
Кращому Києву бути
У місті за останні три роки була реалізована низка інфраструктурних, 
соціальних та культурних проектів

Звітувати перед громадою — обов’язок

будь�якого очільника міста. Про це під

час зустрічі з журналістами заявив голова

КМДА Олександр Попов. “Виповнилося

три роки, як я був призначений на робо�

ту в київську адміністрацію, і, безумов�

но, це термін, який потребує певного зві�

ту. Адже усе, що ми робимо, ми робимо

для киян і разом із ними”,— зазначив

Олександр Попов.

Одним із основних досягнень голова

КМДА називає розробку та затверджен�

ня Стратегії розвитку Києва до 2025 року,

яка стала справжнім фундаментом для

оновлення столиці та окреслила основні

напрямки поступу. Зазначимо, що у до�

кументі враховано понад 4 тисячі пропо�

зицій від мешканців міста.

Транспортне благополуччя киян

Так, у рамках реалізації Стратегії вже є

й певні досягнення. Зокрема розпочало�

ся вирішення транспортних проблем —

з’явилися нові розв’язки та дороги. Се�

ред них — оновлений проспект Миколи

Бажана, Жулянський шляхопровід та Пі�

шохідний міст, введено в експлуатацію

Гаванський та Дарницький мости. З’яви�

лися у місті й 4 транспортні розв’язки —

на Московській площі, на примиканні

проспекту Науки до Столичного шосе,

на мосту Патона, на примиканні Дніп�

ровського узвозу до Набережного шосе.

Полегшують життя автомобілістам і дві

нові естакади — біля мосту Метро та на

Поштовій площі. Також запрацювали

відреконструйовані аеропорт “Київ” та

автостанція “Видубичі”.

Подбали і про зручність для пасажи�

рів. Завдяки розпочатій модернізації

громадського транспорту містом курсує

166 нових автобусів, 97 тролейбусів та 13

трамваїв. Окрім того, було реконструйо�

вано 2 лінії швидкісного трамваю та роз�

почала перевозити пасажирів міська

кільцева електричка. До слова, Борща�

гівська лінія трамваю перевезла 92 млн

пасажирів. Як відмітив Олександр По�

пов, таке глобальне оновлення вже дало

позитивні результати — вдалося змен�

шити кількість маршрутних таксі, тож,

за підрахунками фахівців, нині послуга�

ми комунального громадського транс�

порту користується на 300 тисяч осіб на

добу більше.

Зазнала позитивних змін і столична

підземка. Так, за три роки було відкрито

п’ять нових станцій метрополітену Куре�

нівсько�Червоноармійської лінії. Завер�

шальна для цієї гілки станція “Теремки”

при стабільному фінансуванні буде здана

до Дня Незалежності. Цьогоріч розпоч�

нуть зводити і довгоочікуване метро на

Троєщину. За словами голови КМДА

Олександра Попова, наразі місто розгля�

дає три варіанти фінансування будівниц�

тва четвертої гілки. За прогнозами очіль�

ника міськадміністрації, перша черга — а

це дві станції на правому березі, дві на

Подільсько�Воскресенському мосту та

станція “Райдужна” на лівому березі —

може бути здана вже за два роки.

Зупинятися на досягнутому не зби�

раються. Вже до кінця року на вулиці

міста вийде 90 нових тролейбусів. Нала�

годжує Київ і виробництво власних од�

но� та трисекційних трамваїв. А вже за 2�

3 місяці киянам презентують перший

електроавтобус власне столичної збірки.

Модернізовані тепломережі 
та квітучі вулиці

Розпочало місто і роботи з оновлення

інженерних мереж. Протягом останніх

років на ці цілі було інвестовано 600 млн

грн. Продовжуватимуть таку роботу і на�

далі, адже мережі міста зношені на 80 %.

Намагається влада повернути Києву і

звання найзеленішої столиці. Так, цього

року на вулицях міста висадять рекордні

15 млн квітів, серед них 1 млн троянд — у

рамках започаткованої головою КМДА

акції “Кожному киянину по троянді”.

Загалом же за три роки у столиці Укра�

їни з’явилося багато нових парків та

скверів, зокрема парк Кіото, Алея сакур,

сквер у Квітневому провулку, зона відпо�

чинку на Теремках.

Посилення соціального захисту
та медичної допомоги

Як зазначив голова КМДА Олександр

Попов, серйозні кроки місто зробило і

стосовно забезпечення соціального за�

хисту громадян. Так, попри перепетії з

прийняттям бюджету міста на цей рік,

була забезпечена виплата 20�відсоткової

надбавки до зарплати медикам та освітя�

нам. Окрім того, запроваджено проект

“Картка киянина”. На сьогодні соціаль�

ний пластик вже отримало 60 тисяч ки�

ян, а до кінця року заплановано видати

ще 425 тисяч. Зазначимо, що картка дає

змогу скористатися правом пільгового

проїзду в метро, знижками в аптеках КП

“Фармація”, а також отримати знижки у

кількох торговельних мережах міста.

Протягом цього часу була започатко�

вана і поширена на всю територію міста і

медична реформа. Так, у Києві з’явилося

понад 100 амбулаторій, що дало змогу

наблизити лікарську допомогу до паці�

єнта.

Окрім того, було відкрито другий кор�

пус Центру дитячої кардіології та кардіо�

хірургії та сучасний перинатальний

центр європейського зразка.

Велику роботу місто провело і з забез�

печення маленьким киянам належних

умов для розвитку. Так, у Києві було по�

будовано та капітально реконструйова�

но 5 шкіл, відновлено роботу та зведено

30 дитячих садків. Це дозволило створи�

ти 5 тисяч місць у ДНЗ. До 1 вересня

цього року в столиці запрацює ще 20 са�

дочків та 4 тисячі нових місць. Для по�

кращення якості знань був прийнятий і

“Столичний стандарт освіти”. А спортс�

менам та прихильникам активного спо�

собу життя повернуто Легкоатлетичний

манеж.

Культурне обличчя столиці

За три роки в місті було реалізовано і

низку культурних проектів. Зокрема сто�

лиця нарешті отримала власний Музей

історії Києва, а також Музей шістдесят�

ництва. Мають змогу кияни та гості сто�

лиці прогулятися і оновленим Андріїв�

ським узвозом, який заслужено носить

звання київського Монмартру.

У планах — облагородити і Дніпров�

ські схили. Уже розпочато проект зі ство�

рення пішохідної зони від Контрактової

площі до музею ВВВ. У рамках ініціативи

планується створити Алею Соборності,

яка стане символом національної єдно�

сті.

Зупинено у Києві і низку скандальних

забудов, зокрема влада та громада спіль�

но відстояли Пейзажну алею та прибу�

динкові території на вул. Анни Ахмато�

вої, 43�А.

Крім інфраструктурних та соціальних

проектів, київська влада повертає у влас�

ність громади протизаконно приватизо�

вані стратегічні підприємства й земельні

ділянки. За словами очільника столиці,

під контроль міста повернуто такі під�

приємства, як “Київміськбуд” і “Київе�

нергохолдинг” (“Київенерго”, “Київгаз”

і “Київводоканал”) та ухвалено рішення

про повернення у власність столичної

громади понад 3 тисячі гектарів землі
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Держфінінспекція столиці 
від початку року відшкодувала
втрат майже на 21 млн грн
Фахівці Держфінінспе ції в місті Києві протя ом січ-

ня-травня 2013 ро забезпечили с нення пор шень,
що призвели до втрат фінансових і матеріальних ре-
с рсів, на с м майже 21 млн рн. Зо рема до бюдже-
тів сіх рівнів та бюджетних станов додат ово на-
дійшло майже 4 млн рн. Неза онних витрат відш о-
довано на с м понад 10,7 млн рн. За рез льтатами
онтрольних заходів ерівни и місцевих ор анів вла-
ди, підприємств, станов та ор анізацій прийняли 90
правлінсь их рішень. Та , за вчинені фінансові пор -
шення до адміністративної відповідальності притя н -
то 162 посадові особи. У 19-ти випад ах до об’є тів,
щодо я их виявлені пор шення, застосовано фінансо-
ві сан ції ви ляді з пинення операцій з бюджетними
оштами. Чотирьом становам зменшено бюджетних
призначень на с м 300 тис. рн. О рім то о, за мате-
ріалами ревізій та перевіро правоохоронні ор ани
розпочали 33 дос дові розслід вання. Для забезпе-
чення ма симально о відш од вання втрат фінансо-
вих та матеріальних рес рсів до с д пред’явлено 23
с дові позови на с м понад 53 млн рн. З метою за-
побі ання та протидії ле алізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, до Державної сл жби
фінансово о моніторин надіслано відомості про ви-
явлені фінансові операції, що підля ають фінансовом
моніторин , на с м майже 58 млн рн

У Святошинському районі 
реконструюють котельню
На в лиці Котельни ова, 7/13 Святошинсь ом

районі ре онстр юють отельню. Відповідне розпо-
рядження підписав олова КМДА Оле сандр Попов.
З ідно з до ментом, замовни ом робіт з ре он-

стр ції об’є т визначено ом нальне підприєм-
ство “Дире ція з апітально о б дівництва та ре он-
стр ції “Київб дре онстр ція”. Та , КП дор чено
визначити підрядн ор анізацію для ви онання ро-
біт з ре онстр ції в становленом поряд , забез-
печити розроб і затвердження прое тно- ошто-
рисної до ментації та забезпечити ви онання робіт
з ре онстр ції, омпле тацію необхідним облад-
нанням і введення в е спл атацію отельні вста-
новленом поряд . Замовни робіт під час ла-
дання до овор підряд повинен передбачити мо-
ви щодо надання підрядни ом арантій я ості ви о-
нання робіт та встановити арантійні стро и е с-
пл атації отельні. За важимо, що після завершен-
ня робіт все майно б де зараховане до ом нальної
власності територіальної ромади міста з подаль-
шою передачею володіння та орист вання ПАТ
“Київенер о”

Музей історії рухомого складу 
залізничників відвідало майже 
10 тис. осіб
Вистав овий майданчи історії р хомо о с лад

Південно-Західної залізниці, що знаходиться на те-
риторії во зально о омпле с Київ-Пасажирсь ий,
же відвідало майже 10 тис. осіб, том числі 2 тис.
дітей. Особливою поп лярністю серед пасажирів
орист ється ретро-поїзд. Просл хавши ці ав роз-
повідь під час рс вання е с рсійно о т р , від-
від вачі мають змо о лян ти залізничн техні ,
створен за мин лі десятиліття, отримати вито на
ретро-поїзд. За ініціативи працівни ів во зально о
омпле с Київ-Пасажирсь ий, на території вистав-
ово о майданчи а для іноземних відвід вачів про-
водиться е с рсія за частю пере ладача. А за
словами співробітни ів, та их е с рсантів чимало.
Слід зазначити, що й місце розташ вання вистав-
ово о майданчи а досить зр чне для подорож ю-
чих. Я що відправлення поїзда треба че ати понад
дві одини, подорожани мають на од ознайоми-
тись із історичною е спозицією, потрапивши на
майданчи , що пор ч із 14-ю олією, повідомили
"Хрещати " в прес-сл жбі ПЗЗ

ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО 

ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

За рез льтатами соціально-е ономічно о розвит др ом
півріччі 2010 ро серед міст У раїни, Київ зайняв 26-те місце.
Цю невтішн статисти вдалося виправити, і от вже три ро и
поспіль всіх подібних рейтин ах столиця нашої держави лі-
дерах. І першість иївсь а влада віддавати не збирається,
адже попри с ладні мови, в том числі й з фінанс ванням,
Київ продовж є а тивно розвиватися всіх сферах. Про здоб -
ті дося нення та реалізовані прое ти за три ро и с часної істо-
рії столиці У раїни під час підс м ової прес- онференції розпо-
вів олова КМДА Оле сандр Попов.

Голова КМДА Оле сандр Попов представив арт Києва, на я ій стріч ами позначено інфрастр т рні, соціальні та льт рні об`є ти, що з`явилися місті протя ом останніх трьох ро ів

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А



2

МІСТО
Хрещатик 18 червня 2013 року

Новини

Освітяни столиці проведуть 
героїко�патріотичний зліт
19 червня Національном м зеї-заповідни “Битва за Київ 1943

році” селі Нові Петрівці відб деться ерої о-патріотичний зліт ерівни-
ів навчальних за ладів Києва в рам ах а ції освітян столиці “Галерея
вели их перемо ”. Захід розпочнеться з церемонії вшан вання пам’яті
ероїв битви за Київ, я ій візьм ть часть ерівництво КМДА, началь-
ни и правлінь освіти РДА, ерівни и навчальних за ладів столиці,
представни и Національної ор анізації с а тів У раїни та почесні ості.
Крім то о, про рамі зльот передбачено проведення е с рсій, он-
рси (істори о- раєзнавчий, подолання “См и переш од”), спортив-

но-т ристичні зма ання оманд- часниць, при от вання їжі польових
мовах, а та ож ала- онцерт “Пісні нашої Перемо и”.
Наразі Департамент освіти і на и, молоді та спорт відновлює тра-

дицію проведення місті ерої о-патріотичних зльотів ерівни ів на-
вчальних за ладів, основним завданням я их є вшан вання подви на-
род ВВВ 1941–1945 ро ів, відзначення 70-річчя визволення столиці
У раїни від фашистсь их за арбни ів рам ах а ції освітян столиці “Га-
лерея вели их перемо ”.
За алом навчальних за ладах столиці діє 77 м зеїв історично о про-

філю, що висвітлюють події 1941–1945 рр. На базі ш ільних м зеїв про-
водиться пош ова робота, ор анізов ються з стрічі з ветеранами

Забудовник сплатить 706 тис. грн за знесення 
дерев біля парку Рильського
Про рат рою Голосіївсь о о район під отовлено позов про стя нен-

ня з приватно о заб довни а 706 тис. рн відновної вартості зелених на-
саджень, я і б ли самовільно видалені на ділянці навпроти пар імені
Ма сима Рильсь о о. Про рорсь ою перевір ою встановлено, що Ки-
їврадою 2009 році земельна ділян а пров. Радянсь ом Голосієві
б ла надана власність фізичній особі для б дівництва житлово о б -
дин . На зазначеній території знаходилися зелені насадження, я і
зв’яз із б дівництвом підля али видаленню. З ідно з виснов ом КО
“Київзеленб д”, відновна вартість рослин становила майже 706 тис. рн,
я і землевласни мав сплатити до місь о о бюджет під час передачі ді-
лян и йом власність.
Одна , не сплативши зазначених оштів, власни землі самовільно

