
Обсяги української промисловості 
з початку року зросли на 2%
Експерти прогнозують позитивну динаміку розвитку галузі

ДИТСАДКИ ТА ШКОЛИ 

ЗАБЕЗПЕЧАТЬ ЯКІСНИМ

ХАРЧУВАННЯМ 

СТОР. 2

МІСТО ВИРІШИТЬ

ПРОБЛЕМИ 

СТОЛИЧНИХ РИНКІВ 

СТОР. 2

США ЗАЦІКАВИЛИСЬ 

ІНВЕСТИЦІЙНИМИ

ПРОЕКТАМИ КИЄВА 

СТОР. 2

ТОВАРООБІГ МІЖ

УКРАЇНОЮ ТА ФРАНЦІЄЮ

ЗРІС НА 37% 

СТОР. 3

Нові тролейбуси готові
вийти на лінії
Влада гарантує, що вартість проїзду дорожчати не буде, а незабаром 
міський транспорт курсуватиме через кожні 6 хвилин

Завдяки реалізації проекту з оновлення громадського

транспорту столиці у цьому році на вулиці Києва буде

виведено понад 250 тролейбусів, а в цілому у транспорт�

ному парку буде замінено близько 400 одиниць техніки.

“Наразі ми презентуємо 26 тролейбусів, які ми отриму�

ємо у співпраці з концерном “Богдан”. Приємно, що це

український товаровиробник, який виробляє продукцію

високої якості. На лінії машини вийдуть вже 5 березня ра�

зом з автобусами. У кінці березня місто отримає ще одну

партію транспорту, і до початку Євро�2012 ми плануємо

отримати та випустити на лінії близько 400 одиниць авто�

бусів та тролейбусів”, — зауважив Олександр Попов.

Олександр Павлович поспілкувався з водіями нових

тролейбусів, які вже здійснили перші випробування но�

вопридбаної техніки. Вони зазначають, що машини ду�

же комфортні та зручні в експлуатації. Тож Олександр

Попов висловив сподівання, що новий транспорт спо�

добається і пересічним киянам.

Інтервал руху в 6 хвилин

Нові тролейбуси двох типів підвищеної місткості роз�

раховані на 105 та 184 пасажири відповідно, тож зможуть

перевозити більшу кількість киян. Салони машин облад�

нані сучасною системою вентиляції, тож у них не буде

холодно взимку та спекотно літом. В нових тролейбусах

є пандуси для заїзду інвалідних візків, та вони обладнані

системою нахилу кузова, що робить їх доступними для

людей з обмеженими фізичними можливостями.

За словами Миколи Ламбуцького, директора КП

“Київпастранс”, з надходженням нових тролейбусів

“старожилів” поступово зніматимуть з маршрутів. Як

зауважив пан Ламбуцький, за цей рік планується вилу�

чити близько 100 машин, адже вони перевозять пасажи�

рів більше 20 років. Нові тролейбуси та автобуси випус�

катимуть на лінії з урахуванням побажань киян, аналіз

яких був проведений міським саll�центром. Також від�

криватимуть нові маршрути. Таким чином, за словами

Олександра Попова, інтервали руху громадського

транспорту значно зменшаться. А взагалі у планах міста

зробити так, щоб автобуси, тролейбуси та трамваї курсу�

вали через кожні 6 хвилин.

Ціни не зростуть, а пільговики залишаться

В той же час міська влада і надалі не планує підви�

щувати тарифи на проїзд у громадському транспорті.

“Нам вдалося утримати ціни на проїзд у минулому

році та забезпечити стабільність роботи транспортних

підприємств. Тож і в цьому році ми намагатимемося

не допустити зростання ціни на проїзд у тролейбусах

та автобусах”, — запевнив Олександр Попов. Він за�

уважив, що заміна старих тролейбусів на “енергозбе�

рігаючі” дозволить ще довгий час утримувати на існу�

ючому рівні тарифи на проїзд у міському транспорті.

До того ж, розширення парку рухомого складу

столичного транспорту дозволить місту не лише покра�

щити якість пасажирських перевезень, а й забезпечити у

повній мірі реалізацію права пільгових категорій на без�

коштовний проїзд. Нагадаємо, що комунальне підпри�

ємство “Київпастранс” є єдиним перевізником, який на

100% забезпечує перевезення пільгових категорій паса�

жирів, яких в Києві проживає понад 800 тисяч

Володимир ЧЕРЕДА: 
"Київ завжди буде з хлібом, бо у
місті є така компанія, як "Київхліб" 
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У столичному метрополітені
впроваджується новий вид
студентських проїзних 
З 1 березня 2012 ро Київсь ом метрополітені
для оплати проїзд впровадж ється новий вид
місячних проїзних вит ів з можливістю
продовження термін дії на основі особистих
ст дентсь их вит ів з вб дованим інтерфейсом
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На Харківському шосе побудують
сучасний медцентр з амбулаторією
сімейної медицини 
У Києві провед ть інвестиційний он рс із
зал чення інвестора до б дівництва медично о
центр із вб дованою амб латорією сімейної
медицини
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Уряд планує збільшити 
вітчизняний ринок IT"технологій
Кабмін збільшить державне замовлення на під о-

тов ст дентів для висо отехноло ічних ал зей
е ономі и, зо рема IT-техноло ій. Про це заявив
прем’єр-міністр Ми ола Азаров. “Нам потрібно пе-
рерозподілити державне замовлення бі збільшен-
ня спеціалістів, зо рема ал зі IT-техноло ій”,— за-
значив Азаров і додав, що та е перепрофілювання за
5–10 ро ів дасть рез льтат.
За йо о словами, зараз сі вищі навчальні за лади
от ють близь о 5 тис. вип с ни ів для IT- ал зі на рі .
Прем’єр зазначив, що, за розрах н ами фахівців, іль-
ість ст дентів необхідно збільшити до 25 тисяч. При
цьом він запевнив, що всі вип с ни и та их вишів б -
д ть забезпечені робочими місцями з висо ою заро-
бітною платою. Глава ряд повідомив, що зараз віт-
чизняний рино IT-техноло ій виробляє прод ції на
15 млрд рн, а Кабмін має намір збільшити надхо-
дження від цієї ал зі 10 разів

Олександр Попов: “Столиця 
не допустить підвищення тарифів 
на водопостачання”
Голова КМДА Оле сандр Попов не підпис ватиме

розпорядження про підвищення тарифів на холодне
та аряче водопостачання столиці, ос іль и вважає
йо о неправомірним. “Про б дь-я е підвищення тари-
фів ияни повинні б ти поінформовані заздале ідь.
Для цьо о потрібно провести роз’яснювальн робот ,
висл хати і опрацювати всі звернення та заперечення
з цьо о привод . Це щонайменше два з половиною
місяці. Крім то о, підвищення тарифів зараз непри-
п стиме, зважаючи на е ономічн с р т . Ми не по-
винні асити пожежі, я их не розпалювали, том я
просто не підпис ватим цьо о розпорядження”, —
на олосив Оле сандр Попов

Торгівцям з Шулявського 
“секондDхенду” пропонують 
легалізувати свій бізнес
Голова КМДА Оле сандр Попов з стрівся з Надзви-

чайним і Повноважним Послом Федеративної Респ б-
лі и Ні ерія в У раїні Ібра імом Пада Касай. Головною
темою з стрічі став демонтаж стихійно о рин підШ -
лявсь им шляхопроводом, на я ом здійснювали тор-
івельн діяльність ромадяни Ні ерії. На прохання По-
сла, до я о о зверн лись ромадяни йо о раїни, Оле -
сандр Попов пояснив необхідність знесення рин .
“Ш лявсь ий шляхопровід зараз знаходиться в ава-

рійном стані і потреб є ре онстр ції. Ми не можемо
наражати на небезпе я иян, та і тор івців. Крім
то о, жоден з продавців, я і тор вали цьом місці,
не має за онних підстав здійснювати продаж това-
рів — на це немає нія их дозвільних до ментів. Київ-
сь а влада отова співпрацювати і сприяти середньо-
м і малом бізнес , але ви лючно полі за он . Том
ми пропон ємо тор івцям інші варіанти для здійснен-
ня їх діяльності. Це мож ть б ти діючі ле алізовані
рин и, де наявні близь о 1 тисячі вільних місць. Або ж
ми можемо надати орист вання о ремі тор івельні
майданчи и, дозвільна до ментація на я і вже повні-
стю оформлена. У б дь-я ом разі, ми заці авлені
позитивном для обох сторін вирішенні питання і о-
тові до рівноправних пере оворів”, — на олосив Оле -
сандр Попов.
Пан Посол по одився з позицією иївсь ої влади

щодо сит ації, пов’язаної з рин ом, і пообіцяв переда-
ти цю інформацію ромадянам своєї раїни. Тож, ймо-
вірно, незабаром “се онд-хенд”, що демонт ють на
Ш лявці, ле аліз ють та перенес ть інше місце
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“Суттєве похолодання спричинило збільшення ви�

робництва електроенергії (3,4% у річному вимірі) та від�

повідно обсягів видобування паливно�енергетичних

корисних копалин (3%). Підтримуючим чинником

зростання обсягів виробництва машинобудування був

попит з боку “Укрзалізниці” на вагони, виробництво

яких у січні збільшилося на 40,4% “, — зазначають фа�

хівці НБУ.

За словами експертів ING Bank, показник зростання

промислового виробництва виявився більшим за кон�

сенсус�прогноз учасників ринку, який був на рівні 0,8%.

У свою чергу директор економічних програм Центру

Разумкова Василь Юрчишин вважає, що на результати

роботи промисловості вплинув зовнішній чинник. “У

першу чергу, це зниження попиту на українську продук�

цію, зокрема метал. На початку минулого року ми мали

досить непогані темпи зростання промисловості, але

база для розвитку економіки в двох попередніх роках

була закладена низька, тому навіть незначні поліпшен�

ня дали добрі результати”, — говорить економіст.

На сьогодні промисловість України перебуває при�

близно в тому ж стані, в якому знаходилася на початку

2011 року. Але тоді виробництво пішла в ріст у момент

сприятливої світової кон’юнктури, ринки були в очіку�

ванні розширення. Тепер же — всі в очікуванні спаду.

“Якщо галузь промисловості за підсумками року пока�

же зростання хоч на 5% — це можна буде вважати доб�

рим результатом”, — упевнений пан Юрчишин.

За словами фахівця, реалізація великих інфраструк�

турних проектів може підвищити попит на вітчизняну

продукцію. Але при цьому економіст застерігає від руч�

ного управління ринками. “Держава повинна докласти

максимальні зусилля для спрощення роботи бізнесу і

створити сприятливі умови для інвесторів”, — підкрес�

лив Василь Юрчишин

Оле сандр Попов поспіл вався з водіями нових тролейб сів, я і вже здійснили перші випроб вання новопридбаної техні и

Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Е сперти департамент е ономічно о
аналіз і про ноз вання НБУ повідомля-
ють, що після зниження обся ів промис-
лово о виробництва в р дні 2011 ро
(- 0,5% річном вимірі) на почат
2012 ро йо о обся и зросли на 2%.

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Ще 2007 році КП “Київпастранс” б ла
ладена редитна ода з ЄБРР на при-

дбання 185 с часних автоб сів і 202 тро-
лейб сів. Днями перш партію автоб сів
продемонстр вали ромадсь ості в авто-
б сном пар № 6. Вчора 26 тролейб -
сів, ви отовлених співпраці з онцер-
ном “Бо дан”, презент вали олові КМДА
Оле сандр Попов тролейб сном де-
по № 1.
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На Харківському шосе побудують сучасний
медцентр з амбулаторією сімейної медицини
У Києві провед ть інвестиційний он рс із зал чення інвестора до

б дівництва медично о центр із вб дованою амб латорією сімейної
медицини. Відповідне розпорядження підписав олова КМДА Оле -
сандр Попов. З ідно з до ментом, медичний центр з’явиться на Хар-
івсь ом шосе, 121.
Замовни ом під отовчих робіт визначено КП “Київсь е інвестиційне

а ентство”, я е зобов’язане забезпечити розроб містоб дівно о
розрах н з техні о-е ономічними по азни ами або передпрое тних
пропозицій. Та ож підприємство має отримати містоб дівні мови та
обмеження заб дови земельної ділян и з об’є та інвест вання, по о-
дити їх в становленом поряд .
Сам же інвестиційний он рс проведе постійно діюча он рсна о-

місія із зал чення інвесторів до фінанс вання б дівництва, ре онс-
тр ції, реставрації об’є тів житлово о та нежитлово о призначення,
незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри
Києва

У Київському метрополітені впроваджується
новий вид студентських проїзних
З 1 березня 2012 ро Київсь ом метрополітені для оплати про-

їзд впровадж ється новий вид місячних проїзних вит ів з можли-
вістю продовження термін дії на основі особистих ст дентсь их
вит ів з вб дованим інтерфейсом. Та ий еле тронний вито роз-
роблено НДІ при ладних інформаційних техноло ій на основі с час-
них техноло ій державної системи “ІВС Освіта”. Новий проїзний ви-
он є ф н цію до мента, що підтвердж є особистість ст дента,
в аз є назв та онта тн інформацію за лад , в я ом він навчаєть-
ся.
Носієм інформації в еле тронном проїзном є вмонтований мі ро-

процесор (чіп-мод ль), що надає можливість видавати вито на
весь період навчання ст дента, оперативно змінювати інформацію
щодо йо о термін дії, отрим вати та облі ов вати піль и, ви он ва-
ти бло вання в разі втрати або ви радення. Перед ви ористанням
вит а ст дент потрібно зверн тись на дільницю забезпечення за-
собами оплати проїзд : пр. Перемо и, 35, ім. 113 для ініціалізації
до мента.
Після цьо о на вито запис ється рес рс на наст пний алендар-

ний місяць б дь-я ій асі метрополітен , починаючи з 22- о числа
поточно о і до 14- о в лючно наст пно о місяця, за встановленим
для ст дентсь о о проїзно о вит а тарифом. У подальшом термін
дії вит а можна продовж вати в асах підзем и і в автоматах доза-
пис без онта тних арто

Цифра дня

Call�центр 15�51

63 900 000 
пасажирів перевезено у січні 2012 року міським електричним тран�
спортом, що становить 105,9% до відповідного періоду 2011 року. 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Школи та дитсадки забезпечать
якісним харчуванням
Столична влада підтримуватиме підприємства, які реалізують киянам 
продукти високої якості
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Вчора олова КМДА Оле -
сандр Попов відвідав з ро-
бочим візитом ПАТ “Гала -
тон”, де ознайомився з
виробництвом молочних
прод тів, том числі і
дитячо о харч вання.

За словами Олександра Попова,

хоч підприємство і займає сьогодні

доволі значний відсоток українсько�

го ринку молочної продукції, пред�

ставлення його асортименту на ки�

ївському ринку варто розширити.

“Продукція, яку виготовляє за�

вод, є високоякісною і, звісно, нам

хотілося б, щоб вона ширше була

представлена у Києві. Особливо

столицю цікавлять продукти дитя�

чого харчування. Уже сьогодні ми

проводимо відповідні консультації з

нашими головними управліннями

освіти та охорони здоров’я. Наразі у

нас є з підприємством партнерські

відносини, але ми повинні їх поси�

лювати”,— розповів “Хрещатику”

Олександр Попов.

Також голова КМДА відзначив, що

на сьогодні у місті розробляється про�

грама “Столичний стандарт якості”,

яка передбачає, що підприємства, які

отримають таку відзнаку, матимуть

пріоритет та додатковий бал при про�

ходженні тендерних процедур.

“Реалізовувати цю програму ми

почнемо саме з тих підприємств, які

виготовляють продукти харчуван�

ня — адже саме вони є основним

фактором для забезпечення здо�

ров’я киян. У Стратегії розвитку Ки�

єва ми визначили, що у найближчі

15 років середній рівень життя меш�

канців міста має збільшитися на 8

років. А цьому безумовно мають

сприяти якісна вода, якісне харчу�

вання та якісна охорона здоров’я. І,

виходячи з цих пріоритетів, ми по�

винні насамперед підтримувати ті

підприємства, які виробляють про�

дукти харчування високої якості.

Тож головним орієнтиром у столич�

них закупівлях має стати не ціна, а

добротність продукції. Особливо це

стосується харчування, яке постача�

ється у дитячі садочки та школи міс�

та. Адже наші діти мають отримува�

ти найкращу та найякіснішу про�

дукцію. І, безперечно, ми маємо ку�

пувати таку продукцію саме у сто�

личних підприємств, адже це також

стимулюватиме економіку міста”,—

зазначив Олександр Попов.

