
Тарифи на воду залишаться без змін
Міська влада запевнила, що зробить все можливе, аби не допустити 
підвищення цін
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Перша сотня транспорту
вийшла на маршрути
Голова КМДА Олександр Попов проїхався до центру міста в новому автобусі,
з числа тих, що міська влада вивела вчора на лінії

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Вчора з майданчи а поблиз
Національно о е споцентр
У раїни попрям вали місто
74 автоб си (МАЗ) та 26 тро-
лейб сів (“Бо дан”), я і б ли
придбані містом за ошти
ЄБРР. Всі вони рс ватим ть
17-ма найбільш завантажени-
ми маршр тами міста, я і б -
ли визначені за аналізом
звернень иян до місь о о
Сall-центр . Та им чином ін-
тервал р х автоб сів та тро-
лейб сів на цих маршр тах
зменшиться до 3-7 хвилин.

За словами Олександра Попова, за�

пуск на лінії нових тролейбусів та авто�

бусів — справді приємна подія, яка є

конкретним кроком міста щодо вико�

нання програм, пов’язаних з покра�

щенням стану перевезень пасажирів

громадським транспортом у місті.

“Сьогодні ми випускаємо на лінії

перші сто одиниць громадського транс�

порту. Хотів би наголосити, що це неод�

норазова акція, і ми будемо продовжу�

вати роботу з оновлення парку КП “Ки�

ївпастранс”. Так, до дня Києва, макси�

мум до Євро�2012, ми отримаємо 400�

450 одиниць громадського транспорту,

тобто щомісяця запускатимемо близько

ста нових автобусів та тролейбусів. На�

ші дії спрямовані насамперед на те, щоб

зробити перевезення в міському транс�

порті безпечними для киян. А також

нові машини значно покращать еколо�

гічну ситуацію в місті, оскільки їхні

двигуни відповідають сучасним євро�

пейським стандартам та менше забруд�

нюють повітря. Тож я переконаний, що

цей транспорт буде популярним серед

киян. Крім того, залишиться незмін�

ною цінова політика, що робить

міський транспорт доступним абсолют�

но усім верствам населення, особливо

якщо врахувати тих, хто користується

правом безкоштовного проїзду”, — роз�

повів “Хрещатику” Олександр Попов.

Загалом цими машинами буде поси�

лено 17 автобусних та тролейбусних

маршрутів, які були визначені за резуль�

татами звернень киян до міського Сall�

центру. Машини будуть направлені на

Троєщину, Мінський, Харківський ма�

сиви, Борщагівку і зв’яжуть їх зі станці�

ями метро та центром міста. На деяких з

цих маршрутів транспорт буде оновле�

ний повністю, на інших же дозволить

скороти інтервал руху до 3�7 хвилин.

Також Олександр Попов привітав

присутніх жінок�працівників КП “Ки�

ївпастранс” зі святом 8 березня та ви�

словив надію, що їм сподобається пра�

цювати на новому транспорті.

Щоб особисто переконатися у тому,

наскільки комфортні та якісні нові ма�

шини, голова КМДА здійснив поїздку,

як звичайний пасажир (оплативши

проїзд) одним з автобусів від Націо�

нального експоцентру України до Єв�

ропейської площі. У дорозі Олександр

Павлович поспілкувався з пасажирами,

які, заходячи до салону, майже одразу

його впізнавали. Зокрема кияни по�

скаржилися йому на значний інтервал

руху машин на маршруті № 14, адже

подекуди чекати тролейбус доводиться

близько години. Та, як виявилось,

проблему уже вирішено! Вже сьогодні

на згаданому маршруті працюватимуть

нові тролейбуси.

Під час поїздки до центру міста

Олександр Павлович розповів журна�

лістам, що автобус йому дуже сподо�

бався. “Останнього разу я користувався

громадським транспортом приблизно

два роки тому, коли працював у Верхов�

ній Раді. Думаю, що в найближчому

майбутньому якісний громадський

транспорт стане більш вигідним для то�

го, щоб їздити на роботу, аніж на влас�

ному авто. Тим більше, що ми плану�

ємо обмежити кількість машин у цен�

тральній частині міста. На сьогодні ми

також реалізуємо програму щодо вело�

сипедних доріжок, тож прийде час і

державні службовці, показуючи при�

клад, будуть пересідати на велосипеди,

як це роблять в інших країнах. Особис�

то я це зроблю з задоволенням”, — за�

значив Олександр Попов.

Олександр Павлович рекомендував

усім головам районів та керівникам

структурних підрозділів частіше корис�

туватися громадським транспортом.

Адже саме так вони будуть досконально

знати про усі його плюси та мінуси

Реєстри культурної спадщини
стали доступними для киян 
Влада просить меш анців міста повідомляти про
фа ти за рози або р йнації пам’ято історії

СТОР. 2 

5,4 млрд гривень податків
надійшло до держбюджету 

З почат ро столичні подат івці забезпечили до
зведено о бюджет 5 млрд 368 млн рн подат ів

СТОР.3 

В Україні зростає мінімальна
зарплата 

Зростання мінімальної заробітної плати в У раїні –
одне з найвищих в Європі, повідомляє прес-сл жба
ряд .

