�FEST" об’єднав 
поціновувачів класичного cпіву
На два дні у столицю завітали оперні вокалісти з різних країн
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Цими вихідними вперше в У раїні
пройшов м зично-театральний про-
е т “О-FEST”, заснований Київсь им
національним а адемічним театром
оперети. Він представив лядачам
твори з оперет, мюзи лів та опер
ви онанні часни ів фестивалю, ар-
тистів оперних театрів світ .

В основу Міжнародного мистецького фестива�

лю “О�FEST”�2013 було покладено три жанри

класичного музичного мистецтва — опера, опере�

та та мюзикл, а сам формат поєднав класичний

концерт та “open�air” виступи. Фестиваль прохо�

див два дні: у суботу він розпочався у Централь�

ному ландшафтному парку міста Буча під Києвом

виставкою народних ремесел, кулінарною пре�

зентацією, літературно�музичним діалогом

PoezoFonia, виступами на камерній сцені парку

фольклорних гуртів та міжнародним гранд�кон�

цертом у літньому театрі. “Вже декілька років ми

співпрацюємо з оперетою та її художнім керівни�

ком Богданом Струтинським, з успіхом прийма�

ли на літній естраді артистів оперети,— розповів

“Хрещатику” голова Бучанської міської ради

Анатолій Федорук.— Насичена програма в парку

тривала з 12 до 23 години вечора. За відгуками

глядачів і учасників фестивалю, все вдалося доб�

ре, літній театр ледве вмістив всіх охочих, ми на�

віть вимушені були доставляти додаткові ряди.

Ми хочемо повернути традицію, коли культурна

еліта столиці відпочивала в передмісті і дарувала

місцевим мешканцям свою творчість”.

У неділю фестиваль перемістився до столиці:

спочатку перед театром оперети для мешканців

столиці зіграв симфонічний оркестр Національ�

ної оперети, а вже у самому театрі “О�FEST”

завершив гала�концерт учасників.

На фестиваль приїхали артисти�вокалісти з

України, Росії, Австрії, Франції, Румунії, Литви,

Польщі, Хорватії, Казахстану, Азербайджану та

інших країн. Серед них світові зірки — солістка

Віденської опери Лєна Бєлкіна, соліст Маріїн�

ського театру, фіналіст Міжнародного конкурсу

“Бі�Бі�Сі” “Співак світу” Андрій Бондаренко. “Я

вперше у Києві. Це приголомшливе місто з чудо�

вою атмосферою та добрими людьми. Давно мрі�

яв побувати в Україні, моя дружина звідси родом,

і для мене це приємна подія,— поділився з “Хре�

щатиком” лауреат Першої премії конкурсу ім. Л.

Паваротті російський тенор Олексій Саяпін.—

Сьогодні опера потребує підтримки. В Росії дер�

жава починає звертати увагу на класичне мистец�

тво, розуміючи його важливу соціальну функцію,

в Європі ж ці традиції вже давно склалися, і опе�

ра має масштабні форми”.

Україну представляли солісти та симфонічний

оркестр Київського національного академічного

театру оперети, а також спеціальні гості — Олек�

сандр Пономарьов та Джамала. “На жаль, до

цього часу в нашій країні не було оперних фес�

тивалів, і це щастя, що нарешті ми його маємо,—

зауважила співачка Джамала.— У нас дуже спі�

воча нація. Багато наших виконавців прикраша�

ють театри Відня, Швейцарії, Італії, бо їм ніде

співати у своїй країні. На сцені я зустрічалася з

трьома однокурсниками: Оленою Арбузовою,

Оленою Бєлкіною, Андрієм Бондаренком, які

завітали на фестиваль. Після закінчення консер�

ваторії вони поїхали за кордон, тому що в нашій

країні зробити кар’єру оперного співака дуже

важко. Особисто для мене участь у фестивалі є

можливістю використати свої уміння, адже я за�

кінчувала консерваторію як оперна співачка, на

сцені виконую твори з мюзиклу, оперети і власні

композиції. Побільше б нам таких фестивалів,

які розвивають нашу молодь, даруючи чудову

музику”.