Знаково, що бажання співпрацю�

вати у влади та столичних підпри�

ємств двостороннє. За словами

Юрія Луцкова, керівника підприєм�

ства ПАТ “Галактон”, компанія роз�

робила програму щодо постачання

молочної продукції у школи столиці

за зниженою ціною, і готова поділи�

тися своїми напрацюваннями для

подальшої співпраці з містом.

Голова КМДА також відзначив

високий рівень соціального захисту

працівників заводу та подякував ке�

рівництву за активну благодійну ді�

яльність у місті.

Нагадаємо, що завод “Галактон”

було засновано у 1995 році на базі

Київського міського молокозаводу

№ 2, збудованого ще у 1961 році.

Сьогодні “Галактон” — це різнопро�

фільне підприємство, оснащене су�

часним обладнанням, що виробляє

понад 70 найменувань якісної про�

дукції. У 2011 році підприємство

увійшло до складу компанії “Да�

нон” в Україні

Американці зацікавились 
інвестиційними проектами Києва
Заступник Держсекретаря США пообіцяв сприяти залученню 
капіталу в економіку столиці

Голова КМДА Олександр Попов

переконаний, що Київ має стати ді�

ловим та фінансовим центром на те�

риторії пострадянського простору, і у

столиці є для цього всі можливості.

Першим кроком у заданому напрям�

ку є створення у місті ІТ�парку, який

акумулює в собі 70 тисяч кращих

спеціалістів ІТ�сфери. “Минулого

року ми відвідали Силіконову доли�

ну в США і були вражені потужнос�

тями та можливостями американ�

ської інформаційно�технологічної

галузі,— розповів Олександр По�

пов.— Київ може і повинен викорис�

тати досвід США. Ми маємо значний

потенціал щодо розвитку цієї галузі і

прагнемо його реалізувати”.

Проект ІТ�парку буде представ�

лений на першому Київському ін�

вестиційному форумі, який пройде

в столиці наприкінці березня. Аме�

риканська сторона висловила заці�

кавленість проектом та підтверди�

ла свою участь у форумі. “Ми з не�

терпінням чекаємо більш детальної

інформації про ІТ�парк, оскільки

ця ідея виглядає дуже привабли�

вою,— зазначив заступник Дер�

жсекретаря США Патрік Кенне�

ді.— Окрім того, ми всіляко вітає�

мо економічні ініціативи Києва і

залюбки візьмемо найактивнішу

участь в інвестиційному форумі.

Позиція Києва дуже правильна, ад�

же залучення інвесторів може

значно покращити інфраструктуру

та економіку міста”.

Також Патрік Кеннеді подякував

Олександру Попову та київській

владі загалом за допомогу при зве�

денні нової будівлі Посольства

США в Україні, а саме за облашту�

вання території довкола неї. “Будів�

ництво нового посольства — це ду�

же складна справа, яку ми змогли

реалізувати завдяки підтримці місь�

кої адміністрації,— зазначив заступ�

ник Держсекретаря США.— Від�

криття нової офіційної установи

вкотре показало глибину співробіт�

ництва двох держав та дало можли�

вість продовжити розбудову еконо�

мічних і політичних стосунків між

США та Україною”.

На завершення зустрічі Олек�

сандр Попов подарував американ�

ському гостю пам’ятний сувенір —

копію золотої пекторалі та комп�

лект англомовних книг про відомих

громадських та політичних діячів

України

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Учора олова КМДА Оле сандр Попов з стрівся із за-
ст пни ом Держсе ретаря США Патрі ом Кеннеді та об-
оворив лючові моменти співпраці. У раїнсь а сторона
презент вала прое т ІТ-пар , я ий план є поб д вати
місті. У свою чер амери ансь а деле ація повідоми-

ла, що бізнес США вже сьо одні ці авиться бізнес-про-
е тами Києва та має бажання інвест вати розвито
раїнсь ої столиці.

Столична влада вирішить
проблеми комунальних ринків
Місто врегулює земельне питання та виділить місця для парковок
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Учора заст пни олови КМДА Р с-
лан Крамарен о перевірив робот
Володимирсь о о, Бессарабсь о о
та Житньо о ом нальних рин ів й
поспіл вався з підприємцями щодо
проблем, я і них вини ають. Під
час з стрічей б ло прийнято ряд рі-
шень, аби забезпечити нормальні
мови роботи цих підприємств.

“До нас надійшло багато звернень щодо ро�

боти самих закладів торгівлі та взаємовідносин

між підприємцями та керівництвом. І врахову�

ючи, що ми збираємось проводити балансову

комісію — підбивати підсумки минулого року,

давати оцінку роботи керівників ринків, а та�

кож планувати роботу на цей рік — ми виріши�

ли проїхати по торгових закладах і подивитися,

яка тут насправді ситуація”,— розповів “Хре�

щатику” заступник голови КМДА Руслан Кра�

маренко.

Об’їхавши три столичні підприємства, пред�

ставники міської влади побачили, з якими

проблемами стикаються торгівці. Так, на Бесса�

рабському ринку підприємці попросили знайти

їм місце для парковки, адже покупці на час від�

відування торгівельного закладу не мають де за�

лишити свої автомобілі. На Володимирському

ринку, оскільки він один із трьох платить орен�

ду за землю, було вирішено брати плату тільки

за користування землею, що значно дешевше.

На Житньому ж ринку Руслан Крамаренко

спробував розібратися у непорозумінні, яке ви�

никло між адміністрацією закладу та підприєм�

цями. Розв’язати суперечку відразу не вдалося,

тому сторони вирішили зустрітися через десять

днів й остаточно владнати непорозуміння.

Руслан Крамаренко зазначив, що, ознайомив�

шись з роботою ринків, було прийнято рішення

брати плату з підприємства лише за користування

землею, що допоможе зокрема Володимирському

ринку отримати додаткові кошти на його розви�

ток. “Також ми домовилися, що на всіх трьох під�

приємствах вирішимо питання з парковками, там

де їх немає — створимо, а де вони є — передамо у

користування адміністрації ринку”,— зазначив

Руслан Михайлович

Українську столицю презентували у Франції
27 люто о на трен вальній базі національної збірної Франції з ф т-

бол відб лася презентація Приймаючо о міста Києва. В рам ах офі-
ційної з стрічі раїнсь ої деле ації з ф н ціонерами Федерації ф тбо-
л Франції, а та ож оловним тренером збірної Франції Лораном Бла-
ном, місто Київ представив заст пни олови КМДА Анатолій Гол б-
чен о. У з стрічі та ож взяв часть Надзвичайний та Повноважний По-
сол У раїни Франції Оле сандр К пчишин.
Численні франц зь і та іноземні ж рналісти мали змо ознайоми-

тися з інформаційними матеріалами про отовність Києва до з стрічі
франц зь их остей під час Євро-2012, пере лян ти промоційний
фільм про Київ та отримати відповіді на сі поставлені питання. “Ми
приїхали по азати та роз азати франц зь им вболівальни ам, що Ки-
їв отовий прийняти остей під час Євро-2012. Зараз ми заверш ємо
під отов місь ої інфрастр т ри розміщення, безпе и, транспортно-
о спол чення, і вже за три місяці остинно з стрінемо франц зь их
фанів столиці”,— зазначив Анатолій Гол бчен о в інтерв’ю фран-
ц зь ом теле анал “BFM TV”

У п’ятницю і суботу в місті ярмаркуватимуть
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о

обсл ов вання населення КМДА, Києві 2 та 3 березня відб д ться
традиційні ярмар и.
Та , 2 березня (п’ятниця) тор івля сіль осппрод цією відб деться

Голосіївсь ом районі на просп. А адемі а Гл ш ова, 31-А; Дніпров-
сь ом — на в л. Гродненсь ій, 1/35-5; Подільсь ом — на просп.
Правди, 5-11; Солом’янсь ом — на в л. Освіти, 8-20.
У с бот 3 березня в місті ярмар ватим ть Голосіївсь ом районі

на Страте ічном шосе, 2-6; Дарниць ом — на в л. Гри орен а,
32-Д; Деснянсь ом — на в л. Саб рова (в межах в л. Бальза а та
просп. Мая овсь о о); Дніпровсь ом — на в л. Б чми; в Оболон-
сь ом — на в л. Майорова, 1-5; в Печерсь ом — на в л. Червоноар-
мійсь ій, 121; в Подільсь ом — на просп. Гон адзе, 18-32; в Свято-
шинсь ом — на в л. Семаш а, 21; в Солом’янсь ом — на в л. Ста-
діонній; в Шевчен івсь ом — на в л. Татарсь ій, 32-36

Процес ви отовлення прод ції на ПАТ «Гала тон» повністю омп’ютеризовано
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Рішення Київради

Товарообіг 
між Україною 
і Францією зріс на 37 %
В 2011 році товарообі між

двома державами зріс на 37 %
до майже $ 2 мільярдів. Я пові-
домили в прес-сл жбі Держав-
ної митної сл жби У раїни, про
це йшлося під час з стрічі оло-
ви відомства І оря Калетни а з
послом Франції в У раїні Аленом
Ремі. Пан Калетни та ож пові-
домив, що в жовтні в У раїні від-
б деться фор м, в я ом візь-
м ть часть ерівни и митних ві-
домств сіх раїн ЄС та СНД. В
рам ах фор м митни и У раїни
та Франції план ють об оворити
ніфі ацію підходів до здійснен-
ня митних процед р, ласифі а-
цію товарів та подальше поси-
лення боротьби з онтрабан-
дою

Річкові порти відкрили
для іноземних суден
Уряд спростив вхід в раїнсь і

річ ові порти іноземним с днам,
з я ими ладені міжнародні до-
овори про с дноплавство на
вн трішніх водних шляхах. Крім
то о, це право надається паса-
жирсь им, спортивним, вітриль-
ним с днам і яхтам держав, з
я ими в У раїни не ладені між-
народні до овори про с дно-
плавство на вн трішніх водних
шляхах. Вантажним с днам, з
я ими не ладені відповідні до-
овори, надається право заходи-
ти в річпорти на підставі однора-
зових дозволів Державної ін-
спе ції з безпе и на морсь ом
та річ овом транспорті. Це рі-
шення дозволить зал чити до-
дат ові пасажиропото и в річ о-
ві порти, а та ож сприяти роз-

вит транспортної інфрастр -
т ри

Українцям обіцяють
довгострокову іпотеку
під 10 % річних
Держава працює над створен-

ням нових фінансово- редитних
механізмів для стим лювання по-
пит на житло. Про це заявив мі-
ністр ре іонально о розвит , б -
дівництва та житлово- ом наль-
но о осподарства Анатолій
Близню . “Надзвичайно а т аль-
ним сьо одні є відновлення дові-
ри до заб довни ів. Це пожва-
вить попит і, відповідно, темпи
зростання житлово о б дівниц-
тва. При цьом одним із основних
завдань держави залишається
створення нових фінансово- ре-
дитних механізмів для стим лю-

вання попит на житло”,— с азав
Анатолій Близню . Міністр точ-
нив, що серед та их механіз-
мів — дов остро ове іпотечне
редит вання на 20—30 ро ів з
низь ою процентною став ою —
5—10 % річних

Тимчасово 
призупинений імпорт
молока із Білорусі
Держветфітосл жба У раїни

тимчасово приз пиняє ввезення
на територію У раїни молочних
прод тів з Респ блі и Білор сь.
“При здійсненні державно о ве-
теринарно-санітарно о онтролю
молочних прод тів, що імпор-
т ються з Респ блі и Білор сь в
У раїн , впродовж люто о 2012
ро відзначено систематичні по-
р шення ветеринарно-санітарних

вимо У раїни”,— с азано в пові-
домленні відомства. Держветфі-
тосл жба зазначає, що б ло ви-
явлено перевищення ма сималь-
но доп стимих рівнів залиш ів
ветеринарних препаратів в мо-
лочних прод тах білор сь их ви-
робни ів, що, в свою чер , свід-
чить про системні пор шення та
недостатній онтроль з бо ом-
петентно о ор ан Білор сі, я ий
стежить за ви ористанням вете-
ринарних препаратів та дотри-
манням підприємствами вимо
раїни-імпортера

Купейні квитки будуть
дорожчати 
щоквартально
У 2012 році “У рзалізниця” що-
вартально інде с ватиме тари-
фи на перевезення пасажирів

пейних ва онах. Про це заявив
ендире тор “У рзалізниці” Воло-
димир Коза , повідомляє прес-
сл жба залізниці. Пан Коза за-
значив, що на соціальні види пе-
ревезень — плац арт і примісь-
і — ціни не підвищаться. Місця в
СВ та ож не подорожчають, їх
вартість в 2,8 раз дорожче місця
в пе. “Щодо пе, то за рі ціна
збільшиться на 14,3 %. Врахов -
ючи, що тарифи не змінювались з
2009 ро , це менше, ніж рівень
інфляції за ці ро и”,— с азав Ко-
за . За йо о словами, зростання
вартості вит а 2012 році б де
помірним. Передбачається впро-
вадження н ч о о тарифно о ре-
лювання залежно від лас па-

сажирсь их ва онів та періодів
перевезень, зо рема це стос є-
ться масових перевезень паса-
жирів залізницею передсвят ові
та свят ові дні

Рішення Київради від 26.01.2012 № 37/7374 “Про надання дозволу на роз�
роблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватно�
му підприємству “Голден�Фарм” на вул. Магнітогорській, 1 у Деснянському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування офісно�складського при�
міщення.

У Деснянському районі Києва з’явиться нове офісно�складське примі�

щення на вул. Магнітогорській, 1. За відповідне рішення проголосували

депутати Київради на пленарному засіданні 26 січня. Зокрема надано до�

звіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ді�

лянки приватному підприємству “Голден�Фарм” орієнтовною площею

0,292 га в оренду на 5 років. Рішення прийнято, керуючись статтями 9, 123,

124 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 За�

кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Тепер “Голден�

Фарм” у місячний термін має звернутися до Головного управління земель�

них ресурсів для отримання вихідних даних на розроблення проекту зем�

леустрою щодо відведення ділянки. Контроль за виконанням цього рішен�

ня покладено на постійну комісію Київради з питань земельних відносин,

містобудування та архітектури

Розпорядження КМДА від 20.02.2012 № 279 “Про будівництво загальноос�
вітньої середньої школи на проспекті Героїв Сталінграда, 10�в у 3�А мікро�
районі житлового масиву Оболонь в Оболонському районі.

На проспекті Героїв Сталінграда в Оболонському районі Києва заплано�

вано будівництво загальноосвітньої школи. Відповідне розпорядження

підписав голова КМДА Олександр Попов. Відтак Оболонську РДА визна�

чено замовником проектування та будівництва школи на просп. Героїв

Сталінграда, 10�в у 3�А мікрорайоні житлового масиву Оболонь. Фінансу�

вання проектних робіт з будівництва навчального закладу буде здійснюва�

тися відповідно до показників, передбачених Програмою соціально�еко�

номічного розвитку м. Києва на 2012 рік. Крім того, Оболонській РДА по�

трібно подати до Головного управління економіки та інвестицій пропози�

ції щодо включення робіт з будівництва цього навчального закладу до про�

ектів програм соціально�економічного розвитку Києва на 2013�й та на�

ступні роки. Зазначимо, що охоплення закладами середньої освіти Ки�

єва — одне з найвищих серед українських міст і складає 99 %. Явних проб�

лем з інфраструктурою шкіл у місті немає, є лише поодинокі випадки не�

рівномірного розміщення навчальних закладів. Будівництво ЗОШ на

просп. Героїв Сталінграда зробить процес навчання для оболонських шко�

лярів більш комфортним

Розпорядження КМДА
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Володимир ЧЕРЕДА: 

“Київ завжди буде з хлібом, 
бо у місті є така компанія, 
як “Київхліб”
У новій р бриці “Зроблено
в Києві” “Хрещати ” про-
довж є ознайомлювати и-
ян з діяльністю столичних
підприємств. На цей раз
про се рети спіх ПАТ
“Київхліб”, я е більше, ніж
80 ро ів, забезпеч є хлі-
боб лочною та ондитер-
сь ою прод цією столицю
й приле лі області, “Хре-
щати ” поспіл вався з е-
неральним дире тором
омпанії Володимиром Че-
редою.

— Володимире Вікторовичу, які об�
сяги виробництва на вашому підпри�
ємстві?

— До складу компанії входить

шість хлібокомбінатів у столиці та

шість виробничих майданчиків у

Київській області. За добу виробни�

чі потужності сягають 650 тонн хлі�

бобулочних виробів, 10 тонн тортів,

12 тонн печива, 5 тонн сушки, 6

тонн сухаря. Ми випускаємо близь�

ко 600 найменувань продукції й ре�

алізовуємо її більше, ніж в тисячі

торгових точок.