СТОР. 3

У номері

Новини

Київ прийме участь в найбільшій
виставці з нерухомості у Каннах
КМДА презент вала свій стенд на найбільшій

Міжнародній виставці з нер хомості MIPIM Кан-
нах. Деле ація на чолі з заст пни ом олови КМДА
Р сланом Крамарен ом протя ом 6-9 березня пре-
зент ватим ть інвестиційні можливості столиці
представни ам світово о бізнес . “Ми зробили
масштабн презентацію Києва і можливості інвест -
вати в місто. Крім то о, наш стенд дозволяє озна-
йомитися з основними напрям ами Страте ії роз-
вит Києва до 2025 ро . Та ої “ онцентрації міль-
ярдів” немає, маб ть, на жодній виставці. Я що хо-
ча б ожен десятий з відвід вачів заці авиться Ки-
євом, це вже б де величезний прорив. Краснодар-
сь ий рай, напри лад, мин ло о ро за один день
роботи на виставці підписав до оворів на $1 міль-
ярд”,— зазначив Р слан Крамарен о

Киянам повернули у власніcть
53,52 га землі
Кияни отримали чер ов перемо — їм поверн ли

53,52 а землі між в лицею Оноре де Бальза а та річ-
ою Десен а. Відповідне рішення хвалив Вищий ос-
подарсь ий с д У раїни. У 2007 році дві ділян и (за-
альною площею 53,52 а) рішенням Київради б ли
передані дов остро ов оренд для б дівництва
житлово о омпле с з об’є тами соціальної інфра-
стр т ри, тор івлі, офісних та адміністративних при-
міщень. На момент ладання до овор за альна вар-
тість земель с ладала майже 88,5 мільйона ривень
(або $17,7 млн). За п’ять ро ів б дівництво та і не б -
ло розпочато. “Заб довни б ло передано дві ділян-
и зеленій зоні, зо рема частин прибережної захис-
ної см и площею 9,621 а. Київсь а влада вважає не-
прип стимим обмеж вати вільний дост п меш анців
Деснянсь о о район до місць відпочин на воді.
Крім то о, ми не бачимо сенс заб дові мальовничо-
о бере Десен и ще одним тор овельно-розважаль-
ним омпле сом та висотними б дівлями”,— заявив
заст пни олови КМДА Оле сандр П занов.
Рішення Київради про передач земельних діляно
дов остро ов оренд , а та ож до овори оренди, що

б ли ладені між заб довни ом та ГУ земельних ре-
с рсів КМДА, визнані недійсними за рішенням с д .
Заб довни а зобов’язано поверн ти землю міст

Міська електричка продовжить 
роботу у звичному режимі
Київ розрах ється з бор ами “місь ої еле трич и”

до інця березня. Про це ж рналістам повідомив оло-
ва КМДА Оле сандр Попов. Київсь а ільцева еле -
трич а, я а сьо одні орист ється вели ою поп ляр-
ністю серед иян, продовжить свою робот звично-
м режимі. Зняття з маршр т потя а — тимчасове і
пов’язане з необхідністю технічно о обсл ов вання
р хомо о с лад . “Б дь-я ий р хомий с лад потреб є
періодично о технічно о на ляд . І цей потя зараз
знаходиться на ремонті. 15 березня на сесії Київради
роз лядатиметься питання про повний розрах но з
“У рзалізницею”, йдеться про 17 мільйонів ривень.
Та им чином ми розрах ємося з бор ами і продовжи-
мо наш співпрацю”, — за важив олова КМДА

Столичні дороги відремонтують 
до 9 травня
Завершити ям овий ремонт дорі в столиці влада

міста має намір до дня Перемо и. Про це повідомив
олова КМДА Оле сандр Попов під час прямо о ефір
на теле аналі “Київ”. “Ми завершимо та званий ям о-
вий ремонт дорі ма сим м до 9 травня. Та е дор -
чення я віддав понеділо . Доро и дійсно настіль и
зношені, що вима ають апітальної ре онстр ції. На
жаль, ми не можемо та замін зробити с різь, том
робимо та , я робили це в попередні ро и”, — зазна-
чив Оле сандр Попов
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Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Національний ре лятор рин ЖКГ з бе-
резня підвищив вартість холодної води і
водовідведення для водо аналів У раїни
на 5,5 %. Проте тариф на вод для меш-
анців столиці лишився незмінним. Я
запевняє иївсь а місь а влада, най-
ближчим часом змін платіж ах меш ан-
цям не варто че ати.

