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Громадський транспорт —
глобальне оновлення
На вулицях столиці з’явиться 450 нових машин, пристосованих 
для людей з обмеженими фізичними можливостями
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Днями КП “Київпастранс” от-
римало 74 с часні автоб си,
придбані за ошти ЄБРР. Ще
31 тролейб с приб де до сто-
лиці найближчим днями. За а-
лом до Євро-2012 в лицями
столиці рс ватим ть
400—450 одиниць ромадсь о-
о транспорт . Всі вони с час-
ні та омфортабельні, а рім
то о, відповідають вимо ам
місь ої про рами “Безбар’єр-
не середовище”. Вчора
зр чності ново о р хомо о
с лад в автоб сном пар
№ 6 разом з представни ами
ромадсь их ор анізацій інва-
лідів-спинальни ів пере онав-
ся і олова КМДА Оле сандр
Попов.

За словами голови КМДА, столиця

вступає в етап інтенсивного оновлення

громадського транспорту. “Наразі ми

бачимо першу партію автобусів, яка по"

ступила в Київ. Згодом має надійти

решта, а також прибудуть і тролейбуси,

тож ми маємо випустити на лініюю 100

одиниць нового рухомого складу. Однак

це лише перший етап, тому що протя"

гом наступних трьох місяців в Київ буде

поставлено ще понад 300 одиниць тех"

ніки. І програма на цьому не буде завер"

шена, адже в наших планах подальше

оновлення автобусного і тролейбусного

парку. Крім того, ми сьогодні виготов"

ляємо 6 одиниць наших власних трам"

ваїв, і протягом чотирьох" максимум

п’яти місяців плануємо отримати їх  уже

20 одиниць. Загалом 2012 рік, на мою

думку, стане роком зростання рівня на"

дання послуг в громадському транспор"

ті. Адже комфорт та надійність автобу"

сів, тролейбусів та трамваїв це те, чого

нам треба досягти найближчим часом,

реалізуючи цей широкомасштабний

проект”,— зазначив Олександр Попов.

Як зауважив директор КП “Київпас"

транс” Микола Ламбуцький, проблема

оновлення рухомого транспорту у Києві

назріла вже давно. Адже на сьогодні на

лініях працюють машини, яким по 18"19

років. Тож після надходження нових ав"

тобусів та тролейбусів з маршрутів посту"

пово зніматимуть “старожилів”. За сло"

вами пана Ламбуцького, “найстарший”

автобус, який курсуватиме Києвом, буде

випуску 2003 року, однак він ще зали"

шається сучасним та пристосованим до

вимог столиці. Збільшити кількість рухо"

мого складу в першу чергу планують на

найбільш соціально"важливих маршру"

тах, про які кияни можуть повідомляти

до столичного кол"центру за тел. 15"51.

До речі, усі автобуси обладнані спеці"

альними пандусами для зручності ко"

ристування ними людей з обмеженими

фізичними можливостями. Перевірила

доступність нового громадського

транспорту і представниця громадської

організації інвалідів"спинальників

Юлія Козлюк. За її словами, вже те, що

у столиці з’явилися такі автобуси, пози"

тивне зрушення, адже наразі здійснити

подорож вулицями столиці за допомо"

гою громадського транспорту для лю"

дей з обмеженими фізичними можли"

востями майже неможливо. Та й не всі

водії поспішають допомогти інваліду

заїхати в салон тролейбуса чи автобуса.

Голова КМДА закликав киян з осо"

бливими потребами звертатися і до ке"

рівництва “Київпастрансу”, і до нього

особисто у разі виникнення якихось

проблем чи непорозумінь та висловлю"

вати власні пропозиції щодо їх вирі"

шення. Також Олександр Попов відмі"

тив, що у влади є бажання зробити гро"

мадський транспорт доступним для лю"

дей з особливими потребами.

“Я цілком переконаний, що най"

ближчим часом ми повинні організува"

ти нормальні умови для пересування

вулицями міста людей з обмеженими

можливостями, в тому числі через сис"

тему громадського транспорту, і нам по"

трібно прискорити цей процес. З по"

явою нової техніки столиця стала на

крок ближчою до європейського рівня

“безбар’єрного середовища”. Однак на"

ша робота пов’язана не лише з цим ас"

пектом, адже цього року у Києві перед"

бачено реалізувати ще низку проектів,

спрямованих на створення відповідних

умов для інвалідів"спинальників. Зок"

рема ми обов’язково маємо понизити

бордюрні огородження на пішохідних

переходах, насамперед – поблизу об’"

єктів соціального та культурного при"

значення. Адже питання достойної

якості проживання в Києві інвалідів —

це одне з пріоритетних завдань для ви"

конання владою”,— зауважив Олек"

сандр Попов

Олександр Попов:
"До Дня Києва ми отримаємо
оновлений Андріївський узвіз, 
яким буде приємно прогулятись 
і іноземцям, і киянам" 
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На тролейбус до Броварів виділили
141 млн грн 

Уряд затвердив порядо і мови надання в 2012 ро-
ці с бвенції з державно о бюджет в розмірі 141
млн ривень на б дівництво тролейб сної лінії "Бро-
вари – Київ"
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У столиці розробляють нову
систему санітарної очистки міста 

У дворах иян з'явиться 6,5 тисячі нових онтейне-
рів для сміття
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У номері
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Мінфін виплатив 1,01 млрд гривень
за ПДВ!облігаціями
Міністерство фінансів 27 люто о виплатило

1,013 195 млрд ривень за ПДВ-облі аціями, вип -
щеними в 2010 році. “Міністерство фінансів У раїни
27 люто о вчасно й повном обсязі здійснило чер-
ов амортизаційн виплат з по ашення й обсл о-
в вання облі ацій вн трішньої державної пози и,
вип щених в 2010 році для відш од вання подат
на додан вартість”,— зазначається в повідомленні.
ПДВ-облі ації б ло вип щено в середині 2010 ро-
чотирма траншами на за альн с м 16,4 млрд

ривень. При цьом останній, четвертий, транш б -
ло вип щено 31 серпня 2010 ро , повідомляють
У раїнсь і новини

Чотири фізособи купили 
по 24,9 % акцій “Росинки”
Чотири фізичні особи пили по 24,92 % а цій

Київсь о о завод безал о ольних напоїв “Росин-
а”. Про це йдеться в повідомленні завод . С ма
оди, а та ож імена по пців па етів а цій завод

в повідомленні не в азані. Разом з цим зазначаєть-
ся, що омпанія з правління а тивів “А ерс Інвест”
(пайовий недиверсифі ований венч рний інвести-
ційний фонд за рито о тип “Інвест-Капітал”) ви-
йшла зі с лад а ціонерів. Раніше омпанія володі-
ла 99,69 % а цій завод , повідомляють У раїнсь і
новини

Між Харковом та Донецьком 
курсуватиме 
двоповерховий потяг
У березні в У раїн приб де перший двоповер-

ховий потя виробництва чесь ої омпанії Skoda
Vagonka. Про це заявив перший заст пни енди-
ре тора У рзалізниці Ми ола Сер ієн о. “Днями
на заводі-виробни в Чехії почн ться е спл ата-
ційні випроб вання першо о потя а. Заплановано,
що 12 березня омісія У рзалізниці прийматиме
еле тропоїзд на баланс. З ідно з одою між Пів-
денною залізницею та омпанією Skoda передба-
чено придбання двох двосистемних двоповерхо-
вих еле тропоїздів по шість ва онів ожний. Др -
ий поїзд приб де в У раїн в вітні поточно о ро-
", — розповів пан Сер ієн о. Новий р хомий

с лад б де задіяний по маршр т Хар ів — Дніп-
ропетровсь — Донець , він обсл ов ватиметься
на Південній залізниці в спеціально обладнаном
депо Хар ова

Придніпровська залізниця планує
відкрити 8 кас для іноземців 
до Євро!2012 
Зо рема для обсл ов вання іноземців б д ть

від риті по дві спеціалізовані аси на во залах
Дніпропетровсь , Сімферополі, Севастополі та по
одній — Запоріжжі та Джан ої (Крим).
Щоб іноземні ромадяни мо ли раще орієнт ва-

тися на во залах, ан лійсь ою мовою пере ладати-
м ться те сти о олошень про приб ття та відправ-
лення поїздів, їх подача для посад и, а та ож інфор-
маційні о олошення про робот станції. Крім то о, на
зазначених во залах б д ть розміщені по ажчи и з
пі то рамами, ви онаними відповідно до міжнарод-
них стандартів. З ідно з повідомленням Придніпров-
сь ої залізниці, для спіл вання з іноземцями та їх
обсл ов вання необхідний обся ан лійсь ої ле си-
и вже освоїли 620 провідни ів пасажирсь их ва о-
нів і 93 працівни и во залів. Для їх навчання підпри-
ємство за пило 1699 словни ів, підр чни ів і посіб-
ни ів
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Прое т створення спортивно о пар
неолімпійсь их видів спорт б де вине-
сено на роз ляд інвесторів, я і візьм ть
часть першом Київсь ом інвестицій-
ном фор мі березні. Об’є т план єть-
ся розташ вати пар льт ри та від-
почин “Др жби народів”.

“Сьогодні в Києві, загалом, відсутні спортивні пар"

ки, а серед населення, у першу чергу — молоді, існує

попит на активний відпочинок. Пропагування здоро"

вого способу життя серед киян, проведення спортив"

них свят, фестивалів, створення бази для професійного

тренування спортсменів та проведення змагань визна"

чено метою ініціативи “Здоровий киянин” Стратегії

розвитку Києва до 2025 року. Чималим фактором є те,

що низька рентабельність спортивних федерацій, висо"

ка вартість оренди земельних ділянок та технічного ос"

нащення призводить до відсутності професійних май"

данчиків подібного класу, а це суттєво гальмує розви"

ток спорту”,— зазначив заступник голови КМДА Рус"

лан Крамаренко.

Інвестиційним проектом передбачено розширення

існуючого вейкпарку до повноцінного воднолижного

стадіону, створення екстрімпарку, моторікпарку та

батутного парку. Проектом також передбачено розта"

шування майданчиків для розвитку нових видів спор"

ту, стадіону для пляжних видів та місць відпочинку.

На території воднолижного стадіону будуть розміще"

ні кільцева та лінійна канатні дороги, організовані ка"

терні версії вейкбордингу та серфінгу. Створення екс"

трімпарку також передбачає організацію на його тери"

торії скейт" та паркурпарку. Важливим спортивним об’"

єктом, який буде створено, стане універсальний спор"

тивний майданчик для занять міні"футболом, волейбо"

лом, тенісом та баскетболом.

Вартість проекту, за даними ГУ економіки та інвести"

цій, складатиме 47, 6 мільйона гривень. “Для реалізації

проекту міська влада зі свого боку забезпечить затвер"

дження містобудівної документації та прав землекорис"

тування”,— наголосив Руслан Крамаренко, коменту"

ючи проект.

Нагадаємо, Київський інвестиційний форум відбу"

деться 29 березня цього року. На форумі будуть пред"

ставлені: проект будівництва міжнародного ділового

району “Київ"Сіті”, проект модернізації мереж водо"

постачання та водовідведення, будівництво четвертої

лінії метрополітену та створення бізнес"парку “Bionic

Hill”. Також будуть презентовані проекти в галузевих

секціях

Перевірила дост пність ново о місь о о транспорт і представниця ромадсь ої ор анізації інвалідів-спинальни ів Юлія Козлю
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Встановлення торговельного ряду впритул 
до залишеного павільйону шулявського 
“секонд�хенду” призупинено
Інспе тори ГУ онтролю за бла о строєм приз пинили встановлен-

ня невідомими особами тор овельно о ряд на території, що знахо-
диться вприт л до залишено о павільйон ш лявсь о о “се онд-хен-
д ”, через відс тність дозвільних до ментів. За важимо, що тор о-
вельний ряд почав “виростати” 27 люто о на місці вже демонтованих
на почат ро неза онних іос ів ПП “Азнав р”.
Слід на адати, що ці тор овельні павільйони б ли розміщенні на тери-

торії дов ола Ш лявсь о о шляхопровод . Одна напри інці мин ло о
ро КП “Київбла о стрій” розпочало демонтаж. На той час б ло розі-
брано майже 70 % неза онних тимчасових спор д. Після чо о до ГУ он-
тролю за бла о строєм зверн лися підприємці з проханням надати
змо продовж чотирьох тижнів переїхати на нові місця, я і їм запропо-
н вала місь а влада, та демонт вати решт об’є тів власними силами.
У профільном правлінні пішли наз стріч підприємцям, одна останні
слова не дотрималися. Том найближчим часом на ш лявсь ий “се-
онд-хенд” поверн ться демонтажні бри ади для завершення робіт

У столиці посилено контроль 
за вивезенням відходів
Київсь а влада встановила більш жорст і вимо и до роботи столич-

них підприємств-перевізни ів твердих поб тових відходів. Відтепер
підприємства, що працюють ал зі збор та вивезення поб тових
відходів, отрим ватим ть оплат за надані посл и після підтверджен-
ня обся ів з місць захоронення чи тилізації відходів. Про це повідо-
мили ГУ ом нально о осподарства.
Зо рема запровадження зазначеної схеми розрах н ів дозволить ви-

значити реальний обся поб тових відходів, що творюються місті.
Крім то о, та ий механізм спон атиме підприємства більш с млінно
ви он вати свої обов’яз и, а та ож допоможе ни н ти творення не-
сан ціонованих сміттєзвалищ зелених зонах. Та ож на підприємства-
перевізни и по ладено зобов’язання щодо забезпечення зон обсл о-
в вання необхідною іль істю онтейнерів для роздільно о збор поб -
тових відходів. Це дозволить зменшити обся и відходів, я і вивозять на
захоронення, та привести до належно о стан онтейнерні майданчи и
і ви ористов вати зе ономлені ошти на подальший розвито системи
роздільно о збор поб тових відходів столиці. Наразі та і вимо и вже
запроваджені част ово Дніпровсь ом , Печерсь ом та повністю
Голосіївсь ом районах. Найближчим часом до нової схеми приєднаю-
ться Шевчен івсь ий та Святошинсь ий райони міста

Цифра дня

Call�центр 15�51

5 140 000 
гривень, на таку суму погасили заборгованість по виплаті заробітної
плати на 173 підприємствах столиці протягом січня 2012 року. До
бюджету надійшло понад 800 тисяч гривень податку на доходи
фізичних осіб 

За інформацією прес�центру ДПС у м. Києві
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Сніг з вулиць Києва плавитимуть 
у спеціальних машинах
До нового зимового сезону закуплять декілька таких агрегатів
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Щорічно вивіз сні з в лиць міста
стає для ом нальни ів справжньою
проблемою, адже іль ість майдан-
чи ів, призначених для цьо о, по-
стійно зменш ється. Вчора олові
КМДА Оле сандр Попов
продемонстр вали роботі сні о-
плавильн машин раїнсь о о ви-
робництва, я а може вирішити цю
проблем .