— “Київхліб” визнаний лідером
хлібопекарного ринку України. У чо�
му полягає секрет такого успіху?

— Секрет нашої популярності

ґрунтується на кількох моментах.

По�перше, вірність традиціям та на�

туральність продуктів. Усі наші хлі�

бобулочні вироби, які випускаються

масово, виготовляються за класич�

ною технологією. Хоча вона склад�

на, енерго� та фінансово затратна,

але ми тримаємо марку. По�друге,

ми гарантуємо своїм споживачам

продукт високої якості, безпечний

для здоров’я. Наприклад, якщо взя�

ти хліб український столичний, то

сьогодні багато виробників на мар�

куванні дописують “хліб бездріж�

джовий”, але в природі бездріжджо�

вого хліба не існує — це нечесний

щодо споживача маркетинговий хід.

На нашому підприємстві хліб укра�

їнський столичний складає майже

50 % продажів. Для його виготов�

лення використовуються не пресо�

вані дріжджі, а спеціально розробле�

на закваска на основі молочнокис�

лих бактерій. Завдяки тривалим

процесам бродіння напівфабрикатів

природнім шляхом накопичуються

органічні кислоти, що надають ха�

рактерного смаку та аромату цьому

хлібу. Це натуральний продукт, ко�

рисний для здоров’я. Ще один фак�

тор: ми ніколи не гралися з масою

продукту. Тобто якщо класичний ба�

тон виготовлявся масою 500 г, то ми

його і робимо таким, а зараз же

можна зустріти й 450, а то й 380 г.

Український столичний хліб тради�

ційно має масу 950 г, ми також втри�

муємо ці показники.

— Які з ваших виробів користують�
ся популярністю серед киян?

— Усі наші продукти знаходять

свого покупця. Та якщо споживачів

поділити за віковими категоріями,

то зараз ті, кому до 30,— віддають

перевагу новим розробкам, а стар�

ше покоління традиційно купує

хліб український столичний, пше�

ничний, батон. Але поряд з цим ми

бачимо, що відбуваються зміни на

ринку, наприклад, помітне збіль�

шення випуску заварних сортів хлі�

ба. Раніше вони мали сезонний ха�

рактер, і в основному їх використо�

вували для приготування квасу, сьо�

годні у нас іде постійне збільшення

цієї групи продукції. З’являється

покупець, який хоче споживати са�

ме заварний хліб. Звичайно, ця про�

дукція має складнішу технологію

виготовлення, процес триває понад

18 годин. Все, що хоче наш спожи�

вач, ми випускаємо, і ця продукція є

на полицях магазинів.

— Володимире Вікторовичу, для
виготовлення продукції використову�
єте усі інгредієнти вітчизняного ви�
робництва чи якісь закуповуєте із�за
кордону?

— Традиційно ми використову�

ємо інгредієнти вітчизняного ви�

робництва, але для деяких видів

продукції у невеликих кількостях

використовуються й закордонні ін�

гредієнти. Наприклад, ізюм, курага,

кунжут. Та хочу вас запевнити, що

якихось хімічних поліпшувачів та

розпушувачів у своїх хлібобулочних

виробах ми не використовуємо. Це

принципова позиція для нас, своє�

рідне табу.

— Маючи такий широкий асорти�
мент, ви забезпечуєте лише Київську
область хлібобулочними продуктами
чи й інші регіони України? Маєте ви�
хід на зовнішній ринок?

— Продукцію довготривалого збе�

рігання — печиво, соломку, сухарі —

у досить великій кількості ми екс�

портуємо у країни Європи, Амери�

ки, Прибалтики, Ізраїль. В Україні

наші вироби реалізуються в столиці,

Київській області та усіх областях,

які з нею межують.

— Для випікання хлібобулочних та
кондитерських виробів на підприєм�
ствах вашого товариства використо�
вується стара рецептура чи розроб�
ляється нова?

— Рецепти ми розробляємо і нові,

особливо якщо використовуємо

якісь цікаві інгредієнти. Але загалом

у нас класична технологія приготу�

вання. Лише в окремі види продук�

ції додаються якісь компоненти (на�

приклад, горіхи, курага, чорнослив)

для одержання нового смаку. Схема

приготування тіста у нас залишаєть�

ся класичною, тобто без змін.

— Володимире Вікторовичу, якщо
говорити про кондитерські вироби, чи
не відчуваєте ви конкуренції з боку
приватних кондитерських цехів?

— Відчуваємо. Але найстрашніше

те, що ми відчуваємо нечесну кон�

куренцію. Адже для кондитерських

виробів важливо, у яких умовах во�

ни виготовляються, а на це дуже

часто власники приватних цехів не

звертають уваги. Споживачам варто

знати, що, приступаючи до виготов�

лення торта, кондитер щодня має

пройти медичний огляд, адже торт

не проходить термічної обробки, а

для його приготування використо�

вують крем. На наших підприєм�

ствах, де виготовляються кондитер�

ські вироби, ми за всім цим стежи�

мо, й попри те, що наші кондитери

працюють в рукавичках, у нас в шта�

ті є манікюрниця, яка робить гігі�

єнічний манікюр кондитерам, що

працюють з кремом. На кондитер�

ських підприємствах є бактеріоло�

гічні лабораторії, де досліджується

сировина та готова продукція. Ми

повинні бути впевнені, що цей про�

дукт чистий, гарантовано безпечний

для споживача. Покупці мають ро�

зуміти, що у невеликому приміщен�

ні (навіть на торговельному підпри�

ємстві) за санітарними правилами і

нормами цей процес організувати

просто нереально.

— Як можна боротися з таким ви�
робниками?

— Має бути відповідне державне

регулювання, прозорі правила гри

для всіх учасників ринку й великі

штрафні санкції для порушників

цих правил. Адже за цим стоїть без�

пека життя киян.

— А як щодо хліба, який нарізають
й пакують безпосередньо в магази�
нах?

— Це теж нечесна конкуренція, де

на руку виробникам працює сам по�

купець. Адже продаж такого хліба —

це порушення санітарних норм: піс�

ля випікання хліб не проходить тер�

мічної обробки, і незрозуміло, в

яких умовах зберігався цей продукт,

що входить до його складу, хто його

нарізав. Ми маємо перейти на сто�

відсотково упаковану продукцію, де

були б зазначені усі дані про про�

дукт, це як своєрідний паспорт на

виріб. Найголовніше, покупець чіт�

ко знатиме, хто виготовив цей про�

дукт. Й тоді ми позбудемося тіньо�

вого ринку хліба.

— Які види обрядової здоби випі�
каються на ваших підприємствах?

— Це перш за все пасхальні виро�

би. До дня Св. Миколая ми вироб�

ляємо пряник “Миколайчик”. Ще у

нас є “Валентинчики” до дня Св.

Валентина. Наша гордість — весіль�

ні короваї, які можна замовити на

будь�який смак, від 2,5 до 7 кг.

— Вся країна готується до Євро�
2012. Чи плануєте випікати якусь
символічну продукцію до цього захо�
ду?

— Ми теж готуємося. У цей період

у нас будуть випікатись сувенірний

пряник та торти. Щоб вибрати ори�

гінальне оформлення торту до фут�

больного чемпіонату, ми провели

конкурс кондитерів, який був при�

свячений Євро�2012. Та все ж думаю,

що найбільшою популярністю ко�

ристуватиметься саме “Київський

торт”, бо він має поважну репутацію.

— За вашими прогнозами, яким бу�
де цей рік для товариства “Київхліб”?

— По тенденціях відчутно, що рік

буде складним. Адже постійно змі�

нюються ціни на енергоносії. Є пев�

ні додаткові витрати на заробітну

плату, медичний огляд, атестації ро�

бочих місць. Але попри це Київ зав�

жди буде з хлібом, бо у нього є така

компанія, як “Київхліб”

Спілкувалась 
Оксана ЛИСИНЮК, 

“Хрещатик”
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Фінансисти 
прогнозують 
кредитну 
активність
Українські банки налаштовані
працювати навіть у складних
економічних умовах
Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

Незважаючи на е ономічний спад та с орочення непро-
фільних а тивів, вітчизняні бан и очі ють 2012 році
зростання операційно о рез льтат , а та ож редитної
а тивності на дея их рин ах та подальшо о зменшення
витрат.

Загальні активи Erste Group, яка досягла показника у 210,0 млрд євро,

зросли на 2,1 % порівняно з кінцем 2010 р. “З боку пасивів це сталося завдя�

ки зростанню обсягів депозитної бази та міжбанківських операцій. З боку

активів ключову роль зіграли ріст кредитного портфелю та зобов’язань клі�

єнтів, а також фінансових та торгових активів”,— зазначили “Хрещатику”

у прес�центрі фінансової установи.

За даними компанії, коефіцієнт платоспроможності покращився до

14,4 % станом на 31 грудня 2011 р. (кінець 2010 р.— 13,5 %) завдяки скоро�

ченню активів, зважених за ризиком, на 4,8 %: з 119,8 млрд євро до

114,0 млрд євро.

Чистий процентний дохід українського "Ерсте Банку" знизився у 2011

фінансовому році з 32,9 млн євро до 32,6 млн євро. З урахуванням курсо�

вої різниці, показник відповідно зріс на 4,4 %. Низькі обсяги кредитуван�

ня були компенсовані вищими процентними доходами від інших фінан�

сових активів. Більший дохід від грошових переказів і брокерського стра�

хування призвів до збільшення чистого комісійного доходу на 19,2 % — до

4,9 млн євро. Операційні витрати зросли з 47,1 млн євро на 1,7 млн євро.

Витрати в основному пов’язані з видатками на IT та персонал.

Незважаючи на економічний спад та скорочення непрофільних активів,

Erste Group очікує у 2012 р. незначного росту операційного результату, а та�

кож зростання кредитної активності на деяких ринках регіону та подаль�

шого зменшення витрат.

“Досягнувши дохідності у четвертому кварталі, ми довели, що наша біз�

нес�модель — надання банківських послуг роздрібним та корпоративним

клієнтам — працює навіть у складних економічних умовах. Ми прийняли

необхідні рішення та скоротили діяльність непрофільних бізнес�напрямків.

Це дозволило покращити власну капіталізацію”,— зазначив голова прав�

ління Erste Group Bank AG Андреас Трайхль

Ділові новини
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На протязі довгого часу Павло

Петрович Тесленко плідно співпра�

цює з керівництвом та педагогічним

колективом шкіл мікрорайонів ДВРЗ

та Старої Дарниці — N№ 11, 42, 103

та 126. “Сьогодні і батькам, і державі

необхідно приділити більше уваги

здоров’ю та фізичному розвитку ді�

тей. На жаль, у сучасному суспільстві

спостерігається тенденція, коли діти

більше сидять за комп’ютерами,

менше рухаються та майже не зай�

маються спортом, рідко бувають на

свіжому повітрі. Все це негативно по�

значається на їхньому розвитку та

здоров’ї загалом,— зазначив депу�

тат.— Місцева влада повинна створи�

ти умови, за яких діти могли б фізич�

но розвиватися, активно відпочивати

та вільно займатися у спортивних

секціях. Йдеться і про відкриття

спортивних майданчиків, доступних

секцій і, звісно, забезпечення шкіл

необхідним інвентарем”.

Загалом на всі школи мікрорайо�

нів ДВРЗ та Старої Дарниці Павло

Петрович передав 300 футбольних,

баскетбольних та волейбольних

м’ячів, стільки ж обручів, скакалок та

понад 70 гімнастичних матів. Оскіль�

ки всі згадані школи проводять ту�

ристичні гуртки, у своє володіння во�

ни отримали 16 нових наметів та 52

спальники. Така увага депутата до

мікрорайонів обумовлена тим, що

він добре знає проблеми цих шкіл та

розуміє, чому ця місцевість потребує

додаткової уваги, оскільки тут він на�

родився, виріс, закінчив школу

№ 103 та мешкає по цей час.

“Діти зі своїми батьками та педаго�

гічним колективом дуже вдячні за

проявлену увагу до шкіл. За час мого

керівництва це перший випадок

оновлення спортивної та туристич�

ної матеріальної бази”,— розповідає

директор школи № 126 Олена Гни�

денко.

“Загалом в українських школах все

частіше виникає необхідність ком�

плектації якісним новим спортив�

ним знаряддям замість старого, яке

вже давно відслужило свій термін. На

жаль, через недостатнє фінансування

з боку держави ця проблема спосте�

рігається майже в усіх навчальних за�

кладах України”,— зазначив Павло

Тесленко.

Для того, щоб спонукати дитину

до фізичних вправ та не захопитися

шкідливими звичками, замало ново�

го спортивного інвентаря. Саме тому

з ініціативи депутата Київради був

розроблений спеціальний урок під

назвою “Чемпіонський урок кияни�

на”. Захід, створений для поліпшен�

ня учнівської обізнаності в галузі

спорту, здоров’я та здорового спосо�

бу життя.

Разом з Павлом Тесленком до на�

вчальних закладів запрошуються ба�

гаторазові чемпіони світу та України,

які проводять бесіди з дітьми про

спорт та здоровий спосіб життя, та

заохочують подарунками найкращих

спортсменів. Минулого разу “Чемпі�

онський урок” відвідав багаторазо�

вий чемпіон світу, чемпіон Європи,

п’ятнадцятиразовий чемпіон Укра�

їни та Радянського Союзу з фехту�

вання на рапірах Юрій Чиж. Для

більшої зацікавленості учнів на

“Чемпіонському уроці” спортсмен

показав усі 150 медалей, здобутих за

період виступів. “Дуже важливо на�

вчити дітей змалечку любити спорт і

здоровий спосіб життя,— розповідає

Юрій Чиж.

Такі уроки швидко поширилися

багатьма школами міста і вже встиг�

ли принести перші позитивні резуль�

тати: учні школи № 126 перейняли

ініціативу від депутата та організува�

ли свій “Спортивний урок”. Діти за�

просили організаторів “Чемпіон�

ського уроку” вже у ролі гостей та

продемонстрували майстер�клас з

футболу, боксу, східних єдиноборств,

бальних танців, шахів. Вихованці ту�

ристичного гуртка показали свої на�

вички у майстерному складанні но�

вої палатки. Із завданням діти впора�

лися менш ніж за хвилину. Учні ін�

ших шкіл підхопили “спортивну” лі�

нію та проводять спортивні змагання

у вільний від навчання час.

Батьки та учні висловили вдяч�

ність Павлу Тесленко за проявлену

турботу та увагу, на що депутат пообі�

цяв й надалі опікуватись ними та під�

тримувати навчальні заклади усім не�

обхідним

До Євро�2012 Київ 
перетворять у місто квітів

У минулому році силами структурних підрозді�

лів КО “Київзелендуб” виконано комплекс робіт

з покращення стану зелених насаджень. “На те�

риторії міста було висаджено 14 тис. декоратив�

них дерев, 36 тис. кущів, понад 8 млн квітів, від�

новлено 192 га газонів. Створено нові сквери, ви�

конано роботи з капітального ремонту зелених

насаджень на території понад 150�ти об’єктів зе�

леного господарства,— розповідає генеральний

директор КО “Київзеленбуд” Микола Назарен�

ко.— На території парку Кіото було проведено

благоустрій та озеленення, де висаджено алею з

360 сакур, у цьому році плануємо завершити його

реконструкцію. Також було відремонтовано 17

фонтанів та проведено три тематичні виставки

квітів”.

З початком весни у місті розпочнуться планові

роботи з обрізки крон дерев та кущів. Також “зе�

ленбудівці” поділилися з членами комісії плана�

ми на поточний рік. “Ми запланували здійснити

реконструкцію 10 парків, виконати комплексний

капітальний ремонт шести скверів та двох буль�

варів, провести роботи з озеленення 26 об’єктів

зеленого господарства”,— зазначив Микола На�

заренко. До того ж, у столиці взялися за ремонт

поливо�зрошувальних систем, й усі об’єкти, які

реконструюються, матимуть таку мережу.

До Євро�2012 передбачається виконати роботи

з квіткового оформлення та озеленення головних

семи в’їздів до міста. Крім того, у столиці побіль�

шає квітників, оформлення яких передбачається

виконати з символікою Євро�2012. А ще на тери�

торії Печерського ландшафтного парку пройде

найтриваліша у столиці виставка квітів — вона

функціонуватиме з травня й до кінця осені.