Сьогодні у столиці діє два тарифи на кубічний метр

води: 3,18 грн для мешканців, які сплачують за кому�

нальні послуги до 20�го числа щомісяця, та 3,50 грн

для тих, хто сплачує після 20�го числа. За словами

спеціалістів, така вартість відшкодовує для ПАТ АК

“Київводоканал” лише 85 % витрат. Підвищення ціни

на воду на 5,5 % збільшило б річний прибуток підпри�

ємства на 40,5 млн грн. Проте столична адміністрація

прийняла рішення не підвищувати тариф для насе�

лення без попередньої роз’яснювальної роботи та де�

тального вивчення цього питання.

Нагадаємо, що днями голова КМДА Олександр По�

пов заявив, що не підписуватиме розпорядження про

підвищення тарифів на холодне водопостачання у

столиці, оскільки вважає його неправомірним. “Про

будь�яке підвищення тарифів кияни повинні бути по�

інформовані заздалегідь. Для цього потрібно провес�

ти роз’яснювальну роботу, вислухати і опрацювати всі

звернення та заперечення з цього приводу. Це, що�

найменше, два з половиною місяці. Крім того, підви�

щення тарифів зараз неприпустиме, зважаючи на

економічну скруту”, — наголосив Олександр Попов.

Як розповів начальник управління цінової політи�

ки КМДА Василь Яструбинський, вже розроблений

відповідний проект, який передбачає підвищення та�

рифів для населення на холодну воду на 10 коп. та 8

коп. на водовідведення. “Наш проект сьогодні прохо�

дить узгодження з відповідними службами. Після

цього буде переданий на розгляд міській владі, яка і

вирішить подальшу долю цього документу. Та най�

ближчим часом тариф на холодну воду та водовідве�

дення для киян змінюватися не буде”, — запевнив

пан Яструбинський

Голова КМДА Оле сандр Попов поспіл вався з пасажирами, я і вже вчора с ористалися новими автоб сами
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Привітання

Дорогі киянки! Любі жінки!
Щиро вітаю вас із Міжнародним

жіночим днем!
Жін а — д ховна основа нашо о

с спільства. Її роль процесі роз-
вит та демо ратизації У раїни о-
лосальна. Адже невичерпна жіноча
енер ія, нес інченна ініціативність
стають р шійною силою соціаль-
них, льт рних, е ономічних і полі-
тичних перетворень нашої раїни та
міста на раще.
Саме ви, доро і жін и, ожно о

дня творите історію. У ваших р ах,
без перебільшення, майб тнє на-
шо о міста. Ви, дар ючи нове жит-

тя, форм єте світо ляд, створюєте мови для розвит ожної о ремої
особистості і нації в цілом .
Ви оточ єте своїх близь их любов’ю та ва ою, вдало поєдн ючи це

з роботою, ар’єрними спіхами та визначними дося неннями.
Дя ю за ваш підтрим і т рбот , за ваш наполе ливість та а тив-

н ромадсь позицію.
Нехай ожна хвилина вашо о життя б де сповнена радістю і лю-

бов’ю, хай завжди вас оточ ють тепло і ва а, а домів ах пан ють за-
тишо і зла ода.
Б дьте щасливими та оханими!

З повагою
голова КМДА Олександр ПОПОВ

Дорогі жінки!
Вітаю Вас з пре расним весня-

ним святом — 8 Березня. Нехай
т рбота близь их Вам людей зі рі-
ває Ваші серця, наповнює неви-
черпною енер ією для втілення в
життя найзаповітніших планів і смі-
ливих ідей!
Щиро бажаю Вам здоров'я, опти-

мізм , радості, весняно о настрою,
а та ож зла оди і достат Ваших
родинах.
Б дьте щасливі і охані!

Київський міський голова 
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Дорогі жінки!
Від щиро о серця вітаю вас з

Міжнародним жіночим днем!
Жін а — надзвичайне створіння,

вона одночасно може б ти т рбо-
тливою мамою і сильним ерівни-
ом, ла ідною др жиною та надій-
ним професіоналом. С часній жінці
підвладно все. Проте я і ба ато ві-
ів том , більш за все їй потрібна
любов: охання рідної людини, лю-
бов і пова а дітей, шана та т рбота
др зів.
Але не дивлячись на свою сил ,
ожна жін а хоча б іноді хоче б ти
тендітною і слаб ою, мати можли-

вість опертися на надійне чоловіче плече.
Я хоч побажати вам, любі иян и, щоб та а людина б ла пор ч з ва-

ми. Щоб вона підтрим вала і допома ала, надихала та давала сили жи-
ти. Я д же хоч , щоб житті ожної з вас щасливих моментів б ло
значно більше, ніж б денних т рбот та не араздів. Хоч , щоб сі най-
ращі привітання, я і ви поч єте цими днями, обов’яз ово втілилися
життя.
Нехай відч ття свята та весни, я е наповнює ваші серця 8 Березня,

залишається них протя ом всьо о ро . Б дьте щасливі, спішні, здо-
рові та охані! З 8 Березня!