знищив розміщені на ній дерева та щі, а в подальшом ще й отримав
правовстановлюючі до менти на ділян .
У позові до Голосіївсь о о райс д про рат ра вима ає зобов’язати

землевласни а відш од вати відновн вартість зелених насаджень та
сплатити штраф за їх самовільне знесення.
Крім то о, я же повідомлялося, за фа том неза онної видачі онтро-

лерами до ментів на право власності на землю пров. Радянсь ом
про рат рою Голосієва б ло розпочато римінальне провадження

Цифра дня

79 300 000 
гривень – на таку суму виконано робіт із капітального ремонту
столичними будівельниками в січні–квітні 2013 року
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Київенерго інвестує в електропостачання 
Подолу та центру Києва 
близько 200 млн грн
Інвестиції б д ть направлені на ре онстр цію та збільшення по-

т жності підстанції 35/10 В “Оленівсь а”, що б ла введена в е спл -
атацію ще 1974 році.
У зв’яз зі збільшенням споживання еле троенер ії в діловом

центрі столиці ре онстр ція ПС “Оленівсь а” зі збільшенням її ла-
с напр и до 110 В та пот жності з 22 до 56 МВт дозволить вже з
2014 ро забезпечити додат ове приєднання нових споживачів
район Подол та центральної частини столиці, підвищить надій-
ність еле тропостачання споживачів, том числі нової лінії метро
на житловий масив Троєщина (Подільсь о-Вос ресенсь а лінія мет-
рополітен ).
Зазначимо, що інвест вання за прое том здійснюється в іль а

етапів.
“Київенер о планомірно продовж є оновлювати енер етичн ін-

фрастр т р міста, відповідно до схеми перспе тивно о розвит
міста та страте ії омпанії, підвищ ючи надійність роботи обладнан-
ня, я е вичерпало свої нормативні стро и е спл атації. Ре онстр -
ція подільсь о о енер ов зла б де здійснюватись паралельно з ви-
онанням робіт ще по іль ох прое тах з модернізації еле тричних
підстанцій, я і мають страте ічне значення для забезпечення енер е-
тичних потреб столиці”,— на олосив ендире тор ПАТ “Київенер о”
Оле сандр Фомен о

“Київводоканал” проводить “уроки води” 
у дитячих таборах
Фахівці ПАТ “АК “Київводо анал” провели вже др з стріч з діть-

ми, я і наразі відпочивають літньом таборі на базі санаторію-про-
філа торію “Хвиля” (с. Зазим’я). Зо рема роз азали дітям про влаш-
т вання домашніх систем водопостачання та провели “Уро води”.
З о ляд на те, що більшість з відпочиваючих — сироти та діти з

ба атодітних сімей, оловною метою з стрічі стало сприяння соці-
альній адаптації дітей та підліт ів, а та ож розширення їх світо ляд
та ознайомлення з ці авин ами нав олишньо о середовища.
Та , ході “Уро води” дітям роз азали про різн я ість води, про-

ілюстр вавши вист п яс равою презентацією. Крім то о, хлопці і дів-
чата подивились 15-хвилинний до ментальний фільм “Вито и циві-
лізації”, в я ом йдеться про історію вини нення і розвито аналіза-
ції.
Та ож фахівці столично о водо осподарства розповіли дітям про

інженерні ом ні ації б дин ах. Після цьо о діти на дея ий час пе-
ретворились на слюсарів-пра ти антів, і всі, хто бажав, потримали в
р ах той чи інший пристрій та ознайомились із їх ви ористанням.
Наст пні пізнавально-пра тичні заняття відб д ться 19 червня в

дитячом оздоровчом центрі “Слав тич”

Голосіївці організують два ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в правлінні вн трішньої тор івлі та по-

б т , 18 червня Голосіївсь ом районі столиці відб д ться два сіль-
сь о осподарсь их ярмар и.
Зо рема вівторо тор ватим ть на в л. Деміївсь ій, 35-41,

просп. На и, 88.
На ярмар ах споживачам запропон ють різноманітні прод ти хар-

ч вання, я і до столиці привезли з різних точ ів У раїни за цінами,
що на 10–15 % нижчі від рин ових

"Лікнеп" для медиків
Лікарі з пілотних районів розповіли колегам про переваги реформи
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

У рам ах впровадження
медичної реформи сто-
лиці тривають систематич-
ні з стрічі з меди ами.
Та , днями заст пни о-
лови КМДА Ві тор Корж та
дире тор Департамент
охорони здоров’я Віталій
Мохорєв поспіл валися із
сімейними лі арями, педі-
атрами і терапевтами сто-
лиці. Своїм досвідом з о-
ле ами ділилися і лі арі,
я і же рі працюють в
мовах реформи.

Під час зустрічі обговорювали

переваги роботи лікарів первинної

ланки на прикладі пілотних Дар�

ницького та Дніпровського райо�

нів. Мова йшла також про те, як на

практиці організовано роботу цен�

трів медико�санітарної допомоги та

які функції будуть виконувати кон�

сультаційно�діагностичні центри,

що протягом року запрацюють у

кожному районі Києва.

“Наразі у пілотних Дарницькому

та Дніпровському районах напра�

цьований значний досвід роботи

первинної ланки нової системи

охорони здоров’я. Безумовно, на

шляху впровадження медичних ре�

форм виникали проблеми, але за�

вдяки спільній роботі сьогодні сто�

лиця має чітко визначені механізми

реалізації завдань Президента

України. Водночас ми розуміємо,

що для успішного реформування

медичної сфери одним із найголов�

ніших чинників є взаєморозуміння

між лікарями, а також поінформо�

ваність пацієнтів. Переконаний,

що налагодження активного діало�

гу у професійному колі є запорукою

поступального та еволюційного пе�

реходу до нової системи медичної

допомоги, у центрі якої потреби та

інтереси кожного мешканця столи�

ці”, — зазначив Віктор Корж.

Як зауважив директор профіль�

ного департаменту Віталій Мохо�

рєв, досвід упровадження медичної

реформи в пілотних районах пока�

зав, що зарплата сімейних лікарів в

умовах реорганізації первинної

ланки зростає майже вдвічі. Для

стимулювання працівників пер�

винної ланки у бюджеті Києва на

2013 рік передбачено 100,9 мільйо�

на гривень. Зазначені кошти при�

значені для виплати надбавок за об�

сяг та якість.

Він також зазначив, що одним із

найбільш позитивних результатів

реформування первинної ланки є

збільшення оплати праці медиків.

Так, за даними Департаменту охо�

рони здоров’я, зарплата у лікарів

зросла від 3 797 до 5 621 грн, а зар�

плати середнього медперсоналу

збільшились з 3 031 грн до 5 245

грн. Очікується, що зарплати ліка�

рів Деснянського та Святошин�

ського районів зростуть з

2 810–3 188 грн до 5 200 грн, або на

85 %. Середній медперсонал отри�

муватиме заробітну плату, більшу

на 84,3 %, тобто не менше 4 200 грн.

Це значно більше, ніж аналогічні

суми в інших пілотних регіонах

країни.

“Однією із найбільших проблем,

з якими нам довелося зіштовхну�

тись, була недовіра пацієнтів, що в

результаті реформи вони зможуть

отримувати якісну допомогу, — роз�

повів керівник Центру первинної

медико�санітарної допомоги № 4

Дніпровського району Руслан Ста�

сула. — Проте за рік роботи нам

вдалося розвіяти сумніви людей”.

Цікаво, що спочатку несприйнят�

тя реформи виникало і у самих ме�

диків. Лікарі та медсестри побоюва�

лися скорочень, надмірного наван�

таження, непорозумінь із пацієнта�

ми. Проте найбільш показовим Рус�

лан Стасула вважає той факт, що на

сьогодні в амбулаторіях, підпоряд�

кованих центру, нема проблем із

кадрами — лікарі прийшли з інших

районів. Велику роль зіграло і те,

що у медиків у рази зросла зарплата.

Крім того, серед стимулів, які пе�

редбачає для лікарів медична ре�

форма,— вирішення житлових пи�

тань. А ще лікарям�терапевтам, пе�

діатрам та медичним сестрам пер�

винної ланки надано право без�

коштовного проїзду у міському ко�

мунальному транспорті.

Водночас міська влада готує про�

ект рішення Київради щодо затвер�

дження програми “Місцеві стиму�

ли” на 2013–2016 роки

Киян заохочують 
не купувати підробок
Через контрафактну продукцію Україна недоотримує мільярди євро
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Дитячі і раш и, осмети а, одя та
навіть прод ти харч вання — с ла-
дається та е враження, що в У раїні
навчилися підробляти все. Пробле-
ма підробо та піратства не нова й
же стала спільною для ба атьох
раїн світ . Фахівці пере онані, по-
бороти та е анебне явище можна
лише через просвітниць робот з
населенням, зо рема завдя и Дням
боротьби з підроб ами та пірат-
ством в У раїні. Чер ова а ція проти
підробо відб лась і в Києві.

Як зазначають організатори, основна мета ак�

ції — показати мешканцям міста важливість забез�

печення захисту прав інтелектуальної власності та

підтримки вітчизняного виробника, а також необ�

хідність підвищення обізнаності українського су�

спільства стосовно негативних наслідків, пов’яза�

них із виробництвом та збутом контрафактних і пі�

ратських товарів для кожного громадянина окремо

та економіки держави загалом.

На актуальності заходу та важливості вирішен�

ня проблеми наголошує й перший заступник го�

лови КМДА Анатолій Голубченко. “Ця проблема

впливає на розвиток промисловості столиці, адже

охоплює майже усі пріоритетні види економічної

діяльності у місті — фармацію, харчову, легку

промисловість та ІТ�технології,— зазначив Ана�

толій Голубченко.— Негативні світові економічні

наслідки від споживання контрафактних товарів

оцінюються у 700 мільярдів євро, для України —

майже у мільярд”. Зауважимо, ці втрати включа�

ють також збитки від несплати податків та недо�

отримання прямих іноземних інвестицій, підви�

щення витрат держав на правоохоронні заходи та

охорону здоров’я.

Врегулювати ситуацію уже не один рік намагаю�

ться правоохоронці, митники, служба інтелекту�

альної власності тощо. Так, з 2012 року на митно�

му кордоні посилили контроль за об’єктами з ре�

єстру прав інтелектуальної власності. Стали знач�

но жорсткішими і покарання за їх порушення. “З

початку цього року відкрито 1 589 кримінальних

проваджень за фактом вчинення кримінальних

правопорушень, пов’язаних

із порушенням прав інте�

лектуальної власності, у то�

му числі 791 кримінальне

провадження за фактом по�

рушення авторських та су�

міжних прав”, — розповів

заступник начальника відді�

лу Державної служби бо�

ротьби з економічною зло�

чинністю МВС України Ан�

дрій Чигарських.

Попри всі намагання протидії підробкам на рин�

ку України, за неофіційною статистикою, їх кіль�

кість щороку збільшується. Основна причина — за�

требуваність, люди самі купують підробні товари,

адже вони значно дешевші. Хоча ціна й нижча, але

невідомо, з якої сировини виготовлений товар. Фа�

хівці наголошують, що більшість

таких речей небезпечні для здо�

ров’я, зокрема алкоголь, лікарські

препарати, агрохімія та інше.

Вирішення проблеми експерти

бачать у просвітницькій роботі,

тому й провели днями під стіна�

ми міської адміністрації соціаль�

ні заходи під гаслом “Я купую

справжнє! Я не купую підро�

бок!”, де усім охочим розповіли

чимало цікавого про права інте�

лектуальної власності. У майбутньому ж агітацій�

ну роботу планують поширювати через соціальні

мережі, аби закликати молодь купувати якісний

товар

Для стимулювання працівників первинної ланки 
у бюджеті Києва на 2013 рік передбачено 

100,9 мільйона гривень. Зазначені кошти призначені
для виплати надбавок за обсяг та якість

Негативні світові
економічні наслідки 

від споживання
контрафактних товарів

оцінюються 
у 700 мільярдів євро, 
для України – майже 

у мільярд

Заст пни олови КМДА Ві тор Корж та дире тор Департамент охорони здоров`я Віталій Мохорєв нещодавно
поспіл валися із сімейними лі арями, педіатрами і терапевтами столиці

Під стінами місь ої адміністрації відб лися соціальні заходи під аслом "Я п ю справжнє! Я не п ю
підробо !", де сім охочим розповіли чимало ці аво о про права інтеле т альної власності
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Тенденції

Ділові новини

Через земельні махінації 
на Дніпрі — за ґрати
Виро ом Броварсь о о місь -

районно о с д Київсь ої області
зас джено олишньо о начальни-
а Держ омзем Бориспіль-
сь ом районі Київсь ої області
за ч. 2 ст. 364 (зловживання
сл жбовим становищем), ч. 2 ст.
366 (сл жбове підроблення) КК
У раїни та дире тора приватно о
підприємства за ч. 2 ст. 364-1
(зловживання повноваженнями
сл жбовою особою юридичної
особи приватно о права), ч. 2 ст.
366 (сл жбове підроблення) КК
У раїни. Про це повідомляє прес-
сл жба Дніпровсь ої е оло ічної
про рат ри. Останнім призначе-
но по арання ви ляді 4-х ро ів
позбавлення волі з позбавленням
права обіймати посади, пов’язані
з ви онанням ор анізаційно-роз-
порядчих та адміністративно- ос-
подарсь их обов’яз ів на підпри-
ємствах, в становах та ор аніза-
ціях сіх форм власності стро ом
на 3 ро и, з випроб ванням на 2
ро и ожном . Встановлено, що
внаслідо неправомірних дій в а-
заних осіб власність 6-ти ро-
мадян У раїни надано земельні
ділян и за альною площею понад
4,1 а вартістю 6,35 млн рн. За-

значені земельні ділян и знахо-
дяться в прибережно-захисній
см зі Канівсь о о водосховища
річ и Дніпро і є землями водно о
фонд , що не підля ають надан-
ню приватн власність. Дан
римінальн справ розслід вано
та підтримано державне обвин -
вачення Дніпровсь ою е оло іч-
ною про рат рою

Металурги отримають 
підтримку

За рез льтатами Першої між-
народної бізнес- онференції
“ABC: Ukraine & Partners” Кабмін
в особі прем’єр-міністра Ми оли
Азарова підписав Меморанд м
про взаємороз міння з підприєм-
ствами ірничо-метал р ійно о
омпле с (ГМК). “Не випад ово,
що цей Меморанд м ми підписа-
ли під час роботи бізнес- онфе-
ренції. Цим ми по азали сім
часни ам реальн підтрим
ряд нашої промисловості. Це
надзвичайно важливо”,— на оло-
сив прем’єр-міністр. З бо під-
приємств ГМК до мент підписа-
ли “Метінвест”, “Інд стріальний
союз Донбас ” (ІСД), ТОВ “Інтер-
пайп Менеджмент”, “ArcelorMittal
Кривий Рі ” та ПАТ “Донець -

сталь” і ТОВ “Євраз У раїна”. Під-
писи під до ментом та ож по-
ставили ерівни и Профспіл и
федерації метал р ів У раїни і
Профспіл и тр дящих в ірничо-
метал р ійній промисловості. За-
алом на бізнес- онференції
“ABC: Ukraine & Partners” б ло
підписано 11 од

Митні порушення 
на мільйони

Протя ом січня-травня 2013
ро співробітни ами Київсь ої
міжре іональної митниці Міндохо-
дів (під час проведення заходів)
заведено 462 справи про пор -
шення митних правил, за я ими
вартість предметів правопор -
шень ся н ла більше 28 млн рн,
з них вил чення — 11 млн рн за
317-ма справами. Основними
предметами пор шення митних
правил виявилися запчастини до
е с аваторів, валюта, вироби ме-
дично о призначення, лі арсь і
засоби та товари ле ої промис-
ловості тощо. Тіль и за заверше-
ними справами до державної
с арбниці від правоохоронної ді-
яльності столичної митниці Мін-
доходів за 5 місяців поточно о
ро надійшло 3,4 млн рн.

