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Житло стане 
більш доступним
Протягом двох�трьох тижнів будуть розроблені механізми участі 
у програмах будівництва житла для родин із середнім достатком
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

У мин лом році Київ по обся-
ах зведення житла перевер-
шив рівень ре ордно о 1987
ро , ввівши в е спл атацію
1,5 млн в. м. Днями пре-
м’єр-міністр У раїни Ми ола
Азаров спільно з оловою
КМДА Оле сандром Поповим
проінспе т вали хід б дівниц-
тва за про рамою “Дост пне
житло” на об’є тах заб дови
житлово о масив Позня и-2
Дарниць ом районі столиці.
Під час робочої поїзд и відб -
лася нарада, на я ій об ово-
рили підс м и б дівництва
дост пно о житла 2011 році
та плани на поточний рі .

За словами Миколи Азарова, найбільш

важливе питання, яке обговорювали на

нараді — як зробити так, щоб житло ста�

ло доступним для сімей з загальним рів�

нем прибутку 4–5 тисяч гривень на мі�

сяць. “Безперечно, квартира повинна

коштувати значно дешевше, ніж вона

коштує зараз. Для цього нам потрібно

знайти довгострокові кредитні ресурси,

щоб замість родини взяти цей ресурс і

віддати будівельникам для того, аби вони

могли побудувати житло. І найголовніше

завдання зараз — знайти цей фінансовий

ресурс. Також необхідно визначити,

скільки така родина може платити і про�

тягом якого періоду та під який відсоток

її кредитувати. До цієї роботи ми повин�

ні залучити ресурси держави і безпосе�

редньо місцевих органів влади. Також

мають підключатися державні та комер�

ційні банки, інвестори. Тобто цю проб�

лему потрібно вирішувати комплекс�

но”,— зазначив Микола Азаров.

За словами прем’єр�міністра, в ході на�

ради було напрацьовано багато ідей, тож

тепер потрібно в максимально короткі

строки (протягом двох�трьох тижнів) вті�

лити ці напрацювання у вигляді норма�

тивних документів. Цю роботу координу�

ватиме міністр регіонального розвитку,

будівництва та ЖКГ Анатолій Близнюк

разом із Секретаріатом Кабінету Мініс�

трів, і за зазначений період ці пропозиції

будуть внесені на розгляд уряду.

Також Микола Азаров наголосив, що

фінансування, закладене у держбюджеті

на програму “Доступне житло”, буде за�

безпечене у повному обсязі.

Обговорили на нараді і питання іпо�

течного кредитування. За словами глави

уряду, його рівень у поточному році по�

трібно збільшити вдвічі. Крім того, він

запропонував у всіх обласних центрах

визначити “акредитовані” будівельні

компанії, яким можна довіряти і які га�

рантовано завершать будівництво. Та�

кож прем’єр�міністр вважає за потрібне

якнайшвидше запровадити страхування

інвестиційних договорів у будівництві.

За словами Михайла Голиці, президен�

та холдингової компанії “Київміськбуд”,

органи влади і забудовники єдині у ба�

жанні не лише збільшити обсяги будів�

ництва, а й зменшити його собівартість,

адже потреба у житлі — вічна. “У 2011 ро�

ці наша компанія вперше взяла активну

участь у будівництві за програмою “До�

ступне житло”. За цією програмою ми

збудували 309 квартир на суму 180,4 млн

грн у Києві та 46 квартир на суму 15,07

млн грн в регіонах України, зокрема Пол�

таві, Севастополі, Житомирі та Бучі. У

цьому році ми плануємо збудувати у Ки�

єві 453 квартири в 9 житлових будин�

ках”,— розповів “Хрещатику” Михайло

Голиця.

Як зазначив “Хрещатику” Лев Пар�

цхаладзе, голова Ради директорів Кон�

федерації будівельників України, член

постійної комісії Київради з питань бю�

джету та соціально�економічного роз�

витку, після недавньої кризи, коли ри�

нок житла фактично був заморожений,

сьогодні у цій сфері відбувається поміт�

не пожвавлення. Особливим попитом

користується житло економ�класу, яке

має більш скромне планування і відпо�

відно коштує дешевше. У зведенні тако�

го житла зацікавлені і приватні буді�

вельні компанії.

Для подальшого розвитку такого бу�

дівництва та пожвавлення ринку, за сло�

вами Лева Парцхаладзе, необхідні від�

повідні кроки з боку уряду. Зокрема, ак�

тивізація діяльності щодо пільгового

кредитування та компенсації відсотків

за кредитами

Юрій ДМИТРУК: 
"Питання МАФів, безперечно, буде
вирішено на користь киян" 
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Білорусь не вводить обмежень 
на українську продукцію 
Про це заявили в департаменті ветеринарно о і
продовольчо о на ляд Мінсіль осппрод Білор сі.
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Cтолична влада покладе край
зловживанням, які пов’язані 
з організацією харчування дітей 
у навчальних закладах 

Для столичних за ладів освіти розроблять
ніфі ований перелі прод тів харч вання та їх
я існих по азни ів, за я ими б д ть за пов ватися
харчі для ш іл та дитсад ів.
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У номері

Новини

Доходи держбюджету склали 
172,2 млн грн
Доходи державно о бюджет в частині оштів, що

передаються до ньо о з місцевих бюджетів, с лали
на 5 березня 2012 ро 172,2 млн рн або 60,6%
розпис на січень-березень 2012 р. Про це пові-
домляє прес-сл жба Держ азначейства У раїни.
Від риті аси н вання для здійснення видат ів за-
ально о фонд держбюджет в частині міжбюджет-
них трансфертів на с м 16 млрд 255,5 млн рн, що
становить 67,6% розпис на січень-березень. Зо -
рема дотація вирівнювання перерахована в с мі 8
млрд 672,2 млн рн, що становить 67,2% розпис .
Із за ально о фонд державно о бюджет місцевим
бюджетам перераховано с бвенцій на здійснення
державних про рам соціально о захист населення
на с м 7 млрд 277,7 млн рн або 65,9%

В Україні продовжує зростати 
видобуток вугілля
Коле тиви в ледоб вних підприємств У раїни

працюють з переви онанням план й стабільно
збільш ють обся и видоб т в ілля. Я повідомляє
прес-сл жба Міністерства енер ети и та в ільної
промисловості, за січень-лютий в ільними підпри-
ємствами видоб то 14 020,2 тис. тонн в ілля, що на
2 612,3 тис. тонн (на 22,9%) перевищ є плановий
по азни і на 942, 4 тис. тонн (на 7,2%) більше, ніж
за анало ічний період 2011 ро

Транспорт у Києві курсуватиме 
з інтервалом у 7 хвилин
Незабаром інтервал р х автоб сів і тролейб сів в

столиці може с оротитися до 6—7 хвилин замість
нинішніх 15—18. Це стане можливим завдя и онов-
ленню пар ромадсь о о транспорт . Про це в
прямом ефірі теле анал “Київ” заявив начальни
ГУ транспорт та зв’яз КМДА Єв ен Водовозов.
“Цей рі — рі значних реформ транспортній сис-
темі Києва. Ми підійшли до реалізації двох важливих
од, одна з них з ЄБРР, я а забезпечить постав

202 тролейб сів і 185 автоб сів, інша — на придбан-
ня 77 тролейб сів надвели ої міст ості. Уже сьо одні
перша партія автоб сів і тролейб сів (близь о 100
одиниць) вийде на лінії. Ми хочемо зробити та , щоб
інтервал р х на сіх маршр тах с оротився з
15—18 хвилин до 6—7 хвилин”,— під реслив він.
Єв ен Водовозов та ож додав, що вели ими в ли-
цями міста повинні р хатися тіль и вели і автоб си,
а малень і маршр т и мають лишитися я ості спо-
л чної лан и на територіях мі рорайонів — там, де
необхідні підвезення до метро або до за альномісь-
о о ромадсь о о транспорт

НБУ: валюта населення повинна
працювати на економіку
Національний бан вважає валютні облі ації вн т-

рішніх державних пози для населення надзвичайно
перспе тивним інстр ментом для раїнсь о о фі-
нансово о рин . Про це заявив дире тор Департа-
мент з правління валютним резервом та здійс-
нення операцій на від ритом рин НБУ Оле сандр
Д бихвіст. “За станом на 1 люто о 2012 валютні
бан івсь і в лади фізичних осіб ( доларовом е ві-
валенті) в У раїні становлять 18,8 млрд доларів
США, а обся отів ової валюти поза бан ами — ще
більше”,— відзначив Д бихвіст. “Ці ошти повинні
працювати на бла о е ономі и У раїни, і валютні
ОВДП здатні привабити значн їх частин ”,— за ва-
жив він і додав, що вип с валютних ОВДП дасть
змо зал чити значні ошти в е ономі , зменшити
вартість валютних запозичень та сприятиме роз-
вит всьо о фондово о рин У раїни
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Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Нова стр т ра онтролюватиме право-
мірність дій басейні річ и Дніпро. Від-
ривали оновлене приміщення станови
Генеральний про рор У раїни Ві тор
Пшон а, олова КМДА Оле сандр Попов
та бернатор Київсь ої області Анатолій
Присяжню .

Дніпровська екологічна прокуратура слідкуватиме за

дотриманням природоохоронного законодавства у ба�

сейні Дніпра. Йдеться про контроль стічних вод, які

підприємці скидають у річку, та її водосховища, обме�

ження господарської діяльності у водоохоронних зонах,

нагляд за безпекою причалів, набережних та інших річ�

кових споруд.

“На прибережних територіях Дніпра є факти неза�

конного будівництва, браконьєрства, знищення зеле�

них насаджень, а забруднення води створює серйозну

небезпеку для здоров’я 30 мільйонів громадян, які спо�

живають дніпровську воду. Тому органи прокуратури не

можуть залишатися осторонь цієї проблеми. 2012 рік

повинен стати роком тісної співпраці прокурорів всіх

областей України заради зміцнення законності у на�

прямку збереження Дніпра”,— звернувся до колег Вік�

тор Пшонка.

Окрім того, він наголосив на важливості співпраці з

київською міською владою. Віктор Пшонка перекона�

ний, що така співпраця вже налагоджена, адже захист

екології та покращення умов проживання — пріори�

тетні завдання для КМДА. “Наприкінці минулого ро�

ку ми ухвалили Стратегію розвитку Києва до 2025 ро�

ку. Готуючи цей документ, ми аналізували стан справ в

усіх галузях міста. Ключовим показником став рівень

життя людей, який, окрім іншого, передбачає захист

екології та забезпечення киян чистою питною водою.

Тому відкриття Дніпровської екологічної прокурату�

ри — це дуже важлива подія для нас. Адже чистий

Дніпро в інтересах кожного киянина”,— підкреслив

голова КМДА.

Голова КОДА Анатолій Присяжнюк відзначив швид�

кість і якість виконаної роботи. “Ми стали свідками то�

го, як оперативно втілюються в життя доручення Пре�

зидента. Лише чотири місяці тому глава держави дав до�

ручення створити Дніпровську екологічну прокуратуру,

а сьогодні ми знаходимося у чудовому приміщенні, де

повністю укомплектовані штати і робота вже розпоча�

та”,— зазначив пан Присяжнюк.

Нагадаємо, що Дніпровська екологічна прокуратура

запрацювала на вулиці Ісаакяна, 17, що у Шевченків�

ському районі. Старе приміщення за три місяці пере�

творили на сучасну установу, обладнану за новітніми

стандартами. Начальник Державного будівельного ком�

бінату Управління справами Верховної Ради Віктор

Анін вручив керівнику новоствореної прокуратури

Олександру Галкіну символічний золотий ключ. “Ми

самостійно проектували та реконструювали приміщен�

ня. Будувати було дуже важко, тому що працювали у зи�

мовий період. Дякуючи КМДА, у нас не було жодних

проблем з підключенням до міських каналізаційних та

тепломереж”,— зазначив Віктор Анін

Прем’єр-міністр У раїни Ми ола Азаров спільно з оловою КМДА Оле сандром Поповим
проінспе т вали хід зведення б дин ів за про рамою "Дост пне житло"
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З початку року в Києві демонтовано 
235 рекламних конструкцій
З почат ро в Києві демонтовано 235 ре ламних онстр цій, я і

б ли встановлені без дозволів. Серед них 105 вивісо , 39 щитів на фа-
садах б дин ів, 28 тимчасових виносних онстр цій, 6 ре ламних щи-
тів, я і стоять о ремо, 4 онстр ції на дахах б дин ів, 2 лайтпостери,
а та ож 45 ре ламних засобів інших видів. “Концепція розвит зов-
нішньої ре лами передбачає зменшення іль ості носіїв, особливо
центральній історичній частині міста. Де іль а попередніх ро ів про це
йшли розмови, одна число ре ламних засобів столиці тіль и збіль-
ш валося. Натомість місь а адміністрація на чолі з Оле сандром По-
повим доводить свої справи до інця. Київ позбавиться надмірної іль-
ості ре лами, я ми про це неодноразово заявляли”,— на олосив за-
ст пни олови КМДА Оле сандр П занов

Cтолична влада покладе край зловживанням,
які пов’язані з організацією харчування дітей 
у навчальних закладах
Для столичних за ладів освіти розроблять ніфі ований перелі про-

д тів харч вання та їх я існих по азни ів, за я ими б д ть за пов -
ватися харчі для ш іл та дитсад ів. Про це під час розширено о засі-
дання Коле ії КМДА повідомив Р слан Крамарен о, заст пни олови
КМДА.
“За підс м ами проведених перевіро навчальних за ладів Києва

виявлено ряд пор шень, пов’язаних з ор анізацією харч вання
ш олах і дитсад ах. Першочер ово це стос ється процед р за пі-
вель прод тів харч вання. Зафі совано фа ти завищення цін че-
рез висо і націн и та безліч посередни ів, непрозорі он рсні тор-
и. Зо рема, дея их випад ах ціни на прод ти завищені на
20—40%, а дея их — і на 70—80%. Зловживання цій сфері та-
ож напрям пов’язані з відс тністю ніфі овано о перелі прод -
тів, я і повинні за пов ватися за ладами освіти. Саме том необ-
хідно створити та ий перелі прод тів та їх я існих по азни ів.
Крім то о, потрібно втр титися цю сит ацію дисциплінарно. Голо-
ви районів повинні вжити відповідних заходів до профільних за-
ст пни ів, начальни ів районних освітніх правлінь, ерівни ів ос-
вітніх станов та ом нальних підприємств, я і безпосередньо
здійснюють за півлі, та взяти це питання під особистий онтроль”,
— під реслив Р слан Крамарен о
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Міська влада привітала 
працівниць ОСН з 8 Березня
Ці жінки, мов на передовій, вирішують проблеми киян
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Учора олова КМДА Оле -
сандр Попов привітав жі-
но , я і працюють в ор а-
нах самоор анізації насе-
лення (ОСН) з Міжнарод-
ним жіночим днем. Він по-
бажав цій особливій ате-
орії населення столиці сі-
мейно о бла опол ччя та
висо их дося нень в їх
ромадсь ій діяльності.
Крім то о, Оле сандр По-
пов за ли ав столичні
ОСНи вносити свої пропо-
зиції щодо бла о строю та
озеленення міста напере-
додні Євро-2012.

“Ці жінки — особлива категорія,

яка представляє найсильнішу владу —

владу громади в нашій країні, у нашо�

му місті. Вони, мов на передовій, ви�

рішують нагальні проблеми киян, і

через це їм часто доводиться вступати

в непрості бюрократичні конфлік�

ти,— сказав Олександр Попов.— То�

му, перш за все, я хотів би подякувати

вам за активну громадську позицію,

за відстоювання наших спільних інте�

ресів і бажання зробити життя у сто�

лиці кращим. Я абсолютно перекона�

ний, що позитивних результатів на�

шої співпраці з кожним роком буде

все більше”.

Представниці ОСН подякували

міській владі за підтримку та розу�

міння проблем киян. “Від імені мо�

лодого покоління, яке нині залуча�

ється до роботи в ОСНи у Києві, дя�

куємо вам за підтримку органів са�

моорганізації населення та сприян�

ня їх розвитку”, — звернулася до го�

лови КМДА Світлана Крупчан, ке�

рівник ОСН “КМ “Сирець�1”, що в

Шевченківському районі столиці.

Також Олександр Попов закликав

представників ОСН звертатися до

міської влади з пропозиціями щодо

благоустрою та озеленення території

міста. “Навесні в Києві ми плануємо

висадити багато квітів та зелених на�

саджень, але хотілося б, щоб ця кра�

са була не лише в центральній части�

ні міста, а й у ваших дворах. Тому

звертайтеся до нас зі своїми пропо�

зиціями, спільними зусиллями влади

та громади ми зможемо повернути

місту статус найзеленішої столиці

Європи, — наголосив Олександр

Попов. — З кожним роком ми плану�

ємо збільшувати обсяги робіт з бла�

гоустрою, тому разом з мешканцями

своїх мікрорайонів активно долучай�

теся до роботи”

Місто сприятиме вирішенню проблем
медичної галузі
Дитячій поліклініці № 1 обіцяють допомогти з ремонтом 
та владнати кадрове питання

Ця поліклініка у Дніпровському

районі одна із перших, яка запра�

цювала ще в 80�х роках минулого

століття. Зараз у ній обслуговуєть�

ся 26 тис. дітей та їй підпорядкова�

но три амбулаторії сімейної меди�

цини. Але сама будівля медичного

закладу стара і потребує ремонту.

Саме через тріщини у фасадах та

аварійний стан температура примі�

щення взимку не відповідала нор�

мам. “У 2008 році нам пообіцяли

плановий ремонт, ми розробили

відповідний проект, але із необхід�

ної суми було виділено лише час�

тину коштів. Їх вистачило на замі�

ну вікон на двох поверхах, що сут�

тєво ситуацію не покращило”, —

розповів “Хрещатику” головний

лікар Дитячої поліклініки № 1

Дніпровського району Сергій

Скрипка.

Почувши про основну проблему

цього медзакладу, очільник міста

пообіцяв, що питання буде виріше�

но. “Про які зміни можна говори�

ти, якщо у нас хворі діти змушені

чекати прийому лікаря в примі�

щенні, де температура 12 градусів,

— зауважив Олександр Попов.—

Вирішуючи проблеми галузі, ми

повинні виходити з реального ста�

ну речей. Будівля поліклініки в

аварійному стані, а значить, її по�

трібно терміново ремонтувати”.