За словами Романа Роменського, заступника

директора ООО “Лотта”, (компанія, яка вироб�

ляє снігоплавильні машини), така технологія вже

давно поширена у всьому світі, лише у Москві та�

ких агрегатів працює 156. Відтепер техніка пред�

ставлена і на українському ринку.

“Потреба у застосуванні таких агрегатів виник�

ла тому, що наш сніг посипають різноманітними

сумішами, які можуть бути шкідливими для нав�

колишнього середовища. Саме тому маси снігу за�

боронено вивозити на сільськогосподарські угіддя

та близько до річок. Наші машини є гарною аль�

тернативою, і що принципово — вони вдвічі де�

шевші від закордонних. Принцип дії доволі прос�

тий: машина обладнана двома нагрівачами, які

нагрівають воду у внутрішньому контейнері до

плюс 45°С, що й дозволяє плавити сніг. Після цьо�

го тала вода потрапляє до каналізації, де вже потім

проходить необхідну очистку. Крім того, у машині

встановлені спеціальні секції для прийому піску

та іншого сміття, яке збирають разом зі снігом,

щоб вони не засмічували каналізацію”,— розповів

“Хрещатику” Роман Роменський.

Загалом за одну годину машина розтоплює в

середньому 120 кубічних метрів снігу, а макси�

мальна її потужність 150 кубічних метрів. При

цьому вона споживає від 50 до 100 літрів дизпа�

лива та максимально мобільна і пристосована

для транспортування на вітчизняних вантажів�

ках. Це друга машина, яка представлена саме в

Україні, перша наразі працює у Харкові. Вартість

одного такого агрегату складає близько 2 млн

грн, що, в свою чергу, вдвічі дешевше, ніж закор�

донний аналог.

Зацікавився технологією і голова КМДА Олек�

сандр Попов. За його словами, вже у наступному

зимовому сезоні у місті працюватиме декілька та�

ких машин.

“Потреба в застосуванні подібної техніки у

столиці назріла вже давно. Адже кількість май�

данчиків, куди ми можемо звозити сніг, з кож�

ним роком у нас зменшується. Однак імпортна

техніка занадто дорога, тож добре, що з’явився

український аналог. Звісно, зараз зима вже завер�

шується, і я не можу сказати, що вже завтра ми

придбаємо таку машину. Проте до наступного

зимового сезону ми закупимо 2�3 такі машини,

щоб випробувати їх в умовах міста. І якщо ці аг�

регати себе добре зарекомендують, то їхня кіль�

кість буде збільшуватися. Це дозволить нам не

лише економити кошти на вивозі снігу за межі

міста, а й значно швидше чистити автомобільні

шляхи”,— зазначив Олександр Попов

За одн один машина розтоплює в середньом 120 бічних метрів сні , а ма симальна її пот жність
150 бічних метрів

В столиці розробляють нову 
систему санітарної очистки міста
У дворах киян з’явиться 6,5 тисяч нових контейнерів для сміття

“Наше управління працює над

розробкою нової системи санітарної

очистки столиці,— повідомив Дмит�

ро Новицький, начальник ГУ кому�

нального господарства.— Мешкан�

цям міста буде запропоновано дво�

контейнерний спосіб збору сміття —

для органічних і неорганічних відхо�

дів. У 2012 році в міському бюджеті

закладені кошти на придбання но�

вих контейнерів. Їх встановлення

буде обов’язковою умовою для під�

приємців при проведенні конкурсів

на вивезення сміття. Таким чином

ми плануємо, що вже у цьому році у

Києві з’явиться 6,5 тисяч нових

контейнерів”.

На думку члена постійної комісії

Київради з питань ЖКГ та палив�

но�енергетичного комплексу Юрія

Булгакова, при створенні нової

схеми санітарної очистки міста пе�

редусім необхідно передбачити те,

яким чином буде організовано роз�

дільний збір відходів. І, головне,

як вирішити проблему вивезення

“сухого” і “мокрого” сміття, бо

біологічні відходи, потрапляючи в

один контейнер із пластиком чи

папером, унеможливлюють їх по�

дальшу переробку. Також у місті

практично відсутня система збору

використаних батарейок, енерго�

зберігаючих ламп, які завдають

шкоди довкіллю.

“Необхідно, аби ЖЕКи провели

своєрідну ревізію тих місць, де нині

розташовані контейнери, бо часто

вони стоять у таких закапелках, що

сміттєвозам важко туди під’їхати.

Баки для непотребу розміщують по�

руч із дитячими майданчиками чи

просто на тротуарах. У той же час у

приміщеннях, де вони мали б збері�

гатися, організовано магазини чи

перукарні”,— зауважив Юрій Булга�

ков.

Ще одне питання, яке турбує де�

путатів — вивезення сміття із при�

ватного сектора. За словами Дмитра

Новицького, у деяких районах прак�

тично 99 % власників садиб уклали

персональні договори про вивезен�

ня мотлоху. Проте не всі підприємці

хочуть вивозити сміття із приватно�

го сектору, бо клопоту багато, а при�

буток незначний.

На думку голови постійної комісії

Київради з питань ЖКГ та ПЕК

Юрія Бондаря, саме у приватному

секторі можна ефективно розпочати

працювати із роздільним збором

сміття. “Це може бути пільговий

кредит для фірм, які вивозять сміт�

тя, аби вони на основі укладених до�

говорів надали людям контейнери,

тоді приватний сектор буде чис�

тим”,— зазначив Юрій Бондар.

Тож депутати Київради запропо�

нували Дмитру Новицькому враху�

вати їхні побажання під час доопра�

цювання остаточного варіанту нової

санітарної системи очистки міста.

Розглянути цей документ на сесії

Київради планується у другому

кварталі цього року

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Місь а влада розробляє нові підходи до очищення Києва
від поб тових відходів. Зо рема заплановано перевести
збір сміття за принципом двох онтейнерів — для ор а-
нічних і неор анічних відходів. Це дозволить зменшити
об’єми непотреб і більш ефе тивно йо о переробляти.
Про це йшлося на засіданні постійної омісії Київради з
питань ЖКГ та паливно-енер етично о омпле с .
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Кияни розповіли, яким бачать 
майбутнього мера
Він має бути не бізнесменом, а досвідченим управлінцем
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Центр “Соціальний моніторин ” та
У раїнсь ий інстит т соціальних до-
сліджень ім. О. Яремен а дослідили,
я им ияни бачать ідеально о мера
столиці, й ом із запропонованих
андидатів віддад ть свій олос на
виборах. Дослідження соціоло и
розпочали ще вліт мин ло о ро ,
а останнє опит вання тривало з 10
по 20 люто о. Всьо о б ло опитано
2018 респондентів.

У киян дізнавались, яким вони бачать “ідеаль�

ного” мера столиці. Як показали результати до�

слідження, для виборців найважливіше, щоб мер

зберігав архітектурний вигляд Києва, був патріо�

том і мав власну команду однодумців. Також

важливою рисою для мера є досвід господарника.

“Респондентам були запропоновані пари су�

джень щодо того, якою людиною має бути мер.

Розподіли відповідей свідчать, що люди хочуть

бачити конструктивного, професійного мера,

який працює на користь мешканців міста. Також

він має бути врівноваженим, налаштованим на

співпрацю, провадити поступові реформи, зна�

ходити спільну мову з усіма, включаючи опоне�

нтів, тобто має вирішувати будь�які пробле�

ми”,— зазначає Ольга Балакірєва, голова прав�

ління УІСД.

Більшість респондентів вважають, що ідеаль�

ний мер має бути не бізнесменом (23,8 %) або по�

літиком (29,2 %), а досвідченим управлінцем

(75,8 %). Мати досвід керування містом (72 %) і

державного управління (63,8 %). Команда мера

повинна допомагати йому вирішувати господар�

ські питання (63,8 %). Крім цього, респонденти

надають перевагу меру, який не матиме сімейного

бізнесу, оскільки він усі сили має віддавати робо�

ті задля киян (61,4 %).

Рейтинг особистих якостей майбутнього мера

очолили такі характеристики, як порядність і на�

дійність. Популярними також виявилися відвер�

тість, розсудливість, наявність принципів і напо�

леглива праця. Серед якостей керівника мешкан�

ці столиці виділили турботливість про простих

киян, про місто і його історичний вигляд та від�

повідальність перед виборцями.

Серед характеристик суспільно�громадської

позиції кияни виділяють людину, яка здатна

конструктивно взаємодіяти з усіма, від кого є ко�

ристь для справи і киян, спиратися на розуміння

та ініціативу людей, формувати навколо себе про�

фесійну команду.

Крім того, у цьому дослідженні киянам пропо�

нували список потенційних кандидатів на посаду

мера Києва, з якого вони мали обрати того кан�

дидата, якому б вони віддали свій голос. “Динамі�

ка електоральних уподобань киян показує, що

вони з 12 запропонованих кандидатів виокреми�

ли двох беззаперечних лідерів, з якими не можуть

конкурувати інші претенденти,— каже Дмитро

Дмитрук, директор Центру “Соціальний моніто�

ринг”.— Дані свідчать, що різниця між лідерами

Олександром Поповим та Віталієм Кличком мі�

німальна". Цікаво, що, за даними дослідження з

червня 2011 року по лютий 2012�го, показники

довіри киян до Олександра Попова зросли з

19,10 % до 23,60 %

Відновлено лікування пацієнтів 
Міської дитячої клінічної лікарні № 6, 
які потребують амбулаторного гемодіалізу
Лі вання пацієнтів Місь ої дитячої лінічної лі арні № 6 Шевчен ів-

сь о о район , я і потреб ють амб латорно о емодіаліз , відновлено
в повном обсязі. Сит ація з надання медичної допомо и емодіаліз-
ним хворим місті онтрольована та стабільна. Про це заявили Го-
ловном правлінні охорони здоров’я КМДА. Я повідомили стр -
т рном підрозділі, 27 люто о пацієнти Місь ої дитячої лінічної лі ар-
ні № 6, я і потреб ють амб латорно о емодіаліз , зверн лися до Го-
ловно о правління охорони здоров’я з привод то о, що препарати
для проведення зазначеної процед ри, на їхню д м , не відповідають
стандартам я ості. Фахівцями Головно о правління відраз б ла роз-
почата перевір а ви ладених фа тів. Водночас, з метою забезпечення
процес лі вання, з адані препарати б ли замінені на їхні анало и

У Будинку природи відбудеться 
виставка фіалок, присвячена 8 березню
Київсь ий місь ий Б дино природи запрош є иян та остей столи-

ці на вистав імнатних фіало , присвячен Міжнародном жіночом
дню. Усьо о в е спозиції б де представлено понад 300 віт чих сортів
найрізноманітніших форм та відтін ів одинадцяти столичних оле ціо-
нерів та селе ціонерів. Триватиме вистав а з 1 до 4 березня з 11.00
до 18.00, неділю — до 17.00. Вартість вхідно о вит а — 10 рн, для
ш олярів, ст дентів та пенсіонерів — 5 рн. Адреса: в л. Ро нідинсь а,
3 (біля ст. метро “Палац спорт ”), онта тний телефон: 234-45-47.
До слова, на виставці можна б де поспіл ватися зі справжніми фа-

натами-сенполістами, побачити найбільші оле ції сортових е земп-
лярів, придбати саджанці, а та ож отримати без оштовн валіфі ова-
н онс льтацію щодо вирощ вання та розмноження імнатних фіало ,
епісцій, стрепто арп сів та інших рослин родини еснерієвих. До то о
ж вирощ вати їх нес ладно, лише слід бере ти рослини від прямих со-
нячних променів, протя ів та надмірно о перезволоження



Рішення Київради

Ділові новини

Виробництво молока 
в Україні зросло на 4 %

За перший місяць цьо о ро
виробництво моло а в У раїні
зросло на 4 % порівнянні з від-
повідним періодом мин ло о ро-

і становило 591,2 тисяч тонн.
Про це поінформ вав заст пни
міністра а рарної політи и та
продовольства У раїни Оле -
сандр Сень. Поточний рі , за сло-
вами заст пни а міністра, пови-
нен стати періодом а тивно о
розвит молочно о с отарства,
на що державном бюджеті вже
передбачені відповідні дотації.
Та им чином повинне зрости і ви-
робництво м’ясо-молочної про-
д ції. “Ми вважаємо за необхід-

не наростити виробництво я мі-
нім м на 2-3 %. Втім, це не ліміт,
ос іль и ми б демо працювати,
аби збільшити цей по азни . Ті
заходи, що вживалися до сьо о-
дні, вже дали свій рез льтат, ос-
іль и за січень 2012 ро вироб-
ництво моло а зросло більше,
ніж на 4 % порівнянні з відповід-
ним періодом мин ло о ро ”,—
зазначив Оле сандр Сень

На тролейбус до Броварів
виділили 141 млн грн

Уряд затвердив порядо і мови
надання в 2012 році с бвенції з
державно о бюджет в розмірі
141 млн ривень на б дівництво

тролейб сної лінії “Бровари — Ки-
їв”. Про це ідеться постанові
ряд № 136 від 22 люто о 2012
ро . З ідно з до ментом, ошти
б д ть спрямовані на ви онання
прое тних та б дівельних робіт.
Головним розпорядни ом с бвен-
ції призначений Мінре іонб д, ви-
онавцем бюджетної про рами —
ви он ом Броварсь ої місь ради.
Кабмін та ож зобов’язав Мінре іо-
нб д до 25 січня 2013 ро поін-
форм вати Мінфін про ви орис-
тання оштів

Російський депозитарій 
відкриє рахунок в Україні

Національний розрах н овий

депозитарій Росії (НРР, входить
до р пи ММВБ-РТС) і Націо-
нальний депозитарій У раїни
(НДУ) підписали меморанд м
про співпрацю, а та ож до овір
про від риття і ведення орес-
пондентсь о о рах н росій-
сь о о депозитарію в раїн-
сь ом . З ідно з меморанд -
мом, депозитарії мають намір
надавати онс льтаційн допо-
мо раїнсь им і російсь им
часни ам фондово о рин з
питань облі ових систем двох
раїн і їх взаємодії. В майб т-
ньом НРР і НДУ план ють від-
рити взаємні ореспондентсь і
рах н и. Я відзначають пред-
ставни и депозитаріїв, та е
співробітництво спрямоване на

розвито пост-трейдин ової ін-
фрастр т ри фінансових рин-
ів і є важливим страте ічним
ро ом на шлях до зближення
облі ових систем РФ і У ра-
їни

Європейським інвесторам
відшкодували вдвічі 
більше ПДВ
За підс м ами січня, іноземні
омпанії з раїн Євросоюз , що
працюють в У раїні, отримали
вдвічі більш омпенсацію ПДВ,
ніж розрахов вали. Про це поін-
форм вав олова ДПСУ Оле -
сандр Климен о. Він на адав,
що, заявивши до відш од вання

844 млн рн, підприємства з
“європейсь ою пропис ою” от-
римали на свої рах н и майже
1,88 млрд рн. “Ми нала одили
ефе тивн систем поточних
розрах н ів, завдя и я ій при-
пинили на опич вати бор и пе-
ред бізнесом. Більше то о — ми
а тивно с ороч ємо стар за-
бор ованість. І я хоч ще раз
підтвердити, що держава не
відмовляється від своїх зобов’-
язань перед підприємствами”,
— за важив Оле сандр Климен-
о. Керівни подат ової та ож
під реслив, що більше полови-
ни відш од вання (1,14 млрд
рн) європейсь і інвестори
отримали в автоматичном
режимі

Рішення Київради від 26.01.2012 № 43/7380 “Про надання дозволу на роз�
роблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комуналь�
ному підприємству “Керуюча дирекція” Шевченківської районної у місті Києві
ради та товариству з обмеженою відповідальністю “Юнігран” на вулиці Ми�
хайлівській, 20�в у Шевченківському районі міста Києва для обслуговування
офісних приміщень та бойлерної”

Дане рішення прийняте відповідно до клопотання комунального під�

приємства “Керуюча дирекція” Шевченківської районної у місті Києві

ради та товариства з обмеженою відповідальністю “Юнігран”. Тож Київ�

рада вирішила надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Керуюча

дирекція” Шевченківської районної у місті Києві ради та товариству з

обмеженою відповідальністю “Юнігран” на вулиці Михайлівській, 20�в

у Шевченківському районі міста Києва орієнтовною площею 0,04 га в

оренду на 5 років для обслуговування офісних приміщень та бойлерної.