У свою чер Київсь ою митни-
цею Міндоходів з почат ро
пор шено 280 справ про пор -
шення митних правил. Вартість
предметів правопор шень на Ки-
ївщині становить 15,2 млн рн.
Вил чено предмети 183-х спра-
вах на с м 14,9 млн рн. На роз-
ляд с д направлено 201 справ
про адміністративне правопор -
шення за альною с мою 16 млн
рн. Та ож працівни ами Київ-
сь ою митниці Міндоходів роз-
лян то 45 справ про пор шення
митних правил та на ладені стя -
нення ви ляді штраф на с м
майже 515 тис. рн. З почат
цьо о ро за рез льтатами пра-
воохоронної діяльності митниці
до державно о бюджет вже пе-
рераховано майже 12 млн рн та
на цю ж с м передано цінностей
( онфіс ованих с дом предметів
правопор шення) до Державно о
сховища У раїни та ор анів Дер-
жавної ви онавчої сл жби

Стотисячні штрафи 
для підпільних гравців

Виро ом Шевчен івсь о о рай-
онно о с д м. Києва підприємця,
я ий житловом б дин ор ані-
з вав підпільне азино, зас дже-

но до штраф с мі 127 тис. рн.
Про це повідомляє прес-сл жба
про рат ри Шевчен івсь о о
район . Встановлено, що підпіль-
не азино розміщ валося в орен-
дованих приміщеннях житлово-
м б дин на в л. Щерба ова.
Йо о власни (23-річний меш а-
нець Черні івсь ої області) роз-
містив там 22 ральних автомати
та 6 омп’ютерів з відповідним
про рамним забезпеченням, за
допомо ою я их здійснювався до-
ст п до еле тронних азино-про-
рам. За виро ом районно о с д
ор анізатора рально о бізнес
визнано винним за ч. 1 ст. 203-2
КК У раїни “Заняття ральним біз-
несом” та призначено по арання
ви ляді штраф 7 500 неопо-

дат ованих мінім мів доходів ро-
мадян, що в рошовом е віва-
ленті становить 127 тис. рн. На-
адаємо, за за онодавством,
ральний бізнес та часть в азарт-
них і рах в У раїні заборонені

“Реєстраційний” бум 
на нерухомість

За 5 місяців нинішньо о ро
реєстраційною сл жбою Києва
зареєстровано 42 787 заяв та за-
питів з привод реєстрації прав

на нер хоме майно, з них тіль и
травні — 9 208. “У середньом
протя ом травня столиці реєс-
тр валося 511 заяв та запитів на
день, одна , оли спостері ався
значний наплив відвід вачів, ця
цифра зростала до 700 заяв та
запитів щоденно”,— зазначив на-
чальни реєстраційної сл жби Го-
ловно о правління юстиції міс-
ті Києві Ярослав Андрієн о. Я
повідомляв “Хрещати ”, липні
нинішньо о ро план ється від-
риття четверто о підрозділ
Державної реєстраційної сл жби
У раїни, де здійснюватиметься
реєстрація прав на нер хоме
майно. Новий підрозділ розміс-
титься приміщеннях КП Київ-
сь е місь е бюро технічної інвен-
таризації на в лиці Трьохсвяти-
тельсь ій, 4-в. Йо о площа стано-
витиме близь о 100 вадратних
метрів, там працюватим ть два
ві на для роботи із ромадянами.
При цьом відділення зможе
приймати близь о 100 заяв від
відвід вачів на день. Зараз сто-
лиці працюють три відділення
У рдержреєстр , де здійснюєть-
ся реєстрація прав на нер хоме
майно: пр. Повітрофлотсь ий,
76- , пр. Бажана, 7-є, в л. Верх-
ній Вал, 32

Сезон 
кібершахрайств
Кількість крадіжок грошей 
із банківських рахунків зростає
Марта КОХАН
“Хрещатик”

Злочинці продовж ють наживатися на довірливих ро-
мадянах, я их під різними приводами виманюють пін-
оди бан івсь их арто та інш онфіденційн інфор-
мацію. Але навіть я що ви тримаєте все таємниці,
ризи и потрапити поле зор шахраїв залишаються —
статисти а фі с є збільшення іль ості іберзлочинів
столиці.

Сьогодні одна із найпростіших та доволі розповсюджених афер із банків�

ськими картками виглядає так. Якщо ви, наприклад, вирішили продати товар

та розмістили в інтернеті відповідне оголошення, вказавши в ньому свій мо�

більний телефон, саме до вас під виглядом покупців можуть зателефонувати

злочинці. При цьому попросити номер рахунку, аби перерахувати на нього гро�

ші за товар. Після цього вам зателефонує спільник злочинця і, солідно пред�

ставляючись працівником служби безпеки банку, попросить в рамках заходів з

перевірки безпеки, ввести свої дані в банкомат, повідомляючи їх йому. Якщо це

зробити, шахраям буде легко  зняти гроші з вашого рахунку, скориставшись на�

даними даними.

“Екстрені” афери

На подібні випадки продовжують скаржитися, зокрема, клієнти ПриватБан�

ку, що пропонує послугу “Екстрені гроші”, у рамках якої доступ до рахунку

максимально спрощено. Натомість у фінустанові кажуть, що проблему вирі�

шують. “Запитайте через місяць цих людей, чи повернули їм гроші, якщо вони

не самі, звичайно, віддали всі свої дані шахраям. Адже є шахраї, а є довірливі

люди. Але це питання безпеки, яке ми вирішуємо. У більшості випадків таких

шахраїв затримують дуже швидко. Людина, яка отримала доступ до грошей

клієнта, якимось чином їх має отримати — вона або йде до банкомату, або от�

римує гроші на свою картку, або на картку знайомих. Відповідно вже ввечері

ми точно дізнаємося, хто ця людина, чия це картка, де знаходиться та ін. Всі ці

дані передаються у міліцію. Тобто це тільки питання часу”,— розповів “Хреща�

тику” прес�секретар ПриватБанку Олег Серга. Жертвами подібних шахрайств

також стають люди, які оголошують збір грошей на благодійництво. У банку

переконують, що це питання також має своє вирішення — для людей, які дійс�

но збирають гроші на благодійництво, відповідно, пропонується обрати для

цього спеціальну безпечну програму. Водночас представник банку зауважує,

що у Києві, порівняно з іншими регіонами, подібних скарг менше. Адже в сто�

лиці люди доволі “просунуті” і знають, що невідомим людям не можна пові�

домляти свій пін�код чи іншу конфіденційну інформацію.

Статистика “повзе” вгору

Тим часом у столиці фіксується все більше кіберзлочинів. Так, як повідоми�

ли “Хрещатику” у ГУМВС України у м. Києві, станом на кінець листопада 2012

року працівниками Управління боротьби з кіберзлочинністю порушено 40 (у

порівнянні з 2011�им — 20) кримінальних справ за ознаками злочинів, пов’яза�

них із привласненням грошових коштів шляхом незаконного доступу до бан�

коматів та електронних рахунків. А у період з 20 листопада 2012 року по тепе�

рішній час вже відкрито 43 подібні кримінальні провадження.

Показники злочинів із встановленням на банкоматах пристроїв для зчиту�

вання інформації також відповідно зростають. Так, у 2012 році співробітника�

ми УБК ГУМВС України у м. Києві виявлено та вилучено 2 “скімінгові” при�

строї. Затриманий злочинець зі своїм спільником встановлювали пристрої для

зчитування магнітних стрічок банківських платіжних карток та відеокамеру

для запису пін�кодів до них в місцях великого скупчення громадян. А станом

на 10 червня 2013 року вже виявлено та вилучено п’ять встановлених “скімін�

гових” пристроїв та затримано четверо громадян.

Основне, що “спокушає” злочинців,— недостатня охорона банкоматів.

Адже, відповідно до статистики останніх років, пристрої для зчитування маг�

нітних стрічок банківських платіжних карток встановлюють здебільшого на

банкоматах, які навіть не обладнані камерами спостереження.

Портрет кіберзлочинця

За даними правоохоронців, переважна більшість кіберзлочинців має вищу

або спеціальну освіту. Як правило, вони поділяються на дві групи: аматори та

справжні профі. Перші складають категорію осіб, яких цікавить не конкретна

мета, а перш за все сам процес подолання систем захисту. Другі ж, навпаки, є

більш небезпечними зловмисниками, метою яких є заволодіння чужими гро�

шовими коштами. Наприклад, несанкціоноване списання грошових коштів із

банківських рахунків із використанням інтернет�систем. Це висококваліфіко�

вані фахівці, які знають багато тонкощів інтернет�технологій та декілька мов

програмування. До того ж, у багатьох випадках кіберзлочинцями є громадяни

інших країн. Натомість вітчизняні хакери також “працюють” і за кордоном.

Так, минулого тижня влада США висунула звинувачення членам міжнародно�

го хакерського угруповання, організаторами якого вважаються двоє жителів

Києва, в розкраданні $15 млн із рахунків американських фінансових та урядо�

вих установ. Обвинуваченим загрожує до 20�ти років в’язниці і великий

штраф
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 18 червня 2013 року

Зелене світло для інвесторів
Для розвитку економіки України планується більше залучати 
іноземний капітал
Олена ДМИТРІЄВА,
Марта КОХАН
“Хрещатик”

Уряд вирішив здійснювати
а тивні ро и для поліп-
шення інвестиційно о лі-
мат в У раїні. Та , напри-
інці мин ло о тижня від-
б лась перша міжнародна
бізнес- онференція “ABC:
Ukraine & Partners”, ході
я ої вітчизняна влада за-
просила іноземних інвес-
торів до співпраці за пріо-
ритетними для раїни про-
е тами, обіцяючи всіля
підтрим .

Не секрет, що останнім часом сто�

сунки бізнесу і влади дещо охололи,

змінилися акценти, пріоритети та

уподобання. Не в останню чергу

цьому сприяли законодавчі нововве�

дення, які були негативно сприйняті

інвесторами. Отже, необхідно було

зосередити зусилля на подоланні

бар’єрів, які почали все більше від�

даляти бізнес та владу. Першим кро�

ком у цьому напрямку стала ідея

проведення 13�14 червня 2013 року

міжнародної бізнес�конференції

“АВС: Ukraine & Partners”, яка була

ініційована українським урядом.

Високий потенціал

Конференція в черговий раз засвід�

чила, що Україна має значний потен�

ціал для розвитку. “Закордонні гості

проявили колосальний інтерес до

конференції: представлені 62 країни

та понад 3 тисячі бізнесменів, підпи�

сано низку надзвичайно важливих

контрактів. Це свідчить про те, що

Україна має значний потенціал для

розвитку”,— наголосив під час заходу

прем’єр�міністр Микола Азаров.

Сьогодні Україна входить до п’ятір�

ки світових експортерів зерна, посідає

десяту позицію за обсягами вироб�

ництва сталі, є одним зі світових ліде�

рів за кількістю програмістів. “Цей

список можна продовжувати. З точки

зору економіки важливо, що в Україні

є масштабний внутрішній ринок, ос�

вічені люди, високий експортний по�

тенціал. Уряд серйозно налаштова�

ний на поліпшення інвестиційного

клімату та залучення іноземного капі�

талу”,— наголосив, у свою чергу, пер�

ший віце�прем’єр�міністр Сергій Ар�

бузов. І уряд готовий обговорювати з

бізнесом заходи, необхідні для досяг�

нення цілей, зазначених у Державній

програмі активізації розвитку еконо�

міки на 2013�2014 роки. Так, планує�

ться створити Державний банк роз�

витку, що має стати головним інстру�

ментом кредитування стратегічних

галузей економіки — авіабудування,

суднобудування, ракетно�космічної

галузі, машинобудування, ПЕК,

ЖКГ, транспортної інфраструктури,

сільського господарства. Ідею щодо

створення Банку розвитку привітали

й іноземні експерти, зокрема інвестор

Карл Стурен та керівник проекту сек�

торної конкурентоспроможності для

України ОЕСР Габріела Міранда.

Спрощення ведення бізнесу

Уряд також обіцяє продовжити ді�

яльність, спрямовану на спрощення

умов ведення бізнесу з тим, щоб

Україна увійшла до першої десятки

рейтингу Doing business. “Ми про�

довжимо проводити лінію, спрямо�

вану на те, щоб ми відповідали най�

кращим стандартам свободи веден�

ня бізнесу, які існують у світі. Ми

обов’язково доб’ємося, що будемо

не 120�ми у рейтингу економічних

свобод, а у першій десятці. Це, перш

за все, необхідно нам самим”,— за�

явив Микола Азаров. При цьому він

підкреслив, що за останні три роки

уряд надав бізнесу багато преферен�

цій.