“На фестивалі “О�FEST” представлені надзви�

чайно сильні голоси з України та зарубіжжя, ко�

жен з яких має свою традицію. Ми запросили тих

вокалістів, яких знаємо, та звернулися до театрів,

щоб делегували нам своїх кращих артистів. Ми не

обмежувалися тільки Європою, взяли й Азію, бо

цікаво, як там співають, відображають своє мис�

тецтво,— розповів “Хрещатику” організатор фес�

тивалю, художній керівник Київського театру

оперети Богдан Струтинський.— Ми хочемо по�

казати, що музика об’єднує людей, адже в нашо�

му фестивалі брали участь не лише вокалісти, а й

поети; привернути увагу молоді до класики, а та�

кож дати співакам можливість почути один одно�

го, обмінятися досвідом. Надалі фестиваль буде

розвиватися, наступного разу плануємо предста�

вити і велику музичну виставу, по можливості

привозити різні проекти: мюзикли, оперні виста�

ви”

Всі барви українського живопису
У Києві представили кращі роботи вітчизняних митців 
за останні роки

Від такої кількості робіт на одній

виставці просто розбігаються очі.

Поруч з полотнами знаних та успіш�

них художників Анатолія Кривола�

па, Віктора Сидоренка, Миколи

Моргуна, Владислава Шерешев�

ського, Петра Лебединця, Віктора

Ковтуна, Олександра Дубовика, Іго�

ря Мельничука, Олександра Живо�

ткова виставляються не менш цікаві

живописні роботи інших митців. За�

гальна експозиція, на думку органі�

заторів, не акцентує на одному пев�

ному напрямку. Навпаки, її завдан�

ня — гідно презентувати все найва�

гоміше в галузі реалістичних на�

дбань наших художників, твори ав�

торів�експериментаторів у колорис�

тичному полі тощо.

“Виставки всеукраїнського форма�

ту проводяться у нас часто, але ця

присвячена саме живопису і дає уяв�

лення про усю сучасну гаму цього ви�

ду образотворчого мистецтва,—

розповів “Хрещатику” директор Ди�

рекції виставок Ігор Волощук.— До

нас надійшло понад 800 заявок з усієї

України, з яких експертна рада із зна�

них фахівців дуже прискіпливо віді�

брала 275 робіт. Відбір проводився за

надісланими авторами фотографіями

живописних полотен, створених за

останні три роки. Ми намагалися

зменшити кількість стандартних пей�

зажів та натюрмортів, хоча в першу

чергу брали до уваги професійну дос�

коналість і мистецьку якість запропо�

нованих робіт. Потужно на виставці

представлені роботи художників з

Києва, Харкова, Одеси, Закарпаття”.

Експертна рада відзначила також і

кращі роботи трієнале. Нагорода та�

кого рівня для будь�якого митця є

престижною і важливою. Гран�прі V

Всеукраїнської трієнале отримав

Іван Михайлов за триптих “На краю

землі”. “Я закінчив Національну

академію образотворчого мистецтва

і архітектури, навчався фундамен�

тальному живопису у Миколи Сто�

роженка,— розповів “Хрещатику”

переможець.— Моя робота, яка вже

виставлялася на персональній ви�

ставці, символізує вибір і три шляхи:

вгору, вниз і прямо в широкому ро�

зумінні”. Від директора Музею ро�

сійського мистецтва Юрія Вакулен�

ка Іван Михайлов отримав запро�

шення представити свої роботи в за�

лах музею до кінця року. Цікаво, що

призові місця у конкурсі посіли доч�

ки відомих художників, які гідно

продовжують традиції батьків: ла�

уреатом першої премії стала Ганна

Криволап за роботу “Стамбул”, а

другу премію отримала Олена Рижих

за “Жертвоприношення Авраама”.

V Все раїнсь а трієнале
“Живопис-2013”
Коли: до 30 червня
Де: Центральний б дино х -

дожни а (в л. Артема, 1-5,
Львівсь а площа)
Вхід вільний.