КП “Керуюча дирекція” Шевченківської районної у місті Києві ради та

товариство з обмеженою відповідальністю “Юнігран” мають у місячний

термін звернутися до Головного управління земельних ресурсів для от�

римання вихідних даних на розроблення проекту землеустрою щодо від�

ведення земельної ділянки. Контроль за виконанням цього рішення по�

кладено на постійну комісію Київради з питань земельних відносин,

містобудування та архітектури

Розпорядження КМДА від 20.02.2012 № 291 “Про проведення дев’ятого
фестивалю “Французька весна в Україні” 4 квітня 2012 року на Софійській
площі”

Місто підтримує тісні контакти з іноземними представництвами в Укра�

їні, а проведення спільних акцій, конференцій та фестивалів стало вже доб�

рою традицією для Києва. Тож своїм розпорядженням КМДА підтримала

ініціативу посольства Франції в Україні щодо проведення дев’ятого фести�

валю “Французька весна в Україні” 4 квітня 2012 року на Софійській пло�

щі. Посольство Франції взяло на себе відповідальність за підготовку та про�

ведення згаданого заходу, також воно має забезпечити дотримання правил

благоустрою міста Києва під час підготовки та проведення фестивалю на

Софійській площі з (7.00) 3 квітня до (13.00) 5 квітня 2012 року та віднов�

лення порушеного благоустрою. Відповідно до розпорядження ГУ МВС

України в місті Києві має організувати охорону громадського порядку 4

квітня 2012 року на Софійській площі, а також охорону обладнання, техні�

ки на період монтажу/демонтажу та під час проведення самого заходу. Го�

ловному управлінню охорони здоров’я доручено забезпечити чергування

машин швидкої медичної допомоги під час проведення фестивалю

Розпорядження КМДА

Прогнози 
розвитку 
банківського
сектору

Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

Аналіти и “Фор м Провідних Міжнародних Фінансових
Установ” оприлюднили два ймовірних сценарії розвит
вітчизняної е ономі и. Е сперти більше схиляються до
процес ста нації е ономі и, а пізніше — її відновлення.
Можливість повторення ризової хвилі фахівці відзнача-
ють на рівні 30 %.

Відповідно до висновків аналітиків, найбільш реалістичними у най�

ближчі роки виглядають два сценарії розвитку економіки: у формі U�по�

дібної кривої (стагнація економіки, а після цього її відновлення, вірогід�

ність — 70 %) та у формі W�подібної кривої (друга хвиля кризи, після чо�

го наступить відновлення, вірогідність — 30 %).

На основі цих сценаріїв фінансисти зробили огляд розвитку україн�

ського банківського сектора на декілька наступних років. За словами на�

чальника відділу стратегії “ОТП Банку” Євгена Зінов’єва, основна тен�

денція розвитку банківського сектора — це відсутність довгострокових і

дешевих гривневих ресурсів. “Основні постачальники довгострокових

фінансових ресурсів — це недержавні пенсійні фонди та компанії стра�

хування життя. Але, навіть якщо уряд запустить пенсійну реформу, бан�

ківська система отримає довгострокові гривневі ресурси не раніше, ніж

через 5 років”, — коментує отримані результати Євген Зінов’єв.

“Висока вартість фінансування, інфляція, а також значні банківські

ризики (а саме: кредитний, курсовий та ризик ліквідності) обмежать по�

тенціал для значного зменшення ставок кредитів. Отже, ми очікуємо,

що зростання кредитування буде залишатися пригніченим у середньо�

строковій перспективі”,— доповнив керівник відділу аналізу та дослі�

джень “Райффайзен Банку Аваль” Дмитро Сологуб.

Водночас в загальному експерти Форуму все одно прогнозують україн�

ській фінансовій системі впевнене зростання, хоча й не такими швидки�

ми темпами, як в докризовий період. Зокрема, відповідно до консенсус�

прогнозу Форуму, активи банківської системи України у 2012 р. збіль�

шаться до 1149,6 млрд грн (збільшення на 8,6 % у порівнянні з минулим

роком), кредити загалом — до 848,4 млрд грн (збільшення на 6,9 % ), а де�

позити — до 552,8 млрд грн (зростання на 13,5 % у порівнянні з минулим

роком)

Новини економіки
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Українцям розширили 
споживчий набір
До переліку додано ноутбук, флешку, платну медицину 
та оренду житла
Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

З почат ро рівень ін-
фляції в У раїні вирахов -
ють на підставі оновлено о
споживчо о набор , я ий
розширився на 39 позицій,
до 335 назв товарів та по-
сл . Зо рема споживчий
набір тепер містить но т-
б , флеш , оренд жит-
ла, лінзи для очей, посл -
и репетиторів та по оїво .
Водночас споживчий о-
ши , за я им визначають
мінімальні зарплати
та соцвиплати, залишаєть-
ся без змін.

Споживчий набір 
розширився

За новим споживчим набором вже

порахували січневу інфляцію. Вона

становила 0,2 %. Такі дані експерти

пояснюють здешевленням на 4 %

фруктів і на 45 % — овочів.

Нагадаємо, у Державній службі

статистики оновили й доповнили на

39 пунктів споживчий набір україн�

ців. До нього увійшли товари і по�

слуги, які відповідають світовим

тенденціям розвитку. Приміром,

олія оливкова, ківі, кондиціонери,

блендери, міксери, послуги з веден�

ня домашнього господарства, орен�

да житла, страхування особистого

транспорту, ноутбуки тощо. Нато�

мість застарілі товари — консерви,

згущене молоко, какао і джем — зі

списку прибрали.

“Завдяки поліпшенню розрахун�

ків показника набору споживчих то�

варів, зокрема введення нових това�

рів і послуг, на які населення реаль�

но витрачає кошти, більш точно

розраховується і індекс споживчих

цін. А цей показник, зокрема, вико�

ристовується при індексації грошо�

вих доходів населення. Тому від

більш точного визначення набору

споживчих товарів залежить точ�

ність індексу споживчих цін і, від�

повідно, точність індексації, яку от�

римають громадяни”,— заявляють у

Держстаті.

Однак експерти зазначають, що

потрібно чітко розрізняти поняття

“споживчий” набір та “споживчий

кошик”. Перша величина має на ме�

ті розрахунок рівня інфляції, дру�

га — розрахунок прожиткового міні�

муму та соціальних виплат.

Як зауважила керівник аналітич�

ного департаменту консалтингового

агентства “ААА” Марія Колесник,

споживчий кошик українця не за�

знавав змін вже більше десяти років.

Споживчий кошик 
має зрости на 20525 %

Постановою Кабміну № 656 за�

тверджено споживчий кошик укра�

їнців, який дійсний і тепер. Проана�

лізуємо кілька положень цього до�

кументу, щоб оцінити його суміс�

ність з реаліями. Отже, для праце�

здатного чоловіка передбачена одна

зимова куртка на 4 роки, один кос�

тюм — на 5 років, одні джинси на —

3 роки, одна кепка — на 6 років. Для

жінки — одне зимове пальто на 8 ро�

ків, сукня з напіввовняної тканини

на 5 років, одна сукня з бавовни на 3

роки, один халат на 5 років та одна

шапка на 4 роки.

“Споживчий кошик, за яким роз�

раховуються державні соціальні

стандарти, був затверджений ще у

2000�му році. Очевидно, що він від�

повідає реаліям того часу... Але тре�

ба зрозуміти, що з 2000�го року еко�

номіка зростала, ВВП зростав. А от,

наприклад, для працездатного насе�

лення споживчим кошиком перед�

бачено: макаронні вироби — 4 кг на

рік, рис — 2,5 кг на рік, гречана кру�

па — 2 кг на рік. Якщо перевести ці

цифри на денні розрахунки, самі ро�

зумієте, це буде мізер”,— коментує

“Хрещатику” експерт з соціальної

політики Павло Розенко.

Про те, що споживчий кошик

українців потрібно суттєво оновлю�

вати, неодноразово заявляли і в уряді.

“Споживчий кошик міняти потрібно.

Ми постійно збільшуємо стандарти

прожиткового мінімуму. Не так

швидко, як хотілося б, тому що, без�

умовно, на це впливає, перш за все,

ситуація в економіці”,— зазначав ві�

це�прем’єр міністр — міністр соці�

альної політики Сергій Тігіпко. Од�

нак остаточна дата формування ко�

шика поки що невідома. “Я вважаю,

що це механізм не дуже швидкий, де�

коли він може і мені не подобатись,

але ця дискусія абсолютно необхідна.

Позиція профспілок жорстка — і я

вважаю, що ми повинні її поважа�

ти”,— додав Сергій Тігіпко.

Керівник аналітичного департа�

менту консалтингового агентства

“ААА” Марія Колесник зазначає,

що споживчий кошик українців має

зрости на 20�25 %. “Думаю, буде до�

цільно, якщо продукти харчування

займатимуть в споживчому кошику

приблизно 70 %, у споживчому на�

борі — 60 %. Адже українці переваж�

ну частину своїх прибутків витрача�

ють саме на харчі та комунальні по�

слуги. Загалом споживчий кошик

має збільшитися за собівартістю на

20�25 %. Так само має зрости і про�

житковий мінімум. Переліки това�

рів споживчого кошику та набору

мають бути ототожнені, між ними

не повинно бути такого розриву”,—

зазначила Марія Колесник.

Як на Заході?

У США споживчі кошики роз�

робляють за бюджетом Геллера,

який заснований на наборі тих то�

варів і послуг, які суспільство вва�

жає необхідними для нормального

життя. За структурою бюджету Гел�

лера, продукти харчування не по�

винні перевищувати 30 % “коши�

ка”, непродовольчі товари — 47 %,

інші товари і послуги — 23 %.

В українському споживчому ко�

шику комунальні послуги займа�

ють близько 11 %, а продукти хар�

чування — понад 50 %.

Американський кошик передба�

чає витрати на тютюнові і алко�

гольні вироби, витрати на освіту,

мобільний і комп’ютерний

зв’язок. В Англії у кошик закладе�

но шампанське і пиво, а ще МР3�

плеєр з музичними записами, а та�

кож акустична гітара і великий пе�

релік товарів для будинку, включа�

ючи дверні ручки і витрати на са�

дівника.

Французи заклали в споживчий

кошик витрати на відвідування пе�

рукарні, купівлю лаків для волос�

ся, гелів для душу та інших косме�

тичних засобів. Окрім цього, пе�

редбачені апарати для виправлен�

ня зубів, оренду автомобілів, про�

їзд на таксі, а також харчування

для кішок і собак

Споживчий набір раїнця збільшився на 39 позицій

Вірогідність другої хвилі кризи в
Україні фахівці оцінюють на 30 %
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— Інспектори ГУ контролю за
благоустроєм щоденно наглядають
за належним прибиранням міста від
бурульок. Впродовж минулого тиж�
ня порушникам вручено сотні попе�
реджувальних приписів та складено
десятки протоколів. Чи можна вва�
жати, що проблему розуміють і від�
повідні служби, і кияни, а якщо ні,
то що потрібно робити для її вирі�
шення?

— Зазначу, що ця проблема є

простою тільки на перший по�

гляд. Через погодні умови, що

склалися, майже всі покрівлі бу�

динків були з бурульками або зі

сніговим наростами, які могли

при падінні нанести шкоду ки�

янам. Безумовно, ми задіяли ті си�

ли, які у нас були — і техніку, і

альпіністів, і представників МНС.

Проте обсяг робіт був настільки

великим, що ми не встигли зроби�

ти все одразу у стислий термін. За�

раз ситуація виправилась. Та, на

мою думку, не тільки комунальні

служби мають цим займатись. У

місті чимало приватних власників

будівель, і з ними ми мали най�

більше проблем, адже вони не

звикли слідкувати за своїм май�

ном і приймати рішення щодо

прибирання за власною ініціати�

вою і власними ресурсами. Нага�

даю, що місто має договори, під�

писані ще влітку, з тими, хто має

вирішувати проблему бурульок, і

приватні власники мають викону�

вати умови цих угод.

Ця проблема є загальномісь�

кою. І на наступну зиму нам необ�

хідно підготувати киян щодо ви�

никнення подібних ситуацій. Ін�

ша справа — широкомасштабна

підготовка. Потрібно більше тех�

ніки, більше людей, які можуть

виконувати такі роботи, адже на

покрівлю ми можемо направити

або альпініста, або людину, яка

пройшла стажування і має певні

засоби техніки безпеки. На на�

ступний сезон необхідно обов’яз�

ково врахувати проблемні місця,

які ми виявили цього року. Мож�

ливо, вивчити світовий досвід ви�

користання технічних засобів, які

унеможливлюють наростання

льоду. Інша актуальна, хоча й не�

помітна на перший погляд проб�

лема — це тала вода. Для вирішен�

ня цього питання також необхідні

сучасні технології та техніка. На

жаль, для цього постійно не ви�

стачає необхідного фінансового

ресурсу. Цього року ми маємо

придбати обладнання і більш

ефективно боротися з опадами і

снігом. Робота ж з очистки зли�

востоків міста триває вже місяць.