Також одним із питань, які обго�

ворювалися у ході конференції, ста�

ло спрощення дозвільних процедур

у будівництві. Як нагадують в Мін�

регіонбуді, протягом останніх років

прийнято низку відповідних змін до

законодавства. Також істотно ско�

рочено кількість дозвільних проце�

дур і тимчасові витрати забудовника

на їх проходження. “Якщо раніше

для початку будівництва було по�

трібно пройти 32 процедури, що в

часі займало 296 днів, то сьогодні це

3�5 процедур. А в часі — це від 21 до

60 днів, залежно від категорії склад�

ності об’єкта”,— відзначив заступ�

ник глави Мінрегіонбуду Дмитро

Ісаєнко. Роботу у цьому напрямку

планується продовжувати і далі.

Увага аграрному сектору

Україна також розширює співпра�

цю з іноземними інвесторами у сфе�

рі сільського господарства. Протя�

гом останніх років держава відшко�

довувала частину коштів, витраче�

них аграріями на розбудову теп�

лиць, тваринницьких комплексів,

відсотків за кредитними ставками

тощо. Окрім того, влада та аграрії

розпочали співпрацювати у зерно�

вому, олійному та інших секторах. І

наразі Україна запрошує іноземних

інвесторів для реалізації нових вели�

ких інвестиційних проектів у вітчиз�

няному сільському господарстві. Як

нагадують в уряді, наші аграрії ви�

йшли на стабільне щорічне вироб�

ництво понад 50 млн тонн зерна.

Окрім того, Україна утримує провід�

ні позиції з виробництва соняшни�

кової олії. А щоб наростити валове

виробництво вітчизняного сіль�

ського господарства, розпочинаєть�

ся реалізація зрошувального проек�

ту на півдні України.

Влада готова вислухати й пропо�

зиції інвесторів. Так, наразі завер�

шується стадія розгляду інвестицій�

них проектів, а з другого півріччя

розпочнеться стадія їх реалізації.

Своєю чергою, іноземні представ�

ники зазначили, що аграрний сектор

як ключовий і стратегічний для

України має високу інвестиційну

привабливість. Зокрема директор

ЄБРР в Україні Шевкі Акюнер наго�

лосив, що сільське господарство є

найбільш цікавим для інвесторів:

“ЄБРР також буде суттєво підтриму�

вати український аграрний сектор.

Так, ми вже залучили близько 3�х

мільярдів євро та сприяли реалізації

76�ти проектів, працюючи в Україні.

І щороку ми вкладаємо близько 200�

250 млн євро. Це не тільки наші гро�

ші, але й кошти інвесторів, які ми

мобілізуємо і спрямовуємо в аграр�

ний сектор України”.

Нові шляхи партнерства

У рамках заходу на базі Торгово�

промислової палати України також

відбулася конференція “Зовнішньо�

економічна діяльність: нові шляхи

партнерства бізнесу і влади”. Мину�

лий рік для розвитку зовнішньоеко�

номічної діяльності був досить

складним через погіршення цінової

кон’юнктури на основні товари

українського експорту та розвиток

рецесійних процесів в країнах�парт�

нерах України. “За підсумками I

кварталу 2013 року, сальдо зовніш�

ньої торгівлі товарами та послугами

хоча і залишалось негативним в сумі

125,8 млн дол. США, однак у порів�

нянні з показниками I кварталу 2012

року покращилось у 9,5 разів. Ви�

правити та стабілізувати ситуацію з

утворенням негативного сальдо в

зовнішній торгівлі товарами дозво�

лить реалізація нової редакції Плану

заходів з подолання негативного

сальдо у зовнішній торгівлі, яка за�

тверджена розпорядженням уряду

від 29 квітня 2013 року”,— зазначив

міністр економічного розвитку і

торгівлі Ігор Прасолов. Передбаче�

но, зокрема, заходи для стимулю�

вання нарощування експорту висо�

котехнологічної продукції, розвиток

вітчизняної матеріально�технічної

бази, забезпечення енергетичної

безпеки тощо. Також обіцяється

підтримка діяльності та підвищення

конкурентоспроможності експорте�

рів на традиційних ринках та в осво�

єнні ними нових ринків збуту. За�

вдяки створенню спеціалізованого

фінансового інституту, орієнтовано�

го на кредитування та страхування

експортних поставок.

Також під час конференції прези�

дент ТПП України Геннадій Чижи�

ков презентував українським суб’�

єктам зовнішньоекономічної діяль�

ності унікальне видання: “Принци�

пи європейського договірного пра�

ва. Коментарі та рекомендації”, яку

підготували спеціально для

конференції. Це практичний посіб�

ник, присвячений міжнародній тор�

гівлі, а також європейській практиці

у сфері здійснення експортно�ім�

портних операцій, має стати у наго�

ді українському бізнесу. У ході кон�

ференції йшлося й про поглиблення

співробітництва влади та бізнесу у

сфері експортного контролю, мит�

ної справи, туризму тощо.

Загалом підприємці, зі свого боку,

визнають, що подібні заходи — не�

поганий майданчик для налаго�

дження партнерських взаємовідно�

син із колегами по бізнесу. “Безпе�

речно, проведення подібних захо�

дів — великий плюс, у першу чергу

для представників влади. Адже саме

у діалозі із бізнесом урядовці мо�

жуть почути альтернативну, незабю�

рократизовану позицію національ�

ного бізнесу. До речі, самі держ�

службовці відкрито про це говорять,

адже розуміють, що без підтримки

українського бізнесу вивести еко�

номіку нашої країни на принципо�

во новий рівень та підвищити доб�

робут кожного українця практично

неможливо”,— зазначив “Хрещати�

ку” керівник проектів Асоціації

експортерів і імпортерів “ЗЕД” Ми�

кола Ларін.

У Кабміні планують, що подібні

конференції мають стати щорічною

платформою визначення найбільш

успішних для інвестування секторів

економіки і своєрідним практику�

мом вдосконалення умов ведення

бізнесу в Україні. Нагадаємо, що

місцева влада Києва також обіцяє зі

свого боку забезпечити ефективний

діалог із підприємництвом. Так, за

ініціативи КМДА у другій половині

травня цього року було створено по�

стійну робочу групу з вирішення

проблем бізнесу та інвесторів, які

працюють у Києві



4

МЕГАПОЛІС
Хрещатик 18 червня 2013 року

"Найпріоритетнішою
частиною життя для мене 
є сім’я"

— Чим зараз займається перший
олімпійський чемпіон України?

— Якщо коротко — просто насо�

лоджуюсь життям: виховую дітей,

працюю, проводжу час із сім’єю.

Хотів би наголосити, що найпріори�

тетнішою частиною життя для мене

є сім’я. Коли дозволяє час — трену�

юся, але це радше для того, щоб

влітку гарно виглядати на пляжі (по�

сміхається — прим. автора). Звичай�

но, намагаюся розвивати та підтри�

мувати боротьбу. Наразі разом із ор�

ганізацією “Школа боротьби” ми

організували турнір серед кадетів,

який називається Оleynik cup by

wrestling school. У цьому році він

пройшов вдруге. На мою думку, у

нас досить непогано вийшло, і якщо

й надалі до нього буде зростати інте�

рес, то ми включимо його до кален�

даря міжнародних змагань.

— Чому ви обрали саме боротьбу?
— Чесно кажучи, я не обирав, за

мене це зробив мій рідний дядько.

Коли мені було шість років, то щоб я

не сидів без діла на вулиці, він взяв

мене за руку і привів до спортивної

зали. Тоді мені сказали: “Ось твій

тренер, це твій зал, тепер ти будеш

займатися тут”. Ось так, розпочавши

з перекидань, я й дійшов до олімпій�

ської нагороди.

— А ким на той час мріяли стати та
коли вирішили, що боротьба стане для
вас професією?

— Тут також все було доволі прос�

то. Моє рідне місто Маріуполь знахо�

диться на березі моря, тому я, як і всі

хлопчаки, мріяв стати моряком. А

ось щодо боротьби, то про професій�

ний шлях на цій стезі я почав замис�

люватися у 15 років, коли потрібно

було вирішувати, до якого вузу всту�

пати.

"Саме від першого тренера
залежить подальша доля
спортсмена"

— Як склалися стосунки з вашим
першим тренером?

— Чудово. Я завжди наголошував і

наголошую: у мене за усю мою спор�

тивну кар’єру був лише один тре�

нер — Микола Юрійович Пантазі,

мій перший і єдиний наставник. Ме�

ні часто приписували других, третіх і

навіть четвертих тренерів, але мені це

байдуже, для мене головне, щоб зав�

жди вказували саме Миколу Юрійо�

вича. Ми й зараз підтримуємо дружні

відносини, коли випадає зручна на�

года, я завжди відвідую його. Гадаю,

що саме від першого тренера зале�

жить подальша доля спортсмена. Від

нього залежить те, як ще зовсім юний

атлет буде ставитися до цього тяжко�

го шляху. І постать тренера складно

переоцінити, адже в майбутньому са�

ме з ним спортсмен проводитиме ба�

гато часу. Хотів би зазначити, що в

житті дуже важливо мати гарного то�

вариша, який завжди допоможе по�

радою, добрим словом підтримки та

розбереться в тій чи іншій ситуації.

— Чи не було бажання відмовитися
від спорту?

— Чесно кажучи, було таке бажан�

ня. Десь років у десять вирішив по�

кинути тренуватися. Мої товариші

приходили після школи додому і ди�

вилися телевізор, а мені доводилося

йти на тренування. Тому я сказав

своєму батьку, що я втомився і біль�

ше не буду займатися боротьбою. Та�

то мене вислухав і сказав: “Хочеш

кинути — будь ласка, але тоді віднеси

свої борцівки”. Ви не уявляєте, що

означали для мене ті самі борцівки.

Це зараз спортивне взуття та одяг

можна придбати у магазинах, а на

той час ми тренувалися в кедах. Тоді

борцівки видавали лише тренери і

мені дісталася пара. Вона була така

гарна, що мені її стало шкода віддава�

ти. Тоді я й вирішив — краще буду

тренуватися далі, але взуття зали�

шиться у мене.

— Чи хотіли б ви, щоб ваші діти зай$
малися боротьбою?

— Старша дочка з відзнакою закін�

чила Національний педагогічний

університет ім. М. П. Драгоманова.

Зараз вже працює і якось на борця не

надто схожа, а син ще малий для то�

го, щоб робити усвідомлений вибір.

Я не збираюся наполягати на тому,

щоб він ішов тільки на боротьбу, хоча

йому й подобається ця справа. Однак

мушу визнати, що це нелегкий хліб.

Боротьба — це не футбол. Коли тобі

ще зовсім юний першорозрядник за�

являє, що менш ніж за 10 тисяч не

вийде на поле, а ти думаєш, як на 3–4

тисячі прогодувати сім’ю, стає дещо

сумно за такий стан справ.

"До своєї мети я йшов
довгих 25 років"

— Отримавши золоту медаль Олім$
піади, про що ви одразу ж подумали?

— Я розумію, що ви мали на увазі.

Я не романтик. Мені часто дружина

дорікає за це. І перша думка, що мені

спала, була такою: “Нарешті все за�

кінчилося”. Я розумів, що отримати

золоту медаль не так просто, адже по�

переду було ще дуже багато різних пе�

ревірок та допінг�досліджень. Однак

мушу визнати: був безмежно радий,

що зумів залишити після себе слід в

історії українського спорту. До своєї

мети я йшов довгих 25 років. 25 років

щоденних тренувань і випробувань. І

олімпійська нагорода — мета, до якої

я невпинно йшов. Хоча значення ме�

далі часто важко переоцінити,

скоріше, вона важлива як символ.

Простий шматок металу, а ось звання

залишиться з тобою назавжди. Хотів

би наголосити, що дійти до Олімпу

набагато легше, аніж втриматися на

ньому. Чесно кажучи, там і не потріб�

но залишатися, адже спорт постійно

йде вперед, і завтра на п’єдесталі по�

шани з’являться нові спортсмени.

Лише дійсно визначним людям, та�

ким, наприклад, як мій товариш

Олександр Карелін, вдавалося підня�

тися на цю вершину кілька разів.

— Як склалася доля з тренерською
кар’єрою?

— Я намагався займатися тренер�

ською роботою у 2004–2006 роках,

коли очолював клуб з греко�римської

боротьби “Азовмаш”. Було цікаво і

добре. Але по закінченні контракту я

запропонував працювати з урахуван�

ням того, що бачив у 1991–1993 ро�

ках, коли був у Європі, як там розви�

ваються клуби. Хотів створити в

Україні клуб, як його бачу я. Причо�

му без збільшення бюджету. Але у нас

існує якась зрівняйлівка, і клуб вирі�

шив вести роботу не в тому ракурсі,

який пропонував я. Через 9 місяців

після мого приходу в СК “Азовмаш”

ми виграли Кубок європейських чем�

піонів. Ця подія відбулася через 10

років після попередньої перемоги на

такому рівні. Наступного року ми бу�

ли іншими, і у нас були дуже розумні

хлопці. Але багатьом було нецікаво

щось змінювати. Потрібно змінюва�

ти методику тренувань, але багато

тренерів працюють по�старому і го�

тують спортсменів по тій системі, по

якій ще їхніх наставників тренували.

"Я запропонував би
прирівняти професію
тренера до вчительської"

— Як ви оцінюєте стан боротьби у
світі в цілому та в Україні зокрема?

— Дуже позитивно. Такі країни, як

США, Великобританія, Росія, країни

Близького Сходу, розвивають бо�

ротьбу на належному рівні. В США

цей вид спорту включено до шкільної

програми. Гадаю, що скоро так зроб�

лять й інші держави. Хоча всім відо�

мо, що боротьбу можуть виключити

із списку Олімпіади�2020 року. На

мою думку, це провокація. І я впевне�

ний, що ці негаразди ми подолаємо.

А ось нинішньому стану справ бо�

ротьби в Україні я б поставив тверду

“трійку”. Це не “два”, адже у нас ще

є зали та спортивні товариства, які

виховують спортсменів. Але і не “чо�

тири”, тому що та система, що сфор�

мувалася за десятки років, не може

поки що забезпечити прогрес. Розу�

мієте, нам потрібно щось змінюва�

ти — це тривалий і непростий про�

цес. Потрібно з чогось починати. На�

приклад, я б запропонував би прирів�

няти професію тренера до вчитель�

ської. Спортивний наставник нічим

не відрізняється від вчителя. Він та�

кож виховує дітей своїм прикладом,

передає свої знання та досвід, що ду�

же важливо. Особисто я й досі пам’�

ятаю, як на зборах один із тренерів

сказав: “Прийоми — це ваша шабля,

і на змаганнях ви повинні нею руба�

ти. А ось на тренуваннях ви цю шаб�

лю повинні гострити”. І так в усьо�

му — необхідно відточувати свою

майстерність. Я часто кажу своїм

друзям: прийдіть до зали, покажіть

приклад молодим спортсменам, як

потрібно віддаватися справі. Голов�

не — це власний приклад, адже ді�

ти — це чистий лист паперу. І яка іс�

торія — добра чи погана, що буде на

ньому написано, залежить від дорос�

лих.