Перший фестиваль "O-FEST" завершився ала- онцертом за частю раїнсь их та зар біжних во алістів на
сцені столично о театр оперети

У Б дин х дожни а можна оцінити живописні полотна с часних митців, створені за останні три ро и

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У столичном Б дин х дожни а від рилася V Все ра-
їнсь а трієнале “Живопис-2013”, я а зібрала творчі
здоб т и наших х дожни ів за три ро и. В одном ви-
став овом просторі армонійно поєдналися твори зна-
них майстрів і молодих авторів різноманітних стилів,
жанрів і тем. Кожен відвід вач зможе оцінити стан с -
часно о раїнсь о о живопис та отримати естетичне
та емоційне задоволення.
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Спортивні новини

Гандбол. Збірна України припинила боротьбу 
за вихід до Чемпіонату світу
У неділю в столичном Палаці спорт відб вся матч-відповідь плей-

офф відбір ово о ци л Чемпіонат світ з андбол серед жіночих о-
манд. На ньом збірна У раїни про рала с перницям із Німеччини —
22:25 і б ла позбавлена шансів на потрапляння до спис часни ів сві-
тової першості. Перед національною збірною стояло досить непросте
завдання — після пораз и в Німеччині підопічним Леоніда Ратнера не-
обхідно б ло перема ати з різницею в 9 м’ячів. Матч почався більш ніж
вдало для раїно , я і на 5-й хвилині вели в рах н — 4:1. Втім, це б в
єдиний момент, оли в болівальни ів затеплилася надія на підс м о-
вий спіх. Досить с оро нім ені зрівняли рах но (11-а хвилина — 4:4),
а потім дов о в рі трималася рівнова а. Перший тайм наші с перниці
ви рали з мінімальною різницею — 10:11, а перева и в три м’ячі доби-
лися середині др о о тайм на 43-й хвилині — 14:17. Після цьо о нім-
ені навіть доводили свою перева до 5 олів (50-та хвилина — 17:22),
але рез льтаті задовольнилися перева ою “+3” — 22:25. Та им чином
збірна Німеччини ви рала два матчі плей-офф збірної У раїни із за-
альною різницею 12 мячів. Вітчизняні андболіст и вдр е поспіль
своїй історії не потрапили фінальн частин Чемпіонат світ

Вільна боротьба. Київщина прийняла 
всеукраїнський турнір
У селі Піс ів а (Київсь а обл.) відб вся все раїнсь ий юнаць ий т р-

нір з вільної боротьби на призи І оря Л ц ова. У зма аннях взяли
часть 110 спортсменів із 10 міст та селищ Київсь ої, Житомирсь ої,
Хмельниць ої областей і Києва. Переможницею в за ально омандном
залі стала оманда осподарів т рнір СК “Піс ів а”. Вона завоюва-
ла чотири на ороди, представни и Коростеня вибороли дві медалі,
спортсмени з Малина, Радомишля, Здвижів и та Києва — по одній

Шахи. В Дарниці провели дитячі змагання, 
присвячені річниці Конституції
В Дарниць ом Б дин дитячої та юнаць ої творчості “Дивоцвіт”

відб вся районний шаховий т рнір серед вихованців таборів відпочин-
з денним переб ванням, присвячений 17-й річниці Констит ції У ра-

їни. В зма аннях взяли часть діти ш іл район : № 160, № 255, № 280,
№ 289, № 296, Слов’янсь ої імназії. Підс м и т рнір : І місце — Де-
нис Харчен о (СШ № 296), ІІ місце — Ми ола Каращ (СШ № 289), ІІІ
місце — Оле сандр Кацан (СШ № 255)

Волейбол. В парку Дружби народів відбудуться
змагання KIEV SPARTAK OPEN
15—16 червня на території пар Др жби народів, “X-park” відб -

д ться зма ання з пляжно о волейбол KIEV SPARTAK OPEN за про ра-
мою Київсь ої місь ої спарта іади “Здоровий иянин”. Почато реєс-
трації часни ів о 8.00 15 червня, а офіційне від риття т рнір о
12.00

Температура +23°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 65 %

Температура +27°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 46 %

Температура +21°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 0 м/с

Вологість повітря 70 %

Прогноз погоди на 11 червня 2013 року

ОВНИ, від вас вима ається ма сим м ч йності, дипломатично-
сті, психоло ічної стабільності, аби зала одити всі неприємні мо-
менти спіл вання з родиною. Генетичні риси, спад овані від
пред ів, нині ратим ть основн роль, том шан йте фамільні тра-
диції, любіть рідний рай, поважайте національно- льт рні цінно-
сті, лопочіться про бать ів, дітей, наречених, тоді д х Родовод
транслюватиме вам пот жн енер ію для підживлення, сприяючи
зміцненню ровних з та ріпленню сімейно о тил .
ТЕЛЬЦІ, міння співпереживати, блис чий хист осподаря та