Крім того, медики наголосили,

що їм не вистачає вузькопрофіль�

них лікарів та педіатрів. “У нас на

32 дільниці працює 22 педіатри,

тож ми десь на 65% забезпечені

кадрами, тому педіатрам доводить�

ся обслуговувати дві, а то й три

дільниці”, — відзначив головний

лікар. Про нестачу медпрацівників

наголошують і батьки. “Колектив

тут хороший, але не вистачає вузь�

копрофільних спеціалістів. Інколи

нам доводилося звертатися до полі�

клініки іншого району”, — каже

Вадим Ромнір, діти якого обслуго�

вуються в поліклініці. В той же час

поліклініка дуже популярна серед

маленьких мешканців району, адже

у ній працює сімейний оздоровчий

комплекс з двома басейнами.

Олександр Попов пообіцяв бать�

кам та лікарям, що питання кадро�

вого забезпечення у медзакладі бу�

де вирішено. “Вітчизняні педіатри

мають високий професійний рі�

вень, і ми повинні сприяти розвит�

ку цієї галузі, адже це передусім

здоров’я та розвиток наших дітей”,

— відзначив Олександр Попов

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Протя ом зими до місь о о call-центр та й особисто
до олови КМДА Оле сандра Попова часто надходили
с ар и щодо недотримання температ рно о режим в
Дитячій полі лініці № 1 Дніпровсь о о район . Тож
Оле сандр Попов проінспе т вав медичний за лад, по-
спіл вався з лі арями, малень ими пацієнтами та їх
бать ами.

Райони попрацювали на четвірку 
з мінусом
У мерії підбили підсумки діяльності РДА за минулий рік
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Днями на розширеном засіданні
Коле ії КМДА за часті олови КМДА
Оле сандра Попова, ерівни ів про-
фільних відомств та станов, а та-
ож олів районних адміністрацій
підбили підс м и діяльності РДА за
мин лий рі . На засіданні та ож об-
оворили позиції міста в міжнарод-
них рейтин ах.

За результатами, які були оприлюднені під час за�

сідання Колегії, перше місце у рейтингу діяльності

районних в місті Києві державних адміністрацій за

2011 рік посів Шевченківський район, на друго�

му — Печерський. В аутсайдерах — Святошинський

та Деснянський райони, які зайняли 9 та 10 місця

відповідно. Крім того, значно погіршив свої показ�

ники Солом’янський район, опустившись на дві

позиції — з шостого на восьме місце. Золоту середи�

ну займають Подільський, Голосіївський, Дарниць�

кий, Оболонський та Дніпровський райони, поді�

ливши між собою 3–7 позиції.

За словами голови КМДА Олександра Попо�

ва, роботу районів у минулому році можна оці�

нити на четвірку з мінусом, і це є справді пози�

тивним результатом порівняно з іншими рока�

ми. “Ці показники є справді хорошими та дають

нам надію, що Київ як єдина команда у 2012 ро�

ці матиме ще кращий результат. Ми розуміємо,

що всі райони стартували з різних позицій, од�

нак ті голови районних адміністрацій, де ситу�

ація на сьогодні не найкраща, повинні працюва�

ти ще активніше, ніж ті, хто наразі знаходиться

на перших позиціях. Для цього і запровадили та�

ку систему конкуренції між районами. Зі свого

боку ми готові допомагати районам всім, чим

можемо, адже це наша спільна справа”, — зазна�

чив Олександр Попов.

Райони�аутсайдери у десятиденний термін мають

розробити та подати програму антикризових захо�

дів. Заступник голови КМДА Руслан Крамаренко

також запропонував долучити до цієї роботи за�

ступників голів тих районів, які посіли перші місця.

Також голова КМДА відзначив, що у 2012 році

столиця має розпочати реалізацію широкомасш�

табних інвестиційних проектів, завдяки яким про�

тягом декількох років в економіку столиці буде ін�

вестовано мільярди доларів. Саме тому Олександр

Попов пропонує в подальшій оцінці роботи, в тому

числі і районних адміністрацій, внести додаткові

показники, які б характеризували обсяг інвестицій�

ної діяльності та реалізації малих проектів.

“Хочу підкреслити, що місто рухається не хао�

тично, а за чітко визначеними пріоритетами, які

прописані та затверджені у Стратегії розвитку Ки�

єва до 2025 року. І першочерговим для нас є питан�

ня інвестиційної діяльності, що дозволить інтен�

сивно розвивати столицю. Однак питання розвитку

малого та середнього бізнесу — це питання, де голо�

ви районів та профільні управління мають дуже

ефективно працювати”, — наголосив Олександр

Попов.

За інформацією Держкомстату, Київ посів перше

місце у рейтингу діяльності регіонів за 2011 рік. При

цьому, за словами Олександра Попова, статистика

показала не лише досягнення, але й певні недоліки,

над вирішенням яких потрібно працювати.

Однак це не єдине досягнення міста за минулий

рік. Так, Київ займає 58�ме місце в інвестиційному

рейтингу та рейтингу оцінки бізнес�середовища.

Крім того, столиця посідає 56 місце серед ста най�

більш шанованих міст світу, випередивши Шанхай

та Дубаї. На жаль, зовсім інша ситуація стосовно

рейтингу оцінки якості життя — тут столиця Укра�

їни на 161�му місці.

“Київ має тенденцію до покращення іміджу та

користується світовою довірою щодо його позитив�

них перспектив. Недостатньо хороша в нас ситуація

стосовно якості життя. І коли ми формували план

стратегічного розвитку, то констатували той факт,

що значно відстали у цьому питанні від інших кра�

їн. Тож ми ставимо собі за мету активізувати діяль�

ність щодо підняття рівня якості життя в місті. Од�

ним з основних завдань столичної влади на 2012 рік

є посилення та стабілізація соціального захисту ки�

ян”, — зауважив Олександр Попов

Що потрібно змінити у столиці 
на думку киян

Кожен з нас хотів би жити в ідеальном б дин чи мі рорайоні.
Одна наблизитись до цьо о ідеал не та просто. Ймовірно, що всі
ми можемо с ласти доволі дов ий списо проблем, з я ими дово-
диться сти атися пересічном иянин . Проте змінити все й одра-
з доволі с ладно. Саме том постає необхідність фо с ватися на
певних проблемах або р пі проблем, що є найбільш а т альними
на сьо одні. Виділити основні моменти, на я і варто зверн ти ва-
, допома ають, зо рема, соціоло ічні опит вання.
КП “Столиця” в листопаді- р дні провело опит вання ромадсь ої

д м и меш анців міста, що стос валося оцін и сит ації життя в Ки-
єві та пов’язаних із цим проблем. Б ло опитано більше 2000 меш-
анців з сіх районів столиці. За інформацією дире тора КП О са-
ни К знецової, проблемою першо о план виявилась сит ація з са-
нітарним станом б дин ів та під’їздів, а та ож зовнішній ви ляд їх
фасадів. У порівнянні з рез льтатами мин лорічних досліджень, си-
т ація дещо по ращилася, ос іль и проблеми, пов’язані із дорож-
нім по риттям та вели ою іль істю сміття, більшою мірою виріше-
ні. А т альною проблемою ияни вважають облашт вання приб -
дин ових територій. Я по аз ють попередні дослідження, та а
проблема існ є вже не перший рі : відс тність стояно і, я наслі-
до , поширене стихійне пар вання, спричиняли ба ато незр чнос-
тей для жителів міста. Третьою залишається проблема недостат-
ньої іль ості дитячих майданчи ів

Голова КМДА Оле сандр Попов привітав жіно , я і працюють в ор анах самоор анізації населення
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Відповіді на росворд
По оризонталі: 1. само он 5. раф 7. мир 8. до тор 10. тест 11. волон-

тер 14. пепл м 16. риндза 18. м рашни 19. тре 21. т рист 22. пат 23. ди-
ня 24. мереж а
По верти алі: 1. самовар 2. м р 3. едонізм 4. на леп 5. рот 6.флот 9. ре -

лан 12. ланцет 13. реда тор 15. ма ітра 17. а тизм 19. твід 20. ля 22. паж



Рішення Київради

Ділові новини

Штрафи за незаконні 
проблискові маячки 
зростуть в 50 разів

Президент У раїни підписав
За он № 4082-VI “Про внесення
змін до Коде с У раїни про ад-
міністративні правопор шення
щодо посилення відповідально-
сті за пор шення поряд вста-
новлення і ви ористання спеці-
альних світлових або зв ових
си нальних пристроїв”, що с т-
тєво збільш є штрафи за подібні
пор шення. Штрафи за пор -
шення поряд встановлення і
ви ористання спеціальних зв -
ових і світлових си нальних
приладів на автомобілях збіль-
шені в 50 разів. Вони становити-
м ть від 2500 до 3000 неоподат-
ов ваних мінім мів доходів ро-
мадян з обов’яз овою онфіс а-
цією світлових або зв ових си -

нальних пристроїв. Підставою
для тимчасово о затримання во-
дія є адміністративне пор шення
вимо за онодавства щодо вста-
новлення і ви ористання спец-
пристроїв. Крім то о, працівни
ДАІ разі тимчасово о затри-
мання транспортно о засоб
має право забороняти йо о е с-
пл атацію до демонтаж спеці-
альних пристроїв

Проект газової угоди 
передбачає зниження ціни
на 10 %
ВАТ “Газпром” передав НАК

“Нафто аз У раїни” прое т а-
зової оди, я ий передбачає
зниження ціни на аз на 10 %.
Про це заявив прем’єр-міністр
У раїни Ми ола Азаров. “Коли в
нашій раїні переб вав із візи-
том олова Держд ми Нариш-

ін, він передав нам прое т о-
ди, в я ом передбачалося та-
ож зниження ціни аз на 10 %.
Керівництво омпанії “Нафто-
аз” наразі займається прове-
денням пере оворів з “Газпро-
мом” із цьо о питання”,— напи-
сав Ми ола Азаров на своїй
сторінці в соцмережі Facebook.
Прем’єр на адав, що ВАТ “Газ-
пром” же знизив іль ом євро-
пейсь им омпаніям цін на аз
на 10 %

У Києві продають 
більше квартир

За лютий поточно о ро по 10
адміністративних районах Києва
б ло ладено 1013 од пів-
лі/продаж вартир на вторинно-
м рин і 698 продано в недоб -
дованих б дин ах. Ма симальна
іль ість од (70 %) припадає на

вартири до $ 100 тис., 22 % в ці-
новій ате орії від $ 100 до 200
тис. і 8 % — ате орії понад
$ 200 тис. При цьом найдешев-
шим залишався Дарниць ий
район, із середнім по азни ом
$ 1418/ в. м на вторинном рин-

($ 1283/ в. м на первинном ).
Найдорожчим залишається Пе-
черсь ий район, де середня ціна
продаж с лала $ 2987/ в. м на
вторинном рин ($ 2550/ в. м
на первинном ).
На адаємо, за підс м ами січ-

ня на вторинном рин житла
Києва б ло продано 633 варти-
ри, на первинном рин — 314

Грузія передала 
Україні три перших 
електровози
У рам ах підписано о в жовтні

мин ло о ро до овор ДП

“У рзалізничпостач” та а ціонер-
ним товариством “Еле тровозо-
строітель” на постав 110 ма іс-
тральних вантажних еле тровозів
Гр зія передала У раїні три пер-
ших еле тровози. По оджений
рафі постав и еле тровозів в
У раїн ви лядає та им чином:
перші 24 еле тровози б д ть по-
ставлені в 2012 році; 30 —
2013 р., 16 — 2014-м і 10 —
2016 р. “У рзалізниця” повідом-
ляє, що нова техні а о питься за
8-9 ро ів

Білорусь не вводить 
обмежень на українську
продукцію
Про це заявили в департамен-

ті ветеринарно о і продовольчо-
о на ляд Мінсіль осппрод Бі-
лор сі. “У зв’яз з появою в ЗМІ
повідомлень про введення з 5

березня 2012 ро білор сь ою
стороною відповідної заборони
на імпорт раїнсь ої прод ції
департамент інформ є, що між
раїнсь ою та білор сь ою сто-

ронами нала оджений онстр -
тивний діало , проводиться об-
мін інформацією, і в робочом
поряд оперативно роз ляда-
ються питання, я і ви ли али пі-
дозри Держветфітосл жби
У раїни”,— заявили в департа-
менті ветпроднадзора Мінсіль-
осппрод . Там під реслили, що
“білор сь а сторона має намір
знайти взаємороз міння з ра-
їнсь ою стороною без введення
відповідних обмеж вальних захо-
дів”. На адаємо, Держветфіто-
сл жба У раїни з 1 березня 2012
ро тимчасово приз пинила
ввезення на територію У раїни
моло а і молочних прод тів з Бі-
лор сі

Рішення Київради від 26.01.2012 № 41/7378 “Про надання дозволу на роз�
роблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству
з обмеженою відповідальністю “ДІА�КОНТ І КО” на вул. Круглоуніверситет�
ській, 22 в Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
гаражів”

Київрада розглянула клопотання ТОВ “ДІА�КОНТ І КО” і вирішила на�

дати цьому підприємству дозвіл на розроблення проекту землеустрою. Мо�

ва йде про земельну ділянку площею 0,051 га, що знаходиться на вул. Круг�

лоуніверситетській, 22 в Печерському районі столиці. Згідно з клопотан�

ням, “ДІА�КОНТ І КО” планує взяти в короткострокову оренду земельну

ділянку на 5 років для експлуатації та обслуговування гаражів. ТОВ “ДІА�

КОНТ І КО” потрібно оформити відповідну документацію, зокрема отри�

мати вихідні дані на розроблення проекту землеустрою у Головному управ�

лінні земельних ресурсів. Контроль за виконанням цього рішення покладе�

но на постійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобуду�

вання та архітектури

Розпорядження КМДА від 10.02.2012 № 225 “Про організаційні питання
щодо виконання Міської цільової програми розвитку електронного урядування
в місті Києві на 2012�2014 роки”.

Одним із аспектів прийнятої минулого року Стратегії розвитку Києва до

2015 року є реалізація проекту “Електронний уряд”, в рамках якого затвер�

джена міська програма електронного урядування. Для ефективного вико�

нання документу голова КМДА Олександр Попов підписав розпорядження

“Про організаційні питання щодо виконання Міської цільової програми

розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012�2014 роки”. Зокре�

ма Головному фінансовому управлінню при формуванні бюджету на 2012�й

та наступні роки потрібно передбачити кошти, необхідні для реалізації

Міської цільової програми розвитку електронного урядування в Києві. Пе�

редбачено також затвердити план заходів щодо реалізації згаданої програ�

ми: підготувати бюджетні запити, закріпити за КП “Інформатика” примі�

щення для центру розвитку електронного урядування, створити робочі гру�

пи, розробити та впровадити спеціальні електронні системи тощо. Кон�

троль за виконанням цього розпорядження покладено на заступників голо�

ви КМДА згідно з розподілом обов’язків. Зазначимо, що реалізація цієї

програми дозволить значно спростити та пришвидшити процедуру доку�

ментообігу. Система електронного урядування має сприяти прозорості й

ефективності прийняття рішень

Розпорядження КМДА

Економічні реформи
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 6 березня 2012 року

Економічний ефект 
від Євро�2012
Експерти прогнозують в Україні пожвавлення розвитку 
бізнес�сектору та якісно новий сервіс

Покращення іміджу
Завдяки проведенню Євро�2012

Україна отримає промоцію успішної

держави. У цьому переконаний за�

ступник голови Нацагентства Євро�

2012 Валерій Жалдак. “Під час турні�

ру світова увага — а це 4,5 мільярда

телеглядачів і 1 мільйон вболіваль�

ників — буде прикута до України та

Польщі. А під час континентальної

першості світові медіа розповідати�

муть не лише про футбол, а й про на�

шу державу. Важливо також, що за�

вдяки Євро Україна вперше вийшла

на європейський та світовий ринок

промоції власного туристичного по�

тенціалу”,— зазначив пан Жалдак.

Нагадаємо, що промо�ролики

України “Switch on Ukraine”, “High

time too see Ukraine” вже переглянуло

2,5 мільярда глядачів на каналах

CNN, BBC, Euronews, FOX, SkyNews.

Валерій Жалдак переконаний, що

українці отримають від чемпіонату

чимало переваг. Перш за все йдеться

про сучасні стадіони, модернізовані

аеропорти, готелі, ресторани, відре�

монтовані дороги, новий рівень сер�

вісу.

Від стадіонів та аеропортів
чекають прибутків

Водночас експерти зауважують,

що не варто недооцінювати майбут�

ніх економічних перспектив держа�

ви після проведеного чемпіонату.

Приміром, директор проекту Кон�

сультування та створення управлін�

ських потужностей до Євро�2012

Матіас Брандт порівнює модернізо�

вану Україну з економічним впли�

вом чемпіонату Євро�2012 на Ні�

меччину. “Внаслідок великих між�

народних подій пожвавлення відбу�

вається чи не у всіх секторах еконо�

міки держави”,— зазначив пан

Брандт.

Зауважимо, що підготовка Укра�

їни до футбольної події відбувалася

в період гострої світової економіч�

ної кризи. Цим пояснюються від�

сутність масштабного інвестування

в об’єкти Євро�2012 з боку бізнес�

компаній. Основне фінансове на�

вантаження витримала держава. За

словами Валерія Жалдака, близько

20 млрд було витрачено з держав�

ного бюджету на стадіони та аеро�

порти.

“Якщо говорити про інвестиції

приватного бізнесу, то це стадіон у

Донецьку, вартість якого — 310 міль�

йонів євро, термінал у Харкові, на

який витрачено приблизно 200

мільйонів євро. Що стосується го�

тельного бізнесу, то тут дуже склад�

но порахувати, адже готелі не зав�

жди хочуть ділитися подібною ін�

формацією. Але, за нашими оцінка�

ми, інвестиції у цей сектор склали

приблизно 20 мільярдів гривень”,—

прокоментував “Хрещатику” Вале�

рій Жалдак.