— Чи є якась мрія або ціль, яку б ви
хотіли реалізувати?

— Я дуже хотів би побудувати Па�

лац боротьби. Там все було б без�

коштовним. Платними були б лише

комерційні послуги — салон краси,

консультації з тренером у тренажер�

ному залі та інше. А якщо людина не

могла б заплатити, то хоча б спокій�

но там займалася, приміром, ганте�

лями або на простих тренажерах.

Але чиновницький апарат у нас ду�

же сильний, бюрократія на такому

рівні, що радянська система взагалі з

нинішньою не зрівняється. І нам не

дали цього зробити. Усім потрібні

миттєві гроші. У розмові з олігарха�

ми та спонсорами я завжди пропо�

ную: “Давайте побудуємо велику

спортивну залу і назвемо її на вашу

честь”. Це такий собі пам’ятник при

житті, за який будуть вдячні як діти,

так і їхні батьки. У будь�якому ви�

падку реалізація цього проекту — це

моя мета, а я завжди намагаюся до�

сягати поставлених перед собою

завдань

Розмову вели 
Олександр ПИРЛИК, 

"Хрещатик" ,
Юрій ОСТАПЧУК, 

спеціально для "Хрещатика"

Перенесення мощів 
блаженного Ігоря, 
Великого князя 
Чернігівського і Київського
Блаженний І ор, Вели ий нязь Черні івсь ий і Київ-
сь ий, святом хрещенні Геор ій, 1146 році б в роз-
ромлений і захоплений полон нязем Ізяславом та
заточений в одном із монастирів Переяславля Р сь о-
о, або Південно о (нині Переяслав-Хмельниць ий). Да-
ле о від с єти світ цьо о, тяж охворий, він став роз а-
юватися своїх ріхах і просив дозволити йом по-
стри тися ченці.

5 січня 1147 єпископ Переяславський Євфимій постриг його у чернецтво з

ім’ям Гавриїл. Незабаром він одужав і був переведений у Київський Феодо�

рівський монастир, де прийняв схиму з ім’ям Ігнатій та цілком віддався чер�

нечим подвигам.

Але дух братовбивчої ненависті вирував над Києвом. Чернігівські князі,

двоюрідні брати Ігоря, замислили заманити Ізяслава Київського в спільний

похід — з тим, щоб захопити його або вбити. Змова відкрилася, коли князь

був уже на шляху до Чернігова. Обурені кияни, дізнавшись про підступ�

ність чернігівців, обрушили помсту на ні в чому не винного князя�схимни�

ка. 19 вересня 1147 святий Ігор був по�звірячому вбитий.

Господь прославив страждальця дивами. З благословення митрополита

Климента Смолятича ігумен Феодорівського монастиря Ананія здійснив

поховання страстотерпця у храмі Київського Симонівського монастиря.

18 червня 1150�го, коли київський престол був зайнятий Юрієм Долгору�

ким, його союзник, князь Чернігівський Святослав Ольгович, рідний брат

убитого Ігоря, урочисто переніс святі мощі князя Ігоря на батьківщину, в

Чернігів, де вони були покладені в раку “з теремом” у кафедральному Спа�

ському соборі. Тоді ж було встановлене святкування пам’яті святого

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української Православної Церкви

Юні голосіївці відпочивають у пришкільних 
таборах
Триває робота приш ільних таборів Голосієва, я их створені всі
мови для переб вання дітей. Н дь вати малень им меш анцям
район ні оли: для них щоденно проводяться ці аві заходи. Та , ді-
ти вже відвідали ляль ові вистави “Ц ценя Піф” та “Лісова при ода”,
театралізован вистав “Дюймовоч а”, Київсь ий місь ий дельфіна-
рій “Немо” тощо. Найбільше вражень малечі залишилось після Т -
ристсь о о дня, під час я о о малень і олосіївці відвідали майстер-
лас з пішохідно о т ризм . Для більш посидючих малю ів працю-
ють різнопрофільні рт и — во альний, хоровий, хорео рафічний,
бально о танцю, образотворчо о мистецтва, шахів, вишив и стріч-
ами, де діти мають змо роз рити свої здібності та таланти. 14
червня в сіх приш ільних таборах відб вся Єдиний спортивний
день “Веселі старти”, під час я их діти мали змо проявити свої
фіз льт рні таланти

У Дарницькому районі оголошено конкурс 
“Кращий квітник”
Дарниць а РДА липні 2013 ро проводить щорічний за ально-

районний он рс на раще зовнішнє віт ове оформлення та три-
мання зелених насаджень “Кращий вітни ”. Учасни ами он рс є
підприємства житлово- ом нально о осподарства район ; об’єд-
нання співвласни ів ба ато вартирних б дин ів, житлово-б дівель-
ні ооперативи; меш анці о ремих вартир ба ато вартирних б -
дин ів район та меш анці приватно о се тор ; оле тиви дільниць
ом нально о підприємства по триманню зелених насаджень
район ; підприємства, ор анізації та станови район ом нальної і
не ом нальної власності, за лади льт ри, охорони здоров’я, осві-
ти, приватні підприємства та підприємці (АЗС, МАФ, автостоян и
тощо). Бажаючі взяти часть он рсі повинні подати заяв про
часть та фотоматеріали про віт ові омпозиції. Прийом заяв за
адресою: в л. Кошиця, 11, аб. 105, 106, понеділо –п’ятниця з
10.00 до 16.00 ( онта тні телефони: 564-91-15, 565-08-67)

Ольгу Дейнегу призначено першим 
заступником голови Дніпровської РДА
Голова Дніпровсь ої районної місті Києві державної адміністра-

ції Сер ій Кравчен о в рочистій обстановці представив ерівни ам
стр т рних підрозділів та представни ам апарат адміністрації
сво о першо о заст пни а — Оль Дейне . Сер ій Оле сійович
привітав Оль Петрівн та побажав їй насна и, нових звершень на
цій відповідальній посаді. Першо о заст пни а олови привітали та
побажали спіх й сіля их араздів численні прис тні. На адаємо,
що раніше Оль а Дейне а працювала заст пни ом олови Дніпров-
сь ої РДАДо своєї мети я йшов

довгих 25 років. 25 років
щоденних тренувань і

випробувань. І
олімпійська нагорода –

мета, до якої я невпинно
йшов

В’ячеслав Миколайович ОЛІЙ@
НИК. Народився 27 квітня 1966 у
Маріуполі. Заслужений майстер
спорту. Греко)римською бороть)
бою займається з 6)ти років. Тре)
нер — Микола Юрійович Пантазі.
Олімпійський чемпіон (1996), брон)
зовий призер чемпіонатів світу
(1991, 1995), чемпіон Європи (1994),
бронзовий призер чемпіонату Єв)
ропи (1995, 1996), переможець
Кубка світу (1994). Нагороджений
хрестом “За мужність” (1996). Одру)
жений. Виховує доньку і сина.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Новини районів

Благовіст

В’ячеслав ОЛІЙНИК:
"Нинішньому стану справ
спортивної боротьби в Україні
я б поставив тверду "трійку"
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Та повелося, що людство
завжди пам’ятає першо-
прохідців. Ця традиція
стос ється сіх сфер жит-
тя, том числі й спор-
тивної. “Хрещати ” вда-
лося поспіл ватися з
першим олімпійсь им
чемпіоном незалежної
У раїни В’ячеславом Олій-
ни ом. Уславлений пред-
ставни ре о-римсь ої
боротьби розповів я про
особисте життя, та і про
стан справ йо о любле-
но о вид спорт не лише
в У раїні, а й світі.

Управління ви онавчої дире ції Фонд соціально о
страх вання від нещасних випад ів на виробництві та

професійних захворювань У раїни м. Києві надає перелі
страх вальни ів, я і мають найбільш с м забор ованості
зі сплати страхових внес ів станом на 07.06.2013 ро

Управління ВД ФССНВ м. Києві
http://fsnv.kiev.ua

№
п/п

Код за
ЄДРПОУ

Назва страх вальни а
С ма забор-
ованості
(тис. рн)

1 30729545
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЮЗ-АВТО"
72,43

2 20001964
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

"БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ"

62,80

3 31776030

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО
УТРИМАННЮ ЖИТЛОВОГО ГОСПО-
ДАРСТВА "ЖИТЛОРЕМБУДСЕРВІС"
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

54,98

4 36444825
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ШРБУ № 100"
49,78

5 32828901
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АИЗ"

46,70

6 14146925
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "АТОМРЕМОНТ"
44,36

7 01416398
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ"
35,85

8 19484087
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЗАКРИТОГО ТИПУ "ДВК"

34,80

9 02968177
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

"КИЇВТОРФ"
30,04

10 24089370
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-
БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "СХІД"

29,94
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5Хрещатик 18 червня 2013 року

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

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск № 61 (1189)

ВІВТОРОК,
18 червня
2013 року
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Про призначення Костюка М. Д.
Розпорядження № 82 від 6 червня 2013 року

Відповідно до Законів України "Про столицю України — місто�герой Київ”, "Про місцеві державні адміністрації”, "Про держав�
ну службу”, прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанов Ка�
бінету Міністрів України від 17 червня 1994 року № 423 “Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 Закону України “Про дер�
жавну службу”, згоди Президента України та Кабінету Міністрів України

ПРИЗНАЧИТИ:

Костюка Михайла Дмитровича — заступником голови Київської міської державної адміністрації з 06 червня 2013 року з посадовим окладом згідно із
штатним розписом.

Заступник міського голови — секретар Київради  Г. Герега

Про нагородження премією 
Київського міського голови одиноких батьків 
та одиноких матерів, які самі виховують дітей

Розпорядження № 65 від 16 травня 2013 року

Відповідно до статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження Київського міського голови від
18 вересня 2007 року № 528 “Про заснування премії Київського міського голови одиноким батькам та одиноким матерям, які самі
виховують дітей”, протоколів засідання міської конкурсної комісії з присудження премій Київського міського голови одиноким
батькам та одиноким матерям, які самі виховують дітей, та з визначення переможців конкурсу “Сім’я року�2012” від 26 лютого 2013
року № 1, від 28 березня 2013 року № 2, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Нагородити 6 одиноких батьків та 10 одиноких матерів премією Ки$
ївського міського голови одиноким батькам та одиноким матерям, які са$
мі виховують дітей, в розмірі 2000 (дві тисячі) грн. за списком згідно з до$
датком.

2. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) профі$
нансувати видатки на виплату премії Київського міського голови одино$
ким батькам та одиноким матерям, які самі виховують дітей, в межах
асигнувань Департаменту на 2013 рік.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер$
жавній адміністрації) здійснити організаційно$правові заходи на виконан$
ня п. 1 та п. 2 цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ$
ника голови Київської міської адміністрації Коржа В. П.

Заступник міського голови�
секретар Київради 

Г. Герега

Про призначення Голубченка А. К.
Розпорядження № 67 від 20 травня 2013 року

Відповідно до Законів України “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про держав�
ну службу”, постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 № 423 “Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 Закону
України “Про державну службу”, від 13 грудня 1999 № 2288 “Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату виконав�
чої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”, від 03 травня 1994
№ 283 “Про порядок обчислення стажу державної служби”, згоди Президента України та Кабінету Міністрів України:

Голубченка Анатолія Костянтиновича — призначити першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з 21 травня 2013 ро$
ку з посадовим окладом згідно із штатним розписом, звільнивши його з посади заступника голови Київської міської державної адміністрації.

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до деяких розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

Відповідно до підпункту 2 пункту “а” частини 1 статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 час�
тини 1 статті 7 Закону України “Про житлово�комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869
“Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово�комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни від 01 серпня 2011 р. № 833 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731”, з метою
надання послуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно�гігієнічного, протипожежного, технічного стану будин�
ків і споруд та прибудинкових територій:

1. Затвердити Зміни до Тарифів та структури тарифів на послуги з ут$
римання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються ви$

конавцями цих послуг по кожному будинку окремо для здійснення розра$
хунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

24 травня 2013 р. № 795  

Зміни
до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг  по кожному будинку окремо для

здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або  після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим
1. Розділ "Голосіївський район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг  по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від

оплати останніми не пізніше або  після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених  розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2012 р. № 579, зареєстрованим в Головному
управлінні юстиції у місті Києві 25 квітня 2012 р. за № 26/943 ( у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 р. № 1191), доповнити такими позиціями:

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 
10 .06. 2013 р. за № 33/1025

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 
10 .06. 2013 р. за № 33/1025

після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпо$
рядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 10 квітня 2012 р. № 579, зареєстрованим в
Головному управлінні юстиції у місті Києві 25 квітня 2012 р. за № 26/943,
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки$
ївської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 р. № 1191), що
додаються.