Заступник Київського міського голови/
секретар Київради Галина ГЕРЕГА

Любі наші сестри, кохані, донечки, 
мами й бабусі!

Щиро вітаю вас із яс равим вес-
няним святом — 8 Березня. Нехай
цей сонячний день зб ваються сі
ваші мрії, а чолові и дар ють вам
най ращі подар н и. І нехай арний
настрій б де з вами весь рі . Вір-
те, що ожен новий день б де ра-
щим за попередній.
Зі святом вас! Весняної вам ра-

дості, здоров’я і любові!

Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ, 
депутат Київради, 

голова громадської організації
"Наш Святошинський"

Дорогі киянки!
Вітаю вас з 8 Березня — святом

ВЕСНИ!
Від щиро о серця бажаю ожній

із вас міцно о здоров’я, зла оди та
доброб т !
Нехай тепле весняне сонеч о зі-
ріває ваші серця, а свіжий весня-
ний вітер здіймає рила вашої д ші,
дар є натхнення та впевненість!
Бажаю, щоб ожен ваш день б в
радісним, а дов ола вас завжди па-
н вали любов і армонія! Хай зб -
ваються найзаповітніші мрії, а жит-
тя обдаров є тіль и приємними не-
сподіван ами!

Щиро ваша
Алла ШЛАПАК, 

голова постійної комісії Київради з питань гуманітарної політики, 
лідер депутатської групи "Соціальна справедливість"
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Нагороди для киянок
Олександр Попов вручив жінкам столиці державні, урядові 
та відомчі відзнаки
Марина ЧОРНА
"Хрещатик"

Напередодні Міжна-
родно о жіночо о
свята залі Націо-
нальної філармонії
У раїни олова сто-
личної держадмініс-
трації Оле сандр По-
пов привітав праців-
ниць бюджетної та
соціальної сфер міс-
та і вр чив їм дер-
жавні, рядові на о-
роди та відзна и о-
лови КМДА.

Серед нагороджених —

багатодітні матері, які отри�

мали статус "матерів�геро�

їнь", працівниці культури,

освіти, промисловості, пра�

воохоронних органів, місь�

кої та районних держадмі�

ністрацій, співробітниці ко�

мунальних служб та підпри�

ємств.

У вітальному слові голова

КМДА Олександр Попов за�

уважив, що найвідповідаль�

нішу і найважчу роботу чо�

ловіки часто перекладають

на плечі жінок. "Сьогодні від

імені усіх чоловіків нашого

міста я вклоняюся вашій не�

втомній енергії, вашим не�

вичерпним талантам, вашо�

му професіоналізму. Дякую

за той внесок, який ви роби�

те на користь України та на�

шого міста. Я бажаю вам

щастя, любові, добра і злаго�

ди у ваших родинах. Всього

вам найкращого!" — звер�

нувся до жінок Олександр

Павлович.

Майже дві сотні киянок

отримали Почесні грамоти

та іменні годинники від сто�

личної влади. Враженнями

ділиться жінка з "чоловічою"

професією, старший лейте�

нант міліції Наталія Бурсак:

"Нагорода для мене несподі�

вана і дуже приємна. Мій

батько був військовим, тому

я також обрала цей шлях.

Працюю заради правопо�

рядку у столиці і щоб на�

решті дати фору чоловікам!"

Для начальника худож�

ньо�творчого відділу Київ�

ського Національного уні�

верситету культури та мис�

тецтв Наталії Регеші цього�

річне жіноче свято стане

пам’ятним — їй присвоєно

звання "Заслужений діяч

мистецтв України". "Для ме�

не це дуже цінна відзнака. І

ще я дуже пишаюсь тим, що

отримала її з рук Олександра

Попова",— поділилася з

"Хрещатиком" пані Наталія.

Одну з найвищих дер�

жавних нагород — орден

Княгині Ольги ІІІ ступе�

ня — Олександр Попов

вручив Надії Гурененко,

яка входить до української

Спілки ветеранів Афганіс�

тану — воїнів інтернаціона�

лістів.

Зазначимо, що вчора від�

булася зустріч голови КМДА

з жінками�матерями, які

працюють у сфері молодіж�

ної та сімейної політики Ки�

єва. Під час зустрічі було об�

говорено проблеми та пер�

спективи цієї галузі в діяль�

ності міста

Галина Герега привітала 
жінок�медиків
Заступник Київського міського голови відвідала медичні заклади 
Дніпровського та Деснянського районів столиці

Звертаючись до персоналу Київ�

ської міської клінічної лікарні

№ 3, Галина Герега зазначила, що

міська влада розуміє, які проблеми

сьогодні є у лікарів, і буде робити

все можливе, щоб підтримати їх та

допомогти. "Затверджуючи бюджет

цього року, в першу чергу ми дума�

ли про медиків та вчителів. Нашим

головним завданням було зберегти

муніципальну надбавку для лікарів

та подбати про покращення умов

вашої праці. І я хочу вас запевни�

ти, що ми і далі будемо працювати

у цьому напрямку, підвищуючи

стандарти вашого життя",— під�

креслила заступник міського голо�

ви.