— Перша в Україні розв’язка без
перетину потоків транспорту готова
на 70 %. Біля моста Патона про�
клали перший тунель. Наскільки
подібні розв’язки поліпшать рух на
київських дорогах?

— Вони, безумовно, покращать

ситуацію. Люди, які переїжджа�

ють з правого берега на лівий і

навпаки, вже це відчувають, адже

відкрився новий міст. А дві вузькі

ділянки дійсно стримували рух на

цьому відрізку шляху. Звичайно,

що закінчення будівництва дасть

позитивний результат. Але на моє

глибоке переконання, ми повинні

реалізувати в найближчі роки

проект будівництва у Києві під�

земних тунелів. Зараз відпрацьо�

вуються інвестиційні проекти, які

пропонуватимуться можливим

партнерам. А щодо транспортної

розв’язки біля мосту Патона, то

основна її частина експлуатувати�

меться вже з середини березня.

— Дописувачів з мережі Інтернет
цікавить, чому останнім часом не�
задовільно працює громадський
транспорт?

— Так, певні збої у роботі транс�

порту є, але це лише тимчасові не�

зручності. За 10 днів ми введемо в

експлуатацію 100 одиниць нового

рухомого складу — автобусів і тро�

лейбусів. Тож стабільний рух гро�

мадського транспорту буде поно�

влений, причому, з інтервалами

руху набагато меншими, ніж вони

є сьогодні. Ми поставили перед

собою завдання: зробити громад�

ський транспорт більш доступ�

ним, комфортним і придатним

для людей з особливими потреба�

ми в масштабах усього міста — і

ми його обов’язково виконаємо.

Загалом, цього року планується

ввести в експлуатацію 400 оди�

ниць нового транспорту.

— Чи має намір влада спільно з
ДАІ боротися з водіями, які парку�
ють свої авто на газонах?

— На мою думку, забезпечити

вирішення цього питання метода�

ми тотального контролю немож�

ливо. ДАІ ж після скорочення чи�

сельності її співробітників в ос�

новному працює над профілакти�

кою правопорушень на дорогах, а

структурні підрозділи КМДА не

можуть вирішувати це питання,

адже наші співробітники не мають

права складати протоколи. Тому

ініціатива, яку я маю намір реалі�

зувати у найближчому майбутньо�

му, — це створення муніципальної

міліції, яка, крім завдань дотри�

мання громадського порядку, ви�

конуватиме функцію з наведення

порядку з паркуванням автомобі�

лів і на вулицях міста, і всередині

мікрорайонів. На мою думку, піс�

ля обговорення цього проекту з

мешканцями столиці він має за�

працювати з наступного року і до�

зволить нам вирішувати всі наявні

та складні питання силами ново�

створеної структури.

— У Києві триває облаштування
Андріївського узвозу. Вже замінено
інженерні комунікації, потім викла�
датимуть нову бруківку, далі —
оновлюватимуть фасади. Чи встиг�
нуть провести реконструкцію до
Дня Києва?

— Встигнуть. Реконструкція

узвозу за проектом розрахована на

22 місяці, ми впораємось за 6�7.

Ми вже навчились працювати у

досить швидкому темпі, з відпо�

відним якісним показником. Про�

водиться реконструкція 26 будин�

ків, робиться покрівля, декора�

тивна підсвітка, триває ремонт

сходів, фасадів, повертається ста�

ра бруківка. До Дня Києва ми от�

римаємо Андріївський узвіз, яким

буде приємно прогулятись і іно�

земцям, і киянам. Після цього на

узвозі ми організуємо роботу вже

традиційних майстрів — художни�

ків, а також організуємо прове�

дення традиційних музичних за�

ходів у вихідні. Тобто зробимо усе

можливе, щоб Андріївський узвіз

відродився.

— У Києві створять якісне таксі.
Місто збирається легалізувати при�
ватні перевезення у столиці. Понад
90 % перевізників працюють у тіні.
Ви уявляєте, з яким опором вам до�
ведеться зустрітися, аби вивести
цей ринок з тіні?

— Насправді, це не найбільший

тіньовий ринок, який ми виводи�

мо, але я і сам, відверто кажучи, не

очікував таких цифр. Самі ж пере�

візники кажуть, що понад 90 % з

них сьогодні працює фактично не�

легально. Дуже важливим є питан�

ня поповнення бюджету при виве�

денні з тіньових схем ринку таксі,

та я впевнений, що ми з цим впо�

раємося. Адже для нас головне —

безпека людини, яка сідає в таксі.

Пасажир вірить, що водій на висо�

кому професійному рівні його до�

везе, та інколи зустрічаються так�

сі, яким по 20 років, яке вже не для

кожного підходить і в особистому

використанні. І такого не повинно

бути. Нам потрібен сучасний без�

печний транспорт та водій, який

має всі відповідні дозволи і прой�

шов медичне обстеження. Мені

дуже приємно, що самі перевізни�

ки готові до активної співпраці на

чесних, державницьких позиціях.

Зараз опрацьовується остаточний

варіант бачення, як вирішити ці

проблеми. В Києві повинні їздити

таксі нові, відповідної форми, аб�

солютно безпечні, щоб кияни та

гості столиці були задоволені рів�

нем сервісу.

— Підприємцям ТОВ "Левадія�
Груп", торговельні точки яких під�
лягають знесенню, пропонують йти
торгувати на інші місця, зокрема й
на ринок "Юність", що неподалік.
Нагадаємо, днями комунальники,
виконуючи припис прокуратури,
розпочали демонтаж МАФів, але
припинили це робити через появу
документа про реєстрацію підпри�
ємства у БТІ. Як ця ситуація має,
на вашу думку, вирішитися?

— На мою думку, це явний факт

корупції. Я попросив відразу пра�

воохоронні органи, щоб вони зай�

нялись цим питанням. А воно,

підкреслюю, є для нас принципо�

вим. Одна справа, коли комусь не

подобається або заважає якесь

підприємство, і зовсім інша, коли

йдеться про життя сотень людей,

які там і торгують, і приходять ку�

пувати. Над цим торговим май�

данчиком нависає лінія електро�

передач, чого робити категорично

не можна. Більш того, кіоски роз�

міщені над комунікаціями, а це у

випадку аварії унеможливить до�

ступ аварійних бригад до прориву.

Тож ми з подібним миритися не

станемо і обов’язково доведемо

цю справу до кінця, назвемо пріз�

вища людей, які підтримали ре�

алізацію цього проекту, і покаже�

мо, що так робити не можна. Тому

зараз наша пропозиція до підпри�

ємців така — перейти на інші міс�

ця і там торгувати.

— Дитячому будинку сімейного
типу родини Ярових — 5 років. У
великій сім’ї виховується 8 дітей.
Влада Києва наголошує, що вже за
кілька років сиріт у столиці не буде.
У місті розробили відповідну про�
граму, яка дасть сімейне тепло кож�
ному малюкові, який його потребує.
Якою мірою, на вашу думку, необ�
хідно підтримувати такі будинки
фінансово?

— Перш за все хотів би подяку�

вати всім тим родинам, що прий�

мають рішення про виховування

дітей, які потребують сімейної ат�

мосфери. У масштабах Києва ця

програма обійдеться приблизно в

40 млн гривень. Тому, я думаю, що

виділення по 10 мільйонів протя�

гом 4 років — абсолютно доступна

для столиці за розміром ціна вирі�

шення цієї проблеми. Але резуль�

тат буде безцінним, адже діти от�

римають родину, перспективу і

будуть задоволені тим, що вони є

членами нашого суспільства

Підготував 
Олександр ХАРЬКО,

"Хрещатик"

Столичні архітектори вестимуть діалог 
з громадськістю

Важливо, щоб рішення, які сто�

суються архітектури міста, озеле�

нення, рекреації, приймалися за

участі жителів міста та враховува�

ли їхню думку. Принаймні, так

вважає керівництво ГУ містобуду�

вання та архітектури Києва.

"Ми хочемо, щоб у столиці про�

водився діалог між громадськістю і

архітекторами. Суспільство по�

винно брати участь у житті міста

не тоді, коли вже пізно, а тоді, ко�

ли можна щось змінити,— зазна�

чив начальник управління Сергій

Целовальник.— Я бачу свою роль

як модератора, який виступає по�

середником між архітекторами,

населенням і владою. Саме тому

ми хочемо створити Громадську

раду, яка займатиметься питання�

ми дніпровських островів і матиме

реальні результати, а не формаль�

ну назву".

Відкритість архітекторів столич�

ні активісти вважають позитивним

кроком. "Ми лише вітаємо думки

керівництва ГУ містобудування та

архітектури. Якщо їхні слова від�

верті та підкріплені щирими намі�

рами, це лише на користь місту",—

сказав програмний координатор

Представництва Фонду імені

Гайнріха Бьолля в Україні Андрій

Макаренко.

"Нам важливо розуміти громад�

ську позицію щодо тих чи інших

питань. Окрім того, необхідно ін�

формувати населення щодо пев�

них проектів, які розробляються у

місті. І тут також знадобиться до�

помога громадських організацій.

Ми зважатимемо на суспільну

думку та прийматимемо ті рішен�

ня, які будуть підтримані більшіс�

тю киян",— зазначив "Хрещатику"

заступник начальника ГУ містобу�

дування та архітектури Андрій

Вавриш.

Нагадаємо, що міська влада пра�

цює над реалізацією Стратегії роз�

витку міста Києва до 2025 року,

одна із ініціатив якої визначає

шляхи збереження та розвитку

унікальної зеленої зони в центрі

столиці — дніпровських остро�

вів

Киянам пропонують долучитися до обговорення питання збереження дніпровських островів

У Деснянській РДА відбулося 
засідання Громадської ради
У понеділо відб лося засідання Громадсь ої ра-

ди Деснянсь ої райдержадміністрації. На порядо
денний б ло винесено питання "Про облашт вання
території по проспе т Мая овсь о о, 40-52".
Врахов ючи ате оричне заперечення меш ан-

ців проти б дівництва на в азаній території житло-
вих б дин ів, Деснянсь ою РДА ініціюється об оворення прое т спо-
р дження за цією адресою спортивно- ромадсь о о омпле с (СГК)
з бла о строєм та озелененням. Є іль а варіантів ви ористання за-
значеної території, я і об оворювалися з ініціативною р пою меш-
анців приле лих житлових б дин ів та представни ами інвесторів.
Громадсь а рада вирішила зверн тися до Деснянсь ої РДА з лопо-
танням поінформ вати ромад Деснянсь о о район щодо питання
облашт вання 2012 році території по пр. Мая овсь о о, 40-52. До
речі, Громадсь а рада при Деснянсь ій РДА 2 березня 2012 ро о
16.00 а товій залі Деснянсь ої РДА (пр-т Мая овсь о о, 29) ор ані-
зов є п блічн презентацію прое т спор дження СГК з бла о стро-
єм та озелененням території по пр-т Мая овсь о о, 40-52.
Та ож на засіданні об оворювалося питання впоряд вання тимча-

сових тор овельних спор д ТОВ "Лівадія Гр п", я і встановлені на пі-
шохідном переході на перетині в лиць Шолом-Алейхема та Брати-
славсь ої

У Святошинській РДА пройшло 
засідання робочої комісії з питань
координації дій щодо 
попередження насильства в сім’ї
Управління справах сім’ї, молоді та спорт

Святошинсь ої РДА щомісяця проводить планові
засідання Дорадчо о ор ан — "Постійно діючої робочої омісії з пи-
тань оординації дій щодо попередження насильства в сім’ї та соціаль-
ної роботи з сім’ями, я і опинилися с ладних життєвих обставинах".
У засіданні бер ть часть представни и правління справах сім’ї, мо-
лоді та спорт , центр соціальних сл жб для сім’ї, дітей та молоді,
сл жби справах дітей, правління охорони здоров’я, правління осві-
ти, правління праці та соціально о захист населення Святошинсь ої
РДА, відділ дільничних інспе торів Святошинсь о о РУ ГУ МВС У ра-
їни в м. Києві.
На засіданнях роз лядаються матеріали про стан сімей, я і опинили-

ся в с ладних життєвих обставинах. Коле іально приймається рішення
про взяття та их родин під соціальний с провід.
Робочою омісією Дорадчо о ор ан роз лядаються рез льтати соці-

ально о інспе т вання та оле іально приймаються рішення щодо по-
дальшої соціальної роботи з виявленими сім’ями

На честь ювілею композитора 
Антоніо Карлоса Жобіма 
дарничани організували концерт
Мин ло о тижня приміщенні Дарниць ої район-

ної державної адміністрації відб вся онцерт, при-
свячений 85-річчю від дня народження видатно о
омпозитора Антоніо Карлоса Жобіма.

У онцерті взяли часть чні дитячої ш оли мистецтв № 4 Дарниць-
о о район . Численні лядачі змо ли насолодитись най ращими тво-
рами омпозитора я ви онанні ансамблів дитячої ш оли, та і соль-

них ви онавців

"Мистецька палітра 
Шевченківського району"
У рам ах ново о льт рно-мистець о о прое т

22 березня 2012 ро о 18.00 за адресою в лиця
Прорізна, 17 Київсь ом а адемічном Молодо-
м театрі відб деться творчий звіт Шевчен івсь о-
о район міста Києва під назвою "Мистець а па-

літра Шевчен івсь о о район ", а 20 травня 2012 ро в Національно-
м палаці мистецтв "У раїна" пройде творчий звіт міста Києва "Нове
обличчя древньої столиці" за частю Президента У раїни.
У цих творчих звітах візьм ть часть понад 12000 осіб

У п’ятницю голова Шевченківської РДА 
проведе "гарячу телефонну лінію"
Др о о березня з 14.00 до 15.00 відб деться " аряча телефонна лі-

нія" олови Шевчен івсь ої РДА Сер ія Зіміна за телефоном 226-24-84.
Під час прийом дзвін ів оловою райдержадміністрації від меш ан-

ців район б д ть прис тні ерівни и стр т рних підрозділів Шевчен-
івсь ої РДА та дире тори КП район .
"Гаряча телефонна лінія" проходить в райдержадміністрації ожної

першої п’ятниці місяця з 14.00 до 15.00. (тел. 226-24-84)

У парку "Відрадний" провели зиму
З піснями, танцями та дитячим сміхом відсвят -

вали солом’янці Маслян . Вихідними відвід вачі
пар "Відрадний" мо ли не лише посл хати он-
церт народних та самодіяльних оле тивів район ,
а й, напри лад, поперетя вати анат або по рати
в шахи — се це і ба ато іншо о містила свят ова
про рама. Та ож бажаючі мо ли проїхатися пар ом

на невелич ом яс равом паровозі.
О рім розва , на території зони відпочин працювала свят ова тор-
івля з млинцями, а пор ч, на в лиці Героїв Севастополя, проходив
сільсь о осподарсь ий ярмаро , де та ож можна б ло с шт вати тра-
диційних для Масляної страв.
Гостей зі святом привітали народний деп тат У раїни Ма сим Л ць-
ий та олова Солом’янсь ої райдержадміністрації Іван Сидоров. Вони
ж здійснили льмінаційне дійство проводів зими — підпалили оп да-
ло Масляної

Новини районівОлександр ПОПОВ: 

"До Дня Києва ми отримаємо 
Андріївський узвіз, яким буде
приємно прогулятись 
і іноземцям, і киянам"
У про рамі "Столиця" на
теле аналі "Київ" олова
КМДА Оле сандр Попов
відповів на запитання и-
ян. Він розповів про плани
щодо створення м ніци-
пальної міліції, виведення
рин та сомоторних пе-
ревезень з тіні та про ре-
онстр цію Андріївсь о о
звоз .

Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Нещодавно за інчився міжнародний он рс на най ра-
щ онцепцію збереження та розвит иївсь их остро-
вів "Дніпровсь і перлини". Б ли відібрані ращі прое -
ти, але вони, за словами фахівців, потреб ють доопра-
цювання. Головний архіте тор міста Сер ій Целовальни
запропон вав столичним а тивістам дол читися до пи-
тання збереження дніпровсь их островів та схилів Дніп-
ра. З цією метою створять Громадсь рад , тож ияни
змож ть вносити свої пропозиції щодо розвит "зеле-
но о серця Києва".

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А



–≤ÿ≈ÕÕfl  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»

5Хрещатик 29 лютого 2012 року

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

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №20 (1039)

СЕРЕДА,
29 лютого
2012 року

Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності 
територіальної громади міста Києва"

Рішення Київської міської ради № 68/6284 від 22 вересня 2011 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 7, 11 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ" (зі змінами та доповненнями), враховуючи звернення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від

11.01.2011 № 1�11/27�27/5 та від 01.02.2011 № 5�12/27�82/1, Київська міська радаа

ВИРІШИЛА:

1. Внести у додаток 4 до рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва" зміни та доповнення, що додаються.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 
до рішення Київської міської ради 22.09.2011 № 68/6284

Зміни та доповнення до додатка 4 до рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096

1. Доповнити розділ "Загальноосвітні школи", в тому числі таблицю 1 "Освіта" додатка 4 після позиції 31 "ШДС Березняки", позиціями 32—37 такого змісту:

2. Доповнити розділ 1.1.6 "Нежитловий фонд ЖРЕО 418" таблиці 6 "Житлове господарство" додатка 4 позицією 13 такого змісту:

3. Доповнити додаток 4 таблицею 7 "Охорона здоров'я" такого змісту:
Додаток № 4 до рішення Київради від 02.12.2010 № 284/5096

Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Києва, що розміщені в Дніпровському районі
Таблиця 7

"Охорона здоров’я"
станом на 01.10.2010

4. Доповнити додаток 4 таблицею 8 "Інші галузі" такого змісту:
Додаток № 4 до рішення Київради від 02.12.2010 № 284/5096

Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Києва, що розміщені в Дніпровському районі
Таблиця 8

"Інші галузі"
станом на 01.10.2010

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Про надання та передачу комунальному підприємству "Київпастранс" 
земельних ділянок для реконструкції лінійно�диспетчерської станції, 
перенесення споруд маслогосподарства з прибудовою торговельно�

складських приміщень та будівництвом паркінгу на вул. Івана Микитенка, 6�8
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 944/7180 від 15 грудня 2011 року
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, відповідно до статей 92, 93, 120, 123, 124 Земельного ко�

дексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

3. Передати комунальному підприємству "Київпастранс", за умови виB
конання пункту 4 цього рішення, в короткострокову оренду на 5 років зеB
мельну ділянку загальною площею 0,76 га, в межах червоних ліній, для
організації будівельних робіт та благоустрою території на вул. Івана МиB
китенка, 6B8 у Дніпровському районі м. Києва, в тому числі:

— площею 0,16 га — за рахунок земель, відведених відповідно до ріB
шення виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від
16.07.79 № 925 "Про відведення земельної ділянки трамвайноBтролейB
бусному управлінню виконкому міськради для будівництва маслогоспоB
дарства та тягової підстанції в Дніпровському районі";

— площею 0,60 га — за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

4. Комунальному підприємству "Київпастранс".
4.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог

статті 96 Земельного кодексу України.
4.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містоB

будування, архітектури та дизайну міського середовища від 03.06.2010
№ 19B6849, Київської міської санепідстанції від 14.06.2010 № 4453, ДерB
жавного управління охорони навколишнього природного середовища в м.
Києві від 15.06.2010 № 05B08/2871, Головного управління охорони кульB
турної спадщини від 18.03.2009 № 1716, Головного управління земельB
них ресурсів від 16.07.2010 № 05B6598.

4.3. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних
ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміB
ністрації) із клопотанням щодо винесення меж земельних ділянок в натуB
ру (на місцевість) та виготовлення документа, що посвідчує право корисB
тування земельними ділянками.

4.4. Питання пайової участі вирішити до початку реконструкції та будівB
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від 30.12.2010
№ 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік".

4.5. Питання відшкодування відновної вартості зелених насаджень
(висновок обстеження зелених насаджень, розташованих на земельній діB
лянці, від 25.11.2009 № 966), перенесення існуючої автостоянки та інші
питання майнових відносин вирішити в установленому порядку.

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

4.7. Земельну ділянку в межах червоних ліній використовувати з обмеB
женнями відповідно до вимог містобудівного законодавства.

5. Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітеB
ту Київської міської Ради народних депутатів від 17.07.78 № 1028/19 "Про
відведення земельної ділянки виконавчому комітету Дніпровської райраB
ди народних депутатів під влаштування відкритої автостоянки та від
16.07.79 № 925 "Про відведення земельної ділянки трамвайноBтролейB
бусному управлінню виконкому міськради для будівництва маслогоспоB
дарства та тягової підстанції в Дніпровському районі".

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

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну коміB
сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектуB
ри.

Київський міський голова Л. Черновецький

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних діляB
нок комунальному підприємству "Київпастранс" для реконструкції лінійB
ноBдиспетчерської станції, перенесення споруд маслогосподарства з
прибудовою торговельноBскладських приміщень та будівництвом паркінB
гу на вул. Івана Микитенка, 6B8 у Дніпровському районі м. Києва.

2. Надати комунальному підприємству "Київпастранс", за умови виB
конання пункту 4 цього рішення, в постійне користування земельні діB
лянки загальною площею 2,02 га для реконструкції лінійноBдиспетчерB
ської станції, перенесення споруд маслогосподарства з прибудовою
торговельноBскладських приміщень та будівництвом паркінгу на вул.
Івана Микитенка, 6B8 у Дніпровському районі м. Києва у зв'язку із заB
кріпленням за ним майна на праві повного господарського відання
(наказ Головного управління з питань майна від 10.04.2002 № 30), з
них:

— ділянку № 1 площею 1,69 га, зокрема площею 0,30 га — за рахунок
земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської
міської Ради народних депутатів від 16.07.79 № 925 "Про відведення зеB
мельної ділянки трамвайноBтролейбусному управлінню виконкому міськB
ради для будівництва маслогосподарства та тягової підстанції в ДніпровB
ському районі"; площею 1,39 га — за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування;

— ділянку № 2 площею 0,33 га, зокрема площею 0,09 га — за рахунок
земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської
міської Ради народних депутатів від 16.07.79 № 925 "Про відведення зеB
мельної ділянки трамвайноBтролейбусному управлінню виконкому міськB
ради для будівництва маслогосподарства та тягової підстанції в ДніпровB
ському районі"; площею 0,24 га — за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування.

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18.12.2008 № 884/884
Рішення № 782/2851 від 27 листопада 2009 року

У зв'язку із зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Печерський ринок" від 20.10.2009, з метою раціонального ви�
користання земельної ділянки, відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 18.12.2008
№ 884/884 "Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відB
повідальністю "Печерський ринок" для експлуатації та реконструкції ПеB
черського ринку та будівництва багатофункціонального торговельноBофісB
ного центру на вул. Кіквідзе, 1/2 у Печерському районі м. Києва", а саме:

1.1. По тексту рішення слова "для експлуатації та реконструкції ПечерB
ського ринку" виключити.

1.2. По тексту рішення після слів "торговельноBофісного" додати слоB
ва "та ринкового".

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну коB
місію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архіB
тектури.

Київський міський голова Л. Черновецький

7 ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ПОЛІКЛІНІКА (МЕДАМБУЛАТОРІЯ) 228,40 41,10 БУЛЬВ. ПЕРОВА, 10 543,10

8 ПОЛІКЛІНІКА № 1 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ (МЕДАМБУЛАТОРІЯ) 54,20 19,50 ВУЛ. РАЙДУЖНА, 14 119,80

9 ПОЛІКЛІНІКА № 1 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ (НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА, ДЕННИЙ СТАЦІОНАР) 231,50 38,40 ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 5 358,40

ВСЬОГО: 1192,50 281,10 2873,60

№ Найменування основних засобів та обігових коштів Одиниця виміру Інвентарний  номер Площа, кв. м Протяжність,
штуки, сума

Первісна вартість,
тис. грн

Залишкова
вартість, тис. грн

Адреси будинків, споруд,
приміщеньзагальна нежилих приміщень

13 ОКРЕМО РОЗТАШОВАНА НЕЖИТЛОВА БУДІВЛЯ ШТ. 2694,63 951,70 1155,80 725,20 ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 28

№ Назва підприємства, установи, організації Вартість активів (тис. грн) Характеристика будинків, споруд, приміщень Кількість
населення,

яке
обслуго�
вується,

потужність

Контингент Штатні
одиниці

Кіль�
кість

ставокобо�
ротні
акти�

ви

необоротні активи інші
необо�

ротні
активи

Адреса Площа,
кв. м

Куба�
тура,

куб. м

діти учні

будівлі та споруди машини, механізми інші основні засоби

первісна залишкова первісна залишкова первісна залишкова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

32 № 98 6107,42 647,38 ВУЛ. МИКИТЕНКА, 11�Б 1999,00

33 № 148 17761,00 14334,84 БУЛЬВ. В. РАДИ, 7�А 4487,50

34 № 167 Гімназія 3755,70 1571,00 ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 10�А 1985,00

35 УКРАЇНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО № 272 4173,08 1141,98 940,66 434,72 192,36 82301,00 385,84 ВУЛ ЛУНАЧАРСЬКОГО, 5�А 9722,00

36 НАВЧАЛЬНО�ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ДОМІНАНТА" (ДНЗ № 281) 1655,90 463,10 ВУЛ. БОЙЧЕНКА, 16�А 2848,70

37 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ 8276,56 41,26 57,82 31,80 12,82 222,00 ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 14�А 2365,00

№ Назва підприємства, установи, організації Вартість активів (тис. грн) Характеристика будинків, споруд, приміщень

обо�
ротні
акти�

ви

необоротні активи інші
необо�

ротні
активи

Адреса Площа, кв. м

будівлі та споруди машини, механізми інші основні засоби

первісна залишкова первісна залишкова первісна залишкова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 1 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ (ПОЛІКЛІНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ № 2) 123,50 37,10 ВУЛ. НОВАТОРІВ, 4 362,30

2 УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 37,70 16,10 ВУЛ. ДВІНСЬКА, 19 158,00

3 УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 37,30 11,20 ВУЛ. НОВАТОРІВ, 4 109,30

4 ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 1 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ (ПОЛІКЛІНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ № 1) 241,10 68,50 ВУЛ. СЕРГІЄНКА, 23 630,70

5 ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 1 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ (ПОЛІКЛІНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ № 1) 118,20 30,20 ПРОСП. ГАГАРІНА, 20 321,30

6 ПОЛІКЛІНІКА № 2 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ (МЕДАМБУЛАТОРІЯ) 120,60 19,00 ПРОСП. МИРУ, 19/18 270,70

№ Назва підприємства, установи, організації Вартість активів (тис. грн.) Характеристика будинків, споруд, приміщень

обо�
ротні
акти�

ви

необоротні активи інші
необо�

ротні
активи

Адреса Площа, кв. м

будівлі та споруди машини, механізми інші основні засоби

первісна залишкова первісна залишкова первісна залишкова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС ДКП "ДНІПРОВСЬКИЙ РИНОК" 978,90 257,40 БУЛЬВ. ПЕРОВА, 19 2984,00

2 ДНІПРОВСЬКА ПЛОДООВОЧЕВА БАЗА 330,90 129,40 ВУЛ. КАХОВСЬКА, 71 1946,60

ВСЬОГО: 1309,80 386,80 4930,60

Про порядок денний пленарного засідання 
VIII сесії Київради VI скликання 27.12.2011

Рішення Київської міської ради № 984/7220 від 27 грудня 2011 року
Враховуючи подання постійних комісій Київради, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засідання VIII сесії Київради VI
скликання 27.12.2011 такі питання:

1. Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.2010 № 574/5486
"Про Програму соціальноBекономічного розвитку м. Києва на 2011 рік".

2. Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.2010 № 573/5485
"Про бюджет м. Києва на 2011 рік".

3. Про прийняття до розгляду проекту рішення Київради "Про бюджет
м. Києва на 2012 рік".

4. Про прийняття до розгляду проекту рішення Київради "Про ПрограB
му соціальноBекономічного розвитку м. Києва на 2012 рік".

Київський міський голова Л. Черновецький
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 29 лютого 2012 року

Інформація про виконання бюджету міста Києва за 2011 рік
Доходи загального фонду
Надходження до загального фонду бюджету м. Києва за 2011 рік склаB

ли 8 591 751,4 тис. грн, що становить 82,2% до річного уточненого плаB
нового показника та на 3,8 % (+1 044 994,1 тис. грн) більше рівня 2010
року.

Крім того, надійшло дотації та субвенцій з державного бюджету 
2 650 857,6 тис. гривень.

Основним джерелом наповнення доходної частини загального фонду
бюджету міста Києва у 2011 році залишався податок на доходи фізичних
осіб. Питома вага в доходах загального фонду бюджету міста Києва поB
датку на доходи фізичних осіб становить більше 71,8%.