2. Внести зміни до позиції № 27 Тарифів та структури тарифів на по$
слуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які на$
даються суб’єктами господарювання по кожному будинку окремо для
здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останні$
ми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим,
встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 15 грудня 2011 р. № 2380,
зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 17 лютого

2012 р. за № 9/926:
у графі 3 слова та цифри “ОСББ “Дарницька Набережна 26” замінити

словами та цифрами “ОСББ “Дніпровська Набережна 26”;
у графі 4 слова “Дарницька Набережна” замінити словами “Дніпров$

ська Набережна”.
3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації — ке$

рівникові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

63 КП "Спецжитлофонд" пров.
Керамічний

7 1,0831 0,2005 0,2019 0,0000 0,0000 0,0000 1,0453 0,0276 0,0115 0,1649 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1867 0,0000 0,29 3,86 3,86 3,51 3,51

64 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП ДТГО
"Південно�західна
залізниця"

вул.
Володимирська

63 0,4287 0,0000 0,2709 0,0000 0,0000 0,0000 0,4474 0,0055 0,0000 0,0311 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3246 0,0000 0,15 1,99 1,99 1,81 1,81

65 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП ДТГО
"Південно�західна
залізниця"

вул. Столєтова 12 0,4863 0,0000 0,3745 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0514 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,09 1,20 1,20 1,09 1,09

66 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП ДТГО
"Південно�західна
залізниця"

вул. Ямська 1 0,4846 0,0000 0,3667 0,0000 0,0000 0,0000 0,3630 0,0119 0,0000 0,0472 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2353 0,0000 0,15 1,99 1,99 1,81 1,81

67 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП ДТГО
"Південно�західна
залізниця"

вул. Ямська 29 0,4647 0,0000 0,4854 0,0000 0,0000 0,0000 0,3914 0,0042 0,0000 0,0194 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1426 0,0000 0,15 1,99 1,99 1,81 1,81

68 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП ДТГО
"Південно�західна
залізниця"

просп. Науки 34 0,5006 0,0000 0,3173 0,0000 0,0000 0,0000 0,5767 0,0147 0,0000 0,0385 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2201 0,0000 0,16 2,20 2,20 2,00 2,00

69 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП ДТГО
"Південно�західна
залізниця"

Саперно�
Слобідський
проїзд 

6 0,3300 0,0000 0,3893 0,0000 0,0000 0,0000 0,3870 0,0064 0,0000 0,0184 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,11 1,49 1,49 1,36 1,36

70 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП ДТГО
"Південно�західна
залізниця"

Саперно�
Слобідський
проїзд 

8 0,4208 0,0000 0,4602 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0062 0,0000 0,0230 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,09 1,20 1,20 1,09 1,09

71 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП ДТГО
"Південно�західна
залізниця"

Саперно�
Слобідський
проїзд 

18 0,0854 0,0000 0,4334 0,0000 0,0000 0,0000 0,3657 0,0000 0,0000 0,0264 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,09 1,20 1,20 1,09 1,09

72 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП ДТГО
"Південно�західна
залізниця"

Саперно�
Слобідський
проїзд 

22 0,4405 0,0000 0,4590 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0122 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,09 1,20 1,20 1,09 1,09

73 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП ДТГО
"Південно�західна
залізниця"

Саперно�
Слобідський
проїзд 

22�а 0,3007 0,0000 0,4091 0,0000 0,0000 0,0000 0,3191 0,0022 0,0000 0,0199 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0797 0,0000 0,11 1,49 1,49 1,36 1,36

74 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП ДТГО
"Південно�західна
залізниця"

Саперно�
Слобідський
проїзд 

26 0,5765 0,0000 0,3088 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0256 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,09 1,20 1,20 1,09 1,09

75 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП ДТГО
"Південно�західна
залізниця"

Саперно�
Слобідський
проїзд 

28 0,3056 0,0000 0,2786 0,0000 0,0000 0,0000 0,3048 0,0064 0,0000 0,0152 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,09 1,20 1,20 1,09 1,09
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76 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП ДТГО
"Південно�західна
залізниця"

Саперно�
Слобідський
проїзд 

32 0,3795 0,0000 0,2075 0,0000 0,0000 0,0000 0,3048 0,0000 0,0000 0,0193 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,09 1,20 1,20 1,09 1,09

77 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП ДТГО
"Південно�західна
залізниця"

Саперно�
Слобідський
проїзд 

34 0,1844 0,0000 0,4730 0,0000 0,0000 0,0000 0,3048 0,0071 0,0000 0,0238 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1378 0,0000 0,11 1,49 1,49 1,36 1,36

78 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП ДТГО
"Південно�західна
залізниця"

Стратегічне шосе 4 0,4951 0,0000 0,4561 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0182 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1611 0,0000 0,11 1,49 1,49 1,36 1,36

103 ДП "Дарниця�1" вул. Ахматової
Анни

34 0,4659 0,6377 0,1965 0,0000 0,2724 0,0975 0,2336 0,0016 0,0027 0,0000 0,1115 0,3460 0,0134 0,0152 0,0000 0,4376 0,1274 0,35 3,98 � 3,76 �

104 ДП "Дарниця�1" вул. Урлівська 40 0,4309 0,6768 0,1952 0,0000 0,2695 0,1112 0,2336 0,0018 0,0030 0,0000 0,1114 0,3490 0,0085 0,0151 0,0000 0,4346 0,1266 0,35 3,99 � 3,77 �

105 ДП "Дарниця�1" просп.
Григоренка
Петра

12 0,5406 0,3525 0,1642 0,0041 0,3377 0,2482 0,3315 0,0025 0,0044 0,0316 0,1629 0,1544 0,0429 0,0075 0,0000 0,2721 0,1538 0,33 3,78 2,78 3,58 2,63

106 ДП "Укржитлосервіс" вул.
Срібнокільська

20 0,3543 1,3198 0,2995 0,0000 0,4576 0,0000 0,3479 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1324 0,0000 0,0000 0,0000 0,0996 0,0220 0,30 4,00 3,37 3,81 3,21

107 КП "Житло�сервіс" вул. Урлівська 23�б 0,3537 0,5546 0,1121 0,0029 0,1848 0,0139 0,7244 0,0021 0,0000 0,0000 0,2124 0,2660 0,0102 0,0097 0,0001 0,2882 0,0940 0,28 3,73 3,35 3,39 3,04

108 КП "Житло�сервіс" вул. Урлівська 23�в 0,6536 0,4771 0,1212 0,0054 0,1875 0,0177 0,7202 0,0023 0,0000 0,0000 0,2690 0,2647 0,0200 0,0132 0,0003 0,3147 0,0918 0,31 4,17 3,78 3,79 3,43

109 ТОВ "Фірма "Компас" вул. Ващенка
Григорія

1 0,2009 0,6356 0,2484 0,0000 0,3671 0,0369 0,5350 0,0127 0,0000 0,0000 0,1167 0,0000 0,0062 0,0000 0,0000 0,2953 0,1168 0,20 3,33 2,66 3,14 2,51

110 ТОВ "Фірма "Компас" вул. Чавдар
Єлизавети

6 0,2743 0,6271 0,1751 0,0000 0,2957 0,0357 0,4978 0,0417 0,0000 0,0000 0,1170 0,0000 0,0061 0,0000 0,0001 0,3337 0,1330 0,20 3,29 2,69 3,10 2,53

111 ТОВ "Фірма "Компас" вул. Чавдар
Єлизавети

8 0,2665 0,6630 0,2345 0,0000 0,3879 0,0368 0,4998 0,0247 0,0000 0,0000 0,1711 0,0000 0,0067 0,0000 0,0000 0,4004 0,1963 0,23 3,74 2,94 3,53 2,77

112 ТОВ "Фірма "Компас" вул. Чавдар
Єлизавети

14 0,2138 0,6372 0,1758 0,0000 0,2970 0,0358 0,4985 0,0417 0,0000 0,0000 0,1175 0,0000 0,0071 0,0000 0,0002 0,3350 0,1336 0,20 3,23 2,63 3,05 2,48

626 ДП "Укржитлосервіс" бульв.
Дарницький

3 0,4722 0,9993 0,2984 0,0000 0,2848 0,0357 0,3581 0,0000 0,0000 0,0000 0,0395 0,3134 0,0000 0,0000 0,0000 0,1162 0,0809 0,30 3,96 3,43 3,77 3,26

627 ДП "Укржитлосервіс" вул. Жмаченка
Генерала

2 0,3538 1,0169 0,2965 0,0000 0,2477 0,0348 0,3503 0,0000 0,0000 0,0000 0,0388 0,4511 0,0000 0,0000 0,0000 0,1121 0,0789 0,30 3,93 � 3,75 �

628 ДП "Укржитлосервіс" вул. Окіпної
Раїси

1 0,2182 1,2274 0,2940 0,0000 0,3916 0,0283 0,3403 0,0037 0,0000 0,0000 0,0481 0,2287 0,0000 0,0000 0,0000 0,1291 0,0636 0,30 3,92 � 3,74 �

629 ДП "Укржитлосервіс" вул. Окіпної
Раїси

3�а 0,5014 1,1670 0,2960 0,0000 0,4505 0,0280 0,3581 0,0035 0,0000 0,0000 0,0474 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1189 0,0629 0,30 4,00 3,29 3,81 3,13

630 ДП "Укржитлосервіс" вул. Окіпної
Раїси

3�б 0,5037 1,1650 0,2973 0,0000 0,4529 0,0281 0,3581 0,0037 0,0000 0,0000 0,0476 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1136 0,0633 0,30 4,00 3,29 3,81 3,13

631 ДП "Укржитлосервіс" вул. Окіпної
Раїси

3�в 0,5094 0,9626 0,2942 0,0000 0,4508 0,0236 0,3581 0,0037 0,0000 0,0000 0,0474 0,1917 0,0000 0,0000 0,0000 0,1190 0,0630 0,30 3,99 3,28 3,80 3,13

632 ДП "Укржитлосервіс" вул. Туманяна
Ованеса

8 0,4549 0,6975 0,3303 0,0000 0,2521 0,0246 0,3581 0,0031 0,0000 0,0000 0,0000 0,4625 0,0000 0,0000 0,0000 0,1524 0,0661 0,28 3,70 3,25 3,52 3,09

633 ДП "Укржитлосервіс" вул. Флоренції 1/11 0,2690 0,7178 0,3096 0,0000 0,5011 0,0240 0,3341 0,0031 0,0000 0,0000 0,0337 0,4306 0,0000 0,0000 0,0000 0,1430 0,0642 0,28 3,74 2,96 3,56 2,82

634 ДП "Укржитлосервіс" вул. Флоренції 5 0,2383 0,7157 0,2930 0,0000 0,5057 0,0246 0,3546 0,0017 0,0000 0,0000 0,0354 0,4534 0,0000 0,0000 0,0000 0,1503 0,0660 0,28 3,75 2,96 3,57 2,82

635 ДП "Укржитлосервіс" вул. Флоренції 9 0,2934 0,7020 0,3156 0,0000 0,5022 0,0244 0,3581 0,0031 0,0000 0,0000 0,0355 0,4487 0,0000 0,0000 0,0000 0,1503 0,0656 0,29 3,83 3,04 3,64 2,90

636 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця"

вул. Алма�
Атинська

7 0,7520 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0146 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,08 1,01 1,01 0,92 0,92

637 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця"

вул. Алма�
Атинська

7�а 0,5122 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2388 0,0000 0,0000 0,0173 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,08 1,01 1,01 0,92 0,92

638 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця"

вул. Алма�
Атинська

9 0,5160 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1929 0,0000 0,0000 0,0217 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0360 0,0000 0,08 1,01 1,01 0,92 0,92

639 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця"

вул. Алма�
Атинська

22 0,7257 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0395 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,08 1,01 1,01 0,92 0,92

640 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця"

вул. Алма�
Атинська

22�а 0,3671 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2955 0,0000 0,0000 0,0453 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0673 0,0000 0,08 1,02 1,02 0,93 0,93

641 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця"

вул. Алма�
Атинська

36 0,1942 0,0000 0,3570 0,0000 0,0000 0,0000 0,4522 0,0000 0,0000 0,0325 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2986 0,0000 0,13 1,76 1,76 1,60 1,60

642 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця"

вул. Алма�
Атинська

39 0,5499 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1786 0,0000 0,0000 0,0388 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,08 1,01 1,01 0,92 0,92

643 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця"

вул. Алма�
Атинська

40 0,2395 0,0000 0,4472 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0291 0,0000 0,0505 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,08 1,01 1,01 0,92 0,92

644 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця"

вул. Двінська 3/5 0,2485 0,0000 0,4578 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0688 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,08 1,02 1,02 0,93 0,93

645 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця"

вул. Дундича
Олеко

15/1 0,2458 0,0000 0,4622 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0671 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,08 1,02 1,02 0,93 0,93

34 ТОВ "Фірма "Компас" вул. Чавдар
Єлизавети

4 0,2557 0,6365 0,1646 0,0000 0,2966 0,0358 0,4983 0,0298 0,0000 0,0000 0,1174 0,0000 0,0098 0,0000 0,0002 0,3347 0,1335 0,20 3,26 2,65 3,07 2,50

2. У розділі "Дарницький район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг  по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або  після
20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2012 р. № 579, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 25 квітня 2012 р. за № 26/943 ( у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 р. № 1191):

2.1. Доповнити розділ такими позиціями:

2.2. Внести зміни до позиції № 65:
у графі 4 число "1" замінити числом "38".
2.3. Внести зміни до позиції № 34, виклавши її в такій редакції:

3. У розділі "Деснянський район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг  по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або  після
20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2012 р. № 579, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 25 квітня 2012 р. за № 26/943 ( у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 р. № 1191):

3.1. Доповнити розділ такими позиціями:

36 КП "Дирекція з
управління та
обслуговування
житлового фонду
Деснянської районної у
місті Києві Ради" (ЖЕК
№ 318)

вул. Градинська 9 0,1265 0,5015 0,0918 0,0000 0,3375 0,0441 0,2535 0,0010 0,0010 0,0000 0,1981 0,0000 0,0034 0,0000 0,0000 0,1609 0,0960 0,18 2,40 1,77 2,18 1,61

37 КП "Дирекція з
управління та
обслуговування
житлового фонду
Деснянської районної у
місті Києві Ради" (ЖЕК
№ 318)

вул. Градинська 11 0,2006 0,5042 0,0989 0,0000 0,3879 0,0555 0,2520 0,0012 0,0012 0,0000 0,2176 0,0000 0,0064 0,0000 0,0000 0,1614 0,1009 0,20 2,62 1,91 2,39 1,73

3.2. Внести зміни до позиції № 35:
у графі 26 число"2,24" замінити числом "3,24".
4. Розділ "Дніпровський район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг  по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або  після

20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2012 р. № 579, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 25 квітня 2012 р. за № 26/943 ( у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 р. № 1191), доповнити такими позиціями:

Продовження у наступному номері
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 18 червня 2013 року

Одеське мистецтво переїхало
до Києва
До кінця місяця в столиці показують роботи відомих та сучасних
художників
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У “Мистець ом Арсеналі”
від рилася вистав а “Оде-
сь а ш ола”, я а пред-
ставляє сю палітр мис-
тецтва Південної Пальміри.
Це близь о 500 творів жи-
вопис , рафі и, с льпт -
ри та відео, створених
одесь ими х дожни ами
протя ом др ої половини
ХХ — першо о десятиліття
XXI століть. В е спозиції
можна побачити й архівні
фото рафії, до менти та
азетні виріз и про історію
розвит мистецтва в Оде-
сі. У рам ах вистав и від-
від вачів запрош ють з -
стрітися з х дожни ами та
посл хати одесь их м зи-
антів.