Галина Герега вручила медикам

подарунки — медичні халати. Крім

того, освітянам та медикам презен�

тували від імені голови КМДА Олек�

сандра Попова та секретаря Київра�

ди Галини Гереги ще один сюрприз.

У Київському академічному театрі

драми і комедії на Лівому березі для

них була зіграна вистава "Вася хочет

позвонить" за участі видатної актор�

ки Ади Роговцевої.

Не залишили прекрасну половину

без привітань і чоловіки. Голови

Деснянського та Дніпровського

районів Віктор Жеребнюк і Олек�

сандр Шевчук побажали жінкам

краси, здоров’я, любові та уваги

Реєстри культурної спадщини
стали доступними
Влада просить мешканців міста повідомляти про факти
протиправних дій або руйнацію пам’яток історії
Іван МАРЕК 
"Хрещатик"

За дор ченням олови КМДА Оле -
сандра Попова списо иївсь их
пам’ято історії та архіте т ри дер-
жавно о та місцево о значення опри-
люднено на сайті ГУ охорони ль-
т рної спадщини.

Відтепер кожен охочий має змогу ознайомитися

з визначними об’єктами свого району та дізнатися

у розділі "Культурна спадщина" на сайті www.

guoks.gov.ua, на яких підставах до переліку включе�

но той чи інший об’єкт.

У кожному окремому випадку для визначення

статусу об’єкта необхідно звернутись до ГУ охоро�

ни культурної спадщини з відповідним запитом у

зв’язку зі змінами назв вулиць, нумерації будинків,

літерних позначень та моніторингу стану об’єктів

культурної спадщини на поточний період.

За інформацією ГУ охорони культурної спадщи�

ни, даний перелік складено за наявною інформа�

цією. Також передбачається регулярне оновлення

інформації в зв’язку з новими документами, вида�

ними державними та місцевими органами влади.

"Принцип роботи міської влади — максималь�

на відкритість і прозорість. Тому потрібно, щоб

кияни могли вільно, без спеціальних запитів

одержувати відомості про те, які історико�куль�

турні пам’ятки охороняються, а також які зміни

відбуваються в "охоронних списках" і чому",— за�

значив Олександр Попов.

Він також закликав киян долучитися до роботи

зі збереження пам’яток. "Я прошу киян, яким не�

байдужа доля культурної спадщини нашого міста,

взяти на себе функції громадських інспекторів з

охорони пам’яток. Якщо ви побачите, що якийсь

об’єкт, розташований поблизу вашого будинку чи

місця роботи, руйнується або ж існують інші про�

типравні дії, прошу терміново телефонувати до

Call�центру та повідомляти про злочин. На жаль,

штатних інспекторів у нас не вистачає. А інколи

байдужість чиновників призводить до непоправ�

них втрат культурної спадщини міста",— наголо�

сив Олександр Попов.

Нагадаємо, наприкінці 2011 року голова КМДА

звернувся до Президента України Віктора Януко�

вича з проханням підтримати розроблений міс�

том спільно з Міністерством регіонального роз�

витку, будівництва та житлово�комунального гос�

подарства проект змін до законодавчих актів, які

б надали можливість Києву та киянам зберегти

культурну та історичну спадщини

Голова КМДА Оле сандр Попов привітав працівниць бюджетної та соціальної сфер міста і вр чив їм державні на ороди

Марина ЧОРНА
"Хрещатик"

Дізнатися про проблеми
меди ів та привітати жіно
з 8 Березня до лі арняних
за ладів міста приїхала за-
ст пни місь о о олови —
се ретар Київради Галина
Гере а. Вона особисто вр -
чила подар н и меди ам
Дніпровсь ом та Деснян-
сь ом районах столиці.
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Рішення Київради

Ділові новини

5,4 млрд гривень податків
надійшло до держбюджету
З почат ро столичні подат-
івці забезпечили до зведено о
бюджет 5 млрд 368 млн рн по-
дат ів. Про це повідомила олова
Державної подат ової сл жби
(ДПС) м. Києві Ірина Носачова.
До державно о бюджет за сі-
чень-лютий 2012 р. платни и по-
дат ів Києва сплатили 4 млрд 280
млн рн подат ів та зборів. Порів-
няно з відповідним періодом ми-
н ло о ро , до держбюджет зі-
брано на 1 млрд 158 млн рн
більше. Зо рема надходження від
а цизно о подат з вироблених
в У раїні товарів збільшились
3,7 раз , на 48 % зріс по азни
сплати подат на додан вар-
тість, на 43 % — подат на при-
б то та більш ніж на 25 % — по-

дат на доходи фізичних осіб.
До бюджет міста Києва протя-
ом двох місяців столичні платни-
и подат ів сплатили 1 млрд 87
млн рн, що на 94 млн, або май-
же на 10 % більше, ніж мин ло-
м році