Економічні наслідки від проведе�

ного в Україні Євро�2012 розрахова�

ні на перспективу. За словами екс�

пертів, отримання прибутків зале�

жить від того, яким чином будуть

експлуатуватися вже готові інфра�

структурні об’єкти. “Це стосується,

в першу чергу, аеропортів та стадіо�

нів. Ми не очікуємо, що вони будуть

порожніми. Вже створено концерн

“Спортивні арени України”, на

який покладена функція забезпечу�

вати постійне функціонування та

працювати над окупністью цих ста�

діонів. Наприклад, у Києві підписа�

ний контракт з футбольним клубом

“Динамо”. Очікуємо, що в перше

десятиліття НСК “Олімпійський”

окупить затрачені кошти. Це також

стосується і львівського стадіону”,—

заявив пан Жалдак.

Він також додав, що наразі тема

номер один — це розвиток аеропор�

тів. Для цього вже залучені зарубіж�

ні експерти, тривають процедури

міжнародної сертифікації аеропор�

тів. “Так, нам буде дуже складно

конкурувати з іншими ринками, але

на це спрямовані всі зусилля уря�

ду”,— зауважив експерт.

Українці вірять 
в успішність Євро

Тим часом майже дві третини

українців вірять у те, що Україна

зможе успішно провести Євро�2012.

Про це свідчать результати соціоло�

гічного дослідження, проведеного

групою компаній Research&

Branding Group. Загальноукраїнське

дослідження проводилося у 24 регіо�

нах держави і АР Крим, опитано

2079 респондентів. “Понад 60 %

опитаних вважають, що Україна гід�

но впорається з проведенням Євро�

2012. Це дуже хороший показник,

він втричі перевищує кількість пе�

симістичних прогнозів”,— заявив

засновник соціологічної компанії

Євген Копатько.

Основним ефектом для країни від

турніру, на думку громадян, стане

покращення транспортної, турис�

тичної та спортивної інфраструкту�

ри. “На запитання, хто вніс най�

більший внесок для успішного про�

ведення Євро�2012 в Україні, біль�

шість респондентів відповіли, що

основною є заслуга держави, її цен�

тральних органів влади (44,1 %), а

також бізнес�структур (36,5 %) і

місцевої влади приймаючих міст

(26,1 %)”,— зазначив керівник со�

ціологічної компанії.

За словами Євгена Копатька, до

приїзду великої кількості іноземних

туристів українці ставляться по�різ�

ному. “У західних областях, зокрема

у Львові, ці очікування дещо вищі,

ніж на південному сході держави, де

масовий приїзд зарубіжних гостей

сприймають досить обережно”,—

зазначив Євген Копатько.

Пеле приїде 
на фінал

На чемпіонат Європи з футболу

до України завітає король футболу

та посол доброї волі Пеле. Легендар�

ний футболіст, який тричі ставав

чемпіоном світу (1958, 1962, 1970),

відвідає найважливіші поєдинки

турніру. Про це повідомив заступ�

ник голови Нацагентства Євро�2012

Валерій Жалдак. “Спочатку Пеле

відвідає матч�відкриття 8 червня у

Варшаві, а потім ми його приймемо

в Україні. Плануємо, що він поба�

чить ключові поєдинки турніру — на

стадії чвертьфіналу, півфіналу та фі�

нальний матч”,— сказав Валерій

Жалдак. Він також додав, що леген�

дарний футболіст особисто позиціо�

нуватиме Україну у світі

Україна має всі 
шанси для активного
розвитку
Стабілізація макроекономіки 
та мінімальна інфляція — 
позитивні сигнали для інвесторів
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Після різ о о е ономічно о падіння в 2009 році (майже
на 15 %) відновилося зростання е ономі и держави
цілом . За 2010 рі ВВП зріс на 4,1 %. Приріст ВВП в
мин лом році становив 5,2 %, в том числі промисло-
во о виробництва — на 7,3 %, сільсь о осподарсь о-
о — на 17,5 % (завдя и ре ордном врожаю зерно-
вих — 56,1 млн тонн), обся и ви онаних б дівельних
робіт — на 11,1 %, роздрібної тор івлі — на 14,7 %.

Фахівці також зазначають, що сповільнилося зростання споживчих цін.

За 2011 рік рівень інфляції склав лише 4,6 %, що є найнижчим показником

за останні 8 років (в 2010 році — 9,1 %). Експерти ING Bank зазначають, що

в короткостроковій перспективі рівень споживчих цін істотним чином не

зміниться. “Якщо уряд не зважиться на підвищення тарифів на житлово�

комунальні послуги з метою відновлення програми кредитування МВФ”,—

додають фахівці банку.

За словами Валерія Литвицького, керівника групи радників голови НБУ,

причини низького рівня інфляції є монетарними та бюджетними, і важли�

ву роль у динаміці цього показника відіграли зважені дії НБУ. Приріст об�

сягів інвестицій в основний капітал за 9 місяців минулого року становив

21,2 % проти скорочення на 0,6 % за 2010 рік (в 2009 році спад сягнув 41,5

%). Приріст обсягів прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну осо�

бу становив 8,4 %. Всього на 1 жовтня минулого року в економіку України

вкладено $48,5 млрд. 

Валерій Литвицький зазначив, що обсяг прямих іноземних інвестицій у

2011 році зріс порівняно з 2010�м, і цьому слід завдячувати в першу чергу

макроекономічній стабілізації. “Інвестори бачать, що Україна в основному

демонструє високий рівень економічної активності. Прискорилось зростан�

ня економіки. Інфляція перебуває на історичному мінімумі. Міжнародні ін�

вестори також розуміють, що рівень інфляції 4,6 % у 2011�му значно відріз�

няється від показника 22,3 % у 2008 році”,— пояснює експерт. Відповідно

інвестиційна привабливість України буде зростати. 

Антон Шаперенков, заступник голови правління VAB Банку, наголосив

на важливості подальших спільних дій фінансових установ і НБУ для стабі�

лізації ринків і економіки в цілому. “Дії всієї банківської системи і НБУ в пе�

ріод, коли навколо нагніталися кризові очікування, дозволили в кінцевому

підсумку відновити ліквідність і утримати відтік валюти за кордон. Наразі

одним з основних факторів, що стримує розвиток ринку, є очікування того,

яким саме чином розв’яжеться ситуація суверенних боргів низки країн Єв�

ропи та США і який вплив це матиме на Україну”,— зазначив експерт

Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

За сто днів до старт Євро-2012 ерівництво УЄФА оці-
нило під отов У раїни на 95 %. Е сперти впевнені,
що, рім стадіонів, модернізованих аеропортів та оте-
лів, держава отримає я існо висо ий рівень сервіс та
нові можливості для розвит бізнес . Е ономічні ре-
з льтати від чемпіонат розраховані на перспе тив ,
приміром, НСК “Олімпійсь ий” орієнтовно о питься за
десять ро ів.
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— Юрію Павловичу, які реформи
вдалося провести вам у місті? Назвіть
три основні блоки.

— Я не братиму на себе сміливість

говорити про ті реформи, які прово�

дяться і проводитимуться відповідно

до Стратегії розвитку Києва до 2025

року. Зупинюсь лише на тих, де ак�

тивну участь беруть депутати нашої

фракції. Із загальної Стратегії ми

виокремили для себе кілька конкрет�

них напрямків. Це створення спри�

ятливих умов для ведення малого і

середнього бізнесу, реформування

сфери ЖКГ (в частині ОСББ), мо�

дернізація транспортної та інженер�

ної інфраструктури і, звичайно, захо�

ди з наповнення бюджету. Рішення,

що приймалися Київрадою з цих пи�

тань, розроблялися безпосередньо за

участі депутатів нашої фракції. Ду�

маю, вони принесуть користь місту.

Рішення від 17.02.2011 № 17/5404

“Про заходи щодо сприяння діяль�

ності об’єднань співвласників бага�

токвартирних будинків” стало одним

з перших, що були ухвалені Київра�

дою після створення нашої фракції.

В чому полягає суть цього рішення?

Це узагальнення проблем, які поста�

ють при створенні ОСББ, та визна�

чення способів їх вирішення вико�

навчим органом (КМДА).

— Що, на вашу думку, гальмує роз�
виток ОСББ?

— У згаданому вище рішенні увага

зосереджена на питаннях, які на пер�

ший погляд не є глобальними, хоча

без їх вирішення створити ОСББ не�

можливо. Наприклад, отримання ін�

формації про склад співвласників ба�

гатоквартирного будинку, реєстрація

ОСББ в органах податкової служби

як неприбуткової організації, першо�

чергове фінансування робіт з прове�

дення першого після створення

ОСББ капітального ремонту відпо�

відно до зобов’язань попереднього

власника, своєчасна передача житло�

вого будинку на баланс ОСББ, пи�

тання визначення меж прибудинко�

вих територій, виготовлення земле�

впорядної документації, створення

структурних підрозділів з надання

методичної допомоги ініціативним

групам. Я не можу сказати, що всі на�

звані мною питання вирішені повні�

стю. Разом з тим завдяки цьому та ін�

шим рішенням, цілеспрямованій ро�

боті КМДА багато чого вдалось змі�

нити на краще. Про це свідчить знач�

на кількість створених ОСББ в 2011

році порівняно з минулим.

— Прокоментуйте, будь ласка, рі�
шення Київради від 26.01.12 “Про де�
які питання здійснення підприємниць�
кої діяльності в тимчасових спорудах”.
Тобто йдеться про виведення МАФів з
тіні.

— Питання МАФів, безперечно,

буде вирішено на користь киян. На

жаль, процес з їх встановлення в

останні роки став неконтрольова�

ним. Кіоски з’являються в неперед�

бачених для цього місцях — поряд з

виходами з метро, на тротуарах, в зе�

лених зонах. Кияни слушно не задо�

волені таким станом справ. Дане рі�

шення — це перший крок до збалан�

сування інтересів киян, міського бю�

джету і малого бізнесу. Фактично,

міська влада оголосила 2012 рік пере�

хідним періодом до абсолютно нової

процедури встановлення тимчасових

споруд. Буде затверджена комплекс�

на схема розміщення ТС у межах ву�

лиць, власником і балансоутримува�

чем якої, на мій погляд, має бути ко�

мунальне підприємство. Пройде ле�

галізація власників тимчасових спо�

руд — вони стануть повноцінними

представниками малого бізнесу,

зникне корупційна складова, бюджет

отримає легальні доходи, бажаючі —

законне місце роботи, місто — одно�

типні або для неоднакових видів ді�

яльності різні види тимчасових спо�

руд, вулиці — сучасний зовнішній

вигляд. Сказане мною не з розряду

казок. Прийняте рішення, на відміну

від багатьох інших, буде обов’язково

виконане. Запорукою цього є син�

хронність взаємодії депутатського

корпусу і КМДА.

— Ви тривалий час займаєтеся вирі�
шенням питань, пов’язаних з незакон�
ними забудовами, очолюєте тимчасову
контрольну комісію по розгляду цих
питань. Яких успіхів вдалося досягти у
цьому напрямку?

— Ця проблема виникла через те,

що виділення земельних наділів під

забудову проводилось, м’яко кажучи,

необдумано. В результаті цього між

киянами та забудовниками почали

виникати вкрай гострі конфлікти. У

2008 році навіть назріла потреба у

створенні комісії Київради, яка б ви�

вчила питання виникнення конфлік�

тів на низці об’єктів запланованого

будівництва. За цей час до комісії на�

дійшли звернення щодо 225 об’єктів

проблемних забудов. Депутати Київ�

ради — члени тимчасової контроль�

ної комісії спільно з представниками

профільних підрозділів КМДА та

РДА, із залученням забудовників та

членів територіальної громади (ініці�

ативних груп) детально розбирались

по кожному зверненню та приймали

виважені рішення. Варто відзначити,

що така кропітка та планомірна ро�

бота дала свої позитивні результа�

ти — на сьогодні із 225 конфліктних

об’єктів ми маємо вирішити питання

по 7 — 9 забудовах, де соціальна на�

пруга не знята.

— Одним із пріоритетів своєї діяль�
ності ви назвали реформування транс�
портної інфраструктури. Ви критично
висловлювалися щодо паркування у
місті, були ініціатором створення й
очолюєте тимчасову контрольну комі�
сію з цього питання. В чому вбачаєте
проблему?

— Паркування транспорту — не�

від’ємна складова реформування

транспортної галузі, і сьогодні це од�

не із болючих місць столиці. Саме то�

му, визначаючи пріоритети своєї

участі у вирішенні проблем міста, де�

путатами нашої фракції було ухвале�

но рішення щодо детального аналізу

стану справ з цього питання. За ініці�

ативи фракції було підготовлене рі�

шення Київради про створення тим�

часової контрольної комісії з питань

перевірки діяльності КП “Київ�

транспарксервіс”, яке займається

паркуванням у місті. Коли ми прове�

ли прості розрахунки, зіставивши

кількість машин у Києві і дохідну

частину бюджету від паркування, ви�

явилося, що ці цифри знаходяться в

різних площинах. Тому постало пи�

тання перевірки: чому така ситуація

склалася? Ми з’ясували, що 80 %

паркувань перейшли до тіньового

сектору, і, звичайно, не сплачувалось

ані копійки до міського бюджету.

При цьому Київтранспарксервіс

контролював лише 20 % паркуваль�

них майданчиків міста. Аби виправи�

ти цю ситуацію, членами комісії ре�

комендована низка заходів, що з ро�

зумінням були сприйняті КМДА. Ця

співпраця активно продовжується і в

2012 році. Тож тепер загальна сума

надходжень до бюджету міста від

паркування може становити до 200

мільйонів гривень на рік.

Вирішити проблему паркування у

столиці можна завдяки декількох ва�

гомих чинників. По перше, це будів�

ництво підземних паркінгів, особли�

во у центрі міста. По друге, це облаш�

тування перехоплюючих парковок

біля кінцевих станцій метро. Обидва

ці варіанти потребують значних ін�

вестицій, тож місто зараз над цим ак�

тивно працює. Для цього потрібен

час і ресурси. Тому завданням на най�

ближчі роки є чітка робота єдиного

оператора з паркування КП “Київ�

транспарксервіс”. Рішення і реко�

мендації контрольної комісії значно

активізували роботу підприємства у

цьому напрямку. Головне, щоб ці

парковки були доступними для киян

і поповнювали міський бюджет.

— Своїм рішенням два роки тому
Київрада скасувала районні ради. Як
ви оцінюєте прийняті зміни?

— Коли ми голосували за це рі�

шення, я мав єдиний сумнів: чи зву�

зили ми для киян коло звернень за

допомогою до депутатів, чи навпа�

ки — розширили його. І наскільки

дієвою була робота райрад? Ґрунту�

ючись на власних думках, я особисто

і наша фракція голосували за відміну

районних рад. Тож я все�таки при�

тримуюсь закону: одна територіальна

громада — одна рада.

— Як ви оцінюєте участь киян в
ОСН — органах самоорганізації насе�
лення?

— Активність та бажання киян

брати участь в управлінні мікрорайо�

нами міста через ОСН значно підви�

щилася. І це не просто слова. Як за�

ступник голови комісії Київради, що

займається цим питанням, можу вас

запевнити: останнім часом значно

збільшилася кількість звернень до

комісії з проханням зареєструвати

ОСН. Це, на мій погляд, найефек�

тивніша форма впливу на прийняття

того чи іншого рішення на користь

громади. Це, наприклад, яскраво

видно у боротьбі з незаконним будів�

ництвом. Адже протидіяти такому

явищу поодинці людям дуже важко,

а от згуртовано від ОСН це можливо,

адже цей орган юридично захищає

права мешканців будинку. На мій по�

гляд, ОСН — це той орган, який до�

зволить наблизити владу до людей, а

киянам стане простіше через обра�

них ними керівників вирішувати

проблемні питання свого мікрорайо�

ну. Така форма співпраці навіть

ближча людям, аніж райради.

— Попри активність, у столичних
ОСН є свої проблеми. Які саме?

— Перш за все, це проблема низь�

ких зарплат для керівників ОСН. Але

я вважаю, що керівником в такій

структурі має бути поважна особа,

наприклад, пенсіонер, якого знають і

шанують усі мешканці мікрорайону.

Адже у молоді більш амбітні цілі. А

для пенсіонера, який хоче бути ко�

рисним для суспільства, ця посада

найбільше відповідає його бажанню.

— Юрію Павловичу, як часто ви зу�
стрічаєтеся зі своїми виборцями, які
питання зазвичай вирішуєте?

— З виборцями зустрічаюся досить

часто, тому що тільки безпосереднє

спілкування дає можливість відчути,

чим живуть кияни, що їх турбує. На

жаль, невирішених питань ще дуже

багато. Більшість з них стосується, на

перший погляд, простих буденних

питань — вода, тепло, ремонт парад�

них, дахів, прибудинкових територій.

Як депутат в силу своїх можливостей

допомагаю у вирішенні цих та бага�

тьох інших проблем. Більше опіку�

юсь рідним для мене Голосіївським

районом. Найбільше задоволення

отримую, коли бачу радість в очах

тих, хто потребував твоєї допомоги і

отримав її. Радію разом з людьми 

Спілкувалась 
Ірина ЩЕРБАТА, 

“Хрещатик”

У Подільській РДА відбулася 
нарада з питань захисту прав дітей
У Подільсь ій РДА проведено районн міжвідомч на-

рад з питань захист прав дітей щодо відпрацювання
механізм взаємодії по виявленню та наданню допомо-
и дітям, я і опинились в с ладних життєвих обставинах.