В Одесі історично склалася само�

бутня художня традиція, яка розпоча�

ла свою історію з заснування Товари�

ства південноросійських художників

у 1890 році на чолі з Кіріаком Костан�

ді. Наприкінці 1910�х років Одеса ста�

ла одним із центрів європейского

авангарду завдяки всесвітньо відомим

“Салонам” В. Іздебського.

У радянські часи при відносній

свободі від жорсткого ідеологічного

контролю Одеське училище давало

гарну класичну освіту. Проте біль�

шість одеських художників у мину�

лому столітті не могли навіть уяви�

ти, що матимуть власні майстерні.

Вони малювали вдома, де часто

влаштовували і виставки. Картини

не купували і не колекціонували.

Адже в ті часи мистецтво працювало

на держзамовлення, а творча свобо�

да не підтримувалася. Сьогодні всі

ці полотна — від класики до аван�

гарду — визнані чи не найцікавіши�

ми в Україні за той період. “Якщо

московська мистецька школа знана

своїми соціальними протестами, то

для одеситів характерний насампе�

ред вільний дух”,— запевняє органі�

затор експозиції Анатолій Демчук.

Період історії одеського мистец�

тва на виставці тематично розділили

на кілька етапів: міські пейзажі, на�

тюрморти і ліричні портрети 1940�

60�х років, квартирні виставки, “Но�

ва хвиля” (1980�90 рр.), яка агресив�

но виступала проти канонів класич�

ного мистецтва, Сontemporaryart

1990�2000�х та відео�арт сучасних

експериментаторів. Усього в експо�

зиції можна побачити роботи близь�

ко сотні художників, серед яких Ми�

хайло Божий, Юрій Єгоров, Вален�

тин Хрущ, Людмила Ястреб, Олек�

сандр Ройтбурд, Ігор Гусєв та інші.

Кілька проектів були зроблені

спеціально для “Одеської школи”.

Наприклад, “Нонконформізм

2013” від учасників творчого об’єд�

нання “Мамай”. Представники

одеського нонконформізму 1960�70

років (Володимир Стрєльніков, Во�

лодимир Маринюк, Євген Рахма�

нін, Валерій Басанець та інші) за

три тижні створили абстрактні по�

лотна великого формату — така ви�

мога contemporaryart на відміну від

камерних живописних робіт радян�

ської епохи.

Також представлена реконструйо�

вана відома “Парканна виставка”.

Це одна з перших відкритих акцій

одеського андеграунду, що відбулася

у 1967 році, коли Станіслав Сичов і

Валентин Хрущ виставили свої ро�

боти просто неба, на дерев’яному

будівельному паркані біля Оперного

театру, надписавши і легендарну на�

зву експозиції — “Сичик+Хрущик”.

“Парканна виставка” тривала всьо�

го три години і була розігнана мілі�

цією. Ця подія в Одесі відбулася на

сім років раніше “Бульдозерної ви�

ставки” у Москві.

Протягом роботи експозиції

“Одеська школа” планується серія

зустрічей із художниками, обгово�

рення та концерти одеських музи�

кантів, серед яких група “Ізя

Кольт”, що у своїх текстах продов�

жує поетичну традицію Саші Чор�

ного, трохи фривольного міського

романсу та одеської вуличної піс�

ні.

Виставка “Одеська школа. Тради�

ції та актуальність” з успіхом про�

йшла у художньо�виставковому

центрі “АртДонбас”. Після Києва

проект вирушить до Львова

Подвійні пристрасті — 
на сцені оперети
У театрі презентували яскравий мюзикл "Цілуй мене, Кет!"
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Мин ло о тижня в Києві
відб лася прем’єра брод-
вейсь о о мюзи л “Ціл й
мене, Кет!”. За сюжетом,
а тори от ються до
прем’єри п’єси Ше спіра
“Під орення норовливої”, в
той же час поза сценою
між ними роз ортається не
менш пристрасна історія.
Твір амери ансь о о ом-
позитора Ко ла Портера,
я ий вважається одним з
най спішніших м зичних
спе та лів ХХ століття, те-
пер можна оцінити і в
раїнсь ом пере ладі —
столичном театрі опе-

рети.

У грудні цього року виповниться

65 років з дня прем’єри мюзиклу

“Цілуй мене, Кет!”, який і досі зали�

шається однією з найпопулярніших

вистав світового репертуару. Лише на

Бродвеї його ставили понад тисячу

разів, також мюзикл грають у театрах

США і Канади, Англії та Росії, Авст�

ралії та Японії. В Україні повний ва�

ріант музичної вистави показують

вперше.

Мюзикл побудований за прин�

ципом “розповідь в розповіді” з

подвійним сюжетом. Режисер

Фред Грем ставить мюзикл за моти�

вами п’єси Шекспіра “Приборкан�

ня норовливої”. Сам він в ньому

грає Петруччо, а його екс�дружина,

зірка Лілі Ванессі, — Катаріну

(Кет). В реальному житті між ко�

лишнім подружжям також вирують

бурхливі емоції: вони все ще коха�

ють один одного, проте не одразу

готові у цьому зізнатися. Попри

сварки і дорікання, Фред і Лілі ма�

ють зіграти у прем’єрі “Прибор�

кання норовливої” та переносять

свої почуття на сцену. Тож глядачі

спостерігають за театром у театрі з

подвійними шекспірівськими при�

страстями. “Вистава надзвичайно

динамічна, екстравагантна і буде

до душі не лише молодому поко�

лінню,— підкреслив художній ке�

рівник Національної оперети, ре�

жисер�постановник мюзиклу Бог�

дан Струтинський.— Вона показує

відчайдушну боротьбу двох силь�

них характерів, двох стихій, двох

начал — чоловіка і жінки”. Історія

написання мюзиклу пов’язана із

журналістами Семюелем та Беллою

Спевак, з якими був знайомий Ко�

ул Портер. Подружжя мало гаря�

чий темперамент, їх шлюб постійно

балансував на межі розлучення, що

надихнуло Беллу до написання су�

часного варіанта “Приборкання

норовливої” Шекспіра. Тоді у Пор�

тера виникла ідея зробити мюзикл

за цим сценарієм.

До прем’єри “Цілуй мене, Кет!” в

театрі оперети готувалися дуже сер�

йозно. “Робота була надзвичайно

складною за всіма параметрами —

сценографія, технічне обслугову�

вання”,— відзначив Богдан Стру�

тинський. У мюзиклі є багато масо�

вих сцен, коли одночасно зводять�

ся акторська гра, вокал, хореогра�

фія і оркестр. Тому велику увагу

приділяли сучасним технічним

можливостям, зокрема у виставі за�

діяно близько 30�ти нових надчут�

ливих радіомікрофонів, складні де�

корації�трансформери заввишки у

8 метрів, на яких відбуваються де�

які сцени.

Над декораціями та костюмами,

що відтворюють Бродвей середини

ХХ століття та шекспірівську добу,

працювала відома литовська ху�

дожниця Вілма Галяцкайте�Дабкі�

ене. Викластися довелося і музи�

кантам — протягом вистави треба

дуже швидко переключатися із од�

ного жанру на інший, змінювати

стиль на протилежний, подекуди

партії надзвичайно складні, потре�

бують навіть фізичної витривало�

сті. “Дісталося” і артистам бале�

ту — танцювальних номерів багато,

в одному із них (“Спека”) майже 12

хвилин на сцені танцюють одно�

часно 45 осіб. За словами Богдана

Струтинського, в акторському

складі мюзиклу впродовж місяця

також були ротації, адже не всі

змогли витримати швидкий темпо�

ритм постановки.

Український варіант мюзиклу

“Цілуй мене, Кет!” у перекладі

Оксани Трощановської і Аркадія

Гарцмана глядачі ще можуть встиг�

нути побачити до кінця цього теат�

рального сезону

Поп лярний мюзи л відомо о амери ансь о о омпозитора Кола Портера в У раїні в повном обсязі поставили вперше

Прем’єра мюзи л Ко ла
Портера “Ціл й мене, Кет!”
Коли: 20 червня о 19.00
Де: Київсь ий національний

театр оперети, в л. В. Василь-
івсь а, 53/3, тел.: (044) 287-62-
57
Вартість вит ів: 50-200
рн.

“Одесь а ш ола. Традиції
та а т альність”

Коли: до 30 червня з 11.00 до 20.00
Де: “Мистець ий Арсенал”, в л. Лаврсь а, 10-12
Вартість вит ів: 50 рн, пенсіонерам, ст дентам — 20 рн
До ладна інформація: www.artarsenal.in.ua

Оцінити масштаби та різноманіття одесь ої арт-ш оли запрош ють до "Мистець о о Арсенал "
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ІНФОРМАЦІЯ
Департамент ом нальної власності м. Києва про підс м и проведення

он рс №103-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності, я і б д ть зал чені
до проведення незалежної оцін и майна, я е належить до ом нальної
власності територіальної ромади м. Києва та переб ває в правлінні
ПАТ "Київ аз" та ПАТ "Київенер о", дозвіл на демонтаж я о о надається
КП "Генеральна дире ція Київсь ої місь ої ради з обсл ов вання іноземних
представництв" з метою визначення розмір відш од вання вартості майна
відповідно до рішення Київсь ої місь ої ради від 01.10.2007 №411/3245

Повідомляємо, що Ухвалою О р жно о адміністративно о с д міста
Києва від 8 травня 2013 ро від рито провадження в адміністративній спра-
ві №826/6666/13-а за позовом Стецишина Р.В. до Київсь ої місь ої державної
адміністрації про визнання нечинним п н т 5 постанови ви он ом Київсь ої
місь ої ради народних деп татів і президії Київсь ої місь ої ради профспіло
№582 від 15 липня 1985 ро "Про порядо застос вання м. Києві "Правил
облі ромадян, я і потреб ють поліпшення житлових, і надання їм жилих при-
міщень в У раїнсь ій РСР" (в реда ції від 30 вітня 1991 ро ).

С довий роз ляд справи призначено на 13 червня 2013 ро о 10.00
приміщенні О р жно о адміністративно о с д міста Києва (м. Київ,
в л. Командарма Каменєва, 8, орп с 1, зал с дово о засідання № 51).

25.06.2013 ро о 14.00 в приміщенні О р жно о адміністративно о
с д міста Києва відб деться с довий роз ляд справи за адміністратив-
ним позовом Громадсь ої ор анізації "Спіл а підприємців "Жовтнева" до
Київсь ої місь ої ради про визнання неза онним та та им, що не відпові-
дає правовим а там юридичної сили розділ XIII "Розміщення та триман-
ня малих архіте т рних форм та тимчасових спор д" Правил бла о строю
міста Києва, затверджених рішенням Київсь ої місь ої ради від 25 р дня
2008 ро №1051/1051 "Про Правила бла о строю міста Києва", визнан-
ня протиправними дії щодо не оприлюднення повно о те ст цьо о рішен-
ня та зобов'язання оприлюднити рішення в повном обсязі.
С ддя: Де тярьова О.В., зал с дово о засідання №70.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що 11.07.2013 ро о 10.00,
роз лядатиметься цивільна справа № 2/755/2750/13 за позовом ПАТ КБ
"Приватбан " до Кандиби А.А. про стя нення забор ованості.

Кандиба Андрій Анатолійович, останнє відоме місце проживання: м. Київ, просп.
Мир , 14, в. 47 ви ли ається в с дове засідання я відповідач.

В разі йо о неяв и справ б де роз лян то за йо о відс тності на підставі наявних
до азів матеріалах справи (ч. 4, ст. 169 ЦПК У раїни).

Адреса с д : м. Київ, в л. Кошиця, 5, аб. № 104.
С ддя В.В. Ма арч

Солом'янсь ий районний с д міста Києва (м. Київ, в л. М. Кривоноса, 25,
аб. 29) ви ли ає на 01.07.13 на 17.30 Бо данова Оле а Оле овича, я відповідача
цивільній справі №760/7853/13-ц (№2-2887/13) за позовом МТСБУ до Бо данова
Оле а Оле овича про відш од вання в поряд ре рес витрат, пов'язаних з
виплатою страхово о відш од вання.

У разі неяв и справ б де роз лян то за відс тності відповідача.
С ддя Коробен о С.В.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в оренд термін на 2 ро и
364 дні нежитлові підвальні приміщення, щодо я их надійшла заява, площею 30,6 в.м. за адресою: м. Київ, в л. Підвисоць-
о о, 14 під розміщення професійної спіл и або під розміщення офісних приміщень, ор анізацій інших видів діяльності.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

Шановний Тритинічен о Геор ій Іванович

Повідомляємо вас, що 01.07.2013 о 12.00 б де проводитися вста-

новлення меж с міжної з вашою земельної ділян и за адресою:

пр-т Відрадний 1-a. Просимо з'явитися для по одження меж.

Втрачений "Державний а т на право власності на земельн ділян "
площею 0,0600 а, серія ІІІ-КВ № 080007 (зареєстрований в Книзі записів
державних а тів на право приватної власності на землю за №766 виданий
23 червня 1998р. розташований на території Новосіл івсь ої сільсь ої
Ради вважати недійсним.

№
п/п

Об'є ти права ом нальної власності
С б'є т оціночної
діяльності —

переможець он рс

1.

Газопровід середньо о тис діаметром 150 мм дов-
жиною 16 п.м, розташований за адресою: м. Київ,
в л. Авіа онстр тора І оря Сі орсь о о (в л. Тан о-
ва); азова отельня (б дівля, обладнання, димова
тр ба, ШРП, аналізаційні мережі) за адресою:
м. Київ, в л. Авіа онстр тора І оря Сі орсь о о, 6
(в л. Тан ова); теплові мережі до жило о б дин на
в л. Авіа онстр тора І оря Сі орсь о о, 6 (в л. Тан-
ова) та до бойлерної жило о б дин на в л. Авіа-
онстр тора І оря Сі орсь о о, 6 (в л. Тан ова).

МПП "П.А.Н."