Віталій Гайдук, член постійної комісії Київради

з питань екологічної політики, поцікавився, як

“зеленбудівці” захищають дерева від соляної су�

міші, якою посипали вулиці взимку. Пан Наза�

ренко пояснив, що з минулого року у столиці по�

чали закривати лунки біля дерев плівкою, але та�

ку систему захисту використовують тільки для

нововисаджених дерев. “У лунках тих дерев, які

ми не змогли закрити, будемо з настанням тепла

робити промивку ґрунту”,— пояснив гендирек�

тор “Київзеленбуду”. Тож депутати прийняли ін�

формацію до відома й закликали комунальне

об’єднання активніше співпрацювати з комі�

сією

У неділю православна
церква відзначає 
свято — Торжества 
Православ’я“Зеленбудівці” обіцяють провести реконструкцію в 10 парках столиці

Першу неділю Великого посту,

яка цього року припадає на 4 берез�

ня, Церква називає неділею Торже�

ства Православ’я. Історично це свя�

то пов’язане з остаточною перемо�

гою над єрессю іконоборства, яка

терзала православний світ протягом

кількох століть.

Іконоборці стверджували, що Бо�

га зобразити неможливо. Та право�

славні отці, захищаючи Передання

Церкви, ставили шанування ікон в

найтісніший зв’язок з самими осно�

вами християнства. Так, дійсно, Бог

непізнаванний, невимовний і Його

неможливо зобразити. Але Той, Хто

вище всякого людського слова, бла�

говолив народитися як Людина;

Той, Хто невидимий, став видимим

через прийняття людської природи,

Слово стало плоттю (Ін. 1, 14).

Саме Боговтілення зробило мож�

ливою ікону. Тому той, хто не ви�

знає можливість ікони, заперечує

головні основи християнського

свідчення про Бога, Який став Лю�

диною.

Ми повинні завжди пам’ятати, що

Церква Христова є стовп і утверджен�

ня істини! Саме цьому вчить нас Свя�

те Письмо. Тільки в Церкві Христо�

вій знаходиться повнота Божествен�

ної істини. Церква Христова — це не

якась видима організація, це не прос�

то суспільство віруючих людей,

Церква Христова є Тіло Христове, бо

Сам Господь заснував Церкву й ска�

зав, що врата адові не здолають її до

кінця віку, тому що в Церкві Христо�

вій завжди знаходиться благодать

Святого Духа. Дух Святий живе в

Церкві, Він керує Церквою, тому

кожна людина, яка відвертається від

Церкви — відвертається від можливо�

сті свого спасіння, тобто можливості

свого єднання з Богом у вічності

Інформація підготовлена
Синодальним місіонерським 

відділом Української
Православної Церкви

На Оболоні відкрито 
9 амбулаторій 
сімейної медицини
Торі в Оболонсь ом районі від рито 9

амб латорій за альної пра ти и сімейної
медицини. Завдя и цьом вдалося значно
наблизити медичн допомо для 66 тисяч
меш анців. На території район є два жит-
лових масиви — П ща-Водиця та селище
Дніпровсь ої водопровідної станції, я і роз-
ташовані на відстані понад 20 м від полі-

лінічних за ладів. В цих мі рорайонах проживає майже 15 тис. насе-
лення. Саме для них б ли від риті дві с часні амб латорії за альної
пра ти и сімейної медицини. Медза лади, я і обсл ов ють меш анців
віддалених масивів, оснащені санітарним автотранспортом, а проце-
д рний та маніп ляційний абінети — сім необхідним обладнанням.
Т т створені мови для проведення фізіотерапевтичних процед р, є
абінети стоматоло а. В ожній амб латорії є новітні еле тро ардіо ра-
фи “ЮКАРД-100”. Для жіно діють о лядові абінети

У Голосіївському районі 
відбулася Громадська рада
Відб лось чер ове засідання Громад-

сь ої ради при Голосіївсь ій РДА. Серед
основних роз лян тих питань — аналіз ро-
боти Громадсь ої ради та її омітетів за
2011 рі . Та ож об оворювались питання
про ор анізацію та проведення продоволь-
чих ярмаро , стан надання соціальної, пра-
вової та бла одійної допомо и в Голосіїв-
сь ом районі тощо. Крім членів Громад-

сь ої ради, часть засіданні взяли представни и стр т рних підроз-
ділів Голосіївсь ої РДА. За рез льтатами засідання, б ли дося н ті до-
мовленості щодо по либлення співпраці Громадсь ої ради та Управлін-
ня соціально о захист населення район

Троєщиною почнуть 
курсувати 20 нових автобусів
За тиждень Троєщиною почн ть рс вати

двадцять нових автоб сів. Про це заявив на-
родний деп тат У раїни, олова ради об’єд-
нання ромадян “За Троєщин !” Валерій Бо-
рисов під час о ляд ново о р хомо о с ла-
д в автоб сном пар № 6 КП “Київпас-
транс”, я ий він відвідав разом з оловою
КМДА Оле сандром Поповим. “Транспортне
питання є одним з найа т альніших для

меш анців Троєщини. Ми о лян ли 74 нові вели о абаритні автоб си, 20
з я их вже за 7-10 днів поїд ть на Троєщин ,— зазначив Валерій Бори-
сов. Та ож він на олосив, що зараз роз лядається питання не лише
збільшення іль ості автоб сів і тролейб сів, я і обсл ов ють троєщин-
ців, а й збільшення іль ості маршр тів по мі рорайон

У кожному районі столиці 
відбудеться творчий звіт, 
присвячений 1530+річчю Києва
З ініціативи олови КМДА Оле сандра Попова з 1 березня до 17

травня 2012 ро відб д ться творчі звіти 10 районів столиці. Низ а
цих заходів об’єднана тим, що присвячена 1530-річчю Києва.
Творчі звіти відб ватим ться:
1 березня — “Солом’ян а запрош є др зів” о 18.00 Центрі дитячої

та юнаць ої творчості (в л. Героїв Севастополя, 35);
15 березня — “Мистець і перлини Святошинсь ої землі” о 18.00 в Ін-

стит ті металофізи и імені Г. В. К рдюмова НАН У раїни (б льв. А аде-
мі а Вернадсь о о, 36);
22 березня — “Мистець а палітра Шевчен івсь о о район ” запро-

ш є о 18.00 Кон рес-хол ДПС У раїни (Львівсь а площа, 8);
29 березня — “Весел ове різнобарв’я Печерсь а” розпочнеться о

18.00 Київсь ом палаці дітей та юнацтва (в л. І. Мазепи, 13);
5 вітня — Дарниць ий район запрош є на “Мистець і барви Дарни-

ці” о 18.00 ПК Дарниця (в л. Заслонова, 18);
12 вітня — о 18.00 Київсь ій м ніципальній а адемії танцю імені

С. Лифаря (в л. Дань евича, 4-А) старт є свято “Зачарована Десна”
(Деснянсь ий район);
19 вітня — Дніпровсь ом районі пройде творчий вечір під назвою

“Пле ає долю рідно о район рідний Дніпро” о 18.00 ЦКМ (в л. Ал-
ма-Атинсь а, 109);
3 травня — Голосіївсь ий район запрош є на “Зорепад талантів Го-

лосієва” о 18.00 Б дино дитячої та юнаць ої творчості (просп.
40-річчя Жовтня, 22/1);
10 травня — свято “У творчості Поділ наш роз вітає” розпочнеться о

18.00 Київсь ом м ніципальном театрі опери та балет для дітей та
юнацтва (в л. Межи ірсь а, 2);
17 травня — “Ось справжнє диво, диво світ , моя співоча Оболонь”

розпочнеться о 18.00 Київсь ом ніверситеті імені Грінчен а (просп.
Тимошен а, 13-Б).
Кращі оле тиви візьм ть часть І Фестивалі мистецтв “Таланти

твої, Києве!”, я ий відб деться напередодні Дня міста Національно-
м палаці мистецтв “У раїна”

Деп тат Київради Павло Теслен о відвідав столичні ш оли та поповнив баз
спортивних залів, передавши нове спортивне та т ристичне знаряддя

Новини районів

Благовіст

Столичні школи отримали 
новий спортивний інвентар
Оновити спортивну базу навчальним закладам міста сприяв депутат
Київради Павло Петрович Тесленко

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

На балансі КО “Київзеленб д” знаходиться 114 пар ів, 740 с верів, 78
б льварів, й сі вони потреб ють постійно о омпле сно о до ляд та онов-
лення. У мин лом році силами об’єднання б ло ви онано значний обся
робіт з їх озеленення, ремонт та ре онстр ції й бла о строю. У цьом ро-
ці місто за вітне ще більше, адже до Євро-2012 заплановано створити
л мби та ви онати віт ове оформлення оловних в’їздів до міста, ви о-
ристов ючи символі чемпіонат . Про це йшлося на засіданні постійної о-
місії Київради з питань е оло ічної політи и.

В’ячеслав СЕББА
спеціально для “Хрещатика”

Найбільшо о фізично о розвит діти зазнають ш іль-
ном віці. Проте вже не перший день иївсь их на-
вчальних за ладах існ є проблема нестачі та зношено-
сті спортивно о обладнання, що неможливлює здоро-
вий розвито чнів. Проблемою фізично о здоров’я під-
літ ів перейнявся деп тат Київсь ої місь ої ради Павло
Теслен о, я ий відвідав столичні ш оли та поповнив ба-
з спортивних залів, передавши освітнім за ладам мі -
рорайонів ДВРЗ та Старої Дарниці нове спортивне та
т ристичне знаряддя.

З ініціативи деп тата Київради Павла Теслен а б в розроблений спеціальний "Чемпіонсь ий ро иянина"

"Чемпіонсь ий ро " відвідав ба аторазовий чемпіон світ , чемпіон Європи,
п’ятнадцятиразовий чемпіон У раїни та Радянсь о о Союз з фехт вання
на рапірах Юрій Чиж
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №21 (1040)

П’ЯТНИЦЯ,
2 березня
2012 року

Про надання дозволів на створення органів самоорганізації населення — 
будинкових комітетів у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 372/6588 від 27 жовтня 2011 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 3, 8, 9, 11,

13, 14, 16, 17, 24 Закону України "Про органи самоорганізації населення", рішення Київської міської ради від 26.09.02 № 10/170 "Про
органи самоорганізації населення в місті Києві" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Враховуючи заяву ініціативної групи про надання дозволу на створен�
ня органу самоорганізації населення від 21.12.10 № 29/233�КО�17022/3,
протокол зборів жителів за місцем проживання від 09.12.10 та список учас�
ників зборів жителів за місцем проживання:

1.1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначи�
ти його назву — "Будинковий комітет "Вулиця Максима Кривоноса, 12,
корпус 1".

1.2. Визначити, що орган самоорганізації населення "Будинковий ко�
мітет "Вулиця Максима Кривоноса, 12, корпус 1" діє в межах території
будинку № 12, корпус 1 на вулиці Максима Кривоноса у Солом'янському
районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від
09.12.10 на території діяльності органу самоорганізації населення "Бу�
динковий комітет "Вулиця Максима Кривоноса, 12, корпус 1" мешка�
ють на законних підставах (зареєстровано за місцем проживання) 65
жителів, у тому числі 49 жителів, які мають право голосу станом на
09.12.10.

2. Враховуючи заяву ініціативної групи про надання дозволу на створен�
ня органу самоорганізації населення від 17.12.10 № 29/233�К�22236/2,
прокол зборів жителів за місцем проживання від 08.12.10 та список учас�
ників зборів жителів за місцем проживання:

2.1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначи�
ти його назву — "Будинковий комітет "Вулиця Освіти, 22/8":

2.2. Визначити, що орган самоорганізації населення "Будинковий ко�
мітет "Вулиця Освіти, 22/8" діє в межах території будинку № 22/8 на ву�
лиці Освіти в Солом'янському районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від 08.12.10
на території діяльності органу самоорганізації населення "Будинковий ко�
мітет "Вулиця Освіти, 22/8" мешкають на законних підставах (зареєстро�
вано за місцем проживання) 79 жителів, у тому числі 59 жителів, які ма�
ють право голосу станом на 08.12.10.

3. Основними напрямками діяльності органів самоорганізації населен�
ня — будинкових комітетів є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого
значення у межах Конституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб
жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально�економічного, культурного розвитку
території діяльності органів самоорганізації населення, інших місцевих
програм.

4. Надати органам самоорганізації населення — будинковим комітетам
у межах території їх діяльності такі власні повноваження:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у Ки�
ївраді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації ак�
тів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київради та її
виконавчих органів, розпоряджень Київського міського голови, рішень,
прийнятих місцевими референдумами.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів програм
соціально�економічного і культурного розвитку, бюджетів міста Києва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо�
дах щодо охорони навколишнього природного середовища, проведенні
робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані прибу�
динкових територій, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат
дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійс�
ненні заходів щодо ремонту приміщень загального користування із дотри�
манням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які мешка�
ють у житлових будинках на територіях діяльності органів самоорганізації
населення, житлово�комунальних послуг та за якістю проведених у зазна�
чених житлових будинках ремонтних робіт.

4.7. Надавати необхідну допомогу навчальним закладам, закладам та
організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно�
освітньої, спортивно�оздоровчої та виховної роботи серед населення,
розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збере�

Додаток 
до рішення Київради 

від 15 грудня 2011 року № 845/7081

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико�санітарної допомоги № 2" Дарницького району м. Києва та об'єкт нерухомого
майна, що закріплений за ним на праві оперативного управління

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

1. Направити посадовим особам депутатські запити, внесені депутата�
ми Київради та підтримані на пленарному засіданні Київради 15.12.11,
згідно з додатком.

2. Посадовим особам, яким направлено депутатський запит, надати
офіційну письмову відповідь на нього Київраді і депутатам Київради про�
тягом десяти днів з дня отримання запиту.

3. Взяти до відома частину четверту статті 22 Закону України "Про ста�

тус депутатів місцевих рад", в якій зазначено, що якщо запит з об'єктив�
них причин не може бути розглянутий у встановлений Київрадою строк,
то посадова особа зобов'язана письмово повідомити про це Київраді та
депутатові Київради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який
не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про створення комунального некомерційного підприємства "Центр первинної
медико�санітарної допомоги № 2" Дарницького району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 845/7081 від 15 грудня 2011 року
Відповідно до статті 104, частин першої, другої та четвертої статті 105, статей 106, 107, 109 Цивільного кодексу України, пункту 30

частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги № 2" Дарницького району м. Києва шляхом
виділу його разом з об'єктом нерухомого майна згідно з додатком, що на�
лежить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, із
складу Центральної районної поліклініки Дарницького району м. Києва та
віднести його до сфери управління Дарницької районної в місті Києві дер�
жавної адміністрації.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) та Дарницькій районній в місті Києві державній ад�
міністрації здійснити в установленому порядку організаційно�правові за�
ходи щодо виконання пункту 1 цього рішення.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

3.1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства

"Центр первинної медико�санітарної допомоги № 2" Дарницького району
м. Києва.

3.2. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством "Центр пер�
винної медико�санітарної допомоги № 2" Дарницького району м. Києва, ство�
реним у відповідності до пункту 1 цього рішення, на праві оперативного
управління об'єкт нерухомого майна, зазначений в додатку до цього рішення.

3.3. Привести у відповідність до цього рішення свої розпорядження.
4. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської місь�

кої ради "Хрещатик".
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з питань гуманітарної політики та на постійну комісію Київ�
ради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

Заступник міського голови � секретар Київради Г. Герега  

Додаток 
до рішення Київради 

від 15 грудня 2011 року N 822/7058

Депутатські запити 
Київському міському голові та посадовим особам, внесені депутатами Київради 

та підтримані на пленарному засіданні Київради 15.12.11

№
п/п

Назва закладу охорони здоров'я Адреса закладу охорони 
здоров'я

Площа нерухомого майна та
його характеристики

І. Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної
медико$санітарної допомоги № 2" Дарницького району 
м. Києва

м. Київ, вул. Вербицького, 5 20 207 м2, 6 поверхів

Про направлення депутатських запитів Київському міському голові 
та посадовим особам

Рішення Київської міської ради N 822/7058 від 15 грудня 2011 року
Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", частин сьомої та восьмої статті 49 Закону Укра�

їни "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 9.2 статті 9 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Ки�
ївради від 14.07.11 № 383/5770, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Автор запиту Короткий зміст запиту

Депутатська фракція "УДАР 
(Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка"

1. Новак Наталія
Василівна

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо звернення громадянки Галинської Н.Ф.

2. Новак Наталія
Василівна

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо звернення громадянки Коровіної В.В.

3. Новак Наталія
Василівна

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо   введення   в   експлуатацію   житлового будинку №6/1 на вул. Богатирській

4. Новак Наталія
Василівна

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо звернення громадянки Шварьової Л.І.

5. Новак Наталія
Василівна

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо умов проживання сімї Копчинської З.Г.