В об оворенні важливих питань взяли часть ерівни и сл жби спра-
вах дітей, правління освіти, відділ справах сім’ї, молоді та спорт , Цен-
тр соціальних сл жб справах сім’ї, дітей та молоді, правління охорони
здоров’я Подільсь ої РДА, правоохоронці.
Під час наради йшлося про основні проблеми захист прав дітей в По-

дільсь ом районі, дотримання за онодавства в сфері захист прав дітей,
шляхи зменшення рівня дитячої злочинності та правопор шень серед не-
повнолітніх меш анців район .
Та ож об оворювалися питання соціально о с провод сімей, я і опи-

нились с ладних життєвих обставинах, збереження біоло ічної родини,
охоплення дітей дош ільними та позаш ільними освітніми посл ами з
метою попередження правопор шень та злочинів тощо.
Прис тні хвалили прото ол дор чень, напрацьованих під час наради

Учні ліцею № 293 Деснянського 
району зустріли весну 
по)болгарськи
Перший день весни Деснянсь ом районі з стріли

за давніми бол арсь ими звичаями. А започат вали цю
традицію чні ліцею № 293 з по либленим вивченням

бол арсь ої мови. Йдеться про одне з най любленіших свят бол ар —
Баби Марти, я е відзначається саме 1 березня.
О рім традиційних лянь, під час я их бол ари співають, танцюють,

стрибають через во нище, спалюють солом’яне оп дало, що втілює зло,
на опичене за рі , а та ож дар ють один одном власнор ч зроблені чер-
воно-білі мартенич и. Я розповіли вихованці ліцею, мартенич або при-
олюють на р ди, або ж носять на зап’яст і не знімають, по и не поба-
чать перш веснян пташ чи перший зелений листочо на дереві. Я і
торі , чні ліцею влашт вали справжнє свято Баби Марти з розповідями
про йо о традиції, запальними піснями і віршами. До свята ліцеї от ю-
ться заздале ідь — діти вивчають йо о історію, звичаї свят вання, пісні,
вірші, вчаться плести мартенич и. Щоро чні роблять це з надзвичай-
ним задоволенням та завзяттям

У Святошинському районі 
вшанують жінок
З на оди Міжнародно о жіночо о дня 8 Березня в

Святошинсь ом районі столиці передбачено низ за-
ходів. 6 березня о 12.00 в бібліотеці “Джерело” (в л.
Симирен а, 5-а) пройде літерат рний алейдос оп
“Ода Жінці”; о 14.00 в ЦК “Святошин” (пр. Перемо и,

112) відб деться районний свят овий онцерт для жіночо о а тив та
представни ів ГО. Під час рочистостей олова Святошинсь ої РДА Сер-
ій Рюмшин вр чить Подя и та Почесні рамоти жін ам район . А о 18.00
в л бі “Бін о” (пр. Перемо и, 112) відб деться районний захід з на оди 8
Березня, я ий проводиться за ініціативи Святошинсь ої районної Партії
ре іонів та за сприяння Святошинсь ої РДА. 7 березня о 10.30 в ЦРБ ЦБС
“Свічадо” (б льв. Р. Роллана, 13-в) відб деться літерат рний лоб с для
широ о о ола орист вачів — “Жін о, ти є світло правди і добра”; та ож
цьо о дня в сіх навчальних за ладах район пройд ть свят ові онцерти
“Її величність “Жін а”

Новини районів

Благовіст

Юрій ДМИТРУК: 

"Питання МАФів, 
безперечно, буде вирішено 
на користь киян"

До майбутнього столиці залучають молодь

20 грудня за підтримки КМДА

стартував перший конкурс проектів

“СтратегіЯ” для обдарованої молоді,

ініційований фондом Олександра

Кардакова “Освітні ініціативи”.

“Ми хочемо побачити місто очима

дітей, які можуть фантазувати, мрі�

яти,— розповідає директор фонду

Надія Омельченко.— Ми пропону�

ємо діалог між Києвом в особі

КМДА і молоддю. Завдяки конкурсу

сформуємо такий майданчик, де мо�

лодь навчиться ділитися своїми іде�

ями, а місто їх почує і зможе реалізу�

вати”. У конкурсі проектів виокрем�

лено три номінації: “Гостинне міс�

то”(проекти із створення унікальної

культурної атмосфери і розвитку ту�

ризму та формування іміджу євро�

пейського міста), “Електронне міс�

то”(проекти в галузі інформаційно�

комп’ютерних технологій, інформа�

ційної культури і безпеки, створення

програмного забезпечення для мо�

більних пристроїв), “Зелене міс�

то”(проекти зі збереження та благо�

устрою Києва, вирішення екологіч�

них проблем і підвищення енерго�

ефективності).

До участі у конкурсі запрошують�

ся дослідники віком від 16 до 21 року,

які мають можливість зареєструвати

свій проект на сайті www. strategiya.

kiev. ua до 17 березня. Усі подані заяв�

ки розгляне експертна рада у складі

фахівців КМДА, які оберуть по 5

проектів�фіналістів у кожній номі�

нації. Потім, за словами Надії

Омельченко, ці конкурсанти візь�

муть участь у спеціальній програмі

підготовки до презентації проектів з

кращими тренерами у бізнес�середо�

вищі.

Фінал презентації проектів відбу�

деться на одному з телеканалів Укра�

їни, після чого в кожній номінації

визначать фіналістів, в тому числі й

через он�лайн голосування. Автори

найцікавіших проектів отримають

цінні призи — iPad або ноутбук.

Проект�переможець, який буде вті�

лено в життя, визначать фахівці

міської адміністрації.

Як розповіла директор фонду “Ос�

вітні ініціативи”, на розгляд експер�

тів очікується одержати не менше

100 проектів. “Найбільше діти за�

мислюються, як зробити наше місто

більш екологічним, вони пропону�

ють свої рішення, — відзначила во�

на. — Зокрема є проекти з установ�

лення євровікон в усіх будинках Ки�

єва. Також привабливі пропозиції

відкритого в місті wi�fi та інтернет�

порталу Києва з найцікавішими ту�

ристичними маршрутами”

Київський конкурс проектів “СтратегіЯ” триватиме до 17 березня
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

З інця мин ло о ро в Києві проходить он рс про-
е тів для старшо ласни ів та молодих дослідни ів,
я ий ш ає най ращі ідеї номінаціях “Гостинне міс-
то”, “Еле тронне місто” та “Зелене місто”. Реєстрація
прое тів триватиме до 17 березня, а володар Гран-прі
он рс отримає можливість реаліз вати свою
ідею.

“Хрещати ” продовж є
а тивний діало з деп та-
тами Київради. Цьо о раз
ми поспіл вались зі спів-
оловою фра ції “Столичні
реформи”, заст пни ом
олови постійної омiсiї з
питань місцево о само-
вряд вання, ре іональних,
міжнародних зв’яз ів та
інформаційної політи и
Юрієм Дмитр ом. Він
о реслив своє бачення
проблем реформ вання
ЖКГ, транспортної інфра-
стр т ри, ведення мало-
о і середньо о бізнес та
перспе тиви розвит міс-
цево о самовряд вання.

Розпочався другий тиждень Великого Посту. Та для того, щоб дні посту не

пройшли для нас даремно, треба пам’ятати, що утримання повинно мати вищі

цілі й підтримуватися молитвою. Але й молитва підтримується тверезістю ро�

зуму, легкістю та чистотою свідомості, яка дає нам стриманість. “З постом по�

винна завжди бути з’єднана молитва”, — говорить святитель Іоанн Златоуст.

Вони немов пов’язані один з одним — молитва й піст.

Зовнішні обмеження звільняють душу, вона хоче говорити, вона шукає ду�

ховного діяння. Постом наш молитовний настрій та бажання молитися часті�

ше й виразніше спонукають до бесіди з Богом.

Та є й інша залежність. Преподобний Макарій Єгипетський говорить: “Як

можна утримуватися без молитви, й встояти без її допомоги?”. Справді, той,

хто поститься без молитви, обов’язково впадає в дратівливість. У сім’ях, де не

всі члени постують, саме через піст трапляються сварки та невдоволення. Піст

підсилює дух в людині. Людина, постуючи, виходить назустріч ангелам і демо�

нам. Через піст тоншає грань між видимим та невидимим, між тілесним й ду�

ховним світами. Людина стає більш доступною духовному впливу. Але духов�

ний світ — це не тільки ангели та душі святих. Це ще й демони. Тому так необ�

хідна під час посту сповідь, Причастя, молитва.

Сенс посту полягає в очищенні тіла й очищенні серця. А це можливо тільки

тоді, коли піст з’єднаний з покаянням і молитвою. Глава чеснот — молитва, їх

основа — піст. Якщо будемо сіяти насіння молитви, не приборкавши своєї пло�

ті, то замість правди принесемо плід гріха... Якщо ж тіло буде приборкане пос�

том, а душа не живитиметься молитвою, покорою, тоді піст робиться батьком

численних душевних пристрастей: зарозумілості, марнославства, презирства.

Ніщо так не сприяє до розвитку молитви, як совість, задоволена Богоугодною

діяльністю.

Приготуванням до молитви служать: не перенасичене черево, від щирого

серця прощення всіх образ, подяка Богу за всі скорботні випадки життя, по�

божний страх. Зовнішнє побожне стояння на молитві вельми потрібно та дуже

корисне для всякого, хто йде подвигом молитви. Усвідомлення своєї гріховно�

сті та немочі — необхідна умова для того, щоб молитва була милостиво прий�

нята та почута Богом. Для правильності молитви треба, щоб вона звучала з сер�

ця, сповненого убогості духу, з серця скорботного та смиренного 

Інформацію надано Синодальним місіонерським відділом 
Української Православної Церкви

Як правильно 
налаштуватися 
на Великий Піст



–≤ÿ≈ÕÕfl  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»

5Хрещатик 6 березня 2012 року

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

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №22 (1041)

ВІВТОРОК,
6 березня
2012 року

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 31.03.11 № 100/5487
“Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади

міста Києва на 2011—2012 роки”

Рішення Київської міської ради № 122/7459 від 16 лютого 2012 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини шостої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, з метою забезпечення запланованих надходжень до бюджету міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до додатка 1 до рішення Київради від 31.03.11 № 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міс�
та Києва на 2011—2012 роки” такі зміни:

— доповнити “Перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації
шляхом викупу” позиціями такого змісту:

110. Нежилі приміщення (павільйон № 3)
ФОП Пономаренко І.Д.

м. Київ, пл. Льва Толстого
(підземний пішохідний перехід),
літ. "Б"

108,9

111. Нежилі приміщення ТОВ "Бізнес Центр
Фармація"

м. Київ, вул. Красікова, 6, літ. "А" 57,0

112. Нежилі приміщення ТОВ "Ніно" м. Київ, вул. Льва Толстого, 5 18,2

� доповнити “Перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом” позиціями такого змісту:

94. Нежилі приміщення м. Київ, просп. Перемоги, 130/1, літ."А" 377,0

95. Нежилі приміщення м. Київ, просп. Перемоги, 25;А, літ."А" 790,80

— позиції б/н розділу “Перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають прива�
тизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом”:

Нежилі приміщення м. Київ, вул. Шовковична, 3, літ. "А" 107,6

Нежилий будинок КПП для автомобілів нових модифікацій
разом з комунікаціями: лінії водопідігріву, огорожа території,
водопровідні мережі, електромережі, теплові мережі,
каналізаційні мережі

м. Київ, вул. Полярна, 20 1829,19

викласти в такти редакції:

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.

Київський міський голова  Л. Черновецький

85. Нежилі приміщення м. Київ,  вул.
Шовковична, 3, літ. "А"

107,6

86. Нежилий будинок КПП для автомобілів
нових модифікацій разом з комунікаціями: лінії водопідігріву, огорожа
території, водопровідні мережі, електромережі, теплові мережі,
каналізаційні мережі

м. Київ, вул. Полярна,
20, літ."Р"

2074,6

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.11 № 1100/7336
“Про бюджет міста Києва на 2012 рік”

Рішення Київської міської ради № 95/7432 від 16 лютого 2012 року
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.12 № 219 “Про схвалення проекту рішення Київської міської ради “Про
внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.11 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”, Київська міська ра�
да

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 29.12.11 № 1100/7336
“Про бюджет міста Києва на 2012 рік” такі зміни:

1.1. У пункті 1:
1.1.1. У підпункті, 1.1 цифри “16 331604,88” замінити цифрами

“16 869 986,08”
1.1.2. У підпункті 1.2 цифри “14 029 858,48”, “2 301746,4”, “1 489 340,0”

замінити цифрами “14 473 368,48”, “2 396 617,6”, “1 489 340,0” відповідно.
1.1.3. Підпункт 1.3 викласти у новій редакції: “1.3. Установити:
1.3.1. Індикативні обсяги доходів загального фонду бюджету міста Ки�

єва на 2012 рік (крім трансфертів) у розрізі районів у місті Києві 
(додаток 1.1).

1.3.2. Індикативні показники по доходах спеціального фонду бюджету
міста Києва на 2012 рік у розрізі районів у місті Києві (додаток 1.2).”.

1.2. У пункті 2 цифри “16 331 604,88”, “13 416 168,9”, “2 406 294,8” за�
мінити цифрами “16 979 545,42”, “13 879 992,49”, “2 590 261,75” відповід�
но.

1.3. Пункт 3 викласти у новій редакції: “3. Установити:
3.1. Профіцит загального фонду бюджету міста Києва у сумі 613 974,18

тис. грн, у тому числі:
3.1.1. 102 933,0 тис. грн кошти, що передаються із загального фонду

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
3.1.2. 11 041,18 тис. грн, повернення позики Міжнародному банку ре�

конструкції та розвитку.
3.1.3. 500 000,0 тис. грн, повернення кредитів, отриманих на покриття

тимчасових касових розривів у 2009 році.
3.2. Профіцит спеціального фонду бюджету міста Києва у сумі 150,0 тис.

грн, джерелом покриття якого визначити придбання цінних паперів.
3.3. Дефіцит загального фонду бюджету міста Києва у сумі 20 598,19

тис. грн, джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних
коштів.

3.4. Дефіцит спеціального фонду бюджету міста Києва у сумі 191 894,15
тис. грн, джерелом покриття якого вважати:

3.4.1. 102 933,0 тис. грн передачу коштів із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду).

3.4.2. 88 961,15 тис. грн, залишок бюджетних коштів (додаток 6).”.
1.4. У пункті 5:
1.4.1. У підпункті 5.2.2 цифри “500,0” замінити цифрами “393,8”.
1.4.2. У підпункті 5.3 цифри “500,0” замінити цифрами “2000,0”.
1.4.3. Доповнити новими підпунктами 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.5, 5.6:

“5.2.3. Будівництво нової артезіанської свердловини у с. Креничі Обухів�
ського району в сумі 562,0 тис. гривень.

5.2.4. Реконструкцію артезіанської свердловини у с. Підгірці Обухівсько�
го району в сумі 310,0 тис. гривень.

5.2.5. Реконструкція автодоріг у с. Підгірці Обухівського району в сумі
106,2 тис. гривень.

5.2.6. Будівництво клубу у с. Підгірці Обухівського району в сумі 1 328,0
тис. гривень.

5.5. Субвенція з місцевого бюджету до Державного бюджету України
на виконання програм соціально�економічного та культурного розвитку
регіонів на виконання “Міської цільової комплексної програми профілак�
тики та протидії злочинності в м. Києві “Безпечна столиця” на 2012—2015
роки” —10 000,0 тис. гривень.

5.6. Субвенція з місцевого бюджету до Державного бюджету України
на виконання програм соціально�економічного та культурного розвитку
регіонів на виконання “Міської цільової програми сприяння в забезпечен�
ні діяльності судів загальної юрисдикції та інших судових органів у місті
Києві на 2011—2015 роки” —11 000,0 тис. гривень. “.

1.5. У пункті 10 цифри “6 054 645,9” замінити цифрами “6 424 608,57”.
1.6. У пункті 17:
1.6.1. Доповнити підпункт 17.1 новими абзацами:
“будівництва нової артезіанської свердловини у с. Креничі Обухівсько�

го району,
реконструкції артезіанської свердловини у с. Підгірці Обухівського

району, 
реконструкції автодоріг у с. Підгірці Обухівського району, 
будівництва клубу у с. Підгірці Обухівського району”.
1.6.2. Доповнити новим підпунктом 17.3: “17.3. Взяти до відома, що

виконавці таких програм, як: “Міська цільова комплексна програма про�
філактики та протидії злочинності в м. Києві “Безпечна столиця” на 2012—
2015 роки”;

“Міська цільова програма сприяння в забезпеченні діяльності судів за�
гальної юрисдикції та інших судових органів у місті Києві на 2011—2015
роки” були визначені при затвердженні цих програм.".

1.7. Доповнити рішення новим пунктом 36, пункти 36�39 вважати від�
повідно пунктами 37�40:

“36. З метою збереження частки територіальної громади міста Києва у
статутному капіталі ПАТ “КБ “Хрещатик” зобов’язати комунальні підпри�
ємства міста — акціонерів ПАТ “КБ “Хрещатик” здійснити продаж акцій
ПАТ “КБ “Хрещатик” Головному фінансовому управлінню виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).".

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 1.1, 2, 3, 3.1, 4, 6, 7, 8 та до�
повнити додатком 1.2 до рішення Київради від 29.12.11 № 1100/7336
“Про бюджет міста Києва на 2012 рік”.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити

це рішення у газеті “Хрещатик” у десятиденний термін з дня прийняття.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

Київської міської ради з питань бюджету та соціально�економічного роз�
витку.

Київський міський голова  Л. Черновецький

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки обслуговуючому кооперативу 
гаражно�будівельному кооперативу “Автодім” на вул. Попудренка 

у Деснянському районі м. Києва для гаражного будівництва 
з подальшими обслуговуванням та експлуатацією

Рішення Київської міської ради № 61/7398 від 26 січня 2012 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою обслуговуючому кооперативу гаражно�бу�
дівельному кооперативу “Автодім” (ідентифікаційний код 37208412) щодо відведення земельної ділянки на вул. Попудренка у Дес�
нянському районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що згідно з висновком Головного управління містобудування та ар�
хітектури від 15.06.2011 № 6467/0/18/27�11 об’єкт не відповідає Генеральному плану міста Києва та проекту планування його при�
міської зони на період до 2020 року та те, що відповідно до Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції
формування зелених насаджень в центральній частині міста, затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381, чинність яких продовжено до 2015 року згідно з рішенням Київської міської ради від 27.11.2009 № 714/2783, земельна
ділянка відноситься до Дніпровського лісництва Дарницького лісопаркового господарства, керуючись статтями 9, 41 Земельного ко�
дексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська ра�
да

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки обслуговуючому кооперативу гараж�
но�будівельному кооперативу “Автодім” на вул. Попудренка у Деснян�
ському районі м. Києва орієнтовною площею 4,45 га у власність для га�
ражного будівництва з подальшими обслуговуванням та експлуатацією.