У 2011 році надходження цього податку становлять 6 165 776,7 тис.
грн, що складає 91,1% до річного плану та на 1 047 561,2 тис. грн, або
на 20,4% більше за показник 2010 року.

Традиційно в доходах загального фонду бюджету міста Києва плата
за землю посідає друге місце за обсягом надходжень, або 22,3%, а в
доходах 2 кошику 85,4%. За 2011 рік надходження плати за землю
становлять 1 915 304,2 тис. грн, або 64,0% до річного плану, що більB
ше на 2,1% відповідного періоду 2010 року, або на 39 745,9 тис. гриB
вень.

Обсяг надходжень доходів, що враховується при визначенні міжбюB
джетних трансфертів складає 6 348 067,2 тис. гривень. До розрахункових
показників Міністерства фінансів України це становить 90,8%.

Обсяг доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних
трансфертів до розрахункових показників Міністерства фінансів України
становить 69,4% (при плані 3 230 740,1 тис. грн, фактично надійшло 
2 243 684,2 тис. гривень).

Доходи спецiального фонду
За 2011 рік до спеціального фонду бюджету м. Києва надійшло 

2 287 593,3 тис. грн, що становить 75,5% до річного уточненого плану та на
4,0% або на 87 805,3 тис. грн більше, ніж в аналогічному періоді 2010 роB
ку.

Крім того, надійшло субвенцій з державного бюджету в обсязі 
1 016 017,2 тис. гривень.

Видатки
Уточнений план видатків становить 19 516 077,9 тис. грн, в тому чисB

лі загального фонду бюджету м. Києва становить 13 026 606,8 тис. грн,
спеціального фонду — 6 489 471,1 тис. гривень.

За звітний період використано 16 096 902,7 тис. грн або 82,5% уточB
нених річних планових призначень, в тому числі загального фонду бюджеB
ту м. Києва — 11 678 105,2 тис. грн, або 89,6% до плану, спеціального
фонду бюджету — 4 418 797,5 тис. гривень.

Розрахунки з Державним бюджетом України
В бюджеті м. Києва на 2011 рік затверджена сума коштів, що передаєB

ться з бюджету міста Києва до Державного бюджету України становить 
1 470 407,9 тис. грн. За 2011 рік до Державного бюджету України фактичB
но перераховано 1 451 700,0 тис. грн, що становить 98,7% до затверджеB
ного річного плану.

__________________________________________________________________________
Детальну інформацію про виконання бюджету міста Києва за 2011 рік

можна переглянути на webBсторінці Головного фінансового управління
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) webBпорталу Київської міської влади (kmv.gov.ua)
http://kmv.gov.ua/divisions. asp?Id=281

Довідка
про виконання бюджету міста Києва станом на 01.01.2012 року

тис. грн

Найменування показника
Код
бюджет�
ної
класи�
фікації

Річні
планові
показники
з урахуван�
ням змін 

Виконано
на
01.01.2012

%
вико�
нання

Виконано
на
01.01.2011

Відхи�
лення +/�

ДОХОДИ

Податкові надходження 100000 10 000 951,4 8 253 323,7 82,5 7 214 091,7 1 039 232,0

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на
збільшення ринкової вартості

110000 6 834 179,4 6 218 447,8 91,0 5 158 398,6 1 060 049,2

Податок на доходи фізичних осіб 110100 6 769 837,2 6 165 776,7 91,1 5 118 215,5 1 047 561,2

Податок на прибуток підприємств 110200 64 342,2 52 671,1 81,9 40 183,1 12 488,0

Збори та плата за спеціальне використання природних
ресурсів

130000 3 027 340,1 1 951 725,7 64,5 1 897 391,4 54 334,3

Платежі за спеціальне використання природних
ресурсів місцевого значення

130200,
130300,
130700

34 197,6 36 421,5 106,5 21 833,1 14 588,4

Плата за землю 130500 2 993 142,5 1 915 304,2 64,0 1 875 558,3 39 745,9

Місцеві податки і збори 180000 139 400,0 83 082,7 59,6 158 237,7 �75 155,0

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року 160100,
160121

3 000,0 11 873,6 395,8 119 454,2 �107 580,6

Збір за місця для паркування транспортних засобів 180200 90 000,0 16 555,5 18,4 7 671,1 8 884,4

Туристичний збір 180300 7 000,0 6 845,9 97,8 0,0 6 845,9

Збір за провадження деяких видів підприємницької
діяльності

180400 39 400,0 47 807,7 121,3 31 112,4 16 695,3

Інші податки та збори 190000 31,9 67,6 211,8 64,0 3,6

Фіксований сільськогосподарський податок 190400 31,9 35,8 112,3 31,7 4,1

Податки та збори, не віднесені до інших категорій 190900 0,0 31,7 32,3 �0,6

Неподаткові надходження 200000 447 505,1 337 041,5 75,3 331 137,5 5 904,0

Доходи від  власності та підприємницької діяльності 210000 61 090,3 67 210,5 110,0 44 943,7 22 266,8

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних
унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається
до бюджету

210103 54 160,0 52 957,3 97,8 30 886,2 22 071,1

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів
місцевих бюджетів

210500 500,0 2,4 0,5 2 612,5 �2 610,1

Інші надходження 210805 3 000,0 3 871,5 129,1 6 458,0 �2 586,5

Штрафні санкції за порушення законодавства про
патентування, за порушення норм регулювання обігу
готівки та про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг

210809 0,0 719,7 841,0 �121,3

Адміністративні штрафи та інші санкції 210811 3 430,3 9 659,6 281,6 4 146,0 5 513,6

Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційного та побічного продажу

220000 320 375,3 263 594,5 82,3 278 006,5 �14 412,0

Плата за ліцензії 220100 152 041,2 123 319,9 81,1 127 666,8 �4 346,9

Плата за ліцензії  на певні види господарської
діяльності та сертифікати, що видаються Радою
Міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими
органами місцевих рад і місцевими органами
виконавчої влади

220102 23 354,6 126,5 0,5 21 560,2 �21 433,7

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб�підприємців

220103 4 276,3 3 875,5 90,6 4 226,3 �350,8

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів

220105 20,0 �1,6 21,4 �23,0

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової
торгівлі  спирту етилового, коньячного і плодового

220106 502,0 4,7 0,9 1 003,1 �998,4

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту
алкогольними напоями та тютюновими виробами

220107 32,0 52,8 165,0 �244,7 297,5

Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного
збору за проведення державної реєстрації юридичних
осіб та фізичних осіб�підприємців)

220109 3 281,3 5 358,5 163,3 3 004,5 2 354,0

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами 

220110 34 674,0 29 549,0 85,2 32 506,1 �2 957,1

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами 

220111 85 901,0 69 629,9 81,1 65 589,9 4 040,0

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності

220118 0,0 14 724,6 0,0 14 724,6

Плата за утримання дітей у школах�інтернатах 220200 100,0 288,1 288,1 248,8 39,3

Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим майном, що
перебуває в комунальній власності

220804 125 303,3 108 681,2 86,7 112 928,1 �4 246,9

Державне мито 220900 42 930,8 31 305,4 72,9 37 162,8 �5 857,4

Інші неподаткові надходження 240000 66 039,5 6 236,5 9,4 8 187,3 �1 950,8

Надходження сум кредиторської та депонентської
заборгованості підприємств, організацій та установ,
щодо яких минув строк позовної давності

240300 31,9 58,1 182,2 41,1 17,0

Інші надходження 240600 66 007,6 6 178,3 9,4 8 146,2 �1 967,9

Доходи від операцій з капіталом 300000 0,0 1 386,2 1 528,2 �142,0

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок,
спадкового майна, майна, одержаного територіальною
громадою в порядку спадкування чи дарування, а
також валютні цінності і грошові кошти, власники яких
невідомі 

310102 0,0 1 376,1 1 526,5 �150,4

Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

310200 0,0 10,1 1,7 8,4

РАЗОМ ДОХОДІВ 10 448 456,5 8 591 751,4 82,2 7 546 757,4 1 044 994,0

Дотації 410200 604 322,8 604 322,8 100,0 0,0 604 322,8

Субвенції 410300 2 091 780,0 2 046
534,8

97,8 1 258 532,4 788 002,4

Інші субвенції 410350 16 007,3 �16 007,3

Всього доходів 13 144 559,3 11 242
608,9

85,5 9 662 541,6 1 580 067,3

ДОХОДИ (Спеціальний фонд) 0,0

Спеціальний фонд 4 145 725,9 3 303 610,5 79,7 2 458
869,8

844 740,7

Податки на власність 120000 38 110,2 40 669,8 106,7 153 490,6 �112 820,8

Податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів

120200 24 345,6 25 081,2 103,0 153 490,6 �128 409,4

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 120300 13 764,6 15 588,5 113,3 0,0 15 588,5

Єдиний податок 180500 166 305,0 239 992,9 144,3 232 377,2 7 615,7

Збір за провадження торговельної діяльності
нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на
стаціонарних, малогабаритних і пересувних
автозаправних станціях, заправних пунктах

180415 1 350,0 1 694,8 125,5 1 371,2 323,6

Інші податки та збори 190000 53 708,8 60 464,0 112,6 35 279,7 25 184,3

Екологічний податок 190100 42 658,2 51 289,7 120,2 0,0 51 289,7

Збір за забруднення навколишнього природного
середовища 

190500 11 050,6 9 174,3 83,0 35 279,7 �26 105,4

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї)
господарських товариств, у статутних капіталах яких є
майно Автономної Республіки Крим, комунальна
власність

210108 4 100,0 1 331,0 32,5 19 106,2 �17 775,2

Надходження коштів від відшкодування втрат с/г і л/г
виробництва

211100 1 800,0 138,5 7,7 1 738,0 �1 599,5

Надходження від збору за проведення гастрольних
заходів

240608 0,0 11,1 402,3 �391,2

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього
природного середовища внаслідок господарської та
іншої діяльності

240616,
240621

1 026,0 1 265,9 123,4 1 082,8 183,1

Відсотки за користування довгостроковим кредитом,
що надається з місцевих бюджетів молодим сімям та
одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла

241106,
241109

0,0 1 098,3 84,9 1 013,4

Власні надходження  бюджетних установ 250000 430 467,8 1 165 988,1 270,9 614 612,1 551 376,0

Доходи від операцій з капіталом 300000 1 817 700,0 415 195,5 22,8 816 798,5 �401 603,0

Надходження від продажу  основного капіталу 310000 1 017 700,0 73 878,1 7,3 395 458,1 �321 580,0

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у
комунальній власності

310300 1 017 700,0 73 878,1 7,3 395 458,1 �321 580,0

Кошти від продажу землі 330000 800 000,0 341 317,4 42,7 421 340,4 �80 023,0

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування
та місцевими органами виконавчої влади 

501100 516 350,3 359 743,4 69,7 323 445,6 36 297,8

Інші субвенції 410350 67 345,3 �67 345,3

Субвенції 410300 1 114 807,8 1 016 017,2 91,1 188 685,9 827 331,3

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до
бюджету розвитку (спеціального фонду)

430100/
439100

3 049,5 �3 049,5

Всього доходів 900103 17 290 285,2 14 546
219,4

84,1 12 121 411,4 2 424
808,0

Фінансування 2 225 792,7 1 550 683,3 х 5 991 225,3 �4 440
542,0

Баланс фінансового ресурсу 19 516 077,9 16 096
902,7

82,5 18 112 636,7 �2 015
734,0

II. ВИДАТКИ: 0,0

2.1 Видатки за функціональною класифікацією
(загальний фонд)

0,0

Державне управління 010000 572 462,3 527 395,6 92,1 557 203,7 �29 808,1

Освіта 070000 3 452 536,2 3 108 900,1 90,0 3 017 868,0 91 032,1

Охорона здоров'я 080000 2 565 508,7 2 317 733,5 90,3 2 210 866,4 106 867,1

Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 1 948 369,2 1 880
680,70

0,0 1 375 202,8 505 477,9

Житлово�комунальне господарство 100000 651 754,5 431 348,8 66,2 451 567,9 �20 219,1

Культура і мистецтво 110000 429 080,9 410 122,6 95,6 392 147,6 17 975,0

Засоби масової інформації 120000 30 605,1 27 060,6 88,4 31 957,9 �4 897,3

Фізична культура і спорт 130000 101 398,7 85 219,6 84,0 90 586,8 �5 367,2

Будівництво 150000 4 573,0 1 151,2 25,2 2 134,7 �983,5

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,
телекомунікації та інформатика

170000 461 741,8 435 237,1 94,3 423 881,2 11 355,9

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 180000 345 331,5 269 113,9 77,9 98 730,7 170 383,2

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха

210000 8 631,5 8 346,7 96,7 7 040,0 1 306,7

Обслуговування внутрішнього боргу 230000 774 666,3 632 442,6 81,6 706 959,8 �74 517,2

Видатки, не віднесені до основних груп 250000 187 119,2 83 775,2 44,8 66 987,3 16 787,9

Разом видатків (загальний фонд) 900201 11 533 778,9 10 218
528,2

88,6 9 433 134,8 785 393,4

Кошти, що передаються до Державного бюджету 250301 1 470 407,9 1 451 700,0 98,7 5 721 320,7 �4 269
620,7

Кошти, що передаються за взаємними розрахунками 250302 0,0 0,0 841 244,5 �841 244,5

Кошти, передані із загального фонду бюджету до
бюджету розвитку

250306 0,0 0,0 3 049,5 �3 049,5

Інші субвенції, дотації 250300 22 420,0 7 877,0 35,1 40 497,8 �32 620,8

Всього видатків 900202 13 026 606,8 11 678 105,2 89,6 16 039
247,3

�4 361 142,1

2.2  Видатки  (спеціальний  фонд)

Будівництво 150000 1 273 143,9 597 373,8 46,9 616 241,4 �18 867,6

Сільське і лісове господарство, рибне господарство 160000 2 400,0 416,0 17,3 3 039,9 �2 623,9

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,
телекомунікації та інформатика

170000 328 478,3 304 559,2 92,7 152 573,1 151 986,1

Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з
будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням
автодоріг

170703 288 562,4 285 173,4 98,8 0,0 285 173,4

Державні цільові фонди 240000 631 180,0 403 927,9 64,0 312 163,7 91 764,2

Фонд охорони навколишнього  природного
середовища

240600 82 293,3 43 152,1 52,4 10 000,9 33 151,2

Цільові фонди 240900 548 886,7 360 775,8 65,7 302 162,8 58 613,0

Спеціальні фонди та спец. кошти бюджетних установ 1 648 146,9 1 380 720,3 83,8 573 191,2 807 529,1

Внески органів місцевого самоврядування у статутні
фонди

180409 1 090 637,1 840 289,3 77,0 182 803,3 657 486,0

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 180410 1 977,5 979,8 49,5 979,8

Житлово�комунальне господарство 100000 1 460 274,1 887 393,3 60,8 10 291,8 877 101,5

Соціальний захист та соціальне забезпечення
(субвенція з держбюджету)

90000 136 207,7 �136 207,7

Інші заходи, видатки 39 525,5 2 220,2 5,6 16 338,3 �14 118,1

Субвенції 250300 17 400,0 5 120,0 29,4 68 261,8 �63 141,8

Фінансування ремонту приміщень праці 250915 307,8 184,5 59,9 1 438,4 �1 253,9

Кредитування місцевих бюджетів 250904/
250909

�4 000,0 �4 386,8 x �2 771,6 �1 615,2

Погашення відсотків за кредити 250907 0,0 x 3 610,4 �3 610,4

Всього видатків (спеціальний фонд) 900203 6 489 471,1 4 418 797,5 68,1 2 073 389,4 2 345 408,1

Всього видатків (загальний і спеціальний фонди) 19 516 077,9 16 096
902,7

82,5 18 112 636,7 �2 015
734,0
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Тиждень італійського кіно в Києві
Столичним кіноманам покажуть п’ять стрічок останніх років
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

З 29 люто о по 7 березня
в інотеатрі “Київ” прохо-
дитиме фестиваль різно-
жанрових італійсь их філь-
мів. Серед них — прово а-
ційна омедія “Habemus
Papam”, еротична мело-
драма “Ко о я хоч біль-
ше”, омедія “Холості по-
стріли”, драма “Білий
простір” і політична сатира
“Та й нехай”.