бажання пі л ватися про близь их стан ть запор ою життєвих
спіхів. Зроблене іншим добро повертатиметься б меран ом, пе-
реш оди зни н ть, вам пощастить знайти а тивних ділових поміч-
ни ів, по ровителів та реаліз вати зад мане.
БЛИЗНЯТА, шлях самоствердження стелений трояндами щас-

тя, сили фонтан ють, начальство, др зі, ділові омпаньйони по ро-
вительств ють, це золотий шанс (раз на 12 ро ів) для втілення
найзаповітніших зад мів! Не поспішайте від ривати нов сторін
своєї біо рафії. Поче айте з масштабними планами до завтра, а
сьо одні розберіться в своїх різноманітних бажаннях.
РАКИ, відпрацювання армічних сюжетів продовж ється... Ви

фонтан єте емоціями ( ніверсальне пальне для дій!), втім, пере-
живання мож ть стати надзвичайно сильними та либо ими, що іс-
тотно впливатиме на людей, сит ації. Збері айте залізний само-
онтроль, це вас д шевно з армоніз є і дасть можливість прод -
тивно сфо с вати сили та поч ття на он ретні справи з позитив-
ним рез льтатом.
ЛЕВИ, вас є вибір: мовч и страждати від нереалізованих вн т-

рішніх потреб, під одов ючи таємні страхи про майб тнє, або до-
пома ати іншим, але ні в я ом разі не нав’яз йте свою допомо ,
а че айте, оли вас про це попросять. Тоді в лючайтеся і підтри-
м йте бідолах д шевно, матеріально.
ДІВИ, доля міняє ваш страте ічн лінію, фаховій сфері йде

форт нний процес “перезавантаження”, ви ба ато чо о ще не зна-
єте, інформація обмежена, том не б д йте лобальних планів, т-
римайтеся від п блічно о озв чення. Не ре оменд ється вст пати
на нов посад , давати обіцян и, ладати ділові онтра ти, сер-
йозно про щось домовлятися.
ТЕРЕЗИ мають шанси добитися спіх професійній сфері, але

не роз олош йте свої наміри, робіть зад мане тихо, с р п льозно
спрямов ючи тр довий ент зіазм на олтар ар’єрних здоб т ів. В
разі розбіжностей важливих питаннях апелюйте до д шевних
стр н ерівництва. Я що припе ло, можете настрахати шефа, що
звільнитеся, і написати заяв , це матиме ма ічн дію: боячись
втратити дос онало о фахівця та харизматично о лідера, вас
зрештою почн ть висо о цін вати й під ть наз стріч вимо ам.
СКОРПІОНИ, день промайне на тлі різнобарвних ч ттєвих пере-

живань, пов’язаних із подорожами, вищою освітою, релі ією, полі-
ти ою, юридичними справами. А ос іль и це ваша рідна стихія,
можна сподіватися на трі мфальний прорив напрям ах, я і вас
либо о ці авлять. Вчіться приймати самостійні рішення, б ти іні-
ціативними, з одж ючи власні та ч жі інтереси.
СТРІЛЬЦІ, цілеспрямованість — ось люч до надзвичайно о

спіх справах. Я що всередині ипить термоядерний емоційний
реа тор, знайте: ви можете створити дов ола попелище або спря-
м вати той олосальний вн трішній потенціал на он ретні справи.
КОЗЕРОГИ, я діловий соратни ви сама дос оналість, всьо-

м ладні йти на пост п и, врахов ючи ч жі інтереси (про власні теж
не заб вайте), що сприятиме отриманню взаємови ідно о рез ль-
тат . Гасіть анта онізм, не тисніть на співбесідни ів, шлюбних об-
ранців, ожен має право на власн д м , жорст о збері аючи по-
зитивний емоційний резонанс. Можете наля ати несл хнян поло-
вин розл ченням, що матиме позитивний вплив, і омпроміс
переможе.
ВОДОЛІЇЇ, тр довий фронт потреб є ваших емоційних та енер-