2. 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 скасування розпорядження Київської міської державної адміністрації 
від 04.03.98 № 473, рішень Київської міської ради від 21.04.2005 № 292/2867,

від 24.05.2007 № 693/1354 та розірвання договору 
на право тимчасового довгострокового користування землею 

на умовах оренди від 23.12.98 № 75�5�00029
Рішення Київської міської ради № 89/7426 від 26 січня 2012 року

Зважаючи на численні скарги громадян, у зв’язку з розпочатим будівництвом, яке не відповідає затвердженому проекту будів�
ництва згідно із листом Управління державного архітектурно�будівельного контролю від 02.12.2005 № 070�2625/03к, відповідно до
підпункту 3.1 пункту 3 договору на право тимчасового довгострокового користування землею на умовах оренди від 23.12.98 № 75�
5�00029 та керуючись статтею 9 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, Законом України “Про столицю України — місто�герой�Київ”, статтею 31 Закону України “Про оренду
землі”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Скасувати розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 04.03.98 № 473 “Про надання відкритому акціонерному товариству
“Укроліяжирпром” земельних ділянок для будівництва, експлуатації та об�
слуговування адміністративно�офісного центру “Укроліяжирпром” на 180
роб. місць і бібліотеки на 20 тис. томів на вул. Командарма Уборевича, 5
у Ленінградському районі”, рішення Київської міської ради від 21.04.2005
№ 292/2867 “Про передачу земельної ділянки відкритому акціонерному
товариству “Укроліяжирпром” для організації будівельних робіт на вул.
Командарма Уборевича, 5 у Святошинському районі м. Києва” та від
24.05.2007 № 693/1354 “Про внесення змін до договору на право тимча�
сового довгострокового користування землею на умовах оренди від
23.12.98 № 75�5�00029, укладеного між Київською міською державною
адміністрацією та відкритим акціонерним товариством “Укроліяжирпром”
для будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративно�офісно�
го центру “Укроліяжирпром” на 180 робочих місць і бібліотеки на 20 тис.
томів на вул. Командарма Уборевича, 5 у Ленінградському районі м. Ки�
єва”.

2. Розірвати в односторонньому порядку договір на право тимчасово�
го довгострокового користування землею на умовах оренди від 23.12.98
№ 75�5�00029, укладений між Київською міською державною адміністра�
цією та відкритим акціонерним товариством “Укроліяжирпром” відповідно
до підпункту 3.1 пункту 3 цього договору.

3. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київ�
ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Проінформувати відкрите акціонерне товариство “Укроліяжирп�
ром” про прийняття цього рішення.

3.2. Внести до книги записів державної реєстрації договорів оренди
землі запис про розірвання договору на право тимчасового довгостроко�
вого користування землею на умовах оренди від 23.12.98 № 75�5�00029
та зняти з реєстрації цей договір.

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

Київський міський голова  Л. Черновецький

Про передачу до сфери управління Державного агентства рибного 
господарства України нежилих будинків комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 31/7368 від 26 січня 2012 року

Відповідно до статті 137 Господарського кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення Державного агентства рибного господарства України від
04.10.11 № 1�4�6/4895 та п. 5.1.2 протоколу № 100 засідання постійної комісії Київради з питань власності від 08.11.11, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати до сфери управління Державного агентства рибного гос�
подарства України нежилий будинок № 45, літ. А на вул. Артема загаль�
ною площею 1321,10 кв. м та нежилий будинок № 41, літ. А на вул. Гого�
лівській, загальною площею 362,20 кв. м.

2. Встановити, що Державне агентство рибного господарства України
має право здійснювати всі дії щодо ефективного використання нежилих
будинків, зазначених у пункті 1 цього рішення, крім відчуження та пере�
дачі у користування третім особам.

3. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва ви�

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) разом із комунальним підприємством “Київжитлоспецексплу�
атація” здійснити передачу нежилих будинків згідно з пунктом 1 цього рі�
шення в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про надання згоди на безоплатне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва об’єкта 

незавершеного будівництва
Рішення Київської міської ради № 26/7363 від 26 січня 2012 року

Відповідно до статей 319, 327, 329 Цивільного кодексу України, пунктів 31, 51 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої стат�
ті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про передачу об’єктів права державної та кому�
нальної власності”, враховуючи листи Міністерства оборони України від 03.10.11 № 220/5819 та Святошинської районної в місті Ки�
єві державної адміністрації від 09.09.11 № 6652/16�08/31, з метою завершення будівництва об’єкта Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва та передачу до сфери управління Святошинської
в місті Києві державної адміністрації об’єкта незавершеного будівництва — ди�
тячого садка на 330 місць на вулиці Симиренка, який належить до державної
власності та перебуває у сфері управління Міністерства оборони України.

2. Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській місь�
кій державній адміністрації) здійснити в установленому порядку організа�
ційно�правові заходи щодо прийняття об’єкта, зазначеного у пункті 1 цьо�
го рішення.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київради від 24.04.03
№ 377/537 “Про надання згоди на безоплатне прийняття та передачу до
комунальної власності територіальної громади міста Києва об’єкта неза�
вершеного будівництва”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань власності.

Київський міський голова  Л. Черновецький

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок товариству 

з обмеженою відповідальністю “Сімейний центр “Веселка” 
на вул. Академіка Туполєва, 14�а у Шевченківському районі м. Києва 

для будівництва, обслуговування та експлуатації комплексу дитячого дозвілля
з приміщеннями громадського призначення та благоустроєм території

Рішення Київської міської ради № 62/7399 від 26 січня 2012 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
“Сімейний центр “Веселка” (ідентифікаційний код 30218670) щодо відведення земельних ділянок на вул. Академіка Туполєва, 
14�а у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що будівництво зазначеного об’єкта не відповідає Ге�
неральному плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року (висновок Головного управлін�
ня містобудування та архітектури від 09.06.2011 № 6243/0/18/27�11), керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельних ділянок товариству з обмеже�
ною відповідальністю “Сімейний центр “Веселка” на вул. Академіка
Туполєва, 14�а у Шевченківському районі м. Києва орієнтовними
площами 0.07 га; 0,01 га; 0,01 га 0,23 га в оренду на 15 років для
будівництва, обслуговування та експлуатації комплексу дитячого до�

звілля з приміщеннями громадського призначення та благоустроєм
території.

2. 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 відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки відкритому акціонерному товариству “КЕЗНО” 
у пров. Куренівському, 17 в Оболонському районі м. Києва для обслуговування

існуючих будівель, їх реконструкції та реконструкції 
всього майнового комплексу

Рішення Київської міської ради № 60/7397 від 26 січня 2012 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою відкритому акціонерному товариству “КЕЗНО”

(ідентифікаційний код 22889936) щодо відведення земельної ділянки у пров. Куренівському, 17 в Оболонському районі м. Києва та
додані документи, враховуючи те, що відповідно до постанови департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції
України про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 05.05.2011 на земельну ділянку накладено
арешт, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки відкритому акціонерному товариству
“КЕЗНО” у пров. Куренівському, 17 в Оболонському районі м. Києва орі�
єнтовною площею 0,75 га в оренду на 3 роки для обслуговування існуючих
будівель, їх реконструкції та реконструкції всього майнового комплексу.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київської міської ради з питань земельних відносин, містобудування та
архітектури.

Київський міський голова  Л. Черновецький
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Про затвердження Порядку роботи з позовними заявами, рішеннями суду 
у справах, стороною у яких є Київська міська рада, Київський міський голова

та заступник міського голови — секретар Київради
Розпорядження № 225 від 17 листопада 2011 року

Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою належної організації роботи з позов�
ними заявами та судовими рішеннями у справах, стороною у яких є Київська міська рада, Київський міський голова та заступник
міського голови — секретар Київради:

1. Затвердити Порядок роботи з позовними заявами, рішеннями суду
у справах, стороною у яких є Київська міська рада, Київський міський го�
лова та заступник міського голови — секретар Київради, згідно з додат�
ком.

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити оформлення дові�
реностей для представництва інтересів Київської міської ради, Київсько�
го міського голови та заступника міського голови — секретаря Київради в
судових установах та органах державної виконавчої служби.

3. Взяти до відома, що організація роботи з позовними заявами, рі�
шеннями суду у справах, стороною у яких є виконавчий орган Київської
міської ради (Київська міська державна адміністрація), покладається на
юридичне управління апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника міського голови — секретаря Київради.

Голова Л. Черновецький

Затверджено
розпорядженням Київського міського голови від 17 листопада 2011 року № 225

Порядок 
роботи з позовними заявами, рішеннями суду у справах, стороною у яких є Київська міська

рада, Київський міський голова та заступник міського голови — секретар Київради

Робота з позовними заявами, рішеннями суду у справах, стороною у
яких є Київська міська рада, Київський міський голова та заступник місь�
кого голови — секретар Київради, в секретаріаті Київради, структурних
підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) (далі — структурні підрозділи) проводиться від�
повідно до вимог законодавства України.

Керівники структурних підрозділів несуть персональну відповідальність
за забезпечення представництва інтересів Київської міської ради, Київ�
ського міського голови та заступника міського голови — секретаря Київ�
ради в судах.

Здійснення контролю за додержанням структурними підрозділами ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) встановленого Порядку роботи з позовними заявами, рішен�
нями суду у справах, стороною у яких є Київська міська рада, Київський
міський голова та заступник міського голови — секретар Київради, в сек�
ретаріаті Київради покладається на управління правового забезпечення
секретаріату Київради (далі — управління правового забезпечення).

В управлінні правового забезпечення та структурних підрозділах здій�
снюється облік судових документів, що надійшли, у справах, стороною у

яких є Київська міська рада, Київський міський голова та заступник місь�
кого голови — секретар Київради (електронний реєстр на кожен рік).

Структурні підрозділи здійснюють за напрямками діяльності позовну
роботу щодо підготовки проектів позовів від імені Київської міської ради,
Київського міського голови, заступника міського голови — секретаря Ки�
ївради, матеріалів, необхідних для обгрунтування позову, звернення з по�
зовами до суду.

За наявності підстав та обґрунтованих вимог структурний підрозділ го�
тує проект позову та відповідні матеріали, які направляються управлінню
правового забезпечення.

Управління правового забезпечення у десятиденний термін з моменту
отримання проекту позову та відповідних матеріалів надає правову оцін�
ку документів щодо їх обґрунтованості.

При виявленні невідповідності вимогам чинному законодавству пере�
даних документів управління правового забезпечення готує письмовий
висновок із зазначенням недоліків і направляє матеріали виконавцю.

Позови, підготовлені відповідно до вимог чинного законодавства та
погоджені з управлінням правового забезпечення, структурні підрозділи
направляють до суду в установленому порядку.

Позовні заяви, ухвали судів про залучення Київської міської ради, Ки�
ївського міського голови та заступника міського голови — секретаря Ки�
ївради стороною у справі, в день їх надходження реєструються в управ�
лінні по роботі з кореспонденцією та контролю секретаріату Київради.

Управління по роботі з кореспонденцією та контролю секретаріату Ки�
ївради готує проект доручення відповідному структурному підрозділу
та/або управлінню правового забезпечення секретаріату Київради щодо
забезпечення підготовки необхідних документів по справі та забезпечен�
ня представництва інтересів Київської міської ради, Київського міського
голови та заступника міського голови — секретаря Київради та передає
його на підпис заступнику міського голови — секретарю Київради.

У разі надходження судових документів щодо призначення слухання по
справі в день отримання таких документів останні передаються невід�
кладно на підпис заступнику міського голови — секретарю Київради із за�
значенням дати та години отримання в журналі реєстрації отримання до�
кументів (а їх копія невідкладно надається управлінню правового забез�
печення та в структурний підрозділ відповідно до напрямку діяльності).

Для засвідчення дати надходження судових документів конверти, в
яких вони надійшли, підлягають обов’язковому зберіганню.

Підписане заступником міського голови — секретарем Київради дору�
чення та судові документи того ж дня передаються відповідному струк�
турному підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) для забезпечення представництва інте�
ресів Київської міської ради, Київського міського голови та заступника
міського голови — секретаря Київради під час розгляду справи судами, а
їх копії (оригінали) надаються управлінню правового забезпечення.

Структурний підрозділ протягом трьох діб з часу одержання доручен�
ня (в разі необхідності в більш стислий термін) готує необхідні докумен�
ти до суду на представництво інтересів Київської міської ради, Київсько�
го міського голови та заступника міського голови — секретаря Київради в
судах по цій справі.

Керівник структурного підрозділу, на якого покладено забезпечення
представництва інтересів Київської міської ради, Київського міського го�
лову та заступника міського голови — секретаря Київради в судах, зобов’�
язаний надавативсю необхідну інформацію та документацію на виконан�
ня ухвал судів у конкретних судових справах.

У випадках, якщо захист інтересів Київської міської ради, Київського
міського голови та заступника міського голови — секретаря Київради в
судах потребує участі більше ніж одного структурного підрозділу, управ�
ління по роботі з кореспонденцією та контролю секретаріату Київради
спільно з управлінням правового забезпечення вирішує питання щодо то�
го, які саме структурні підрозділи мають бути виконавцями у таких спра�
вах та який із структурних підрозділів буде відповідальним.

Стягнення коштів з рахунків Київської міської ради за рішеннями судів
та за вимогою органів державної виконавчої служби здійснюється відді�
лом бухгалтерського обліку та звітності секретаріату Київради після опра�

цювання та погодження відповідних документів управлінням правового
забезпечення.

Структурні підрозділи доводять до відома управління правового забез�
печення про хід розгляду справ у судах, а в разі прийняття рішення по
справі надають копію рішення суду та у триденний термін з дати прий�
няття такого рішення інформують про подальші дії структурного підрозді�
лу (наявність або відсутність підстав для оскарження таких рішень судів).

У разі прийняття судового рішення не в інтересах Київської міської ра�
ди або такого, що порушує інтереси територіальної громади міста Києва,
Київського міського голови, заступника міського голови — секретаря Ки�
ївради, структурні підрозділи надають довідку із зазначенням причин та
обставин, які обумовили прийняття відповідного рішення суду (факти не�
участі у судових засіданнях, неподання необхідних пояснень, доказів,
клопотань тощо).

На запит (усний чи письмовий) управління правового забезпечення
структурні підрозділи надають додаткову інформацію з питань розгляду
судами справ.

За результатами аналізу претензійно�позовної роботи структурні під�
розділи щоквартально до 15 числа місяця, що настає за звітним кварта�
лом, подають письмову інформацію щодо судових справ, стороною в
яких виступає Київська міська рада, Київський міський голова та заступ�
ник міського голови — секретар Київради, із зазначенням цифрових да�
них та аналітичною довідкою по справах до управління правового забез�
печення секретаріату Київради.

Аналітична довідка має містити інформацію про найчастіші випадки
порушень, допущених структурними підрозділами, найхарактерніші позо�
ви, позови на значні суми, причини та умови їх виникнення, пропозиції
щодо вжиття конкретних заходів та здійснення організаційних дій для по�
ліпшення позовної роботи тощо.

Управління правового забезпечення на підставі наданих структурними
підрозділами даних готує узагальнену письмову інформацію та надає її
заступнику міського голови — секретарю Київради та/або Київському
міському голові.

Матеріали у судових справах, по яким закінчено провадження, збері�
гаються протягом трьох років до передачі їх на збереження в архів відпо�
відного структурного підрозділу. Ці матеріали підшиваються у відповідні
папки в тій послідовності, у якій вони були зареєстровані.

Недодержання встановленого Порядку роботи з позовними заявами,
рішеннями суду у справах, стороною у яких є Київська міська рада, Київ�
ський міський голова та заступник міського голови — секретар Київради,
є порушенням трудової дисципліни і тягне за собою відповідальність вин�
них у цьому посадових осіб згідно із законодавством.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 29 лютого 2012 року за № 11/928

Про встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється котельнею
ПрАТ “БІОФАРМА”

Розпорядження № 280 від 20 лютого 2012 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 20 Закону України “Про теплопостачан�
ня”, статті 6 Закону України “Про державне регулювання у сфері комунальних послуг”, постанови Кабінету Міністрів України від
01.06.2011 № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово�комунальні послуги”, постанови Кабіне�
ту Міністрів України від 01.08.2011 № 833 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731”,
з метою запровадження економічно обґрунтованих тарифів:

1. Встановити тарифи на теплову енергію, що виробляється ко�
тельнею Приватного акціонерного товариства “БІОФАРМА”, що до�
даються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пузано�

ву О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформа�
ції змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 29 лютого 2012 року за № 11/928

Затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 20 лютого 2012 року № 280

Тарифи на теплову енергію, що виробляється котельнею 
Приватного акціонерного товариства “БІОФАРМА”

№ п/п Споживачі Тариф, грн. за 1 Гкал.