6. Новак Наталія
Василівна

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П.
Щодо відновлення декоративної огорожі вздовж проїзної частини біля буд. №45 на вул. Жилянській

7. Новак Наталія
Василівна

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо ремонту зливоприймальної системи на ділянці від буд. №№122, 124, 126 на просп. 40$річчя  Жовтня
до буд. №№51, 53$а на вул. Васильківській у Голосіївському районі

8. Новак Наталія
Василівна

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П.
Щодо звернення керівництва спеціалізованої школи №298

9. Новак Наталія
Василівна

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо скасування розпоряджень виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) від 06.12.11 №2271, №2278

10. Новак Наталія
Василівна

Прокурору Оболонського району міста Києва Андрющенку О.О. 
Щодо відключення електроенергії у помешканні гр. Ковпаші О.Л. на вул. Дубровській, 12, кв. 22

11. Новак Наталія
Василівна

Прокурору міста Києва Мельнику А.С. 
Щодо звернення групи власників квартир житлового будинку на вул. Голосіївській, 13$а та 13$6

12. Старостенко Ганна
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо звернення захисників безпритульних тварин та скорочення фінансування програми зі стерилізації
безпритульних тварин у м. Києві

13. Старостенко Ганна
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо звернення Європейського об'єднання із захисту тварин та природи стосовно гуманного поводження
з тваринами в місті Києві

14. Странніков Андрій
Миколайович

Начальнику Інспекції державного архітектурно$будівельного контролю у м. Києві Кучеру С.М. 
Щодо звернення мешканців буд. №7 на вул. Дніпровська набережна

15. Странніков Андрій
Миколайович

Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Мазурчаку О.В. 
Щодо звернення громадянки Буяло Л.К.

16. Странніков Андрій
Миколайович

Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Мазурчаку О.В. 
Щодо звернення мешканців буд. №10 на вул. Березняківській

17. Странніков Андрій
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо звернення громадянки Жураківської Н.Ф.

18. Странніков Андрій
Миколайович

Начальнику Головного управління праці та соціального захисту виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) Костюренко Т.М. 
Щодо звернення громадянки Цуркан Л.Є.

19. Странніков Андрій
Миколайович

Начальнику Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) Мохорєву В.А. 
Щодо звернення громадянина Шевченка І.Т.

20. Странніков Андрій
Миколайович

Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Мазурчаку О.В. 
Щодо звернення громадянки Якименко Т.М.

21. Іонова Марія
Миколаївна

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо наявності чи відсутності дозвільної документації на будівництво естакади з Паркової дороги на вул.
Грушевського

Депутатська фракція "Народна Партія"

22. Овраменко Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Про виділення коштів на отримання матеріальної допомоги непрацюючим пенсіонерам

23. Овраменко Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо ремонту покрівлі у буд. №13$в на вул. Райдужній у Дніпровському районі

24. Овраменко Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо  ремонту  ліфтів  у  буд.   №18  на вул. Райдужній у Дніпровському районі

25. Овраменко Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо завершення робіт по утепленню стін у буд. №35 на вул. Райдужній у Дніпровському районі

26. Овраменко Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо виділення коштів на операцію по ендопротезуванню інваліду дитинства Александренку Л.В.

27. Овраменко Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо очищення території парку культури та відпочинку "Гідропарк"

Депутатська фракція "Блок Юлії Тимошенко � "Батьківщина"

28. Меліхова Тетяна
Іванівна

Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Мазурчаку О.В. 
Щодо покращення благоустрою території буд. №46 на вул. Котельникова

29. Меліхова Тетяна
Іванівна 

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо заборгованості перед постачальниками харчовою продукцією дитячих садків, дошкільних
навчальних закладів, інтернатів, шкіл, лікувальних закладів м. Києва

Депутатська фракція "Партія регіонів"
30. Тесленко Павло

Петрович
Голові Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації Шевчуку О.С. 
Щодо заборгованості по орендній платі Міжнародного благодійного  фонду "Відкрите серце" за оренду
нежитлового приміщення на вул. Райдужній, 51 у Дніпровському районі

31. Тесленко Павло
Петрович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо відновлення та модернізації освітлення району ДВРЗ

Депутатська фракція "Ініціатива"
32. Засенко Олексій

Юрійович
Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо укладання договорів оренди нежилого приміщення ДП "Українське агентство з авторських та
суміжних прав" на вул. Б.Хмельницького, 34$б

33. Засенко Олексій
Юрійович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо внесення змін до складу комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документів із
землеустрою

34. Гречківський Павло
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо будівництва спортивного та реконструкції дитячого майданчиків у Святошинському районі

35. Гречківський Павло
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо відновлення асфальтового покриття прибудинкової території під'їзду №4 буд. №55 на вул. Бальзака

36. Гречківський Павло
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо включення до загальноміської програми "Твій дім — твоє подвір'я" ремонту буд. №1$6 на вул.
Потапова

37. Гречківський Павло
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо перевірки діяльності відділу лабораторних досліджень і кваліфікаційної експертизи сортів рослин
(Центр сертифікації виробництва)

38. Гречківський Павло
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо перерахування коштів за відсутність належних умов у постачанні гарячої води у буд. №6$а на вул.
Жолудєва

39. Пашко Павло
Володимирович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо звернення керівника ТОВ "Профіт Сервіс Технології"

40
.

Пашко Павло
Володимирович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Крамаренку Р.М. 
Щодо звернення керівника ТОВ "Профіт Сервіс Технології"

Депутатська фракція "Громадський актив Києва"

41. Бондар Юрій
Іванович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо звернення мешканців Голосіївського району

Депутатська фракція "Демократична партія України"
42. Кримчак Сергій

Олександрович
Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Крамаренку Р.М. 
Голові Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації Вітковському СІ. 
Щодо дошкільного начального закладу №147 "Лісова пісня" в Дарницькому районі

43. Кримчак Сергій
Олександрович

Прокурору міста Києва Мельнику А.С 
Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. Начальнику ГУ МВС України в м. Києві
Крикуну О.О. 
Щодо забудови земельної ділянки на перетині вул. Ревуцького та просп. Миколи Бажана у Дарницькому районі

44
.

Шпак Ігор
В'ячеславович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо формування Програми соціально$економічного розвитку м. Києва на 2012 рік

45. Костюк Світлана
Миколаївна

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо відновлення асфальтового покриття вул. Золочівської, вул. Осиповського та вул. Чигиринської в
Подільському районі

Депутатська група "Соціальна справедливість"

46. Шлапак Алла
Василівна

Голові Київської міської державної' адміністрації Попову О.П. 
Щодо ненадання належної відповіді на депутатське звернення

47. Миронова Зоя
Михайлівна

Голові комісії з проведення реорганізації ДПА у м. Києві 
Директору Департаменту податкового контролю ДПС України Носачовій І.В. 
Про здійснення фінансово$господарської перевірки ЖБК "Хімік$14"

48
.

Миронова Зоя
Михайлівна

Начальнику Головного фінансового управління виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) Репіку В.М. 
Щодо включення до переліку підприємств та організацій, які звільняються від оплати земельного податку,
організації ТОВ Червоний Хрест України

Депутатська фракція "Республіка Київ"

49. Давиденко Олексій
Володимирович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо невідомої пірамідальної споруди на Майдані Незалежності

50. Москаль Денис
Денисович

Прокурору м. Києва Мельнику А.С.   Начальнику ГУ МВС України в м. Києві Крикуну О.О.   
Начальнику Державної екологічної інспекції в м. Києві Павленку В.В. 
Щодо припинення незаконного намиву піску в районі Конча$Заспи (30$й км Старообухівської траси)

51. Москаль Денис
Денисович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П.     Прокурору міста Києва Мельнику А.С. 
Щодо повернення до власності громади м. Києва незаконно відчужених земель на території КП
"Святошинське лісопаркове господарство"

52. Петькун Олег
Дмитрович

Заступнику міського голови — секретарю Київради Герезі Г.Ф. 
Щодо діяльності КП "Київтранспарксервіс"

53. Петькун Олег
Дмитрович

Голові комісії з реорганізації ДПА у м. Києві — директору Департаменту податкового контролю ДПС
України у м. Києві Носачовій І.В. 
Щодо нарахування та сплати ставки збору з транспортних засобів на паркувальних майданчиках
відповідно "Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів в м. Києві"

Депутатська фракція "Відродження Києва"

54. Наумко Віктор
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо благоустрою озера Радунка

Позафракційні депутати

55. Довгий Олесь
Станіславович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо відділення амбулаторії в приміщенні будинку №18/19 на вул. Тампере у Дніпровському районі

56. Довгий Олесь
Станіславович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо законності встановлення будівельного паркану на розі вул. Плеханова та просп. Возз'єднання у
Дніпровському районі

57. Булгаков Юрій
Костянтинович

Київському міському голові Черновецькому Л.М. 
Заступнику міського голови — секретарю Київради Герезі Г.Ф. 
Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо звернення голови автогаражного кооперативу по будівництву та експлуатації гаражів гр.
Омельченка І.М.

58. Березенко Сергій
Іванович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Начальнику Головного управління житлового господарства виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) Стороженку В.С. 
Щодо звернення гр. Репети Людмили Пилипівни

59. Березенко Сергій
Іванович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Начальнику Головного управління житлового господарства виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) Стороженку В.С. 
Щодо ремонтних робіт буд. №5 на вул. Межигірській

60. Березенко Сергій
Іванович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Мазурчаку О.В. 
Щодо облаштування дитячого майданчика біля буд. №5$а у пров. Межовому

61. Березенко Сергій
Іванович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Мазурчаку О.В. 
Щодо звернення голови правління кооперативу "Верстат$12"

62 Березенко Сергій
Іванович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Першому  заступнику голови Київської міської державної адміністрації Мазурчаку О.В. 
Щодо відновлення освітлення стадіону та прилеглої території навчального закладу №242 

63 Березенко Сергій
Іванович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Начальнику Головного управління житлового господарства виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) Стороженку В.С. 
Щодо благоустрою території між будинками №24$а та 24$б на вул. Світлицького 
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женню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'�
яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям
загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та бага�
тодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям�сиротам та дітям, позбав�
леним батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до Київради.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійс�
ненні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням
правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського кон�
тролю за додержанням вимог пожежної безпеки.

4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у
забезпеченні охорони громадського порядку.

4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які

мешкають у межах території діяльності відповідного органу самоорганіза�
ції населення.

4.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з виборцями,
прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями.

4.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації на�
селення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливі�
ших питань.

5. Органи самоорганізації населення — будинкові комітети набувають
власних повноважень після їхньої легалізації в порядку, встановленому
статтею 13 Закону України "Про органи самоорганізації населення".

6. Органам самоорганізації населення — будинковим комітетам у мі�
сячний термін після легалізації шляхом повідомлення про заснування на�
правити до секретаріату Київради копії таких документів: положення про
орган самоорганізації населення, копію виписки з Єдиного реєстру орга�
нів самоорганізації населення у місті Києві, списку персонального складу
членів органу самоорганізації населення.

7. Контроль за фінансовою діяльністю органів самоорганізації населен�
ня — будинкових комітетів у межах своїх повноважень здійснюють Київ�
ська міська рада та виконавчий орган Київради (Київська міська держав�
на адміністрація).

8. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської місь�
кої ради "Хрещатик".

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв'язків та інформаційної політики і на виконавчий орган Київради
(Київську міську державну адміністрацію).

Київський міський голова Л. Черновецький

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству "Притулок для тварин" 
на вул. Автопарковій в Дарницькому районі м. Києва для будівництва, 

обслуговування та експлуатації центру захисту тварин
Рішення Київської міської ради № 861/7097 від 15 грудня 2011 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою комунальному підприємству "Притулок для
тварин" (ідентифікаційний код 32620706) щодо відведення земельної ділянки на вул. Автопарковій в Дарницькому районі м. Ки�
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальному підприємству "Притулок для тварин" на вул.
Автопарковій в Дарницькому районі м. Києва орієнтовною площею 2,65 га в
постійне користування для будівництва, обслуговування та експлуатації цен�
тру захисту тварин згідно з планом�схемою (додаток до рішення).

2. Комунальному підприємству "Притулок для тварин" у місячний тер�
мін звернутися до Головного управління земельних ресурсів для отри�

мання вихідних даних на розроблення проекту землеустрою щодо відве�
дення земельної ділянки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань земельних відносин, містобудування
та архітектури.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про передачу земельних ділянок 
приватному акціонерному товариству "ВІКТОРІЯ" 

для будівництва та експлуатації 
багатофункціонального комплексу з паркінгом 

на вул. Миколи Василенка, 2 у Солом'янському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 947/7183 від 15 грудня 2011 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земель�
них ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо будівництва багато�
функціонального комплексу з паркінгом по вул. Миколи Василенка, 2 у

Солом'янському районі м. Києва.
2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних діля�

нок приватному акціонерному товариству "ВІКТОРІЯ" для будівництва та
експлуатації багатофункціонального комплексу з паркінгом на вул. Мико�
ли Василенка, 2 у Солом'янському районі м. Києві.

3. Передати приватному акціонерному товариству "ВІКТОРІЯ", за умо�
ви виконання пункту 4 цього рішення, земельні ділянки загальною пло�
щею 1,96 га (у тому числі в межах червоних ліній площею 0,08 га) для бу�
дівництва та експлуатації багатофункціонального комплексу з паркінгом
на вул. Миколи Василенка, 2 у Солом'янському районі м. Києва у зв'язку
з переходом права власності на об'єкти нерухомого майна (договори ку�
півлі�продажу нерухомого майна від 18.07.2007 № 798, від 24.06.2009
№ 1306, 1307 та акти приймання�передачі від 03.08.2007, від
23.07.2009), з них:

— ділянку № 1 площею 1,88 га — у довгострокову оренду на 15 років
за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчо�
го комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 29.04.69 № 671
"Про закріплення за Жовтневою районною оптово�роздрібною конторою
Київського міського об'єднання "Головплодовочторгу" земельної ділянки
під розташування плодоовочевої бази та про дозвіл на будівництво ово�
чесховища на цій ділянці";

— ділянку № 2 площею 0,03 га та ділянку № 3 площею 0,05 га, в межах
червоних ліній,— у короткострокову оренду на 5 років за рахунок міських
земель, не наданих у власність чи користування.

4. Приватному акціонерному товариству "ВІКТОРІЯ":
4.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог

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

будування, архітектури та дизайну міського середовища від 01.06.2010
№ 19�6722, від 03.06.2010 № 09�6802, Київської міської санепідстанції від
07.06.2010 № 4248, Державного управління охорони навколишнього при�
родного середовища в м. Києві від 02.06.2010 № 05�08/2458, Головного
управління екології та охорони природних ресурсів від 18.06.2010
№ 071/04�4�11/2715, Головного управління охорони культурної спадщи�
ни від 18.06.2010 № 4460, КО "Київзеленбуд" від 07.07.2010 № 148�

ДВ0715, від 07.07.2010 № 148�ДВ0714 та Головного управління земель�
них ресурсів від 26.07.2010 № 05�6608.

4.3. У місячний термін звернутись до Головного управління земельних
ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж зе�
мельних ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що
посвідчує право користування земельними ділянками.

4.4. Забезпечити збереження існуючих зелених насаджень (висновок
обстеження зелених насаджень від 09.06.2010 № 301) та озеленення те�
риторій

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

4.6. Питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.
4.7. Земельні ділянки в межах червоних ліній використовувати з обме�

женнями відповідно до вимог містобудівного законодавства.
4.8. Проектом будівництва передбачити місця постійного зберігання

автотранспорту (крім відкритих автостоянок) із кількістю машиномісць
відповідно до державних будівельних норм.

4.9. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповід�
но до рішення Київради від 30.12.2010 № 573/5385 "Про бюджет міста
Києва на 2011 рік".

5. Внести зміни до Програми зеленої зони міста Києва до 2010 року та
концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста, за�
тверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381
(чинність подовжена рішенням Київської міської ради від 27.11.2009
№ 714/2783), відповідно до пункту З цього рішення.

6. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільо�
вим призначенням тягне за собою припинення права користування зе�
мельними ділянками відповідно до вимог статей 141, 143 Земельного ко�
дексу України.