В Україні зростає 
мінімальна зарплата

Зростання мінімальної заробіт-
ної плати в У раїні — одне з най-
вищих в Європі, повідомляє
прес-сл жба ряд . Зо рема за
два попередніх ро и вона зросла
на третин . З почат 2010 ро
до почат 2012 ро розмір фа -
тично виплач ваної мінімальної
заробітної плати зріс на 35 %.
У раїна випередила за цим по-
азни ом та і раїни, я Польща,

Естонія, Франція, Р м нія, Т реч-
чина. Примітно, що дея і євро-
пейсь і раїни вза алі заморози-
ли мінімальн зарплат на рівні
2009 ро . За даними Євростат ,
в Бол арії мінімальна зарплата не
змінювалася з 2009 по 2011 рі , в
Чехії вона залишається на рівні
2007 ро , в Литві та Хорватії —
на рівні 2008 ро

“Коктебель” визнано 
банкрутом

Господарсь ий с д Крим ви-
знав бан р том За рите а ціо-
нерне товариство “Завод мароч-
них вин і онья ів “Ко тебель”.
Про це йдеться в рішенні с д від
23 люто о, оп блі ованом в ре-
єстрі с дових рішень. С д визнав
“Ко тебель” бан р том і від рив

справ лі відаційної процед ри
стро ом на 12 місяців. Лі відато-
ром омпанії призначено арбіт-
ражно о ер ючо о Василя К хта.
Варто зазначити, що “Завод ма-
рочних вин і онья ів “Ко тебель”
сам зверн вся в Госпс д із за-
явою про пор шення справи про
бан р тство

Акції “Крименерго” готують
до продажу

Уряд встановив стартов цін
45-відсот ово о держпа ет а -
цій енер опостачальної омпанії
ВАТ “Крименер о” на рівні 246
млн рн. Відповідне розпоря-
дження оприлюднене на сайті
ряд . Номінальна вартість вста-
новлена на рівні 19,45 млн рн.
На адаємо, Фонд державно о

майна У раїни (ФДМУ) 2012 р.
продовжить приватизацію енер-
етичних омпаній. У січні 45 %
а цій “Крименер о” б ло списано
з рах н НАК “Енер етична ом-
панія У раїни” та зараховано на
рах но ФДМУ. На рах н НАК
“Енер етична омпанія У раїни”
залишився держпа ет а цій
“Крименер о” розмірі 25 % ста-
т тно о фонд . Стат тний фонд
“Крименер о” становить 43 млн
241,88 тис. рн

У столиці буде замінено 
49 ліфтів

Відповідне розпорядження
підписано в КМДА. Ним затвер-
джено адресний перелі об’є тів
для ви онання поточном році
робіт з заміни (ре онстр ції) та

модернізації ліфтів житлових
б дин ах Києва. У Шевчен ів-
сь ом районі замінять 5 ліфтів,
Солом’янсь ом — 4, Святошин-
сь ом — 18, Подільсь ом ,
Дарниць ом і Оболонсь ом
районах — по 2 в ожном , Пе-
черсь ом — 8, Дніпровсь о-
м — 1, Голосіївсь ом — 7. Я
зазначається в розпорядженні,
ліфти, про я і йдеться, б ли
встановлені в б дин ах період
з 1969 р. по 1982 р. Відповідно
до до мента, заміні (ре он-
стр ції) підля ають 43 ліфти і
ще 6 — модернізації. Орієнтовна
вартість робіт з заміни (ре он-
стр ції) — 13 млн 538 тис. рн;
модернізації — 1 млн 462 тис.
рн. Замовни ом ви онання ро-
біт визначено ГУ житлово о ос-
подарства КМДА

Рішення Київради від 26.01.2012 № 48/7385 “Про надання дозволу на роз�
роблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок товариству
з обмеженою відповідальністю “Буклія” на вул. Богатирській (навпроти КП
ДАІ) в Оболонському районі м. Києва для обслуговування об’єкта транспорт�
ної інфраструктури (заїзд�виїзд)”.

Депутати Київради задовольнили клопотання ТОВ “Буклія” про надання

йому земельної ділянки на вул. Богатирській в Оболонському районі столи�

ці для обслуговування об’єкта транспортної інфраструктури. Йдеться про

створення на двох ділянках площею 0,02 га та 0,01 га заїзду та виїзду відпо�

відно до розробленого плану. Оренда земельних ділянок надається на 5 ро�

ків. Тепер ТОВ “Буклія” має звернутися до Головного управління земель�

них ресурсів для отримання вихідних даних на розроблення проекту земле�

устрою щодо відведення земельних ділянок. Контроль за виконанням цьо�

го рішення покладено на постійну комісію Київради з питань земельних

відносин, містобудування та архітектури

Довіра 
до банківської 
системи 
відновлюється
Депозити населення зросли 
в минулому році на 13,1 %
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Протя ом мин ло о ро парламентом б ло прийнято
15 за онів щодо розвит фінансово о се тор , я і до-
зволили забезпечити прозор і від рит діяльність фі-
нансових станов. Реформи б ли спрямовані на надан-
ня споживачам фінансових посл повної, дост пної та
змістовної інформації щодо цін, мов і ризи ів фінансо-
вих прод тів і посл .