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 169,38 203,26

2 Бюджетні установи 627,23 752,68

Заступник голови — керівник апарату

Про прийняття — передачу до комунальної власності територіальної громади
міста Києва мереж зовнішнього освітлення товариства з обмеженою 

відповідальністю “Будівельна дирекція при Патріархові УГКЦ”
Розпорядження № 2062 від 8 листопада 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 09.03.2006
№ 154/3245 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності відомчого житлового фонду та інженерних мереж” із зміна�
ми і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 12.12.2006 № 266/323, враховуючи звернення товариства з об�
меженою відповідальністю “Будівельна дирекція при Патріархові УГКЦ” (лист від 29.09.2011 №В�І/25), з метою надійного утриман�
ня та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно від товариства з обмеженою відпові�
дальністю “Будівельна дирекція при Патріархові УГКЦ” до кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва та закріпи�
ти на праві господарського відання за комунальним підприєм�
ством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва “Київміськ�
світло” мережі зовнішнього освітлення, згідно з додатком.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) забезпечити приймання — передачу мереж зов�

нішнього освітлення, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.
3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пузано�

ву О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформа�
ції змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про виконання робіт з реконструкції систем теплопостачання житлових 
будинків шляхом заміни вбудованих котелень на модульні

Розпорядження № 2061 від 8 листопада 2011 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 117 “Про Програму соціально�економічного розвитку м. Києва на
2011 рік” (із змінами та доповненнями) та в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити замовником робіт з реконструкції систем теплопостачан�
ня житлових будинків шляхом заміни вбудованих котелень на модульні
згідно з переліком об’єктів, що додається, Головне управління енергети�
ки, енергоефективності та енергозбереження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Головному управлінню енергетики, енергоефективності та енерго�
збереження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації):

2.1. Визначити генеральну підрядну організацію для виконання робіт з
реконструкції систем теплопостачання житлових будинків шляхом заміни
вбудованих котелень на модульні у встановленому законодавством по�
рядку,

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

2.3. Фінансування робіт з реконструкції систем теплопостачання жит�
лових будинків шляхом заміни вбудованих котелень на модульні здійсни�
ти в межах загальних асигнувань, передбачених Програмою соціально�
економічного розвитку м. Києва на відповідні роки по Головному управ�
лінню енергетики, енергоефективності та енергозбереження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.4. У встановленому порядку подати до Головного управління еконо�
міки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення

будівельно�монтажних робіт з реконструкції систем теплопостачання
житлових будинків шляхом заміни вбудованих котелень на модульні до
проекту Програми соціально�економічного розвитку м. Києва на відповід�
ний рік.

3. При укладанні замовником договору підряду на здійснення робіт з
реконструкції систем теплопостачання житлових будинків шляхом заміни
вбудованих котелень на модульні передбачати умови щодо надання під�
рядником гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки
експлуатації модульних котелень.

4. Взяти до відома, що все майно після завершення робіт, зазначених
у пункті 1 цього розпорядження, зараховується до комунальної власності
територіальної громади міста Києва з подальшою передачею у володіння
та користування ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”.

5. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) забезпечити у встановленому порядку списання демонтова�
ного майна та зарахування до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва реконструйованого об’єкта після завершення робіт, за�
значених у пункті 1 цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на пер�
шого заступника голови Київської міської державної адміністрації Ма�
зурчака О. В.

Голова  О. Попов

Про виконання робіт з реконструкції індивідуальних теплових пунктів
Розпорядження № 2060 від 8 листопада 2011 року

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, підпункту 2 пункту “а” статті 27 Закону України “Про місцеве само�
врядування в Україні”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
31.01.2011 № 117 “Про Програму соціально�економічного розвитку м. Києва на 2011 рік” (із змінами та доповненнями) та в межах
здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити замовником виконання робіт з проектування та рекон�
струкції індивідуальних теплових пунктів комунальне підприємство “Група
впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громад�
ських будівлях м. Києва” виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) (далі — КП “ГВП”).

2. КП “ГВП”:
2.1. Забезпечити виконання робіт з проектування та реконструкції ін�

дивідуальних теплових пунктів згідно з переліком, що додається.
2.2. Роботи з реконструкції індивідуальних теплових пунктів виконува�

ти при наявності проектно�кошторисної документації, затвердженої в ус�
тановленому порядку.

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

3. При укладанні замовником договору підряду на виконання робіт з
реконструкції індивідуальних теплових пунктів згідно з переліком, що до�
дається, обов’язково передбачати умови щодо надання підрядником га�
рантій якості виконання робіт та встановити гарантійні строки експлуата�
ції індивідуальних теплових пунктів. 

4. Фінансування виконання робіт, зазначених у пункті І цього розпоря�
дження, буде здійснюватись відповідно до показників Програми соціаль�
но�економічного розвитку міста Києва на відповідний рік.

5. Взяти до відома, що все майно після завершення робіт, зазначених
у пункті 2 цього розпорядження, зараховується до комунальної власності
територіальної громади міста Києва.

6. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) забезпечити у встановленому порядку списання демонтова�
ного майна та зарахування до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва реконструйованих індивідуальних теплових пунктів.

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

8. Затвердити зміни до Статуту комунального підприємства “Група
впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громад�
ських будівлях м. Києва” виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 02.06.2004 № 933, що до�
даються.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо�
го заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака
О. В.

Голова О. Попов

Про скасування розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 20.07.2011 № 1271
Розпорядження № 2194 від 25 листопада 2011 року

З метою дотримання законодавства про державну реєстрацію нормативно�правових актів та відповідно до листа Головного
управління юстиції у м. Києві” від 06.10.2011 № 13572/0/11�11

1. Скасувати розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 20.07.2011 № 1271 “Про
основні заходи щодо забезпечення виконання Закону України “Про доступ
до публічної інформації” у виконавчому органі Київської міської ради (Ки�
ївській міській державній адміністрації)”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Пузанова О. Г.

Голова О. Попов
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 6 березня 2012 року

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

Голосіївсь а районна в місті Києві державна адміністрація о олош є он рс
на право оренди об'є тів ом нальної власності територіальної ромади міста Києва

Витрати орендаря:
- орендна плата відповідно до он рсної пропозиції

переможця;
- додат ово до орендної плати нарахов ється подато на

додан вартість розмірах та поряд , визначених чинним
за онодавством У раїни;

- оплата посл страхови а;
- відш од вання підприємств , що здійснює обсл ов вання

б дин , витрат на тримання майна, а саме:
- плата за орист вання земельною ділян ою, на я ій

розташований об'є т оренди
- амортизаційні відрах вання на об'є т оренди;
- е спл атаційні витрати балансо трим вача;
- відш од вання балансо трим вач вартості ом нальних

посл ; витрат на тримання приб дин ової території,
вартості посл по ремонт і технічном обсл ов ванню
інженерно о обладнання та вн трішньоб дин ових мереж,
ремонт б дівлі, т. ч.: по рівлі, фасад , вивоз сміття або
сплата за посл и на підставі до оворів з постачальни ами;

- відш од вання орендодавцю вартості робіт з прое т вання,
монтаж та еле троенер ії для зовнішньо о х дожньо о
освітлення фасад об'є та оренди

- пам'ят и льт рної спадщини. Вартість поліпшень об'є та
оренди, ви онаних орендарем, з дозвол орендодавця,
омпенсації не підля ає.

Претендентами на часть он рсі,
подаються наст пні до менти

(за адресою: просп. 40-річчя Жовтня, 42):
Заява про часть он рсі;
Претенденти, я і є юридичними особами:

- до менти, що посвідч ють повноваження представни а
юридичної особи;

- посвідчені нотарі сом опії становчих до ментів;
- випис з Єдино о державно о реєстр ;
- опію довід и ор ан статисти и про в лючення юридичної

особи до ЄДРПОУ (завірен заявни ом);

- опію довід и про взяття на облі платни а подат
(завірен заявни ом);

- річн фінансов звітність (форми № 1, 2, 3) претендента на
часть он рсі;

- довід , я а засвідч є, що проти претендента не пор шено
справ про бан р тство;

- опію ліцензії на здійснення юридичною особою о ремо о
вид діяльності, я що це передбачено за оном (завірен
заявни ом).

Претенденти, я і є фізичними особами:
- опію до мента, що посвідч є особ часни а он рс ,

або належним чином оформлен довіреність, видан
представни фізичної особи;

- опію паспорта (стор. 1,2, 11) (завірена заявни ом);
- опію ідентифі аційно о од (завірен заявни ом);
- випис з Єдино о державно о реєстр ;
- де ларацію про доходи або завірен заявни ом опію звіт

с б'є та мало о підприємництва — фізичної особи —
платни а єдино о подат .

Кон рсні пропозиції щодо розмір орендної плати за
один місяць (без врах вання ПДВ) запечатані онверт з
написом "Кон рсна пропозиція", на онверті має б ти
зазначений об'є т оренди та назва часни а он рс
( онверт має б ти запечатаний печат ою заявни а):

Платіжний до мент, що засвідч є сплат авансової
орендної плати та реєстраційно о збор .

Ре візити претендента на часть он рсі для
повернення авансово о внес .

Авансовий платіж за часть он рсі на право оренди
спрямов ється на рах но балансо трим вача, та разі
перемо и он рсі врахов ється в рах но орендної плати.
Призначення платеж :
Авансовий платіж за часть он рсі на право оренди

майна ом нальної власності.
Одерж вач: Ком нальне підприємство Голосіївсь о о

район в м. Києві "Розрах н овий центр "Голосіїво"
р/р: 2600330080303,

Бан : Філія Головно о правління по м. Києв та Київсь ій
області AT "Ощадбан ",

МФО: 322669;
ЄДРПОУ: 32525507
С ма авансово о платеж повертається особам, я і

не стали переможцями он рс , протя ом трьох
бан івсь их днів з момент визначення переможця
он рс .
Реєстраційний внесо в с мі 2500 рн за часть он рсі

перерахов ється на рах но балансо трим вача:
Призначення платеж : Реєстраційний внесо за часть
он рсі на право оренди майна ом нальної власності
Реєстраційний внесо за часть он рсі не повертається.
Одерж вач: Ком нальне підприємство Голосіївсь о о

район в м. Києві "Розрах н овий центр "Голосіїво"
р/р: 2600330080303,

Бан : Філія Головно о правління по м. Києв та Київсь ій
області AT "Ощадбан ", МФО: 322669; ЄДРПОУ: 32525507
Термін прийняття он рсної до ментації —

20 алендарних днів з дня п блі ації о олошення про
проведення он рс . Дата, час місце проведення
он рс : 29 березня 2012 ро о 10.00, просп. 40-річчя
Жовтня, 42, 4 поверх, . 415.

До часті он рсі не доп с аються претенденти або їх
часть он рсі може б ти приз пинена разі, оли вони: —
не ви онали мови он рс ; — визнані бан р тами, або
стосовно них пор шено справ про бан р тство; —
переб вають стані лі відації.

Переможцем он рс визначається часни , я ий
запропон є більший розмір орендної плати при обов'яз овом
забезпеченні ви онання інших мов он рс .

До овір оренди приміщення ладається на підставі
рішення Київсь ої місь ої ради про передач об'є та в оренд .

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

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою:
м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 51), ви -
ли ає на 04.05.2012 ро о 11.00 відповідача Мохтара Карі-
ма та третіх осіб Кальмановича Володимира Гри оровича,
Бо дана І оря Михайловича справі за позовом Тревіно Ле-
онела Джіз са про витреб вання майна.

Відповідач та треті особи ви ли аються с дове засідан-
ня, разі неяв и ви ли аних сторін справа роз лядатиметь-
ся за їх відс тності.

С ддя Савиць ий О.А.

07.02.2012 за блен

печат Приватно о

підприємства "МВ"

( од 30857679)

вважати недійсною.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в оренд нежитлове
цо ольне приміщення площею 67,1 в. м. за адресою: м. Київ, в л. Кі відзе, 28 для ви ористання під майстерню по
ремонт поб тової техні и з розрах н ом орендної плати в розмірі 3415,0 рн з ПДВ за перший місяць оренди.
Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, Печерсь а районна в м. Києві державна

адміністрація.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА
1. Кон рс проводиться Головним правлінням е ономі и та інвестицій ви онавчо о

ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою державною адміністрацією) відповідно
до рішення Київсь ої місь ої ради від 24.05.2007 №528/1189 "Про затвердження
Положення про порядо проведення інвестиційних он рсів для б дівництва,
ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та нежитлово о призначення,
незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва",
розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 22.10.2007 №1403 "Про
затвердження с лад постійно діючої он рсної омісії по зал ченню інвесторів до
фінанс вання б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та
нежитлово о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної
інфрастр т ри міста Києва" (із змінами) та розпорядження Київсь ої місь ої державної
адміністрації від 16.11.2011 №2133 "Про проведення інвестиційно о он рс із зал чення
інвестора до б дівництва інфрастр т ри р хомо о (мобільно о) зв'яз в
Київсь ом метрополітені".

2. Інформація про інвест вання б дівництва інфрастр т ри р хомо о
(мобільно о) зв'яз в Київсь ом метрополітені:

2.1. Орієнтовна вартість б дівництва об'є та інвест вання — 70 000 000 рн без
рах вання ПДВ.
2.2. Кіль ість станцій, необхідних задіяти для реалізації прое т — 44.
2.3. Орієнтовна довжина про лад и щілинно о абелю, необхідно о для реалізації

прое т — 350 000 м.
2.4. Орієнтовна площа приміщень, необхідних для розміщення обладнання — 250 м. в.

3. У ладання з переможцем інвестиційно о до овор та о ремі йо о мови.
3.1. Переможець он рс -інвестор визначається рішенням постійно діючої он рсної

омісії по зал ченню інвесторів (далі — Комісія) та затвердж ється розпорядженням
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).

3.2. Балансо трим вач та замовни б дівництва — ом нальне підприємство "Київсь ий
метрополітен".

3.3. Прое т вання та б дівництво здійснюється разом із замовни ом б дівництва
відповідно до ладено о інвестиційно о до овор між інвестором, замовни ом
б дівництва та ор анізатором он рс .

3.4. Після належно о ви онання всіх мов інвестиційно о до овор та введення об'є т
інвест вання в е спл атацію інвестор в становленом поряд оформляє право власності
на інфрастр т р р хомо о (мобільно о) зв'яз (а тивне обладнання, щілинний абель),
рім воло онно-оптичних ліній зв'яз м льтисервісної орпоративної мережі, я а
залишається власністю територіальної ромади міста Києва.

4. Основні мови он рс :
4.1. Об'є т інвест вання — б дівництво інфрастр т ри р хомо о (мобільно о) зв'яз

в Київсь ом метрополітені з під люченням до діючої м льтисервісної орпоративної
мережі;

4.2. Предмет інвест вання:
- надання на станціях і в т нелях Київсь о о метрополітен я існих теле ом ні аційних

посл абонентам мобільно о зв'яз ;
- забезпечення ом нально о підприємства "Київсь ий метрополітен" я існим

нетарифі ованим сл жбовим оперативно-техноло ічним радіозв'яз ом я на станціях,
та і в т нелях, зі збереженням діючо о номерно о рес рс , я им на сьо одні
орист ються співробітни и метрополітен ;

- забезпечення я існої під отов и Київсь о о метрополітен в сфері теле ом ні ацій до
проведення фінальної частини чемпіонат Європи 2012 ро з ф тбол (Євро-2012).

4.3. Фінанс вання інвестором сіх витрат, пов'язаних з:
- прое т ванням;
- за півлею а тивно о обладнання, про рамно о забезпечення для систем ер вання,

фізичних омпонентів системи та матеріалів;
- монтажем щілинно о абелю та техноло ічно о обладнання;
- проведенням п с онала одж вальних робіт;
- отриманням санітарних паспортів на ожн станцію або об'є т;
- підтрим ою роботи системи.
4.4. Надання часни ом он рс он рсно о забезпечення — арантії омерційно о

бан щодо забезпечення ви онання ним зобов'язань перед місь им бюджетом, я і
передбачені п. 4.5. та п. 4.6.

4.5. Сплата ор анізатор он рс оштів на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфрастр т ри міста Києва розмірі не менше 5% від орієнтовної вартості
б дівництва об'є т інвест вання без рах вання ПДВ, що становить не менше
3500,00 тис. рн разі визнання часни а переможцем.

Зазначені ошти інвестором сплач ються наст пном поряд :
25% оштів — не пізніше 10 днів з дня ладання інвестиційно о до овор ;
25% оштів — не пізніше 6 місяців з дня ладання інвестиційно о до овор ;
50% оштів — не пізніше 12 місяців з дня ладання інвестиційно о до овор .
4.6.Компенсація ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з під отов ою та

проведенням інвестиційно о он рс , розмірі 1% від орієнтовної вартості б дівництва
об'є та без рах вання ПДВ, що становить 700,00 тис. рн. разі визнання часни а
переможцем, сплач ється протя ом 10 робочих днів з дня ладання інвестиційно о
до овор .

Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенсації ор анізатор он рс витрат,
пов'язаних з під отов ою та проведенням інвестиційно о он рс , розмірі 1% від
орієнтовної вартості б дівництва об'є та без рах вання ПДВ, поверненню не підля ають.

4.7.Сплата реєстраційно о внес в розмірі 3400,00 рн. на розрах н овий рах но
№31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві, МФО 820019, од ЄДРПОУ 37993783, одерж вач
— ГФУ КМДА. Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості реєстраційно о внес ,
поверненню не підля ають.

4.8.Переможцем он рс визнається претендент, пропозиції я о о відповідають
мовам он рс , та я ий запропон вав найбільш ви ідні мови для територіальної
ромади м. Києва.
4.9.Інвестиційний до овір ладається протя ом 30 алендарних днів з дня отримання

переможцем он рс а цепт он рсних пропозицій. Я що протя ом 30 алендарних
днів інвестиційний до овір не ладений, рез льтати інвестиційно о он рс про
визначення переможця підля ають с ас ванню встановленом поряд .

4.10. Термін реалізації інвестиційно о прое т повинен б ти не більше нормативно о,
що визначається прое тно- ошторисною до ментацією. Інвестор (переможець он рс )
зобов'яз ється, з рах ванням технічних вимо замовни а, розробити, по одити та
затвердити встановленом поряд прое тно- ошторисн до ментацію не пізніше ніж
через 6 місяців з дня ладання інвестиційно о до овор .

4.11. На підставі затвердженої прое тно- ошторисної до ментації протя ом 60 днів з
момент її затвердження сторони до овор визначають рафі фінанс вання та реалізації
прое т , та спільно з профільними підрозділами КМДА: місячн /річн плат за оренд
приміщень метрополітен , місячн /річн плат за надання права орист вання т нелями
метрополітен , місячн /річн плат за надання права орист вання воло онно-оптичними
лініями зв'яз м льтисервісної орпоративної мережі, шляхом підписання додат ових од
до інвестиційно о до овор , я і б д ть йо о невід'ємними частинами.

4.12. Додат ові оди щодо місячної/річної плати за оренд приміщень метрополітен ,
місячної/річної плати за надання права орист вання т нелями метрополітен та інші
пов'язані до овори ладаються в становленом поряд з ідно чинно о за онодавства.

4.13. Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз ється що вартально в письмовій формі
подавати ор анізатор он рс інформацію щодо стан реалізації інвестиційно о прое т
в цілом та о ремих йо о етапів за формою, затвердженою омісією.