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

Київський міський голова Л. Черновецький

Про передачу 
товариству з обмеженою відповідальністю "ГАРАНТ БРОК БУД" 

земельної ділянки для обслуговування та експлуатації 
адміністративної будівлі на вул. Олеся Гончара, 36�а 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 942/7178 від 15 грудня 2011 року

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною
ділянкою, відповідно до статей 93,120, 123,124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати товариству з обмеженою відповідальністю "ГАРАНТ БРОК
БУД", за умови виконання пункту 2 цього рішення, у довгострокову орен�
ду на 15 років земельну ділянку площею 0,0455 га для обслуговування та
експлуатації адміністративної будівлі на вул. Олеся Гончара, 36�а у Шев�
ченківському районі м. Києва у зв'язку з переходом права власності на
нежитловий будинок (договір купівлі�продажу нежитлового будинку від
02.07.2010 № 2521 та витяг про реєстрацію права власності на нерухоме
майно від 22.07.2010 N 26785155) за рахунок земель, відведених відпо�
відно до рішення Київської міської ради від 21.12.2006 № 415/472 "Про
передачу Київському міському інформаційно�обчислювальному центру
земельної ділянки для обслуговування та експлуатації будівель і споруд
закладу на вул. Олеся Гончара, 36�а у Шевченківському районі м. Києва"
та право користування якою посвідчено договором оренди земельної ді�
лянки від 28.09.2007 № 91�6�00712.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю "ГАРАНТ БРОК БУД":
2.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог

статті 96 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних

ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації) із клопотанням щодо організації робіт по виготовленню доку�
мента, що посвідчує право користування земельною ділянкою.

2.3. Питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.
2.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та

експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в ме�
жах земельної ділянки.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ра�
ди від 21.12.2006 № 415/472 "Про передачу Київському міському інфор�
маційно�обчислювальному центру земельної ділянки для обслуговування
та експлуатації будівель і споруд закладу на вул. Олеся Гончара, 36�а у
Шевченківському районі м. Києва".

4. Розірвати за згодою сторін договір оренди земельної ділянки від
28.09.2007 № 91�6�00712 з моменту реєстрації договору оренди земель�
ної ділянки між Київською міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю "ГАРАНТ БРОК БУД" (заява Київського міського інформа�
ційно�обчислювального центру від 07.07.2010 № 1648).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київ�
ради (Київської міської державної адміністрації) зняти з реєстрації дого�
вір оренди земельної ділянки від 28.09.2007 № 91�6�00712.

6. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільо�
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 комі�
сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітекту�
ри.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про надання Державному видавництву "Преса України" Державного 
управління справами земельної ділянки для будівництва 
житлово�офісно�торговельно�розважального комплексу 
на вул. Анрі Барбюса, 52/1 у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 924/7160 від 15 грудня 2011 року
Відповідно до статей 92, 120, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної

ділянки в постійне користування, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки Державному видавництву "Преса України" Державного управління
справами для будівництва житлово�офісно�торговельно�розважального
комплексу на вул. Анрі Барбюса, 52/1 у Печерському районі м. Києва.

2. Надати Державному видавництву "Преса України" Державного
управління справами, за умови виконання пункту 3 цього рішення, в по�
стійне користування земельну ділянку площею 3,1863 га для будівництва
житлово�офісно�торговельно�розважального комплексу на вул. Анрі Бар�
бюса, 52/1 у Печерському районі м. Києва за рахунок земель, відведених
відповідно до пункту 4 рішення Київської міської ради від 17.12.98
№ 85/186 "Про оформлення права користування земельними ділянками",
право користування якими посвідчено державним актом на право постій�
ного користування землею від 30.12.99 № 79/4�00032.

3. Державному видавництву "Преса України" Державного управління
справами:

3.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог
статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних
ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж зе�
мельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що
посвідчує право користування земельною ділянкою.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, реконструк�
ції та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

3.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради
від 30.12.2010 № 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік".

3.5. Питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.
3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління місто�

будування та архітектури від 01.12.2011 № 14061/0/18/19�11, Київської
міської санепідстанції від 09.12.2011 № 7016, Головного управління охо�
рони культурної спадщини від 08.12.2011 № 6121, Державного управлін�
ня охорони навколишнього природного середовища в м. Києві від
01.12.2011 № 05�08/10440/19/30, Головного управління земельних ре�
сурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 09.12.2011 № 05�358/34607, Міністерства культури України від
09.12.2011 № 494/22/51�11.

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

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про дострокове припинення повноважень 
депутата Київської міської ради Плачкова І. В.

Рішення Київської міської ради N 6/7343 від 26 січня 2012 року
Відповідно до пункту 14 частини першої статті 26, частини першої статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�

їні", пункту 2 частини другої статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", враховуючи особисту заяву Плачкова І. В.
від 24.01.12 про дострокове складення ним депутатських повноважень, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Достроково припинити повноваження депутата Київської міської ра�
ди Плачкова Івана Васильовича, обраного депутатом Київської міської ра�
ди за виборчим списком "Блок Віталія Кличка".

2. Це рішення направити до Київської міської територіальної виборчої
комісії.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови — секретаря Київради.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради від 27.10.11 № 389/6605 
"Про затвердження переліку ритуальних послуг у м. Києві"

Рішення Київської міської ради № 12/7349 від 26 січня 2012 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про поховання та похоронну справу",
враховуючи протест прокуратури міста Києва від 17.11.11 № 07/1�817�вих�11, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 27.10.11

№ 389/6605 "Про затвердження переліку ритуальних послуг у м. Києві", а
саме:

— назву рішення викласти у такій редакції: "Про затвердження перелі�
ку ритуальних послуг, який буде надаватися населенню ритуальними
службами м. Києва";

— пункт 1 рішення викласти у такій редакції: "Про затвердження пере�
ліку ритуальних послуг, який буде надаватися населенню ритуальними
службами м. Києва, що додається";

— назву додатка до рішення викласти у такій редакції: "Перелік риту�
альних послуг, який буде надаватися населенню ритуальними службами
м. Києва.";

— пункт 2 додатка до рішення доповнити підпунктом такого змісту:
"Доставка тіла померлого з дому до місця зберігання (крім випадків, ви�
значених п.1.9 Правил проведення судово�медичної експертизи (дослі�
джень) трупів у бюро судово�медичної експертизи, затверджених нака�
зом Міністерства охорони здоров'я від 17.01.95 № 6 та додатком 6 до на�
казу Міністерства охорони здоров'я від 12.05.92 № 81)"

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань торгівлі, підприємництва, громадського харчуван�
ня та послуг.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці на проспекті Василя Порика, 

між будинками 7�а та 9, у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 14/7351 від 26 січня 2012 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самовря�
дування в Україні", статті 7, статей 51�53 Закону України "Про природно�заповідний фонд України" та з метою раціонального ви�
користання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати земельній ділянці площею 0,40 га за рахунок міських земель,

не наданих у власність чи користування, на проспекті Василя Порика, між
будинками 7�а та 9, у Подільському районі м. Києва статус скверу.

2. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 19.07.05
№ 806/3381 "Про затвердження Програми розвитку зеленої зони м. Ки�
єва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в централь�
ній частині міста", а саме: додати сквер згідно з пунктом 1 цього рішен�
ня до переліку скверів Подільського району, таблиця 2.

3. Київському комунальному об'єднанню зеленого будівництва та екс�

плуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснити
організаційно�правові заходи щодо оформлення та благоустрою земель�
ної ділянки площею 0,40 га на проспекті Василя Порика, між будинками
7�а та 9, у Подільському районі м. Києва.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань екологічної політики.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про вирішення окремих питань 
будівництва житлових будинків, в тому числі для громадян, 

які постраждали від діяльності групи 
інвестиційно�будівельних компаній "Еліта�Центр" 

Рішення Київської міської ради N 23/7360 від 26 січня 2012 року
Враховуючи рішення Київської міської ради від 02.03.2006 № 127/3218 "Про заходи щодо сприяння громадянам, які постражда�

ли від діяльності групи інвестиційно�будівельних компаній "Еліта�Центр", протокол від 20.10.2011 № 8/2011 засідання постійно ді�
ючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлово�
го та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної роз�
порядженням Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403, протокол від 12.08.2011 № 1 та від 13.01.2012 № 2 за�
сідання комісії з вирішення проблеми забезпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності групи інвестицій�
но�будівельних компаній "Еліта�Центр", протокол загальних зборів № 5 від 29.10.2011 потерпілих інвесторів, які вклали свої кошти
в будівельну компанію ТОВ "Компанія "Еліта�будінвест" на будівництво житлових будинків на земельній ділянці за адресами: вул.
Отто Шмідта, 26�б, в, г у м. Києві, протокол засідання робочої групи комісії Київської міської державної адміністрації з вирішен�
ня проблеми забезпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності групи інвестиційно�будівельних компаній
"Еліта�Центр" від 05.01.2012 № 11 та враховуючи лист акціонерного товариства холдингової компанії "Київміськбуд" від 16.01.2012
№ 159/1/2�12, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доручити Головному управлінню економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації), комунальному підприємству виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське ін�
вестиційне агентство" та акціонерному товариству холдинговій компа�
нії "Київміськбуд" достроково припинити інвестиційні договори від
21.05.2007 № 049�13/і/22 (перетин вул. Вірменської та Харківського
шосе); від 25.12.2007 № 049�13/і/ЗЗ (вул. Драгоманова, 40); від
25.12.2007 № 049�13/і/35 (вул. Радунська, 28�32); від 27.12.2007
№ 049�13/і/40 (вул. Ревуцького, 7�в); від 27.12.2007 № 049�13/і/41
(вул. Гарматна, 39�г); від 27.12.2007 № 049�13/і/43 (вул. Хорольська,
1�а).

2. Після виконання пункту 1 цього рішення комунальному підприєм�
ству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) "Київське інвестиційне агентство" укласти з акціо�
нерним товариством холдинговою компанією "Київміськбуд" договори
на передачу функцій замовника з будівництва житлових будинків з об'�
єктами соціально�культурного призначення, в тому числі для громадян,
які постраждали від діяльності групи інвестиційно�будівельних компаній
"Еліта�Центр", за адресами: перетин вул. Вірменської та Харківського

шосе, вул. Драгоманова, 40, вул. Радунська, 28�32, вул. Ревуцького, 7�в,
вул. Гарматна, 39�г, вул. Хорольська, 1�а.

3. Договорами, зазначеними у пункті 2 цього рішення, передбачити:
3.1. Після введення житлових будинків в експлуатацію передачу Голов�

ному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) відсотка збудова�
ного житла у розмірі 5,6 % від загальної площі квартир для забезпечення
житлом громадян, які постраждали від діяльності групи інвестиційно�бу�
дівельних компаній "Еліта�Центр".

3.2. Врахування витрат комунального підприємства виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Ки�
ївське інвестиційне агентство" та акціонерного товариства холдингової
компанії "Київміськбуд", понесених під час реалізації інвестиційних дого�
ворів зазначених у пункті 1 цього рішення, які підтверджуються актами
звірки.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань земельних відносин, містобудування
та архітектури.

Київський міський голова Л. Черновецький
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 2 березня 2012 року

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

Лі відатор ЗАТ "Геліотроп"
повідомляє про продаж майна з ідно рішення омітет редиторів

справі про бан р тство № 43/99.
С лад майна бан р та, що реаліз ється: 1) Захисний пристрій омп'ютера, 2) Крісло Ла на SPA, 3) Модем Omni,

4) Письмовий стіл 6 шт., 5) Стіл приставний 1520*550*750, 6) Стіл письмовий 4 шт., 7) Стілець офісний 2 шт.,
8) Стільці дерев'яні 5 шт., 9) Стільці м'я і 5 шт., 10) Стільці металеві 6 шт., 11) Шафа за рита індивід альна,
12) Heat/oil DELONGIR 031225 V, 14) Комп'ютера AMD K62-50/43/32M/4M/40, 15) Воло омір (інд. Воло ості
деревини), 16) Знищ вач GBC, 17) Інди атор воло ості деревини WHT 860, 18) Комп'ютер Celeron 1,7 Ghz,
19) Комп'ютер Celeron 2,0 Ghz, 20) Комп'ютер Celeron 600/BX, 21) Комп'ютер Intel Celeron 2/4 GHz Box з монітором
Samsung, 22) Комп'ютер Samsung 19, 23) Комп'ютер CPU Atlion XP1700, 24) Офісні меблі — шафи 6 шт., 25) Офісні
меблі, 26) Принтер Samsung ML — 1210, 27) Принтер Samsung ML — 1750, 28) Сейф СОМ-11, 29) Стілець офісний,
30) Стіл т мбовий індивід альний 1520*740*750, 31) Т мба індивід альна з центральним зам ом 1300*450*561,
32) Шафа настінна, 33) Шафа анцелярсь а 2шт., 34) Шафа-сейф, 35) С анер Primax Direct 1200, 36) Монітор
Samsung 550S, 37) Фа с-модем GVC -vector, 38) Телефон-фа с 2 шт., 39) Копіювальний апарат Canon 226 F4,
40) Принтер лазерний Canon, 41) Обі рівач Delongi 2 шт., 42) Мобільний телефон LG 2 шт., 43) Телефонний апарат
Panasonic КХ — ТС 2365 2 шт., 44) Мобільний телефон NoKia 2100, 45) Принтер стр йний Lexmark,
46) Копіювальний апарат Canon 228 FC, 47) Мобільний телефон SamsungllO, 48) Радіотелефон, 49) Принтер HP
Laser Jet, 50) Модем GVC Ве тор, 51) Телефонний апарат NoKia, 52) Комп'ютер 386/387, 53) Фа с Panasonic КХ FT
74 RS, 54) Телефонний апарат Panasonic КХ -FT 22 RS, 55) Сейф 2 шт., 56) автомобіль Daewoo Nexia 1,5 GL сєдан
1997 р.в. Майно б ло в орист ванні, введено в е спл атацію ( рім автомобіля) в 2000-2003 pp. Порядо продаж —
від риті тор и (а ціон), разі надходження лише однієї заяв и можливе по одження омітетом редиторів прямо о
продаж . Умови придбання — майно, рім автомобіля, продасться одним лотом, автомобіль продається др им
лотом. Стро придбання — 14 алендарних днів з момент визначення по пця на а ціоні або по одження прямо о
продаж . Довід и за тел. (0642) 34-55-44. Письмові пропозиції щодо придбання приймаються протя ом 14 днів з
момент п блі ації цьо о о олошення на адрес лі відатора: 91002, м. Л ансь , діл. Ц пова, 22.

Лі відатор ЗАТ "Геліотроп"М. М. Сиволобов

Київсь а місь а державна адміністрація повідомляє, що термін проведення он рсів по зал ченню інвестора
для здійснення заходів з облашт вання пішохідних підземних переходів (лоти 4-5) продовжено до 02.04.2012 ро .

Повідомлення про намір ПрАТ "Мандарин Плаза"
отримати дозвіл на ви иди забр днюючих речовин в атмосфер

Приватне а ціонерне товариство "Мандарин Плаза" повідомляє про наміри щодо отримання Дозвол на ви иди забр днюючих
речовин в атмосфер даховою отельнею б дин , розташовано о за адресою м. Київ, Печерсь ий район, в л. Басейна. 4.
Підприємство належить до др ої р пи об'є тів, для я их розробляються до менти я их обґр нтов ються обся и ви идів
забр днюючих речовин в атмосферне повітря.

На території підприємства за станом на лютий 2012 р. діє три джерела ви идів забр днюючих речовин, я ими ви идаються в
атмосфер шість наймен вань забр днюючих речовин іль ості 506,059 т/рі , в том числі парни ові ази 505,901 т/рі .

Розрах н и розсіювання забр днюючих речовин приземном шарі атмосфери, я і ви онані на ЕОМ IBM PC/AT за про рамою
ЕОЛ 5.23-плюс свідчать, що онцентрації забр днюючих речовин не перевищ ють ГДК і що виробнича діяльність підприємства не
створює небезпечних онцентрацій забр днюючих речовин приземном шарі атмосфери в районі розташ вання.

За важення та пропозиції надсилайте в місячний термін після п блі ації до Печерсь ої районної державної адміністрації м. Києва
за адресою: 01010, м. Київ. в л. С ворова, 15, відділ з питань е оло ічної безпе и, ім. 104.

Правління ПрАТ "Мандарин Плаза"

Головне правління апітально о б дівництва ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення наст пних ва антних посад
- Головний спеціаліст планово-е ономічно о відділ
Основні вімо и до андидатів: освіта відповідно о професійно о спрям вання (ма істр, спеціаліст), досвід роботи за фахом

в державній сл жбі на посаді провідно о спеціаліста не менше 1 ро , або стаж роботи за фахом в інших сферах правління не
менше 3 ро ів, досвід роботи в б дівельній ал зі та знання системи правління бюджетом, вільне володіння ПК, висо е поч ття
обов'яз , дисциплінованість, ом ні абельність.

- Провідний спеціаліст планово-е ономічно о відділ
Основні вимо и до андидатів: освіта відповідно о професійно о спрям вання (ма істр, спеціаліст), досвід роботи за фахом

в державній сл жбі на посаді спеціаліста І або II ате орії не менше 1 ро , або стаж роботи за фахом в інших сферах правління
не менше 2 ро ів, досвід роботи в б дівельній ал зі та знання системи правління бюджетом, вільне володіння ПК, висо е поч ття
обов'яз , дисциплінованість, ом ні абельність.