У 2011 році здійснено кроки для врегулювання питань проблемних бан�

ків. Банк “Надра” відновив свою роботу. З метою захисту прав вкладників у

2011 році зобов’язання “Родовід банку” було передано до ПАТ “Ощад�

банк”.

Окрім цього, посилився захист прав інвесторів, зокрема через підвищен�

ня вимог до рівня та якості корпоративного управління емітентів цінних

паперів, удосконалення механізмів контролю за діяльністю учасників фі�

нансових ринків, збільшення відповідальності за порушення законодав�

ства, що регулює фінансові відносини.

На думку Антона Шаперенкова, заступника голови правління VAB Банк,

у минулому році на фінансовий результат продовжував впливати накопиче�

ний портфель проблемної заборгованості, під яку банки змушені були про�

довжувати формувати резерви. “Позитивним моментом було зокрема вве�

дення зрозумілого для ринку механізму плаваючої ставки, який дозволив

знизити ризики іпотечного кредитування”,— зазначає експерт.

Завдяки крокам держави щодо врегулювання питання проблемних бан�

ків відновлюється довіра до банківської системи. У 2011 році відбулося

зростання депозитів населення на 13,1 % (з 271,8 до 307,4 млрд грн), у тому

числі у національній валюті — на 12,9 %, в іноземній — на 13,4 %. Наявність

додаткової депозитної бази дозволяє збільшити ресурси економічного зрос�

тання.

За словами Грега Краснова, генерального директора Platinum Bank, ці за�

ходи дозволили банківській системі показати набагато кращий результат:

“Минулий рік багатьом банкам вдалося закінчити з непоганим прибутком,

але все ж таки ще не варто говорити про повне відновлення ринку. Найбіль�

шим фактором, який впливає на банківську систему України, є зовнішня

економічна ситуація, яка значно погіршилася в другому півріччі. Світова

економіка знизила платоспроможність клієнтів, що, в свою чергу, вплину�

ло на якість кредитних портфелів банків”. На думку експерта, продуктив�

ність діяльності банків у 2012 році буде залежати від їх здатності правильно

організувати роботу з проблемною заборгованістю. “Найважчим завданням

для банків в цьому році стане утримувати позиції, які були заявлені в 2011�

му році, та гнучко реагувати на будь�які зміни”,— додає експерт.

Банкіри сподіваються на підтримку та сприяння розвитку банківського

сектору з боку НБУ і надалі

Розпорядження КМДА 
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“Грецький сценарій”
Україні не загрожує
Експерти вважають, що підстав для девальвації гривні немає
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Останім часом ЗМІ зв -
чать песимістичні заяви
щодо можливо о дефолт
в У раїні та розвит подій
за " рець им сценарієм".
Керівни р пи радни ів
олови Національно о бан-
У раїни Валерій Лит-

виць ий поділився з
"Хрещати ом" своїм ба-
ченням е ономічної сит -
ації в державі. На йо о
д м , для девальвації
ривні підстав немає. Об-
мінний рс залишається
“ ерованом плаванні”. А
за своїми зобов’язаннями
перед редиторами У ра-
їна здатна розрах ватися.

Оголошення про можливий де�

фолт з посиланнями на відомі між�

народні агентства і різноманітних

експертів надходили ще з серпня

минулого року. Національний банк

був вимушений реагувати відповід�

ним чином. Регулятор гасив штуч�

ний попит на валюту, в тому числі і

заходами в межах закону, які біль�

шістю громадян сприймалися нега�

тивно, зокрема паспортизацією при

купівлі та обміні валют. Проте, як

показав час, ці заходи виявилися

дієвими. За словами Валерія Лит�

вицького, у лютому 2012 ринок пра�

цював без зайвих втручань, а попит

на валюту був ситуативним.

Позитивний старт

Загалом макроекономічний старт

цього року експерт вважає вдалим, а

ціновий старт відмінним. Нагада�

ємо, інфляція у січні була неочікува�

но низькою — 0,2 % — і досягла іс�

торичного мінімуму. Середній по�

казник інфляції для січня — 1,13 %.

Основні причини низької інфляції

Валерій Литвицький вбачає у моне�

тарній і бюджетній політиці: “Базо�

ва інфляція пов’язана з грошовою

пропозицією і монетарною актив�

ністю НБУ і уряду,— пояснює екс�

перт.— Перспектива мати низьку ін�

фляцію — як мінімум, менше 10 %,

як максимум — менше 4,6 % за під�

сумками 2012 року — цілком реаль�

на. Таку перспективу підживлюють:

мінімальний монетарний навіс;

дефляція оптових цін; стабільність

курсу гривні з 2009 року; спокій на

готівковому і міжбанківському рин�

ках”. Відповідно, для девальвації

гривні в Україні немає реальних під�

став.