4.14. Ор анізатор он рс має право розірвати до овір в односторонньом поряд
випад неви онання або неналежно о ви онання інвестором зобов'язань, передбачених
пп. 4.5., 4.6., 4.11., 4.12., 4.13. мов он рс або інших мов інвестиційно о до овор (в
т.ч. передбачених рафі ом фінанс вання та реалізації прое т , що передбачений п. 4.11.).

4.14.1. У разі неви онання інвестором зобов'язань за інвестиційним до овором за
пропозицією ор анізатора он рс питання розірвання інвестиційно о до овор
виноситься на роз ляд Комісії.

4.14.2. Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішення ор анізатор он рс
повідомляє інвестора про:

- необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно о до овор протя ом
30 алендарних днів;

- терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не с нення інвестором пор шень
йо о мов.

У разі не с нення інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор протя ом 37
алендарних днів з дня направлення ор анізатором он рс на адрес інвестора,
зазначен в інвестиційном до оворі, повідомлення про розірвання, до овір б де
вважатись розірваним.

4.14.3. У разі с нення інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор інвестор
листом повідомляє ор анізатора он рс про ви онання фінансових зобов'язань та надає
інформацію про фа тичне ви онання робіт з ідно мов інвестиційно о до овор .

5. Додат ові мови он рс :
5.1.Учасни он рс має право надати додат ові пропозиції, спрямовані на найбільш

ефе тивн реалізацію інвестиційно о прое т .
5.2.Надання часни ом он рс найви ідніших мов сплати ор анізатор он рс

оштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва.
5.3.Надання часни ом он рс додат ових пропозицій, спрямованих, зо рема, на

створення соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста, нових робочих
місць.

6. Основні ритерії визначення переможця он рс :
6.1 .Най ращі пропозиції щодо розмір внес ів, спрямованих на створення соціальної та

інженерно-транспортної інфрастр т ри міста.
6.2.Найбільш ви ідна та надійна схема фінанс вання прое т (на стадії б дівництва

об'є та інвест вання).
6.3.Надійність часни а, серйозність йо о намірів та намірів йо о партнерів.
6.4.Най ращі мови ви ористання об'є та інвестицій для надання посл щодо

задоволення ромадсь их потреб.
6.5.Найбільша част а власних оштів, що в ладаються часни ом фінанс вання

об'є та інвест вання.
6.6.Обов'яз ова наявність ліцензій, інших дозвільних до ментів, сертифі ація

встановленом поряд обладнання, що ви ористов ватиметься при б дівництві
інфрастр т ри р хомо о (мобільно о) зв'яз .

7. До часті в он рсі не доп с аються особи, я і:
7.1.Визнані бан р тами, або стосовно я их пор шено справ про бан р тство.
7.2.Не надали відповідних фінансових до ментів, я і б підтвердж вали їх фінансові

можливості щодо забезпечення ви онання мов он рс .
7.3 .Знаходяться в стадії лі відації.
7.4.Майно (частина майна) я их переб ває в подат овій заставі або на це майно

на ладено арешт.
7.5. Мають забор ованість сплаті подат ів, зборів (обов'яз ових платежів).
7.6.Не ви онали мови попередніх інвестиційних до оворів.

8. Кон рсна до ментація часни ам он рс видається за адресою: 01044, м. Київ,
в л. Хрещати , 36, аб. 611, тел. 202-72-66 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до 17.00)
протя ом 14 алендарних днів з дня о олошення он рс при наявності до мента, що
підтвердж є сплат часни ом реєстраційно о внес . День оп блі вання о олошення про
проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

9. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс особисто або через
повноважених осіб в становлений в о олошенні про проведення он рс термін за
адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, аб. 611, тел. 202-72-66 (понеділо — п'ятниця
з 10.00 до 17.00).

10. За отриманням роз'яснень та додат ової інформації щодо об'є тів інвест вання
звертатись за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, аб. 611, тел. 202-72-66
(понеділо — п'ятниця з 10.00 до 17.00).

11. У разі зміни дати проведення он рс часни он рс в обов'яз овом
поряд надсилається повідомлення про дат проведення он рс .

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Адреса об'є та оренди
Стартовий розмір орендної

плати за 1 в. м за місяць (без
ПДВ)

Розмір авансово о
платеж (з ПДВ)

Цільове ви ористання
приміщення

Ма симально
можливий стро

оренди

Ком нальне підприємство
Голосіївсь о о район в м.
Києві "Розрах н овий центр

"Голосіїво"

(03028, м. Київ,
просп. На и, 13,
тел. 501-60-39)

в л. Горь о о, 20, літ. В
за альна площа 77,30 в. м,

(підвал)
29,60 рн 5702,12 рн

Надання посл
поштово о зв'яз

2 ро и 364 дні

в л. Са са ансь о о, 99, літ. А
за альна площа 109,00 в. м

(цо оль)
95,97 рн 25654,10 рн

Офісні приміщення
ор анізацій

2 ро и 364 дні

в л. Червоноармійсь а, 102
за альна площа 60,50 в. м

(1 поверх)
129,60 рн 19027,68 рн

Офісні приміщення
ор анізацій

2 ро и 364 дні

На лядова рада, Правління AT XK "Київмісь б д"

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності AT XK "Київмісь б д"Шановний а ціонер! А ціонерне товариство холдин ова омпанія "Київмісь б д" (далі — Товариство)
інформ є про проведення чер ових за альних зборів а ціонерів (далі — Збори). Дата та час реєстрації
часни ів Зборів: 25 вітня 2012 ро з 9.00 до 10.45. Перелі а ціонерів для реєстрації б де с ладено
станом на 24.00 19 вітня 2012 ро . Дата та час від риття Зборів: 25 вітня 2012 ро об 11.00.

Місце реєстрації часни ів та проведення Зборів: 01030, м. Київ. в л. Володимирсь а. 57, Київсь ий місь ий б дино
вчителя, Конференц зала, 2-й поверх.

Порядо денний:
1. Обрання Голови та се ретаря, інших робочих ор анів Зборів, затвердження ре ламент Зборів.
2. Звіт Ревізійної омісії Товариства про рез льтати перевір и фінансової звітності Товариства за 2009, 2010 та 2011

ро и.
3. Затвердження звіт про фінансовий стан та рез льтати діяльності Товариства за 2009, 2010 та 2011 ро и,

затвердження баланс та іншої фінансової звітності Товариства за 2009, 2010 та 2011 ро и.
4. Звіт Правління про діяльність Товариства за 2009, 2010 та 2011 ро и.
5. Про затвердження розподіл приб т ів або способів по риття збит ів Товариства за 2009, 2010 та 2011 ро и.
6. Звіт На лядової ради Товариства про свою діяльність за 2009, 2010 та 2011 ро и.
7. Про прийняття рішення за наслід ами роз ляд звіт На лядової ради, звіт Правління та звіт Ревізійної омісії

Товариства.
8. Про основні напрям и роботи Товариства на 2012 рі .
9. Про затвердження фінансово о план Товариства на 2012 рі .
10. Про переведення вип с а цій Товариства з до ментарної форми існ вання бездо ментарн форм існ вання

(дематеріалізація):
- прийняття рішення про дематеріалізацію вип с а цій Товариства;
- обрання депозитарію, я ий б де обсл ов вати вип с а цій Товариства;
- обрання збері ача, я о о б де від рито рах н и цінних паперах власни ам а цій Товариства;
- визначення дати припинення ведення реєстр власни ів іменних цінних паперів Товариства;
- затвердження поряд вил чення сертифі атів простих іменних а цій Товариства, що дематеріаліз ються, та

знищення їх;
- визначення способ персонально о повідомлення а ціонерів Товариства про дематеріалізацію вип с а цій

Товариства;
- повноваження посадової особи (посадових осіб) Товариства на здійснення сіх (б дь-я их юридичних та фа тичних

дій) щодо переведення вип с іменних а цій з до ментарної форми існ вання бездо ментарн форм
існ вання.

11. Про змін тип та назви Товариства відповідності до вимо За он У раїни "Про а ціонерні товариства".
12. Про внесення змін та доповнень до Стат т Товариства, шляхом ви ладення йо о в новій реда ції з метою

приведення відповідність до норм чинно о за онодавства У раїни.
13. Відміна діючих вн трішніх положень Товариства та затвердження нових вн трішніх положень Товариства, що

приведені відповідність до чинно о за онодавства У раїни і Стат т Товариства.
14. Про від ли ання та обрання Голови та членів На лядової ради Товариства.
15. Про від ли ання та обрання Голови та членів Ревізійної омісії Товариства.
16. Затвердження мов цивільно-правових або тр дових до оворів з обраними особами ор анів правління

Товариства. Визначення особи (осіб) я а (я і) повноваж ються на підписання зазначених до оворів.
17. Про визначення повноважено о на збері ання до ментів системи реєстр власни ів іменних цінних паперів.
18. Про безоплатн передач до ом нальної власності територіальної ромади м. Києва майна, зо рема об'є тів

еле тропостачання до житлових б дин ів, я і зб довані на замовлення AT XK "Київмісь б д" та передані в е спл атацію,
нер хомо о майна та по одження відч ження нер хомо о майна.

Для часті Зборах вам необхідно:
мати при собі до мент, що посвідч є право власності на а ції Товариства.
мати при собі до мент, що посвідч є особ а ціонера чи йо о представни а.
мати при собі довіреність на право часті Зборах (для представни ів юридичних та фізичних осіб).
пройти процед р відновлення в системі реєстр AT XK "Київмісь б д".

Доводимо до ва и а ціонерів, що для часті Зборах а ціонерам необхідно пройти процед р відновлення
в системі реєстр а ціонерів, для чо о зверн тися до реєстратора ТОВ "Фінреєстр" за адресою: м. Київ, в л.
Лайоша Гавро, 1, тел. (044) 229-59-69. А ціонери, я і не б д ть відновленні в системі реєстр , не змож ть
прийняти часть зборах.

А ціонери мож ть ознайомитись з до ментами, пов'язаними з поряд ом денним Зборів, за місцезнаходженням
Товариства — м. Київ, в л. С ворова, 4/6, ім. 701, з понеділ а по четвер з 15.00 до 17.30. Відповідальна особа по роботі
з а ціонерами — Герасимен о О.В. Телефон для довідо : (044) 280-92-18.

Наймен вання по азни а
Період тис. рн

Звітний
2009 р.

Попередній
2008 р.

Усьо о а тивів 3738060 3612015

Основні засоби 119414 124059

Дов остро ові фінансові інвестиції 71978 71978

Запаси 8066 6903

С марна дебіторсь а забор ованість 523691 242533

Грошові ошти та їх е віваленти 95450 232957

Нерозподілений приб то 29811 38171

Власний апітал 180974 181640

Стат тний апітал 16535 16535

Дов остро ові зобов'язання - -

Поточні зобов'язання 538564 760662

Чистий приб то 11816 24965

Середньорічна іль ість а цій, шт. 66138480 66138480

Кіль ість власних а цій, ви плених протя ом
звітно о період , шт. - -

За альна с ма оштів, витрачених на ви п - -

власних а цій протя ом звітно о період

Чисельність працівни ів на інець період , осіб 311 305

Звітний
2010 р.

Попередній
2009 р.

Усьо о а тивів 4063683 3738060

Основні засоби 112564 119414

Дов остро ові фінансові інвестиції 34397 71978

Запаси 8767 8066

С марна дебіторсь а забор ованість 497014 523691

Грошові ошти та їх е віваленти 18133 95450

Нерозподілений приб то 226143 29811

Власний апітал 372752 180974

Стат тний апітал 16535 16535

Дов остро ові зобов'язання 241101 -

Поточні зобов'язання 427616 538564

Чистий приб то 167832 11816

Середньорічна іль ість а цій, шт. 66138480 66138480

Кіль ість власних а цій, ви плених протя ом
звітно о період , шт. - -

За альна с ма оштів, витрачених на ви п
власних а цій протя ом звітно о період - -

Чисельність працівни ів на інець період , осіб 317 311

Звітний
2011 р.

Попередній
2010 р.

Усьо о а тивів 3656708 4063683

Основні засоби 106141 112564

Дов остро ові фінансові інвестиції 34397 34397

Запаси 7217 8767

С марна дебіторсь а забор ованість 316998 497014

Грошові ошти та їх е віваленти 31286 18133

Нерозподілений приб то 376969 226143

Власний апітал 519599 372752

Стат тний апітал 16535 16535

Дов остро ові зобов'язання 167046 241101

Поточні зобов'язання 345839 427616

Чистий приб то 136142 167832

Середньорічна іль ість а цій, шт. 66138480 66138480

Кіль ість власних а цій, ви плених протя ом
звітно о період , шт. - -

За альна с ма оштів, витрачених на ви п
власних а цій протя ом звітно о період - -

Чисельність працівни ів на інець період , осіб 327 317

Повідомлення
Приватне а ціонерне товариство "По виробництв інс лінів "Індар" повідомляє, що на ви онання вимо стат т ПрАТ "Індар" та ст. 32 За он

У раїни "Про а ціонерні товариства" 20 вітня 2012 р. об 11.00 відб д ться річні за альні збори а ціонерів за адресою: м. Київ, в л. Зрош вальна, 5
(приміщення адміністративно о орп с (а товий зал)) з наст пним

Поряд ом денним:
1. Про прийняття рішень з питань поряд проведення

Зборів:
- обрання олови та се ретаря зборів;
- обрання членів лічильної омісії;
- порядо олос вання на зборах (від рите, бюлетенями);
- затвердження ре ламент зборів.

2. Про затвердження звіт Правління про підс м и фінансово-
осподарсь ої діяльності ПрАТ "По виробництв інс лінів "Індар"
за 2011 рі . Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ "По
виробництв інс лінів "Індар" за 2011 рі .

3. Про затвердження звіт Ревізійної омісії (зовнішньо о
а дитора) за 2011 рі .

4. Про затвердження звіт На лядової ради за 2011 рі .

5. Про затвердження розподіл приб т ПрАТ "По
виробництв інс лінів "Індар" за 2011 рі . Затвердження розмір
річних дивідендів. Затвердження план ви ористання приб т ,
що залишається розпорядженні ПрАТ "По виробництв інс лінів
"Індар" на 2012 рі .

6. Про затвердження змін до Стат т ПрАТ "По виробництв
інс лінів "Індар".

7. Про затвердження Положення про За альні збори
а ціонерів ПрАТ "По виробництв інс лінів "Індар".

8. Про затвердження Положення про На лядов рад ПрАТ
"По виробництв інс лінів "Індар".

9. Про затвердження Положення про Правління ПрАТ "По
виробництв інс лінів "Індар".

10. Про затвердження Положення про Ревізійн омісію ПрАТ
"По виробництв інс лінів "Індар".

11. Про від ли ання олови та членів На лядової ради ПрАТ
"По виробництв інс лінів "Індар".

12. Про обрання олови та членів На лядової ради ПрАТ "По
виробництв інс лінів "Індар". Затвердження мов цивільно-
правових/тр дових до оворів ( онтра тів), що ладатим ться з
новообраними оловою та членами На лядової ради;
встановлення розмір вина ороди; обрання особи,

повноваженої на підписання до оворів ( онтра тів) з оловою та
членами На лядової ради.

13. Про від ли ання олови та членів Правління ПрАТ "По
виробництв інс лінів "Індар".

14. Про обрання олови та членів Правління ПрАТ "По
виробництв інс лінів "Індар". Затвердження мов онтра тів, я і
ладатим ться з новообраними оловою та членами Правління;

встановлення розмір їх вина ороди; обрання особи,
повноваженої на підписання онтра тів з Головою та членами
Правління.

15. Про обрання олови та членів Ревізійної омісії ПрАТ "По
виробництв інс лінів "Індар"..

16. Обрання (заміна) реєстратора власни ів цінних паперів
ПрАТ "Індар" або депозитарія. Затвердження мов до овор з
депозитарієм, встановлення розмір оплати посл .

Для часті річних за альних зборах а ціонерів запрош ються
а ціонери ПрАТ "По виробництв інс лінів "Індар" або їх
представни и, повноваження я их підтвердж ються
довіреностями, оформленими відповідності до чинно о
за онодавства У раїни. А ціонери або їх повноважені
представни и повинні мати при собі паспорт.

Дата с ладення перелі а ціонерів, я і мають право на часть
річних за альних зборах а ціонерів, 16 вітня 2012 р.

Реєстрація а ціонерів для часті за альних зборах відб деться
за адресою проведення за альних зборів: м. Київ, в л.
Зрош вальна, 5 (приміщення адміністративно о орп с (а товий
зал)). Почато реєстрації а ціонерів для часті за альних зборах
— о 10.00, інець реєстрації а ціонерів для часті за альних
зборах — о 10.45.

Ознайомлення з до ментами з питань поряд денно о
здійснюється за адресою: м. Київ, в л. Зрош вальна, 5,
юридичний департамент, з вівтор а по четвер, з 11.00 до 12.00,
а день проведення За альних зборів а ціонерів — за в азаним
вище місцем їх проведення. Відповідальна особа — Черня Т.М.,
довід и за тел. (044) 566-36-01, (044) 566-35-12.

Разом з о олошенням просимо оп блі вати "По азни и
фінансово- осподарсь ої діяльності ПрАТ "ІНДАР":

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої
діяльності підприємства
(тис. рн.)* за 2011 рі

Наймен вання по азни а
період

звітний попередній

Усьо о а тивів 202 092 174 168

Основні засоби 14 396 12 588

Дов остро ові фінансові інвестиції 39316 39316

Запаси 64 744 46 326

С марна дебіторсь а забор ованість 37 578 25 403

Грошові ошти та їх е віваленти 4510 9 756

Нерозподілений приб то 22 463 19331

Власний апітал 136 600 133 481

Стат тний апітал 80 886 80 886

Дов остро ові зобов'язання - -

Поточні зобов'язання 65 492 40 687

Чистий приб то (збито ) 3 361 141

Середньорічна іль ість а цій (шт.) 16 177 266 16 177 266

Кіль ість власних а цій, ви плених
протя ом період (шт.)