- Головний спеціаліст ошторисио-до овірно о відділ
Основні вимо и до андидатів: виша б дівельна освіта (ма істр, спеціаліст), стаж роботи ошторисни ом не менше 3 ро ів, вільне

володіння ПК, робота з про рамними ( омпле сами: "АВК", "Строительные техноло ии-Смета", "Строительньїе техноло ии-ПИР".

- Головний спеціаліст ошторисно-до овірно о відділ
Основні вимо и до андидатів: вища б дівельна освіта (ма істр, спеціаліст), досвід роботи зі с ладання до оворів підряд ,

стаж роботи в б дівельній ал зі не менше 3 ро ів, вільне володіння ПК, робота з про рамними омпле сами: "АВК",
"Строительньїе техноло ми-Смета", "Строительньїе техноло ии-ПИР".

- Провідний спеціаліст ошторисно-до овірно о відділ
Основні вимо и до андидатів: виша б дівельна освіта (ма істр, спеціаліст), стаж роботи ошторисни ом не менше 3 ро ів,

вільне володіння ПК, робота з про рамними омпле сами: "АВК", "Строительньїе техноло ии-Смета", "Строительные техноло ии-
ПИР" знання рин б дівельних матеріалів.

До менти приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення про он рс за адресою: 03073, м. Київ,
в л.Фр нзе, 113, он.тел. 200-38-80.

Інстит т е спериментальної патоло ії, он оло ії і радіобіоло ії ім. Р.Є.Кавець о о НАН У раїни

заявляє про намір передати в орендне орист вання на мовах типово о до овор на стро до
31.12.2013р. нежиле приміщення для розміщення виробництва виробів медично о призначення.

За альна площа приміщення 102,9 в. м. Вартість приміщення за незалежною оцін ою на 31.07.2011р.
280079,80 рн. Останній день прийом заяв — 10 робочий день після виход цьо о о олошення. Довід и про мови
оренди та перелі необхідних до ментів можна отримати за адресою: м. Київ, 03022, в л. Василь івсь а, б д. 45
або за тел. (044) 258-16-57.

Інстит т е спериментальної патоло ії, он оло ії і радіобіоло ії ім. Р.Є.Кавець о о НАН У раїни

заявляє про намір передати в орендне орист вання на мовах типово о до овор на стро до
31.12.2013р. нежиле приміщення для розміщення офіс .

За альна площа приміщення 79,0 в. м. Вартість приміщення за незалежною оцін ою на 30.09.2011р.
341208,37 рн. Останній день прийом заяв — 10 робочий день після виход цьо о о олошення. Довід и про мови
оренди та перелі необхідних до ментів можна отримати за адресою: м. Київ, 03022, в л. Василь івсь а, б д. 45
або за тел. (044) 258-16-57.

Перелі
об'є тів ом нально о майна територіальної ромади міста

Києва, що пропон ються для передачі в оренд

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

№ п/п Назва об'є та Місцезнаходження об'є та

Балансо трим вач — Київсь а місь а психоневроло ічна лі арня № 2

1 нежитлове приміщення (металевий с лад) площею 10,12 в. м м. Київ, в л. Миропільсь а, 8

2 нежитлове приміщення (металевий с лад) площею 26,14 в. м м. Київ, в л. Миропільсь а, 8

3 нежитлове приміщення (металевий с лад) площею 31,24 в. м м. Київ, в л. Миропільсь а, 8

4 нежитлове приміщення (металевий с лад) площею 19,50 в. м м. Київ, в л. Миропільсь а, 8

5 нежитлове приміщення (металевий с лад) площею 17,80 в. м м. Київ, в л. Миропільсь а, 8

6 нежитлове приміщення (металевий с лад) площею 20,52 в. м м. Київ, в л. Миропільсь а, 8

7 нежитлове приміщення (металевий с лад) площею 42,00 в. м м. Київ, в л. Миропільсь а, 8

8 нежитлове приміщення (металевий с лад) площею 30,00 в. м м. Київ, в л. Миропільсь а, 8

Балансо трим вач — Київсь а місь а лінічна психоневроло ічна лі арня №1

9 Приміщення на цо ольном поверсі площею 185,00 в. м м. Київ, в л. Фр нзе, 103-а

Балансо трим вач — Київсь ий місь ий центр по нарах ванню та здійсненню соціальних виплат

10 Підвальне приміщення площею 31,30 в. м м. Київ, просп. Комарова, 7

11 Підвальне приміщення площею 31,30 в. м м. Київ, просп. Комарова, 7

12 Підвальне приміщення площею 14,90 в. м м. Київ, просп. Комарова, 7

13 Підвальне приміщення площею 14,90 в. м м. Київ, просп. Комарова, 7

14 Підвальне приміщення площею 528,00 в. м м. Київ, просп. Комарова, 7

Балансо трим вач — КП "Київсь а міcь а стоматоло ічна полі ліні а"

15
Приміщення на др ом поверсі площею 188,00 в. м

(в холі, біля центрально о вход в полі ліні )
м. Київ, в л. Пимонен а, 10-а

Балансо трим вач — Київсь а місь а лінічна лі арня № 14

16 Приміщення на першом поверсі полі лінічно о відділення площею 36,2 в. м м. Київ, в л. Зооло ічна, 3

Балансо трим вач — Київсь а місь а ст дентсь а полі ліні а

17 Підвальне приміщення площею 50,00 в. м м. Київ, в л. Політехнічна, 25/29

18 Напівпідвальне приміщення площею 77,00 в. м м. Київ, в л. Політехнічна, 25/29

Балансо трим вач — Київсь а місь а лінічна лі арня № 9

19 Підвальне приміщення площею 16,80 в. м (лі вальний орп с) м. Київ, в л. Ризь а, 1

20 Напівпідвальне приміщення площею 120,00 в. м (овочесховище) м. Київ. в л. Ризь а, 1

21 Напівпідвальне приміщення площею 48.00 в. м (інфе ційний орп с) м. Київ, в л. Ризь а, 1

22 Підвальне приміщення площею 36,00 в. м (лі вальний орп с) м. Київ, в л. Ризь а, 1

Балансо трим вач — Київсь а місь а дитяча лінічна лі арня № 1

23 Приміщення на першом поверсі оловно о орп с (хол) площею 5,00 в. м м. Київ, п л. Бо атирсь а, 30, орп с 1 літ. А

24 Приміщення на першом поверсі оловно о орп с (хол) площею 5,00 в. м м. Київ, в л. Бо атирсь а. 30, орп с 1 літ. А

25 Приміщення на першом поверсі оловно о орп с площею 6,94 в. м м. Київ, в л. Бо атирсь а. 30, орп с 1 літ. А

Балансо трим вач — Київсь а місь а лінічна лі арня № 8

26
Приміщення на першом поверсі лі вально о орп с (бло Г)

площею 227,00 в. м
м. Київ, в л. Кондратю а 8

Балансо трим вач — Ком нальне підприємство по ремонт і триманню мостів і шляхів м. Києва
"Київавтошляхміст"

27 О ремо стояча одноповерхова нежила б дівля площею 110,44 в. м
м. Київ, в л. Набережно-Печерсь а
доро а, 2

28 Приміщення (с лад РБД) площею 64,00 в. м
м. Київ, в л. Набережно-Печерсь а
доро а, 2

Баланс трим вач — Ком нальне підприємство "Шляхово-е спл атаційне правління по ремонт та триманню
автомобільних шляхів та спор д на них Голосіївсь о о район "

29 Приміщення на першом поверсі площею 74,00 в. м. м. Київ, пр. На и, 53

Балансо трим вач — Київсь ий місь ий поло овий б дино № 3

30 Приміщення на першом поверсі основно о орп с (хол) площею 5,00 в. м м. Київ, в л. Василя К чера, 7

Балансо трим вач — Дитяча лінічна лі арня № 4 Солом'янсь о о район

31 Приміщення на першом поверсі дитячо о стаціонар площею 17,0 в. м м. Київ, в л. Комарова, 3

32 Приміщення на першом поверсі дитячо о стаціонар площею 27,0 в. м м. Київ, в л. Комарова, 3

33 Приміщення на першом поверсі дитячо о стаціонар площею 12,80 в. м м. Київ. в л. Комарова, 3

34 Приміщення на третьом поверсі дитячої полі ліні и (хол) площею 17,0 в. м м. Київ, в л. Стражес а, 6 А

35 Приміщення площею 122,58 в. м м. Київ, пров. Ковальсь ий, 12

36 Приміщення площею 69,00 в. м м. Київ, пров. Ковальсь ий, 12

37 Приміщення площею 54,00 в. м м. Київ, пров. Ковальсь ий, 12

38 Підвальне приміщення площею 57,00 в. м м. Київ, пров. Ковальсь ий, 12

Балансо трим вач — Київсь а місь а лінічна лі арня № 4

39 Приміщення на першом поверсі лі вально о орп с площею 5,00 в. м м. Київ, в л. Солом'янсь а, 17

Балансо трим вач — КП "Київсь ий метрополітен"

40
Частина приміщення в підземном переході (вестиб ль № 1)

станції "А адеммістеч о" площею 5,25 в. м
м.Київ, станція метро "А адеммістеч о"

Балансо трим вач — КП "Київ інофільм"

41 Приміщення на першом поверсі площею 22,8 в. м м.Київ, в л. Вели а Китаївсь а, 83

42 Приміщення на др ом поверсі площею 53,8 в. м м.Киї'в, в л. Хар івсь е шосе, 168-Ж

43 Підвальне приміщення площею 130,4 в. м м.Київ, в л. Серафимовича, 15-а

Балансо трим вач — Київсь а місь а лінічна лі арня № 7

44 Підвальне приміщення оловно о орп с площею 52,31 в. м м. Київ, в л. Котельни ова, 95

45 Підвальне приміщення оловно о орп с площею 5,00 в. м м. Київ, в л. Котельни ова, 95

46 Приміщення на першом поверсі (полі лінічний орп с) площею 5,00 в. м м. Київ, в л. Котельни ова, 95

Балансо трим вач — А адемія м ніципально о правління

47 Металевий ан ар площею 1152,00 в. м м. Київ, в л. Бо атирсь а, 2 , орп с 1

48 Нежиле одноповерхове приміщення площею 36,00 в. м м. Київ, в л. Бо атирсь а, 2 , орп с 2

49 Нежиле одноповерхове приміщення площею 49,40 в. м м. Київ, в л. Бо атирсь а, 2 , орп с 3

Балансо трим вач — КП "Кінотеатр "За реб"

50 Цілісний майновий омпле с КП "Кінотеатр "За реб" м. Київ, пр-т. 40-річчя Жовтня, 116

Балансо трим вач — Клінічна лі арня № 15 Подільсь о о район м. Києва

51 Підвальне приміщення площею 160,00 в. м (хір р ічний орп с) м. Київ, в л. Г. С овороди, 2

52 Приміщення площею 286,00 в. м ( олишня пральня) м. Київ, в л. Г. С овороди, 2

53 Приміщення площею 260,00 в. м ( олишній харчобло ) м. Київ, в л. Г. С овороди, 2

54 Приміщення площею 261. ,00 в. м ( олишня амб латорія) м. Київ, в л. Червонофлотсь а, 7 (3-я лінія)

Балансо трим вач — Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце спл атація

55 нежитлове приміщення площею 26,4 в. м м.Київ, в л. Героїв Дніпра, 53 літер. А

56 нежитлове приміщення площею 281,2 в. м м.Київ, Мінсь е шосе, 8 літер. А

57 нежитлове приміщення площею 113,0 в. м м.Київ, в л. Мате Зал и, 6

58 нежитлове приміщення площею 94,0 в. м м.Київ, в л. Драйзера, 22 літер Б

59 нежитлове приміщення площею 418,7 в. м м.Київ, просп. Лісовий, 39 літер. А

60 нежитлове приміщення площею 28,7 в. м м..Київ, просп. Мая овсь о о, 15 літер. А

61 нежитлове приміщення площею 334,9 в. м м.Київ, в л. Мілютен а, 34 літер А

62 нежитлове приміщення площею 20,3 в. м м.Київ, в л. Каштанова, 9а літер. А

63 нежитлове приміщення площею 14,2 в. м м.Київ, б льв. Кольцова. 13 літер А

64 нежитлове приміщення площею 648,4 в. м м.Київ, в л. Зодчих, 50 літер А

65 нежитлове приміщення площею 33,8 в. м м.Київ, в л. Я ба Коласа, 15 а літер А

66 нежитлове приміщення площею 66,0 в. м м.Київ, в л. Воровсь о о, 35 літер Б

67 нежитлове приміщення площею 115,3 в. м м.Київ, пров. Геор іївсь ий, 9 літер В

68 нежитлове приміщення площею 56,6 в. м м.Київ, просп. Перемо и, 25А літер А

69 нежитлове приміщення площею 52,0 в. м м.Київ, просп. Перемо и, 17-23 літер А

70 нежитлове приміщення площею 58,2 в. м м.Київ, просп. Перемо и, 27 літер А

71 нежитлове приміщення площею 148,5 в. м м.Київ, в л. Сім'ї Хохлових, 1 літер А

72 нежитлове приміщення площею 314,6 в. м м.Київ, в л. Т полева, 16 літер А

73 нежитлове приміщення площею 84,5 в. м м.Київ, просп. Геор ія Гон адзе, 20 літер В

74 нежитлове приміщення: площею 71,0 в. м м.Київ, просп. Свободи, 26 літер Б

75 нежитлове приміщення площею 23,0 в. м м.Київ, в л. Юр івсь а, 42 б літер А

76 нежитлове приміщення площею 175,0 в. м м.Київ, в л. Греч а Маршала, 14 літер А

77 нежитлове приміщення площею 21,5 в. м м.Київ, просп. Пори а Василя, 13 літер Б

78 нежитлове приміщення площею 381,14 в. м м.Київ, в л. Оболонсь а, 21 літер А

79 нежитлове приміщення площею 71,2 в. м м. Київ, в л. Горь о о, 3 літер Б

80 нежитлове приміщення площею 382,0 в. м м. Київ, в л. Деміївсь а, 41 літер А

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД

По оризонталі: 1. варя и 4. с вайр 9. стопа 10. домен 12. пі а 14. со с 15. Конотоп 17. нар оз 18. слима 19. псі

21. чистилище 24. алі 27. аліон 29. снаряд 30. ап ста 31. а ра 33. реле 34. три о 35. фазан 36. пройма 37. ес імо

По верти алі: 2. р та 3. іпноз 5. Кронос 6. Арес 7. допін 8. пасі а 9. с арб 11. норма 13. онсилі м 15. озиро

16. площина 19. Пта 20. Ілі 22. і ана 23. флірт 25. орден 26. адреса 28. нар ом 29. стра с 32. Ар о 33. рамі

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

40,90 рн ..........на місяць ..........21,50 рн

122,70 рн ......на 3 місяці ..........64,50 рн

245,40 рн ......на 6 місяців ......129,00 рн

490,80 рн......на 12 місяців ......258,00 рн

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

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

Передплатні
ціни

Піль ова передплата
з достав ою азети
в поштов с ринь

10,90 рн ..........на місяць ............6,50 рн

32,70 рн ........на 3 місяці ..........19,50 рн

65,40 рн ........на 6 місяців ........39,00 рн

130,80 рн......на 12 місяців ........78,00 рн

Передплатні
ціни

Піль ова передплата
з достав ою азети
в поштов с ринь
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Спортивні новини

Футбол. “Динамо” відкриє футбольний сезон
матчем проти “Арсеналу”
4 березня 2012 ро “Динамо” зі рає свій перший матч на оновле-

ном НСК “Олімпійсь ий” з иївсь им “Арсеналом” рам ах першо о
т р весняної частини Чемпіонат У раїни. Це б де двадцять др е
дербі між столичними омандами. 18 разів динамівці здоб вали пере-
мо , ще 3 матчі б ло зі рано внічию. З найбільшим відривом “Дина-
мо” ви равало “Арсенала” 10 червня 2004 ро . Тоді з стріч завер-
шилася з рах н ом 1:6. Квит и на матч можна придбати в асах “Па-
лац Спорт ” (Спортивна пл., 1), а та ож в асах стадіон “Динамо”
(в л. Гр шевсь о о, 3) або через мереж Інтернет