етичних інвестицій, ви ладайтеся на всі “сто”, не пожал єте —
все о питься сторицею я вдома, та і на сл жбі. За нові зобов’-
язання не беріться. На сердечних теренах розпочався період ар-
динальних змін (до 21 червня), романтичні імп льси не дають спо-
ою, штовхаючи до ам рних за лів, одна нині доля ставить перед
вами висо е завдання: знайти др а й оханця в одній іпостасі, де
д ховне і плотсь е злилося в один л бо .
РИБИ асоціюватим ться зі с рип ою, я ій потрібен майстер-

ний с рипаль, здатний озв чити в серці мелодію Небесної Любо-
ві. Втім, бережіться романтичних шахраїв. Я що хтось із зали-
цяльни ів чи пасій лянеться вічном оханні, не вірте — вішає
ло шин на в ха! В чом з одом впевнитеся. А ось під рідним да-
хом вир ють бла одатні зміни. Славте Всевишньо о за щасливе
сімейне ніздо!

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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ранок день вечір

Українці показали характер
Національна збірна з футболу у надважливому матчі розгромила
команду Чорногорії
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У р пі Н відбор до Чем-
піонат світ з ф тбол
відб лося протистояння за
частю національної збір-
ної У раїни. У лючовом
для себе матчі підопічні
Михайла Фомен а на виїз-
ді спромо лися завдати
пораз и лідер р пи збір-
ній Чорно орії. Попри два
вил чення с ладі вітчиз-
няних ф тболістів, їм вда-
лося забити 4 оли, нато-
мість осподарів не
знайшлося жодних ар -
ментів, аби відповісти. У
підс м рах но 4:0, і
У раїна повертається бо-
ротьб за вихід до Чемпіо-
нат світ Бразилії.

Перед матчем українська збірна

опинилася в такій турнірній ситу�

ації, що матч проти Чорногорії на�

бував особливого значення. Після

п’яти поєдинків “жовто�блакитні”

займали четверте місце в групі, від�

стаючи від Чорногорії на шість

очок. Щоправда, у України була од�

на гра в запасі, але навіть вона не

могла б скоротити чимале відста�

вання. У першій зустрічі між цими

збірними Чорногорія здобула міні�

мальну перемогу.

У цьому протистоянні наставник

вітчизняної команди Михайло Фо�

менко вирішив зіграти з одним но�

мінальним нападником Романом

Зозулею. Варто відзначити появу з

перших хвилин натуралізованого

українця Едмара з харківського

“Металіста”. Незважаючи на те, що

турнірне становище зобов’язувало

нашу збірну виступати першим но�

мером, гості зовсім не поспішали

нав’язувати чорногорцям свою гру.

Лише на 10�й хвилині українці ство�

рили перший гольовий момент. Гол�

кіпер команди Чорногорії не зміг

утримати м’яч в руках, відбивши йо�

го на Дениса Гармаша, однак дина�

мівець не зміг скористатися пода�

рунком місцевого воротаря.

Відповіді у виконанні збірної Чор�

ногорії були більш небезпечними.

Спочатку Іван Кецоевіч ледь не

замкнув флангову передачу з лінії во�

ротарського майданчика, а потім

Мірко Вучініч не зумів реалізувати

вихід один на один з Андрієм Пято�

вим, пробачивши українську збірну

за провал в обороні. На 28�й хвилині

Євген Коноплянка відзначився клас�

ним ударом по воротах, але голкіпер

Младен Божович врятував свою

команду. Практично зразу ж Андрій

Ярмоленко мав забивати гол, але йо�

го удар прийшовся точно в штангу

воріт суперника. Кінцівку першого

тайму обидві команди могли записа�

ти у свій пасив. Спочатку Стеван Йо�

ветіч отримав пошкодження, після

якого йому потрібна була заміна, а

потім збірна України залишилася

вдесятьох. Роман Зозуля не упорався

з нервами, штовхнувши гравця

чорногорців ліктем у груди. Той зорі�

єнтувався і відразу ж схопився за об�

личчя, змусивши головного арбітра

матчу видалити українського фор�

варда. Здавалося, що за такої гри за�

лишення в меншості могло суттєво

вплинути на вдалий результат для

вітчизняних футболістів.