- -

За альна с ма оштів, витрачених
на ви п власних а цій

протя ом період
- -

Чисельність працівни ів
на інець період (осіб)

303 358

Дніпровсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в
я ості відповідача Фролова Леоніда Ми олайовича
(останнє відоме місце меш ання: м. Київ, в л.
Ш мсь о о, 10, в. 79), в с дове засідання, я е
відб деться 20 березня 2012 ро о 09.15 в приміщенні
с д за адресою: м. Київ, в л. Сер ієн а, 3, аб. 7, с ддя
Антипова Л.О.

У випад неяв и відповідача в с дове засідання,
справа б де роз лян та йо о відс тність відповідно до
вимо чинно о за онодавства.

С ддя Антипова Л.О.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва ви ли ає
відповідача Чернишова Л.Д. (в л. Серафімовича, 17/1,
в. 127, м. Київ) по цивільній справі за позовом
ПАТ "Дельта Бан " до Чернишова Л.Д. про стя нення
забор ованості за редитним до овором.

С дове засідання відб деться 20.03.2012 ро о 09.30
в приміщенні Дніпровсь о о районно о с д м. Києва за
адресою: м. Київ, в л. Сер ієн а, 3, аб. № 7.

С ддя Л.О. Антипова
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Спортивні новини

Фехтування. Українські спортсмени здобули 
дві нагороди на чемпіонаті Європи
На чемпіонаті Європи серед адетів, що проходить місті Пореч

(Хорватія), шпажист Єв ен Карючен о завоював перше золото для
У раїни, а йо о оле а по оманді Сер ій Горець ий — перш бронз ,
повідомляє офіційний сайт Федерації фехт вання У раїни. Півфіналь-
ний і фінальний поєдин и б ли д же напр женими. Спочат півфіна-
лі нашим спортсменам довелося з'ясов вати стос н и між собою. На
2 оли сильнішим в поєдин , де іль а разів змінювався лідер, ви-
явився Єв ен Карючен о (15:13). А потім, фіналі, раїнець 1 олом
на свою ористь перемі протистоянні ізраїльтянина Ювала Шалома
Фрейліч (15:14)

Спортивна гімнастика. Микола Куксенков посів
друге місце на етапі Кубка світу
У неділю в Нью-Йор (США) завершився перший етап К б а світ зі

спортивної імнасти и. Відб лися зма ання в ба атоборстві. У чолові-
чом т рнірі раїнець Ми ола К сен ов посів др е місце з рез льта-
том 90,498 бала, пост пившись в боротьбі за перемо амери анцю
Денелл Лейв всьо о 0,166 бала. У раїнець став най ращим впра-
вах на оні, б в др им на ільцях, третім — на пере ладині, четвер-
тим — вільних вправах, п'ятим — на бр сах і шостим — в опорном
стриб . Призов трій зам н в Марсель Н ен з Німеччини (89,925).
До слова, ще один раїнсь ий імнаст Оле Верняєв посів шосте міс-
це (88,132)

Спортивні події. В Києві відбудеться спартакіада
"Здоровий киянин"
2012 рі в У раїні визначено Ро ом спорт та здорово о способ

життя. У рам ах заход в Києві відб деться місь а спарта іада "Здоро-
вий иянин".
На адаймо, що це спільний страте ічний прое т Київсь ої місь ої ор-
анізації ФСТ "Спарта " та ГУ справах сім'ї, молоді та спорт КМДА
направлений на поп ляризацію фізичної льт ри і ор анізацію а тив-
но о відпочин серед иян.
Про рама спарта іади в лючає зма ання із 20-и видів спорт , я і б -

д ть проходити на най ращих спортбазах столиці за частю олімпій-
сь их чемпіонів, зіро вітчизняно о спорт . До часті спарта іаді за-
прош ють збірні оманди державних станов та підприємств, праців-
ни ів сфери охорони здоров’я, соціальної сфери, тор івлі, ом нальних
підприємств, зв’яз , медіа та ромадсь их ор анізацій м. Києва.
За підс м ами спарта іади, переможці та призери б д ть відзначені

на рочистій церемонії на ородження "Спарта івець ро "

Ювілейний нокаут Володимира Кличка
Український боксер переміг француза Жана�Марка Мормека

Ще до початку самого поєдин�

ку мало хто з експертів вірив, що

Жан�Марк Мормек зможе склас�

ти гідну конкуренцію Володими�

ру Кличку (чемпіону одразу за

трьома версіями). Так, французь�

кий боксер колись дуже успішно

виступав у першій важкій вазі (до

90,7 кг), проте після переходу у

суперважку категорію нічим себе

не зміг проявити. До того ж, Мор�

мек значно поступався і у фізич�

них даних українцю. Якщо пере�

вага Кличка у вазі була не такою

відчутною (111 кг у вітчизняного

боксера проти 98 кг у опонента),

то у зрості різниця становила

майже 20 см.

З самого початку бою стало зро�

зуміло, що ніякого плану на цей

поєдинок у Жана�Марка Мормека

немає. Француз думав виключно

про власну безпеку і всіляко уни�

кав відкритого бою, переходячи у

клінч при кожній зручній нагоді.

Але це його не врятувало. У друго�

му раунді претендент опинився у

важкому нокдауні після пропуще�

ної "двійки", але зміг протримати�

ся до гонгу. Володимир не поспі�

шав закінчувати зустріч і продов�

жував "розстрілювати" свого су�

перника, який втратив будь�яку

волю до перемоги. Проте, як ви�

явилося згодом, все це тривало

зовсім недовго, а у четвертому ра�

унді бій було завершено. "Фірмо�

ва" двійка Володимира — лівий

джеб, правий прямий удар, під�

кріплена лівим боковим, постави�

ла крапку в цьому поєдинку.

Француз опинився на підлозі і вже

не зміг оговтатися від потрясіння

до закінчення відліку рефері, який

і зупинив зустріч. Про беззапереч�

ну перевагу Володимира Кличка у

цьому поєдинку засвідчила і суха

статистика: за час бою україн�

ський боксер зумів "викинути" 135

ударів, з яких 39 стали результа�

тивними, а ось показники Жана�

Марка Мормека у цьому плані

просто катастрофічні: з 19 ударів

цілі досягли лише 3.

До слова, для Володимира Клич�

ка ця перемога стала вже одинад�

цятою в рамках захисту титулу IBF

і сьомою за версією WBO, що є ре�

кордними показниками для супер�

важкого дивізіону.

"Для мене це визначний день.

Дякую усім вболівальникам за під�

тримку. Стратегія бою дала свій ре�

зультат — я переміг. Проте все ж та�

ки втомився, адже сьогодні було

багато боротьби. Але я в ній домі�

нував і дуже радий, що переміг", —

заявив після бою український

суперваговик. 

А ось Жан�Марк Мормек був ду�

же засмучений рішенням рефері зу�

пинити цей бій: "Кличко, звичайно,

дістав мене серією ударів, але я вва�

жаю, що суддя в рингу помилився.

Так, я втратив ритм, відволікся, про�

те фізично я почував себе прекрасно

і міг продовжувати боксувати, тому

вирок рефері засмутив мене"

Температура —9°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 87 %

Температура —4°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 73 %

Температура —6°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 87 %

Прогноз погоди на 6 березня 2012 року

По оризонталі: 1. ал о оль-

ний напій, я ий ви отовляють

старним способом 5. дворян-

сь ий тит л 7. зла ода 8. ес -

лап 10. завдання-випроб вання

11. доброволець 14. жіночий

верхній одя в Ст. Римі та Греції

16. сир з шл ноч а молодо о я -

няти 18. он соподібна па з

хвої, с хої трави, землі — над-

земна частина житла м рашо

19. спортивна спор да 21. при-

хильни а тивно о відпочин ,

мандріво 22. положення в ша-

ховій рі 23. баштанна рослина з

вели ими запашними плодами

24. аж рний зор на місці вис-

ми н тих із т анини нито

По верти алі: 1. пос дина для ип’я-

тіння води з топ ою всередині 2. висо а

стіна 3. насолода, приємність є найви-

щім бла ом, метою життя (філос.) 4. по-

ширення неправдивих відомостей 5. пе-

чера 6. с дна певної належності 9. фа-

сон одя , в я ом р ав із плечем ста-

новлять одне ціле 12. хір р ічний ніж

13. ерівни азети 15. линяний пос д

вели о о розмір 17. стан психі и люди-

ни, що хара териз ється послабленням

зв’яз ів з реальністю, створення сво о

світ 19. вовняна т анина для верхньо о

одя 20. малень ий свинцевий снаряд

для стрільби 22. хлопчи при знатній

особі (іст.)

Відповіді на росворд на 2-й стор.

К Р О С В О Р Д

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10

11 12 13

14 15

16 17

18

19 20

21 22

23 24

С
кл

ал
а 

О
кс

ан
а 

БА
РК

ІН
А

ОВНИ, віддайте швартови, нехай життєве с дно р хається за
течією подій, а ви паралельно влаштов йте (приймайте часть)
свят ових розважальних заходах та займайтеся тим, до чо о ле-
жить д ша: творіть, охайтеся, о ортаючи любов’ю нав олишній
світ.
ТЕЛЬЦІ ма нітом приваблюють п блі , ваш се рет — в яс ра-

вості, ви — пасіонарна особистість в соці мі, а це рандіозна місія!
Не идайте розпочаті справи на півдорозі. Доводьте до інця зад -
мане та насолодж йтеся плодами своєї праці. Я що долатиме ро-
мантизм, сентиментальність — спрямов йте їх на поліпшення лю-
бовних взаємин.
БЛИЗНЯТА, хоча тема професійно о дос оналення та ар’єр-

но о зростання є зараз оловною, сімейні проблеми аменем ( ар-
мічним) висять на шиї, але сьо одні можна дозволити собі по ля-
ти, запалити творчий феєрвер і отримати айф від люблено о
заняття.
РАКИ, не ховайтеся за лашт н ами, прям йте т ди, де велелюд-

но, ви — лючова фі ра в розважальній омпанії чи тр довом о-
ле тиві, де слід проявити себе з най ращо о бо , продемонстр -
вати природн ні альність, завоювати прихильність та авторитет
п блі и. Хваліться всім, чим ба аті, с онцентр вавши симпатії на
власній персоні, цим ви посилите вір в свої сили і зможете впев-
неною ходою р хатися щасливе завтра.
ЛЕВИ, армонізація партнерсь их стос н ів на під р нті взаємо-

віддачі в ділах, інтимі є для вас провідною. І я що інша сторона
ди т є мови, не б нт йте, під оряйтеся вимо ам, та треба, потім
все омпенс ється.
ДІВИ, події дня мотивовані армічно, саме жін и та опі ни ви-

ст плять в ролі б меран а за провини та доп щені раніш помил и.
Постарайтеся самітнитися та від ородитися від мирсь ої с єти,
одна пам’ятайте, що підтрим а баланс інтересів в партнерстві
має б ти на чільном місці.
ТЕРЕЗИ, не б дьте зан дою, ні о о не пресин йте, ви оролі на

святі життя, дири йте на свій лад там, де серце пра не охання!
Одна в сл жбовій сфері не піддавайтеся расивим ілюзіям щодо
майб тньо о, т т слід під оритися роботодавцям, інт їтивно під-
лаштов ватися і не боятися звалити на себе широ е оло зобов’я-
зань.
СКОРПІОНИ, в ролі режисера та а тора на п бліці ви непере-

вершені, творіть сценарії розва на власний розс д, одна не пе-
редайте ті мед , іна ше завалите дор чен робот , онтролюйте
расиві фантазії холодним розс д ом. Я що вас охм ряє шеф, пі-
ді райте йом , бо хто платить, той і замовляє м зи .
СТРІЛЬЦЯМ визначено поєднати в собі т рботливо о сім’янина,

я ий пі л ється за бла о родини, сл жбово о оле тив (адже нав-
олишній світ для вас в березні — одна сім’я) з веселим жартівни-
ом, аби підняти д х тим, хто депрес є чи нарі ає на долю, вдихн -
ти радість б ття, наснаживши на ділові та романтичні подви и. Опти-
мізм, нестандартне мислення та виш аний мор стан ть най ра-
щими союзни ами в цій неле ій справі, посприяють зміцненню
др жніх з з давніми приятелями. На сл жбі старт є щаслива см а.
КОЗОРОГИ, ризи ові сит ації ще не привід для пані и, стресо-

ва динамі а дня — ч довий тоні , дача нині посміхається мило-
сердним, бла ородним і тим, хто отовий любити серцем та д -
шею весь світ! На романтичном небосхилі сяє сонце щастя, се -
с альний потенціал заш алює, тож дерзайте і наповнюйте життєві
с дини насолодою! І навіть ш ри-м ри з ерівним персоналом до-
зволяються...
ВОДОЛІЇ, ви ч довий психоло і здатні маніп лювати та вити ві-

рьов и з партнерів (шлюбних, ділових) на свій лад, проте ра в од-
ні ворота нині не запланована, все має б ти справедливо: при о-
т йтеся до ласти ма сим м з силь, аби ваші с п тни и поч вали-
ся не під абл чни ами, а справжніми ероями! І не смійте робити
навпа и, аби розтоптати їхнє поч ття ідності, бо роз ніваєте не-
беса!
РИБИ, бажання стати най ращими, вивищитися над юрбою, б -

ти в перших лавах є ціл ом ор анічним для вашо о єства. Том о-
ли вас вини ли творчі ідеї, мерщій їх втілюйте. На сл жбовій аре-
ні є плідні шанси сяйн ти творчим мистецтвом і продемонстр ва-
ти свою адров цінність ерівництв

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  6  Б Е Р Е З Н Я

ранок день вечір

"Динамо" відкрило сезон 
перемогою
На оновленому "Олімпійському" відбувся перший матч

Цей день в історії 6 березня

1853 — цей день Венеції пройшла прем'єра опери Дж зеппе
Верді "Травіата"
1899 — німець а омпанія Bayer отримала патент на тор ов мар

"аспірин"
1918 — Центральна Рада про олосила адміністративн реформ

У раїни, поділивши її на 32 землі
1939 — Києві від рито пам'ятни Тарасові Шевчен

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У с бот відб вся поєдино між 35-річним раїнсь им
с пертяжем Володимиром Клич ом, я ий є володарем
поясів чемпіона світ за версіями IBF, WBA і WBO, і
франц зом Жаном-Мар ом Морме ом. Бій вийшов д -
же яс равим, але швид оплинним — 39-річний претен-
дент не вистояв проти Клич а-молодшо о і половини з
12 відведених ра ндів. Перемо а стала для Володими-
ра 57-ою йо о професійній ар’єрі, і 50-ою, що за-
вершилася но а том.

Матч між двома київськими клубами усі столич�

ні вболівальники чекали з особливим нетерпін�

ням. Це засвідчив і ажіотаж навколо квитків на цю

зустріч. Так, за день до гри було продано понад 45

тисяч перепусток на стадіон, а за годину до почат�

ку події біля кас Палацу спорту утворилася неймо�

вірна тіснява, адже охочих потрапити на футболь�

не дійство було просто не злічити. До того ж, усім

кортіло побачити повернення київського "Дина�

мо" на оновлений НСК "Олімпійський" (останній

раз столична команда виходила на головний газон

країни майже 5 років тому), тож згідно офіційній

статистиці на трибунах були присутні 51 284 гля�

дачі. Право першого удару по м’ячу надали трьом

легендам "біло�синіх" — Олегу Блохіну, Ігорю Бє�

ланову та Андрію Шевченку.

Не дивно, що за такої святкової атмосфери

футболісти обох команд намагалися подарувати

видовищну і безкомпромісну гру. Вже на 2�й хви�

лині матчу відбувся перший небезпечний мо�

мент — гравець "Арсеналу" Артем Старгород�

ський зумів сильно пробити по воротах "Динамо",

проте м’яч пройшов в декількох сантиметрах від

штанги. Відповідь номінальних господарів була

миттєвою — підопічним Юрія Сьоміна вдалася

стрімка контратака, після якої Андрій Ярмоленко

зробив небезпечний простріл на Олега Гусєва, але

в того удар відверто не вийшов. Через декілька

хвилин своєю вправністю глядачів порадував но�

вачок "Динамо" Адмір Мехмеді. На високій

швидкості він зумів обіграти декількох захисників

і точно навісити на голову Брауну. Проте нігері�

єць не зміг влучно пробити по воротах. Після

стартового "обміну люб’язностями" гра дещо за�

спокоїлася. Гравці "Арсеналу" повністю віддали

ініціативу опонентам і відійшли у захист. Нато�

мість "динамівці" як не намагалися загострити

гру, проте до кінця першої половини зустрічі від�

крити рахунок їм так і не вдалося. Доля зустрічі

вирішилася у середині другого тайму. Результа�

тивною стала заміна наставника "Динамо" Юрія

Сьоміна: на 57�й хвилині замість захисника Бетао

вийшов Олександр Алієв, як виявилося згодом,

саме українець і став героєм цього матчу. Лише 8

хвилин знадобилося Олександру аби потужним

ударом з�за меж штрафного майданчику вивести

свою команду вперед. Незважаючи на велике ба�

жання "динамівців" збільшити рахунок, м’яч

вперто не хотів залітати у ворота "Арсеналу". Тож

гра завершилася мінімальною перемогою "Дина�

мо" — 1:0, і, набравши 55 очок, вони продовжують

очолювати турнірну таблицю.

"Хлопці дуже хвилювалися перед зустріччю,

адже на футбол прийшла величезна кількість вбо�

лівальників. Звичайно, не все виходило так, як

слід, проте, думаю, ми перемогли цілком заслу�

жено",— зазначив після матчу наставник пере�

можців Юрій Сьомін

У столичном дербі, що пройшло на оновленом НСК "Олімпійсь ом ", "Динамо" перемо ло "Арсенал" — 1:0

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Вихідними в рам ах 22- о т р
Прем’єр-лі и відб лося одраз де-
іль а принципових протистоянь. По-
перше, це з стріч чинно о чемпіона
"Шахтаря" з дніпропетровсь им
"Дніпром", що завершилося ні-
чиєю — 1:1. Проте найвідвід вані-
шим став матч на оновленом НСК
"Олімпійсь ом " між столичними
"Динамо" та "Арсеналом". Майже 52
тисячі вболівальни ів стали свід ами
перемо и підопічних Юрія Сьоміна.