Г П Т А С Т І

Х Р Е Щ А Т И К Т В В

Р Е Д У Т П О С У Д О

О Б Е Р О Н В И П У С К

М І М К К И Б А Л К А

Н П А Ч У Л І Я Р Л

А К У Т Р А Л І Е

А Д А П І С А К С І

Відповіді на сканворд 

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

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

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

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

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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СПОРТ
Хрещатик 18 червня 2013 року

Спортивні новини

Футбол. Динамо�2 відстояло право грати 
у першій лізі
На стадіоні “Динамо” імені В. В. Лобановсь о о відб вся матч-від-

повідь плей-офф за право рати першій лізі сезон 2013–2014 між
“Динамо-2” та свердловсь им “Шахтарем”. На адаємо, перший матч
за інчився з рах н ом 1:1, а це означало, що остям поєдин онче
необхідно б ло забивати. Втім, осподарів поля на це знайшлися
свої ар менти. Підопічні Андрія Г сіна повністю взяли ініціатив
свої р и і створили іль а небезпечних моментів. Воротар “Шахта-
ря” врят вав свій л б від небезпечних дарів Віталія Геме и та
В’ячеслава Л хтанова. До перерви динамівці створили ще іль а
пре расних моментів, але знов на висоті б в воротар свердловців
Дмитро Іванов, впоравшись із пострілами Ахлідіна Ісраілова та І оря
Мединсь о о. Гол назрівав, і підс м він відб вся. Єв ен Морозен-
о із-за лінії штрафно о майданчи а точним даром по лав на лопат-
и ол іпера “Шахтаря”, 1:0. Спроби за острити р за інч вались
остей невдало. У др ом таймі перебі подій на полі майже не змі-
нився. Команда Г сіна настирливо прос валася вперед, і іль а да-
рів зм сили занерв вати тренера остей Геннадія С ш а, я ий пішов
ва-бан , зробивши іль а замін. Але очі ваних плодів це не принес-
ло. Кияни не запані вали, а навпа и, після іль ох ата остей зм -
сили вболівальни ів піднятись зі своїх рісел після небезпечних да-
рів Морозен а та Геме и. У підс м матч завершився мінімальною
перемо ою “Динамо-2”, і наст пном сезоні л б продовжить бо-
ротьб першій лізі. Варто зазначити, що на звітн р завітало
близь о 5 000 вблівальни ів. Я завжди, виділялась найа тивніша
триб на — льтрас иян, я і майже ні на хвилин не замов али і
влашт вали для своїх любленців фаєр-шо

Веслування. Вітчизняні каноїсти — бронзові 
призери чемпіонату Європи
На чемпіонаті Європи з весл вання на байдар ах і аное в Монте-

мор-о-Вельо (Порт алія) наша аное-четвір а с ладі Віталія Вер е-
леса, Дениса Ковален а, Дениса Камерилова та Ед арда Шеметила
на дистанції 1 000 метрів стала бронзовою призер ою. У раїнці посі-
ли третю сходин п’єдестал з часом 3.24,628. “Золото” онтинен-
тально о чемпіонат вибороли білор си (3.23,773), “срібло” — пред-
ставни ів Р м нії (3.24,498)

Дзюдо. Українські ветерани — призери 
чемпіонату Європи
У Парижі (Франція) старт вав чемпіонат Європи з дзюдо серед ве-

теранів. У перший зма альний день на татамі вийшли 12 раїнсь их
спортсменів, п’ятеро з я их завоювали медалі. Сер ій Мароховець (м-
1 до 60 ) та Юрій Пр дні ов (м-2 до 100 ) вибороли “срібло” й ви-
йшли до фінал . Бронзовими призерами стали Ренат Мірзалієв (м-1
до 73 ), Костянтин Ананчен о (м-1 до 73 ) і Ма сим Грабовсь ий
(м-2 до 100 )

Температура +22°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 60 %

Температура +26°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 44 %

Температура +22°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 61 %

Прогноз погоди на 18 червня 2013 року

ОВНИ, в ролі арбітра в запальних дис сіях ви б дете не-
перевершені, миріть людей, я і волею долі опинилися ва-
шом полі, с леюйте розбиті орщи и, відновлюйте пор йно-
вані домовленості, підпис йте ділові оди, ш айте по ро-
вителів. У стос н ах з бла овірними слід озирн тися назад і
спроб вати по-новом по лян ти на них, виправити доп ще-
ні помил и, вдихн вши романтичний імп льс тліюче поч т-
тєве ба аття.
ТЕЛЬЦІ, я відомо, випад овостей Всесвіті не б ває, по-

дії дня є зна овими, все, що відб вається, має свій висо ий
смисл, люди, з я ими з стрінетеся, є вісни ами з майб тньо-
о, ймовірні ви ідні ділові пропозиції, висо о оплач вані за-
мовлення, ліві підробіт и. Не пор ш йте юридичних норм, ро-
біть все на за онних підставах. Я що зад маєте інвест вати
дись роші, придбати цінн річ, робіть це з дале им приці-

лом, все обмір йте з пра тичної точ и зор .
БЛИЗНЯТА, ви харизматична особистість, я а армонійно

поєдн є собі чарівність, інтеле т, здоровий л зд, вміє ста-
вити перед собою важлив ціль і наполе ливо до неї ро ва-
ти. Це день засл жених приємних сюрпризів, дефілюйте, роз-
важайтеся, любіться з милими, нехай ваше серце наповню-
ється цілющою бла одаттю.
РАКИ, доля вас вповноваж є ви он вати місію бла одійни-

а, жертовно допома ати рідним, все повернеться сторицею.
Приміром, діти для вас є і щастям, і орем, завдаючи лопо-
тів, але, направивши їх на праведний шлях, привчивши до са-
мостійності, ви правильно реаліз єте свій олосальний життє-
вий досвід і потенціал, д ховно розвинетеся. День сприяє сі-
мейним торжествам, об’єдн ючи родин .
ЛЕВИ, інформаційне поле Всесвіт до ваших посл , чер-

пайте потрібні знання, задовольняйте інтеле т альний олод і
не про авте романтичне знайомство. У мистецтві спіл вань з
людьми вам теж не б де рівних, тож зможете проявити себе
я талановитий посередни , читель, порадни , с ддя-миро-
творець, відданий др , рамотний фахівець.
ДІВАМ пощастить розба атіти, але при мові жорст о о

баланс приб т ів та витрат. Усі фінанси мають в ладатися з
ма симальною рентабельністю, асортимент по по різнома-
нітний: омп’ютерні про рами, модні а сес ари, осмети а і
парф мерія, висо о ласні речі, витвори мистецтва, витончені
деталі інтер’єр .
ТЕРЕЗИ, стати ероєм дня б де ле о, я що не сидіти

інертно і не че ати біля моря по оди, ви її самі здатні створи-
ти на власний сма . Б дьте ініціативними, а помічни и та по-
ровителі знайд ться. Досвід сфері спіл вання з людьми —
величезний, захоплюйте ер дицією, приворож йте філософ-
сь ими талантами, хваліться дося неннями, р хайте намічені
плани.
СКОРПІОНИ, вам бажано облишити передов і перебаз -

ватися партизансь ий тил та тихо вести свою діяльність. То-
ді з мієте за рити власні армічні дір и, а той, хто перед ва-
ми в бор , поверне позичене (з’явиться спонсор). Не за-
б дьте влашт вати “санітарний день” для совісті, моральна
чистота — необхідна мова для д ховної еволюції, на неч пар
че ає де радація.
СТРІЛЬЦІ, реч не с ачіть, б дьте парі з бла овірни-

ми, ол бтеся, збері айте вірність одне одном , до 26 черв-
ня маєте реставр вати шлюбний союз і міцно йо о зцемен-
т вати, тоді протя ом іль ох ро ів оря не знатимете. Мож-
на взяти часть світсь их заходах, влашт вати др жню ве-
чір , порозважатися олі приятелів, з я ими вас єднають
спільні д ховні інтереси.
КОЗЕРОГИ з трі мфом пройд ть тест долі на професійн

омпетентність, завоюють авторитет оле , ерівництва,
проявивши ом ні абельність, мітливість, обізнаність, вихо-
ваність, естетичний сма . До властивої вам цілеспрямовано-
сті постарайтеся додати та і орисні я ості, я демо ратич-
ність, отовність творчо співпрацювати, здатність присл хати-
ся до ч жої д м и, блис че знання ділово о ети ет .
ВОДОЛІЇ, висо а небесна остя Любов радо від рила вам

свої обійми, тож нехт вати тим безцінним даром Творця про-
типо азано. Від рийте серце наснажливим поч ттям, я і ма-
ють пролитися на обранця, він пор ч і ціл ом відповідає ва-
шом ідеал . Ува а митцям, творча М за до ваших посл !
РИБИ, не бійтеся е сперимент вати, ризи йте, ви здатні

пройти над прірвою і ви рати! Реалізація со ровенних бажань
задля бла опол ччя сім’ї пройде "на ра". Чар йте артистиз-
мом, о ортайте людей любов’ю і вправно виріш йте поб тові,
житлові проблеми, влаштов йте ремонт оселі. Під рідним да-
хом пан є бла ословенна ідилія з домочадцями

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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ранок день вечір

У Києві визначилися 
найкращі стрітболісти
У столиці відбувся перший щорічний турнір з баскетболу 3х3
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У неділю Троїць а площа
протя ом дня б ла цен-
тром для сіх прихильни ів
в лично о бас етбол . 128
оманд із Києва, Бориспо-
ля, Білої Цер ви, Полтави,
Одеси та Дніпропетров-
сь а боролися за право зі-
рати все раїнсь ом
фіналі, я ий відб деться
напри інці серпня. У під-
с м в сіх ате оріях пе-
ремо здоб ли столичні
оле тиви. До то о ж від-
від вачі стали свід ами за-
хоплюючої шо -про рами,
в я ій взяли часть пред-
ставни и вор а т оманда
Street Workout, а та ож
бас етбольно о фрістайл
від оманди “Герої май-
данчи ів”.

Попри спеку, яка у неділю охопи�

ла Київ, вже з самого ранку на Тро�

їцькій площі зібралося чимало при�

хильників активного відпочинку.

Цього дня у Києві мав відбутися

перший щорічний турнір з баскет�

болу 3х3 Kiev Open Streetball. При�

ємно було спостерігати, як звичайні

перехожі з цікавістю стежили за

підготовкою до турніру. Наприклад,

63�річний киянин Микола Куро�

паткін, дивлячись на стрітболістів,

не приховував свого захвату: “Пре�

красна молодь. Усі такі гарні й при�

вітні. Сьогодні я планував просто

прогулятися містом, а тут помітив

скупчення люду. Підійшовши

ближче, побачив баскетболістів. Я

теж колись грав у баскетбол, тому

вирішив поспостерігати за змаган�

нями. Дещо незвично, адже вони

грають на один кошик. Однак у

цьому є якась родзинка. До того ж

гра на вулиці додає цьому виду

справжності та привабливої спор�

тивної агресивності. Сподіваюся,

що обійдеться без тяжких пошко�

джень, і перемога дістанеться най�

кращому”. Загалом для заходу було

створено 9 своєрідних майданчиків

для відбіркових ігор, а також 2 — із

спеціальним покриттям із пластику

для змагань один на один та фіналь�

них баталій. Організатори дійства

перевіряли майже кожен гвинтик,

аби згодом спортсменам нічого не

завадило продемонструвати усю

свою вправність.

Вже зі стартовим свистком на

кожному з майданчиків розпочали�

ся справжні вуличні баталії. У них

були й красиві комбінації, й ефект�

ні кидки, й непідробні емоції — за�

галом усе, що так подобається вбо�

лівальникам. Не дивно, що поволі

глядачів почало збиратися все біль�

ше, і до початку фінальних матчів

кожна команда�учасниця мала у

своїх рядах велику армію вболі�

вальників. Усі зустрічі проходили у

надзапеклій боротьбі, і часто пере�

можці визначалися у кількох овер�

таймах. Варто зазначити, що зма�

гання проходили у трьох категорі�

ях: дівчата, юнаки до 19�ти років і

старші, а також юнаки до 18�ти ро�

ків і молодші. І звичайно, в усіх

групах були свої тріумфатори.

Примітно, що у кожній із катего�

рій, незважаючи на географію

учасників, переможцями ставали

саме столичні колективи. Так, при�

зери серед жінок розподілилися та�

ким чином: 3 місце — NRG (м. Ки�

їв), 2 місце — “Магнум” (м. Дніп�

ропетровськ), 1 місце — “Мув” (м.

Київ). Призери в категорії юнаків:

3 місце — “Везунчики” (м. Київ), 2

місце — Bears (м. Київ), 1 місце —

“Факери” (м. Київ). Призери в

старшій віковій категорії: 3 місце —

“Стіфлер” (м. Київ), 2 місце —

“Агрофілд” (м. Полтава), 1 місце —

“Росичі” (м. Київ)
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Цей день в історії 18 червня

1583 – в Ан лії продали пер-
ший світі поліс страх вання
життя. Саме цьо о дня в Лондоні
Річард Мартін застрах вав життя
Вільяма Гіббсона на с м 383
ф нта
1754 – за ладено фортецю

святої Єлисавети, пізніше – Єли-
савет рад, тепер – Кірово рад
1889 – амери анець Річардсон

запатент вав дитячий візочо
1939 – Каневі від рито Ме-

моріальний м зей Тараса Шев-
чен а і пам’ятни на мо илі пое-
та
1964 – встановлено на поста-

мент пам'ятни Тарасові Шев-
чен Вашин тоні (від риття
відб лося 27 червня)
1993 – створено істори о-
льт рний заповідни "Гетьман-

сь а столиця" місті Бат рині

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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проро вальни-
ця (д.- рец.)

р. ро - р па

сорт р ш

польове
земляне
ріплення

... Монтан

начиння

ороль ельфів
чні, я і

за інчили
ш ол

а тор
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жіночий
оловний бір
(старов.)

р. поет та
письменни
(романс "Очи
черные, очи
страстные")

рослина, я
застосов ють
парф мерії

вірмен. лютня

льтова
спор да

(інд. архіте .)
нязь

С андинавії

висо ий тон
зв

ви ладач
на ової

дисципліни

спортивні
зма ання на
автомобілях

льодохід

ви опний
ссавець род

лем роподібних

степова
рослина, тирса

рець а літера

Участь т рнірі Kiev Open Streetball взяли 128 оманд

Сезон 2013 року Чемпіонату України з баскетболу 3х3 стартував 18
травня у Києві. У 16*ти мiстах України на центральних майданах відбу*
дуться турнiри серiй 3х3 Challenge та 3х3 Masters. Унікальність цього се*
зону полягає ще й у тому, що Чемпіонат України з баскетболу 3х3 приєд*
нується до офіційної системи рангів ФІБА. Ця система включає в себе і
безкоштовну онлайн*реєстрацію до участі на турнірах. У День Незалеж*
ності України на Хрещатику відбудеться фінал Всеукраїнського чемпіона*
ту з баскетболу 3х3 “Українська стрітбольна ліга*2013”. У фінальній час*
тині змагань зійдуться кращі спортсмени з різних міст країни.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”
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