Відкриває фестиваль один з най�

яскравіших італійських фільмів ми�

нулого року — майже провокаційна

католицька комедія знаного режисе�

ра та актора Нанні Моретті —

“Habemus Papam” (29 лютого о 19.30,

1 та 5 березня о 21.00), номінант на

італійський Золотий глобус та Золоту

Пальмову гілку в Каннах. В центрі

стрічки — новообраний Папа Рим�

ський, який переживає гостру екзис�

тенційну кризу. Радники�кардинали

не в змозі впоратися з його пробле�

мами, тож на допомогу кличуть відо�

мого психоаналітика — між іншим,

затятого атеїста. 

У драмі Франчески Коменчіні “Бі�

лий простір”(1 та 6 березня о 19.00, 2

березня о 21.30) побачимо непере�

вершену Марґериту Буй — одну з

найхаризматичніших сучасних іта�

лійських акторок. Історія про вчи�

тельку з Неаполя, яка вагітніє після

епізодичного роману й вирішує зали�

шити дитину, у 2009 році отримала

Кубок Пазінетті Венеціанського

МКФ за найкращий фільм та най�

кращу жіночу роль. 

Еротична мелодрама від режисера

італійської Нової хвилі Сільвіо Соль�

діні “Кого я хочу більше” (2 березня

о 19.00, 3 березня о 21.30, 6 березня о

21.00) — це водночас чуттєве й твере�

зе дослідження “анатомії пристрас�

ті”, що ставить головну героїню пе�

ред вибором: затишне та надійне до�

машнє вогнище або уривки шалено�

сті без обіцянок з коханцем. 

Картина “Холості постріли” (3 бе�

резня о 19.30, 4 та 7 березня о

21.00) — нова драматична комедія

від одного з найвизнаніших у світі

італійських режисерів Ферзана

Озпетека — розповідає про історію

двох братів�геїв, яким не пощастило

народитися в дуже консервативній

південно�італійській родині. Ро�

дзинкою фестивалю “Тиждень іта�

лійського кіно” стане зубаста та

блискуча політична сатира “Та й не�

хай” (4 березня та 7 березня о 19.00,

5 березня о 21.00), де герой непере�

вершеного коміка Антоніо Альбане�

зе створює загальний портрет італій�

ського політика, зокрема і одіозного

Сильвіо Берлусконі. Фільми демон�

струються українською мовою або з

субтитрами 

Від риває фестиваль прово аційна атолиць а омедія Нанні Моретті "Habemus Papam" про взаємовідносини
Папи Римсь о о та психоаналіти а

“Цитати” на класику
Художник Микола Білоус переосмислив відомі 
твори українських митців
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

В Національном х дож-
ньом м зеї У раїни три-
ває вистав а с часно о
живопис “Цитати” Ми о-
ли Біло са. Її особливість
в том , що, створюючи
артини, майстер запози-
ч є образи з творів раїн-
сь их ласи ів живопис ,
демонстр ючи та им чи-
ном зв’язо між традицій-
ним і с часним мистец-
твом.

Ідея проекту виникла завдяки заці�

кавленості художника Миколи Біло�

уса у безкінечній циркуляції образів у

полі культури. Його попередні проек�

ти були пов’язані з класикою кінема�

тографа — як художнього, так і доку�

ментального (“Людина з фотоапара�

том”, 2008, “Як починалося місто”,

2009, “Нестерпна легкість буття”,

2010). Використовуючи знайдену у кі�

нокадрі композицію та характер ос�

вітлення, він прагнув досягти яскра�

вого та лаконічного образу, який не

спрощує, а активізує первообраз.

Цього разу Микола Білоус попра�

цював над переосмисленням творів

українських художників XVII�XIX

століття з колекції Національного ху�

дожнього музею. Серед обраних ним

образів — “Козак Мамай” Петра Риб�

ки, “Біля колодязя” Миколи Пимо�

ненка, “Зима” Олександра Мурашка,

“Наречена” Федіра Кричевського,

“Хліб насущний” Івана�Валентина

Задорожнього, скульптура “Самсон”.

Ключем до розуміння проекту, за сло�

вами куратора Оксани Баршинової, є

робота Галини Бородай “Пам’яті

Олексія Венеціанова”, де безпосеред�

ня цитата з твору російського худож�

ника розчиняється в медитативній

тиші седнівського пейзажу, де немає

чіткої межі між сучасним та давно ми�

нулим. Класика, з точки зору сучас�

ного мистецтва, у Миколи Білоуса ви�

йшла яскравою, бо пише він акрило�

вими фарбами, та сконцентрованою.

Приділяє митець увагу, в першу чергу,

не сюжету, а формальному рішенню.

“Я обираю роботи з точки зору факту�

ри, фігуративності, того, що з них

можна взяти, — розповів “Хрещати�

ку” автор. — Я завжди збільшую пла�

ни, обрізаю все зайве, бо не люблю

пустих просторів та фону. Пишу тех�

нікою, схожою на техніку японського

письма, тож помилятися не можна,

треба бути максимально точним”.

Виставка проходить у Національ�

ному художньому музеї України (вул.

М. Грушевського, 6) до 18 березня.

Після перегляду живопису Миколи

Білоуса відвідувачі можуть знайти

класичні твори, з яких зроблені “Ци�

тати”, безпосередньо в експозиції

музею 

Ключовою серед артин-"цитат" Ми оли Біло са є робота "Літо",
переосмислена з "Пам'яті Оле сія Венеціанова" Галини Бородай

Сповідь великої душі
У Києві презентували книгу Мирослава Дочинця “Вічник”
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Основою для роман став
життєпис за арпатсь о о
м дреця Андрія Ворона, з
я им автор Мирослав До-
чинець познайомився ще в
юності та ретельно занот -
вав йо о спо ади. Незвич-
на історія про раїнця,
я ий ш ає себе попри всі
жорсто і обставини, вже
отримала прихильність чи-
тачів, а сама ни а цьо о
ро б ла номінантом на
здоб ття Національної пре-
мії ім. Тараса Шевчен а.

“Власне, це не роман. Це сповідь

великої душі. Це більше, ніж літе�

ратура. Це документ мудрого сер�

ця. Це не просто опис виняткової

долі незвичної людини. Це — пода�

рунок долі для того, хто запитує се�

бе: “Хто я, звідки я, для чого я? І

куди йду?”, — такий епіграф можна

взяти для “Вічника”. Його порів�

нюють з творами Маркеса, Хемін�

гуея, навіть зі Сковородою, а за мо�

вою — з Коцюбинським та Тютюн�

ником. “Такої книги давно бракує

в українському культурному прос�

торі. Книги про українську люди�

ну, яка залишається собою на без�

доріжжях XX віку. Мудру людину,

мордовану колесом прогресу, слі�

пого у своїй рішучості й нещадно�

сті”, — впевнений літературозна�

вець Євген Сверстюк.

Доля Андрія Ворона видалася

важкою. Йому чудом вдалося уник�

нути смерті на перевалі, але не оми�

нула Колима. І весь цей час він

йшов до перевалу духу, відкрива�

ючи людей та закони природи, на�

вчаючи, як зберегти людяність у

світі відчуження. “Хлопчик�копи�

лець із закарпатської глибинки,

який за сто років пройшов таку ж

мартирію, як і його нещасний край.

Обійшов усі концентровані кола

пекельної історії, бездомності в рід�

ному домі, щоб дійти до істини:

дім — це твоя душа, — розповідає

про головного героя Мирослав До�

чинець. — Навіть на чужині, навіть

із чужинцями на рідній землі, які

відібрали в нього все, але не могли

відібрати безсмертної душі. Заганя�

ли в дику хащу, в монастир, виганя�

ли з вітцівщини, кидали на поле

бою, гноїли в таборах, зневажали

його унікальний хист, а він відпла�

чував їм... терпінням і любов’ю. І

він переміг, а вони програли. Бо во�

ни і їх режими не знали головного

закону — закону Вічності”. Повер�

нувшись на Закарпаття, Андрій Во�

рон оселяється на самоті, проте лю�

ди ходили до нього як до цілителя

та порадника. І роман “Вічник” —

це, в першу чергу, не біографія, а

криниця заповідей і життєвих ре�

цептів. “Я дозрів — і книга немов

вихлюпнула, намагався влити в неї

любов, віру, надію,— розповідає

Мирослав Дочинець.— У героя

книги нема ні імені, ні професії,

лише образ борця, що підноситься

на тлі режимів”.

Як розповів автор “Хрещатику”,

нині він має задумку видати книгу

“Криничар” про героя духу та діла,

що також вміє працювати і з енерге�

тикою грошей. Карпатський дітвак�

байстрюк, аби вижити, прилучаєть�

ся до копання криниць. І докопує�

ться до таких глибин! І в матеріаль�

ному, і в духовному сенсі, відкриває

принаду двох головних свобод —

свободи від страху і свободи від

злиднів. Його протитип — унікаль�

ний русин ХVІІ століття, котрий

дивним чином став найбагатшою

людиною краю, визнаною в євро�

пейських столицях

Після ероя д х "Вічни а" Мирослав Дочинець план є видати ни про ероя
д х і справи "Криничаря"

Ф
от

о 
Ві

кт
ор

ії 
С

А
П

А
ТО

Ї

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

Рівненсь ий місь ий с д ви ли ає я відповідача с дове засідання
Приватно о нотарі са Київсь о о місь о о нотаріально о о р Сер еєва О.О.,
справі за позовом Ми олайч A.M. про с ас вання ви онавчо о напис .

С дове засідання відб деться о 14.00 5 березня 2012 р. в приміщенні
Рівненсь о о місь о о с д за адресою: м. Рівне, в л. Ш ільна, 1.

С ддя Є.І. Сидор

Рижа Р слан Андрійович необхідно 28.03.2012 ро з'явитись об 11.00 до
Дарниць о о районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. О. Кошиця, 5-А, абінет
№ 210), для часті в с довом роз ляді цивільної справи за позовом Рижа О.А. до
Рижа Р.А. про розірвання шлюб .

Рижа Р.А. випад неяв и зобов'язаний повідомити с д про причини неяв и.
У разі неяв и відповідача до с д , справ б де роз лян то по с ті за наявними

справі матеріалами йо о відс тність в поряд ст. 169 ч. 4 ЦПК У раїни.
С ддя В.А. Д бас

Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що 29.02.2012 ро об
11.00 роз лядатиметься цивільна справа № 2/2604/677/2012 за позовом ПАТ
"Універсал Бан " до Денисової Олени Ми олаївни про стя нення забор ованості.

Денисова Олена Ми олаївна, останнє відоме місце проживання: м. Київ, просп.
Га аріна, 19/30, в. 5 ви ли ається в с дове засідання я відповідач.

В разі неяв и справ б де роз лян то за йо о відс тності на підставі наявних
матеріалів справи.

Адреса с д : м. Київ, в л. Кошиця, 5, аб. № 207. С ддя Бартащ Л.П.

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 № 745 “Про

перехід до єдиних тарифів на еле тричн енер ію, що відп с ається споживачам”
та постановою НКРЕ від 24.02.2012 № 187 роздрібні тарифи на еле троенер ію
для споживачів ( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом
переході до форм вання єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території
У раїни березні 2012 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві
з рах ванням ПДВ, я і вводяться в дію з 1 березня 2012 ро

Відповіді на росворд
По оризонталі: 5. пласт 7. с фле 8. еліпс 9. оти 10. бри ет 13. е сцес

16. ротор 19. риза 20. барва 21. тотем 22. отара 23. місто 24. алас 27. сто ін
29. антрі 31. Індра 32. полоз 33. лат 34. донья
По верти алі: 1. спе тр 2. паштет 3. ште ер 4. з би 6. шпіц 11. раритет

12. озері 14. стадіон 15. е ватор 17. особа 18. опера 24. ніздо 25. людина
26. с аляр 28. о оп 30. тр д

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

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

72,62 14,52 87,14 93,02 18,60 111,62

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

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

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

25,78 25,78

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

Нічний період

Напівпі овий період

Пі овий період

0,35

1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 6.00

з 6.00 до 8.00
з 10.00 до 18.00
з 22.00 до 23.00

з 8.00 до 10.00
з 18.00 до 22.00

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

Нічний період

Денний період

0,4

1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 23.00
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Спортивні новини

Фехтування. Ольга Харлан — бронзова призерка
етапу Кубка світу
24-26 люто о в Лондоні (Вели обританія) відб вся етап К б а світ

з фехт вання на шаблях серед жіно . В омандній першості раїнсь а
збірна с ладі олімпійсь их чемпіоно Оль и Харлан, Олени Хомрової,
Оль и Жовнір і Галини П нди лише одним олом пост пилась фі-
налі оманді Росії, представниці я ої й стали переможцями т рнір .
Бронзові медалі оманди Італії. В індивід альній першості на третю
сходин п’єдестал піднялась наша Оль а Харлан. У півфіналі раїн-
а з мінімальним рах н ом (14:15) про рала чемпіонці світ росіянці
Софії Вели ій, я а, в свою чер , фінальном протистоянні пост пи-
лась (13:15) речанці Васілі і В іо е

Боротьба. Визначено склад збірної України,
який виступить на чемпіонаті Європи
З 6 по 11 березня в сербсь ом Бел раді відб деться чемпіонат Євро-

пи з ре о-римсь ої боротьби. Право представляти У раїн на онтинен-
тальній першості отримали 7 спортсменів на чолі з бронзовим призером
пе інсь ої Олімпіади Арменом Варданяном. С лад оманди форм вався
за вист пами борців на чемпіонаті У раїни та міжнародних т рнірах в Т -
реччині й У орщині. До онтинентальної першості представни и ласич-
ної ш оли от вались в У орщині, наразі за лючний етап під отов и три-
ває Кончі-Заспі. До збірної У раїни війшли: Дмитро Харь о (55 ), Р с-
лан Ісрафілов (60 ), Армен Варданян (66 ), Дмитро Пиш ов (74 ),
Жан Беленю (84 ), Сер ій Р тен о (96 ), Єв еній Орлов (120 )

Фінішував перший етап вітчизняного
хокейного чемпіонату

Президент Федерації хокею

України Анатолій Брезвін розповів

журналістам про головні здобутки

цьогорічного турніру. “Насамперед

хотів би відзначити, що нинішній

чемпіонат є ювілейним — 20&м за

ліком. У рік святкування 20&річчя з

дня заснування Федерації хокею

України можна з впевненістю

стверджувати, що ці змагання ста&

ли найцікавішими,— наголосив

пан Брезвін.— Особливо мені при&

ємно визнавати той факт, що на

батьківщину з дуже сильних закор&

донних чемпіонатів повернулися

вітчизняні провідні гравці, які ра&

зом з нами намагаються розвивати

хокей в Україні”.