Хокей. “Сокіл” переміг “Компаньон!Нафтогаз” 
у першому матчі плей!офф
У серед відб вся перший матч серії плей-офф чемпіонат ПХЛ за
часті иївсь о о “Со ола” та броварсь о о “Компаньон-Нафто аз ”.
Матч для столичних хо еїстів розпочався не д же вдало — вже до се-
редини першо о період ияни пост палися 0:2, і лише за 5 се нд до
інця цієї двадцятихвилин и їм вдалося с оротити відставання. Поча-
то др ої третини матч став для столичних равців більш вдалим —
Оле сандр Матвійч відновив рівнова , проте надалі хо еїсти “Ком-
паньон-Нафто аз ” ви лядали впевненішими, що дозволило їм за и-
н ти 2 шайби поспіль. Тож перед останнім періодом рах но на табло
б в 4:2 на ористь остей. А ось за лючном періоді все ардиналь-
но змінилося: за ин вши 4 шайби, на я і с перни не змі відповісти,
“со олята” спромо лися вирвати та важлив перемо . Остаточний
рах но матч 6:4 на ористь иївсь о о л б

Волейбол. Харківський “Локомотив” завершив
виступи у Кубку виклику
Хар івсь ий “Ло омотив” та і не змі віді ратися після виїзної по-

раз и проти варшавсь ої “Політехні и” (1:3) і пост пився на своєм
майданчи — 2:3. Перемі ши двох стартових партіях (25:22, 28:26),
хар ів’яни не змо ли розвин ти цей спіх і зазнали пораз и трьох на-
ст пних — (23:25, 23:25, 14:16). Та им чином, за с мою двох матчів
сильнішою виявилася “Політехні а”, і саме польсь ий л б продовжить
свої вист пи 1/2 фінал К б ви ли

Бокс. WBC дискваліфікувала Дерека Чісору
Всесвітня бо серсь а рада (WBC) дис валіфі вала британсь о о

бо сера Дере а Чісор за йо о поведін під час та після про рано о
бою з раїнцем Віталієм Клич ом. Та ож на равця б де на ладено
рошовий штраф, с ма я о о б де визначена пізніше.
Президент WBC Хосе С лейман зас див сі дії Дере а Чісори: “Ми

не можемо прийняти та поведін в бо сі і маємо намір застос ва-
ти штрафи та сан ції. С ма штраф визначиться після то о, я відб -
д ться сл хання за часті нашо о адво ата Стівена Беверлі. WBC та-
ож ви лючить Дере а Чісор з рейтин і о олосить про безстро ов
заборон на йо о часть в боях за тит л WBC. Ми пропон ємо Чісорі
пройти рс з онтролю над своїми емоціями, я ий, б демо сподіва-
тися, піде йом на ористь. Лише після цьо о питання про йо о дис-
валіфі ацію може б ти пере лян те”

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У серед національна збірна У ра-
їни провела свій перший матч
2012 році. С перни ом “синьо-жов-
тих” стала оманда Ізраїлю. Незва-
жаючи на с ладні по одні мови,
матч виявився д же рез льтатив-
ним — на двох с перни и забили 5
олів. Переможцем цьо о протисто-
яння стали вітчизняні ф тболісти,
я і тричі відзначилися воротах із-
раїльтян, продемонстр вавши при
цьом змістовн омандн р .

Незважаючи на те, що зустріч між збірними

України та Ізраїлю мала статус товариської, віт�

чизняний тренерський штаб підійшов до цього

матчу з усією серйозністю та відповідальністю.

“Сьогодні ми вийшли на фінішну пряму у підго�

товці до футбольного єврофоруму. Мені потрі�

бен результат, тому, спираючись на нього, я буду

формувати основний склад на майбутнє Євро, і

найменшою мірою я буду звертати увагу на пріз�

вища”,— заявив напередодні матчу головний

тренер української збірної Олег Блохін. Свої

слова він підтвердив основним складом, який

виглядав більш ніж бойовим. І хоча через різні

причини у матчі не брали участь Ярослав Ра�

кицький, Дмитро Чигринський та Андрій Шев�

ченко, решта футболістів була готова дати

справжній бій супернику.

Перед початком мало хто сподівався на високу

результативність у цьому матчі. В місті Петах�

Тикві, де проходила зустріч, напередодні погір�

шилися погодні умови, і дощ разом із сильним

вітром могли суттєво вплинути на гру. Але, по�

при примхи природи, матч розпочався на висо�

ких швидкостях, особливо приємно, що саме

українська команда задавала такий темп. Уже на

2�й хвилині підопічні Олега Блохіна могли ви�

йти уперед — Марко Девич виконав небезпеч�

ний простріл, проте ніхто із партнерів так і не

відгукнувся на цю передачу. З кожною хвилиною

українці збільшували тиск на ворота суперника,

і на 17�й хвилині ізраїльтяни змушені були роз�

починати з центру поля. Олег Гусєв майстерно

виконав пенальті, розвівши голкіпера і м’яч по

кутах. Забивши гол, наші футболісти трохи

зменшили пресинг, і гра дещо заспокоїлась. Ли�

ше під завісу першої половини зустрічі вітчизня�

ній збірній вдалася швидка контратака, яка за�

вершилась голом Євгена Коноплянки. Другий

тайм активніше розпочали господарі поля. І на

54�й хвилині вони здобули право пробивати пе�

нальті, який чітко реалізував Томер Хемед. Про�

те вже в наступній атаці українцям завдяки голу

“динамівця” Андрія Ярмоленка вдалося поліп�

шити результат до 3:1. А за дві хвилини рахунок у

матчі знову змінився — гравець збірної Ізраїлю

Бен Саар, отримавши точну передачу від партне�

ра, не сильним, але точним ударом зумів проби�

ти повз Андрія Диканя. Після цього гра дещо за�

спокоїлася — “синьо�жовті” почали діяти обе�

режніше в захисті і швидко перевели гру подалі

від своїх воріт. Матч закінчився перемогою на�

ших футболістів 3:2

Температура +5°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 97 %

Температура +6°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 96 %

Температура +6°С

Атм. тиск 739 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 97 %

Прогноз погоди на 2 березня 2012 року

По оризонталі: 1. давньор сь-

а назва с андинавів 4. посадовий

тит л для мирових с ддів, адво а-

тів в США, Вели обританії 9. ниж-

ня частина но и 10. особисте зе-

мельне володіння середньовічно о

феодала 12. різновидність дов о о

списа 14. рід а приправа до стра-

ви 15. місто в с мсь ій області 17.

стан шт чно о сн (мед.) 18. рав-

ли -павли 19. літера рець о о

алфавіт 21. місце, де д ші помер-

лих очищаються від ріхів 24. тит л

т рець их вельмож 27. вітрильний

війсь овий орабель XVI—XVII ст.

29. один із видів боєприпасів для

стрільби з армати 30. морсь а,

цвітна, вашена 31. парапсихо-

ло ії — поле, створюване біоло іч-

ними ор анізмами 33. пристрій

для зами ання або розми ання

еле трично о ланцю а 34. одя з

три отаж , я ий щільно обля ає ті-

ло 35. птах ряд рячих 36. виріз

для р и або р ава на одязі 37.

морозиво

По верти алі: 2. лі арсь а рос-

лина 3. сипляння шляхом навію-

вання та вплив на волю людини та-

ом стані 5. бать о Зевса (міф.)

6. бо війни (міф.) 7. стим лятори

(для спортсменів) 8. місце, де роз-

ставлено в ли и з бджолами

9. оштовності, роші, сховані в по-

таємном місці 11. денне завдання

робітни а 13. нарада лі арів для

визначення хара тер хвороби

15. щито оловно о бор , я ий

вист пає пів олом над чолом

16. поверхня, що має два виміри

(матем.) 19. бать о бо ів, по рови-

тель ремесел і мистецтв (є ип. міф.)

20. рі а в Росії, Китаї, впадає в Бал-

хаш 22. вели а дов охвоста ящір а

23. залицяння, о ет вання 25. а-

толиць а чернеча ор анізація з пев-

ним стат том 26. місце проживання

людини 28. народний омісар (іст.)

29. найбільший птах, я ий не може

літати 32. орабель Ясона (міф.)

33. итайсь і оноплі
Відповіді на росворд на 7-й стор.
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ОВНИ, життя наповнене армічними сюжетами, відч вається
дефіцит енер етичних сил. Правильно ор аніз йте працю та відпо-
чино , аби підтрим вати в армонії фізичне, психічне здоров’я, а -
тивіз ючи д шевний самоаналіз.
ТЕЛЬЦІ підійшли до межі, оли любовний амертон слід налаш-

т вати на новий лад, вдихн ти свіжий ч ттєвий імп льс взаєми-
ни. Дайте шанс обранцю проявити себе з най ращо о бо , не об-
різаючи йом рила до матичними моралями. Ви чарівні, харизма-
тичні, і я що є спільна ціль — це ч дово, завзято прям йте до неї.
БЛИЗНЯТА, дов ола наеле тризована атмосфера, що заважає

хвалювати правильні рішення, самореалізов ватися на ар’єрних
теренах. Сімейні, поб тові проблеми аменем висять на шиї, до-
ма т а, особисте життя зайшло в безвихідь, вима аючи арди-
нально о пере ляд .
РАКИ, пере ляньте і дос ональте власн філософію б ття, по-

старайтеся зба н ти існинний сенс персональної місії на цій Зем-
лі. Навіщо і заради о о ви живете, вчитеся, страждаєте, тр дите-
ся?.. До я о о ідеал пра нете?
ЛЕВИ, шанси зійти з обранцем на олімп Божественної Любові

висо і, але чи зможете там триматися, “зафі с ватися” в блажен-
ном танці під мелодію Небесної армонії?.. Звісно, та , але за
мови ма симальної самовіддачі, т т нічо о не слід жаліти: ні сер-
ця, ні тіла, ні аманця, до речі, матеріальні зна и ва и цін вати-
м ться д же висо о, ос іль и ви армічний боржни перед
оханою половин ою.
ДІВИ, стос н и з нав олишнім світом ся н ть льмінації, не пе-

ретворіться на а ресора, спо са діяти за принципом “розділяй і
владарюй” д же висо а, проте несе фатальні р йнації... Гармоній-
но впис йтеся вимо и реальності та йдіть в но з діловими,
шлюбними партнерами, а оловне, позб дьтеся з бних звичо .
ТЕРЕЗИ, тиждень наповнений армічними сценаріями, відч ття,

що ви “випали” із нинішньої реальності, — не плід хворобливих
фантазій, насправді дається шанс по іншом прожити я ісь давні
проблемні сит ації, але в новом варіанті з метою виправлення до-
п щених помило ...
СКОРПІОНИ, шеф вам більш ніж симпатиз є, оволодіти йо о

серцем, штовхн ти в обійми пристрасті тр днощів не с ладе, а ось
щодо матеріальних привілеїв, з властивим вам раціоналізмом пла-
нів не б д йте. Роман з пра тичним прицілом приречений на про-
вал.
СТРІЛЬЦІ, я що заб ти про робот , переб вати поряд з вами —

райсь а насолода, де пан є ніжність, романтичне тепло, затишо ,
одна ледарювати протипо азано, треба працювати та заробляти
роші. Втім, ар’єрний “ліфт” в ор давно з пинився, а професій-
на сфера стала мішенню нещадно о артобстріл .
КОЗОРОГИ, не смійте ні о о рити вати, “промивати міз и”,

від то о словесно о нап ття віє заземленим онсерватизмом. Ни-
ні "виш" — саме життя, що дає рамотні ро и (де ви самі собі
чень і наставни ), вихов є з вас витончено о психоло а, навчити-
ся підбирати люч до д ш людей, ле о знайомитися, спіл вати-
ся, всесторонньо пізнати за они б ття.
ВОДОЛІЇ, пле айте в серці жертовність та милосердя, тоді там

роз вітне д ховний сад, ар’єра піде в ор , ви станете любими і
бажаними. Таємним недр ам не мстіть, випалюйте з себе розжа-
реним залізом заздрість, р йнівні схильності, нехай ч же ба ат-
ство вас не ці авить, це заборонена зона. Я що вам хтось винен
чи зобов’язаний й нехт є виплач вати бор и (моральні, матеріаль-
ні), не зліться, та треба з армічних причин (до 14 вітня).
РИБИ, ви перейшли на новий вито д ховної еволюції, де нама ан-

ня позб тися по аних звичо та змінити себе на раще, стати впливо-
вими, сильними, презентабельними є ціл ом нормальним. Одна на
ле ий приз долі не розрахов йте, доведеться арно позма атися...

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  4 — 1 0  Б Е Р Е З Н Я

ранок день вечір

В Білій Церкві засяяли
"Зірки України"

У заході взяли участь більш ніж 1200 спортсме�

нів (600 танцювальних дуетів) з 60 клубів, що

представляли 14 регіонів України, а також спор�

тивні федерації Росії, Польщі, Молдови, Словач�

чини, Білорусі, Латвії та Литви.

З вітанням від президента ВГО “ВФТС”, на�

родного депутата України Бориса Дейча до при�

сутніх звернулася голова виконавчого комітету

Всеукраїнської громадської організації “Все�

українська федерація танцювального спорту”

Галина Самуйленко, в якому було відзначено,

що Біла Церква перетворилась на своєрідний

танцювальний центр України. Змагання такого

рівня тут проводяться вперше, тому підтримка

місцевої влади, зокрема Білоцерківської міської

адміністрації, була дуже важливою в організації

цього турніру. Разом з тим на змаганнях був

присутній заступник білоцерківського міського

голови Микола Антонюк, який пообіцяв, що в

майбутньому місцева влада буде всіляко спри�

яти розвитку такого потрібного турніру.

Спортивна частина змагань відкрилася висту�

пами спортсменів�початківців. Представники

суддівської колегії з різних країн високо оцінили

рівень підготовки підростаючого покоління укра�

їнських танцюристів. Слід зазначити, що в рам�

ках турніру “Зірки України” відбувся Кубок Укра�

їни серед Ювеналів І в Європейській програмі.

Переможцями цих змагань стала пара Дмитро

Чорній — Ірина Чуб з Миколаївської області. В

міжнародних рейтингових категоріях турніру бо�

ротьба за фінальне місце була дуже запеклою,

адже рівень представлених пар був достатньо ви�

соким. Так, кращими серед представлених укра�

їнських спортсменів в категорії “Молодь (Євро�

пейська програма)” стали учасники з Хмельниць�

кого Олександр Панчук та Юлія Сороката (фінал,

шосте місце). Серед “Молоді (Латиноамерикан�

ська програма)” відзначилися кияни Ярослав

Броварський та Єлизавета Гижко (фінал, п’яте

місце).

Після нагородження призерів змагань вражен�

нями від турніру з “Хрещатиком” поділилася го�

лова виконавчого комітету Всеукраїнської гро�

мадської організації “Всеукраїнська федерація

танцювального спорту” Галина Самуйленко:

“Свято спорту закінчилося, і дуже приємно, що

тренери, судді і спортсмени висловили бажання

неодмінно повернутися сюди знову. Будемо спо�

діватися, що завдяки таким заходам в Білій Церк�

ві зросте кількість бажаючих займатися танцю�

вальним спортом і вести здоровий спосіб життя.

Віримо, що в майбутньому всі змагання в цьому

місті будуть проходити на високому рівні і нести в

собі по�справжньому святкову атмосферу та ра�

дувати всіх любителів танцювального спорту”

Цей день в історії 2 березня

1923 - США вийшов др ом перший номер часопис Time
1949 - за інчився перший безпосад овий політ на літа нав оло

земної лі
1972 - з мис Канаверал (штат Флорида) напрям Юпітера

старт вав осмічний апарат «Піонер-10»
1983 - омпанії Sony, Philips і Polygram представили омпа т-дис і

про равач омпа т-дис ів

Збірна України розпочала футбольний
рік з перемоги
Національна дружина зіграла товариську зустріч із збірною Ізраїлю

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

18—19 люто о в Білій Цер ві в міс-
цевом спорт омпле сі “Олімпієць”
відб лися від риті міжнародні рей-
тин ові зма ання з танцювально о
спорт “Зір и У раїни”. Т рнір та о-
о рівня т т проводився вперше.
Спорт омпле с “Олімпієць” б в пе-
реповнений часни ами з сіх точ-
ів У раїни. Ор анізаторами зма ан-
ня вист пили Мiнiстерство освiти і
на и, молоді та спорт У раїни,
Всесвітня федерація танцювально о
спорт (WDSF), Все раїнсь а феде-
рація танцювально о спорт (ВФТС),
а та ож л б танцювально о спорт
“Роял-Данс”.

На Київщині відбулися престижні змагання з танцювального спорту

Т рнір "Зір и У раїни" збірав понад 1200 спортсменів з У раїни, Росії, Польщі, Молдови, Словаччини,
Білор сі, Латвії та Литви
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