Однак все сталося з точністю до

навпаки, і це видалення не зломило

команду, а навпаки її об’єднало. Уже

на 52�й другій хвилині наші

футболісти  вийшли вперед після то�

го, як Денис Гармаш вдало зіграв на

добиванні після удару партнера по

київському “Динамо” Андрія Ярмо�

ленка. Чорногорці стали нервувати,

що призвело до видалення на 66�й

хвилині. Володимир Волков отри�

мав другу жовту картку, тим самим

вирівнявши склади. Приблизно з

70�ї хвилини зустріч пішла букваль�

но “від ножа”. Вітчизняна збірна

зрозуміла, що суперник втратив

контроль над грою, і спробувала

здійснити справжню навалу на во�

рота господарів. Як результат, на 77�

й хвилині Євген Коноплянка зробив

рахунок 2:0. А через 4 хвилини Чор�

ногорія залишилася удев’ятьох. На

85�й хвилині Артем Федецький зро�

бив рахунок 3:0, його навіс раптово

перетворився на гол. А фінальну

крапку поставив Роман Безус в до�

даний арбітром час, довівши раху�

нок до непристойного. Ця перемога

повертає українську збірну в гонку

за потрапляння на Чемпіонат світу і

розвінчує міф про непереможність

чорногорської збірної. Після матчу

один з найактивніших футболістів у

складі збірної України динамівець

Андрій Ярмоленко розповів: “Ми

налаштовувалися на перемогу, але

того, що буде такий результат —

4:0, — не очікував ніхто. Гра була

рівна до першого м’яча, який ми за�

били. А потім вони розкрилися, і у

нас з’явилися зони. Це те, що нам

було потрібно. Після вилучення у

перерві тренер сказав, що нічого

страшного не сталося, просто по�

трібно допрацювати і за того хлоп�

ця. Потрібно було більше допомага�

ти в центральній зоні, зміщуватися.

А ще просто більше бігати на фут�

больному полі, і це робили усі 10

футболістів”
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Цей день в історії 11 червня

1742 — амери анець Бенджа-
мін Фран лін винайшов хонн
плит
1888 — Києві на Софійсь ій

площі з на оди свят вання 900-
річчя прийняття християнства від-
рито пам'ятни Бо дан Хмель-
ниць ом
1889 — Джон Перді і Джеймс

Сад вар з Вашин тона винайшли
с ладаний стілець
1910—народився Жа Ів К сто,

видатний франц зь ий о еано-
раф, мандрівни , винахідни а -
валан а
1965 — Рада Міністрів У раїни

затвердила положення про ство-
рення Донець о о державно о ні-
верситет (нині ДонНУ)
1992 — Києві від рився

Міжнародний єврейсь ий
Соломонів ніверситет

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

морсь е
ч довись о
(Біблія)

видатний р.
омпозитор,

фоль лорист

вавилонсь ий
бо неба Х

рошова
одиниця
Бол арії

прито а
Березини

різ ий сильний
поштовх Р

ярова зла ова
льт ра

нова е ономіч-
на політи а

франц. живо-
писець, "Р ан-
сь ий собор"

рошова оди-
ниця США Е

вис шена
трава

до овір, па т

нота

матрос
Т реччині

малень і
дівчат а і
хлопчи и Щ

чоловіче ім’я
(святий)

шлях, пара-
лельний до лінії

фронт А
бездо анний
зовнішній
ви ляд

т н с

давня назва
Вол и

олюча росли-
на

офіцер в оза-
чих війсь ах

життєва
а тивність

нафтове
мастило для

парових машин

візни -тор о-
вець в У раїні
XV-XIX ст.

одиниця іль-
ості інформа-

ції Т
механічний

м зичний ящи
назва селян

Т ві И
р х оловою,
воля, на аз

р. поет,
"Вишиван а",
"Мрія", "Сміх"

олова
м ніципалітет

самець орови К

Артем Федець ий (лівор ч) та Денис Гармаш радіють першом ол ворота збірної Чорно орії