Генеральний директор ПХЛ

Юрій Загородній розповів про те,

чим же запам’ятався дебютний се&

зон чемпіонату ПХЛ. “Мені, як ке&

рівникові першості, було приємно

спостерігати за тим, як протягом

першого етапу підвищувався рі&

вень учасників. Особливо щодо

формування команд. Якщо перед

початком чемпіонату усі клуби на&

магалися заявити якомога більше

гравців, то згодом кількість пере&

росла в якість, і ми мали змогу по&

бачити на вітчизняних ковзанках

легенд не тільки вітчизняного хо&

кею, а й зарубіжного”.

Юрій Загородній повідомив, що і

відвідуваність матчів значно зрос&

ла — за час проведення турніру на

матчах побувало близько 90000

вболівальників, що складає 535

глядачів на кожну гру.

Разом з тим, керівник ПХЛ наго&

лосив, що на цьому чемпіонат

України ще не завершено, адже,

починаючи від сьогодні, стартує

серія плей&офф, в якій визначиться

володар чемпіонських нагород.

“Перша четвірка команд — “Со&

кіл”, “Донбас&2”, “Беркут” та

“Компаньон&Нафтогаз” — на дру&

гому етапі продовжать боротьбу за

медалі. Півфінальні та фінальні се&

рії триватимуть до чотирьох пере&

мог однієї з команд. Бронзові наго&

роди здобуде кращий колектив,

який не пройде у фінал”,— зазна&

чив пан Загородній.

Перший півфінальний матч від&

будеться вже сьогодні між “Соко&

лом” та “Компаньоном&Нафтога&

зом”. А завтра в Донецьку силами

поміряються місцевий “Донбас&2”

та столичний “Беркут”. До речі,

цей матч, за обопільною згодою

двох клубів, обслуговуватиме бри&

гада арбітрів із Швеції. Як наголо&

сив пан Загородній, в цьому є по&

зитивний момент, адже вітчизняна

першість стане відомою далеко за

межами України, до того ж, це буде

чудовим шансом для наших рефері

перейняти закордонний досвід.

Більшість матчів серії плей&офф

вболівальники зможуть побачити в

ефірі вітчизняних телеканалів

Температура —4°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 81 %

Температура +2°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 63 %

Температура 0°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 72 %

Прогноз погоди на 29 лютого 2012 року

По оризонталі: 5. с цільний шар

однорідної маси 7. лінарний виріб,

до с лад я о о входять збиті яєчні

біл и 8. зам н та овальна рива 9.

морсь ий ссавець із цінним х тром

10. плит а спресовано о матеріал

(в ілля, р ди, торф ) 13. нестрим-

ність, пор шення ромадсь о о по-

ряд 16. обертова частина еле трич-

ної машини 19. переломний момент

перебі хвороби (мед.) 20. олір, о-

лорит 21. тварина чи рослина, що

вважалася родоначальни ом і охорон-

цем род або племені (іст.) 22. вели-

ий рт овець 23. вели ий населений

п н т 24. безладне зв чання ба атьох

олосів 27. протяжний жалібний зв

від болю 29. м зичний стиль, в осно-

ві я о о народні мелодії (США) 31.

інд. бо війни, б рі, рози (міф.) 32.

неотр йна змія родини в жів 33. вид

салат 34. слово, що додається до

імен знатних жіно в Іспанії

По верти алі: 1. ба ато олірна

см а, весел а 2. страва з м’ясних чи

рибних протертих прод тів 3. дво-

онта тний стержень, що сл жить од-

нополюсною вил ою штепсельно о

з’єднання тип "тато-мама" 4. потріб-

ні людині для від ш вання і подріб-

нення їжі 6. невели ий імнатний со-

ба а 11. цінна рід існа річ 12. ди ий

ірсь ий озел 14. спортивна спор да

15. явна лінія, що ділить земн лю

на північн і південн пів лі 17. о ре-

ма людина 18. м зично-драматичний

твір 24. місце для лад и яєць і виве-

дення пташенят 25. найвищий ст пінь

розвит живих ор анізмів 26. вели-

чина, що визначається числовим зна-

ченням без в азів и на напрямо

(мат., фіз.) 28. земляна спор да

(війсь .) 30. праця

Відповіді на росворд
на 7-й стор.
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ОВНИ, ви р хаєтеся армічним р слом, де сит ації (забра ова-
ні долею) пов’язані з любов’ю, творчістю, дітьми, сл жбою потре-
б ють термінової реабілітації. Облиште з’ясов вати стос н и, не
за р зайте в словесних дис сіях, нині, щоб розібратися в інфор-
маційном хитросплетінні, доведеться арно потр дитися, аби від-
сорт вати зерна від олю.
ТЕЛЬЦІ, б дь-я і затії варто раціонально обмір ов вати, з аря-

ч , без перевір и отриманої інформації на достовірність, не слід ні-
чо о починати. Крім то о, прийнят про рам дій варто ре лярно
оре вати відповідно до збі обставин.
БЛИЗНЯТА, день ризовий, ви розіпн ті між домашніми, про-

фесійними, шлюбними та поб товими проблемами, я на Гол о-
фі... Уни айте роботи, що вима ає систематичності та терплячої
онцентрації ва и, і по ладайтеся на блис авиці творчо о осяян-
ня — це доро ов аз істини.
РАКИ, з армічних причин вам визначено “провалитися” в інш

реальність й пережити повторно сит ації ( с н вши помил и), я і
олись б ли пройдені неправильно. А ос іль и ви схильні до зов-
нішньо о вплив та самонавіювань, не приймайте часть розв’я-
занні ч жих проблем, обходьте десятою доро ою місця, де інтри-
ють та пліт ють, бо станете транслятором “дези”.
ЛЕВИ, день стає немин чим періодичним обміном д м ами.

Стежте за новинами, частіше б вайте в соціальних мережах або на
любленом фор мі, розширюйте свій р озір за рах но ори і-
нальних нових знань.
ДІВИ, над ар’єрним престолом завис дамо лів меч... Дійте за

обставинами, не поспішайте ви он вати на ази, бо послід є від-
бій, і ваш запальний ент зіазм з орить нанівець — ініціатива б де
по арана. У невпевнено о начальства безліч варіантів, а оптималь-
но о, на жаль, воно не бачить.
ТЕРЕЗИ, я що соро а на хвості принесе звіст — не вірте їй! В

ролі бійця невидимо о фронт ви проходите армічне випроб ван-
ня з 24 січня до 14 вітня. Збір необхідної інформації, шпи н-
ство — це добре, одна на опичений омпромат тіль и розчар є,
події, що відб ваються дале о, є для вас неприємними, там витає
д х зради та обман ... хай він щезне!
СКОРПІОНИ, ризи ова атмосфера — то ваша рідна стихія, і е с-

трим не прим сить на себе че ати. При от йтеся до стресів, я і
спричинять візити в бан и, подат ові ор ани, де, на жаль, ви здат-
ні стати жертвою дезінформації, помило при оформленні важли-
вих паперів, том не приймайте все поч те за чист монет .
СТРІЛЬЦІ здатні потрапити під чари випад ових знайомств, три-

майте дистанцію й не поспішайте розхрист вати д ш том , хто ви-
ли ає симпатію, то ілюзія, що може лопн ти, я мильна б льбаш-
а. Спочат певніться, що людина, я а з’явилася на вашій орбіті,
не шахрай, а чесна та порядна особа, тоді не вс очите в халеп .
КОЗОРОГИ, ваш інтеле т ф н ціон ватиме на повн пот жність,

спрямов йте йо о в сл жбове р сло, а тивно спіл йтеся, навчай-
теся, більше р хайтеся, зміна місць позитивно віддзер алювати-
меться на д шевном стані.
ВОДОЛІЇ, р шайте вільне творче плавання, це най ращий спо-

сіб адапт ватися до ар оломних зовнішніх обставин і вийти з них
з мінімальними втратами. За охані, с оріш за все, зазнають фіас-
о на любовном фронті, що не слід приймати близь о до серця.
РИБИ, остері айтесь інтри і не створюйте с перечливих сит -

ацій. Те, що іншим людям здається дотепним, може з аньбити ваш
славний імідж. При ро те, що ви даєте привід домочадцям брехати,
дефіцит недовіри з бо рідних є наслід ом вашої дв ли ості, хитр -
вань

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Парад танцювальних надій
В Києві відбувся престижний турнір із спортивних танців

Цього року до суддівської бригади

“Параду надій&2012” увійшли бага&

торазові чемпіони Європи та світу з

Великої Британії, Італії, Німеччини,

Канади, Франції, Росії, Вірменії,

Швейцарії. До Києва приїхали май&

же 2000 спортсменів з Росії, Молдо&

ви, Ірландії, але найяскравішим

представництвом відзначилися

українці. Так, наприклад, спортсме&

ни з Боярки (Київщина) Юрій Пу&

жайло та Євгенія Ілляш днями по&

вернулися з російського турніру

Dance&Platz, де стали чемпіонами

світу з латиноамериканської про&

грами. “Ми з партнеркою беремо

участь в 3&4 конкурсах щомісяця,

але на “Парад надій” приїхали впер&

ше,— розповідає Юрій Пужайло.—

Враження позитивні: всі учасники

дуже сильні, і організація на високо&

му рівні”. Українські спортсмени

традиційно були найсильнішими в

латиноамериканській програмі. Так,

на чемпіонаті Європи (Юніори І)

українці Ян Степаненко і Поліна

Рябова двічі піднімалися на найви&

щу сходинку п’єдесталу пошани у

програмі “латина” і “стандарт”. Та&

кою ж успішною була пара юних

спортсменів (Ювенали І) Павло Жу&

равльов і Анастасія Лемішко, які

стали володарями двох золотих ме&

далей Кубка.

Як відомо, візитною карткою “Па&

раду надій” є турнір за кубок “Фокс&

троту”, заснований торговою мере&

жею “Фокстрот. Техніка для дому”,

що протягом дев’яти років являється

партнером турніру. Цього року прес&

тижний трофей здобула пара з Росії

Олександр Волков — Олена Крав&

ченко. “Щороку разом з організато&

рами та учасниками “Параду надій”

ми починаємо весну яскраво та еле&

гантно — з фокстроту. З кожним ро&

ком кількість учасників турніру

зростає, а це означає, що наше су&

спільство стає здоровішим”,— ко&

ментує співзасновник Групи компа&

ній “Фокстрот” Геннадій Виходцев.

Традиційно всі спортсмени отри&

мали подарунки від партнерів “Па&

раду” — торгової мережі “Фокстрот.

Техніка для дому”, сімейного центру

розвитку та розваг “Дивосвіт”. Пе&

реможці раділи стильним годинни&

кам, які були надані торговою мере&

жею “Секунда”. Учасники та гості

пригощалися соками ТМ “Сандо&

рик” та холодним чаєм Lipton. Усі

фіналісти отримали подарункові

сертифікати від магазину “Еліт денс

шуз”. А найменші спортсмени були

раді солодощам від благодійного

фонду Валерія Смирнова. Після на&

городження переможців своїми вра&

женнями від турніру поділилася ор&

ганізатор “Параду надій”, заслуже&

ний тренер України Валентина Фе&

дорчук, яка очолює Дитячо&юнаць&

кий спортивно&танцювальний

Центр “Спорт&Данс”: “Користу&

ючись нагодою, хотіла б подякувати

Міністерству України у справах ос&

віти і науки, сім’ї, молоді та спорту,

КМДА, Міжнародній асоціації

спортивного танцю, Асоціації спор&

тивного танцю України, усім парт&

нерам та меценатам турніру. Наші

партнери — це головна надія на те,

що ми зберемо турнір ще не раз!”

Цей день в історії 29 лютого

1288 — Шотландія встановлює 29 люто о днем, оли жін а може
запропон вати шлюб чолові ові. У разі відмови він мав сплатити штраф
1940 — народився Йожеф Сабо, раїнсь ий ф тболіст, тренер

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У неділю матчами Хар ові та Донець завершився
перший етап чемпіонат Професійної хо ейної лі и. З
цієї на оди ерівни и вітчизняної Федерації хо ею та
ПХЛ розповіли про оловні здоб т и мин ло о сезон , а
та ож поділилися планами на майб тнє.

Федерація хокею України та ПХЛ підбили підсумки 
регулярного сезону

Міжнародний від ритий т рнір із спортивних танців "Парад надій" зібрав близь о 2000 часни ів

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В останній ї -енд зими, а саме — 25 і 26 люто о, в
столичном вистав овом центрі “КиївЕ споПлаза”
б ло яс раво, еле антно і рез льтативно: місто прий-
мало XXIII Міжнародні від риті зма ання зі спортив-
них танців “Парад надій”. Це один з найбільш поп -
лярних танцювальних т рнірів в світі, в я ом спортс-
менів, в перш чер , приваблює чемпіонат Європи з
латиноамери ансь ої та європейсь ої про рам. А та-
ож про рама 10 танців, ініційована президією Міжна-
родної асоціації спортивно о танцю. Генеральним ін-
формаційним партнером вист пила азета “Хреща-
ти ”.