На початку 2012 року економічне

зростання уповільнилося, і на це

звертали увагу численні експерти,

висловлюючи побоювання щодо

перспектив економіки держави. Ке�

рівник групи радників голови НБУ з

цього приводу запевнив, що у Нац�

банку цього очікували: “У грудні

НБУ ужив превентивні заходи — ми

розширили грошову пропозицію че�

рез цінні папери, активізацію рефі�

нансування, лібералізацію резерв�

них вимог. Січневе уповільнення не

є критичним. Старт у січні�лютому є

завжди важким. Зростання ВВП у

2—3 % означає, що бюджетний орі�

єнтир у 3,9 % річних все ще знахо�

диться в зоні досяжності. Пік еконо�

мічного зростання завжди очікуєть�

ся у березні, і тоді можна зробити

більш конкретні прогнози”.

У регуляторі покладають надії на

інвестиції і на споживчий попит.

“Інвестиції в Україну зросли на

20 %, і такого не було за останніх

три роки,— зауважив Валерій Лит�

вицький.— Будівництво в державі

буде активізовано. Нацбанк допо�

може цьому шляхом зниження про�

центних ставок. На підході — спіль�

ний з Мінфіном проект по розбудо�

ві іпотечного кредитування. Насе�

лення активізувало депозитну ді�

яльність, а депозити є витоками для

кредитування. Ми продовжимо

протидіяти інфляції задля пожвав�

лення попиту і надходження інвес�

тицій”.

Скорочення резервів НБУ 
і державний борг

Резерви НБУ у 2011 скоротилися

на $ 2,7 млрд. Валерій Литвицький

запевнив, що за умов прискореного

зростання і низької інфляції цей по�

казник є прийнятним. В боргову

яму, на його думку, країна почала

падати ще у 2008 році, коли темп

росту валового зовнішнього боргу

становив 27,1 %: “У 2010 вільне па�

діння вдалося змінити на сповзан�

ня, і темп росту боргу скоротився до

13,5 %, тобто у 2 рази. Іще вдвічі він

скоротився у минулому році — з 13,5

до 7,7 % від ВВП. Оскільки економі�

ка у 2010—2011 роках зростала, то

питома вага боргу теж почала скоро�

чуватися. Прямий гарантований

борг сьогодні — $ 37,994 млрд, або

більше 20 % ВВП”.

Пан Литвицький впевнений, що

розмір боргу — далекий від критич�

ної межі і ресурсів для покриття цих

зобов’язань у держави цілком до�

статньо. “Це не борг Греції — 150 %

ВВП. Тому немає підстав говорити

про “грецькі” симптоми. Резерви,

близько $ 31 млрд, деякі експерти

порівнюють з показником коротко�

строкового боргу. Це порівняння є

неправильним, адже валютними ре�

зервами не обслуговують платежі

банків і корпорацій. Загальні плате�

жі держави, близько кількох мільяр�

дів, менше двозначної цифри. Для

них вистачить резервів, якщо навіть

припустити, що не приходить ва�

лютна виручка. На 28 лютого надхо�

дження від нерезидентів склали

майже $ 20 млрд. Фінансовий ре�

зультат підприємств до оподатку�

вання склав 113 млрд грн, що майже

вдвічі більше, ніж у 2010�му, і фінан�

сів має вистачити для розрахунків за

борговими зобов’язаннями”,— по�

яснив фахівець.

Платіжний баланс, на думку пана

Литвицького, також знаходиться у

сприятливому стані. Україна скоро�

тила імпорт газу в 2 рази. Якщо і на�

далі буде підтримуватися курс на

енергозаощадження тими темпами,

які анонсуються, і уряду вдасться

досягти компромісу щодо газових

цін, то, за словами експерта, у пер�

спективі платіжний баланс посилю�

ватиметься, і це захистить гривню

від надмірних коливань.

Фіксованість курсу гривні

Для експертів фінансової сфери і

пересічних громадян питання курсу

національної валюти завжди зали�

шалося одним з найважливіших і

показових для стану економіки в ці�

лому.

На початку 2012 лунали заяви що�

до навмисної фіксації курсу гривні

Нацбанком і свідомої відмови від

девальвації валюти. Керівник групи

радників голови НБУ висловив по�

зицію щодо необхідності мати більш

гнучкий курс, але йти до цього по�

ступово.

“У нас немає фіксованого курсу з

1999 року. Починаючи з 2006 року

відбувалося постійне зростання цін

на газ, за рахунок як природних, так

і штучних політичних чинників, яке

знайшло своє віддзеркалення у не�

гативній динаміці стану платіжного

балансу,— зазначив експерт.— Одна

річ — давати більшу гнучкість курсу

при позитивному його стані, зовсім

інша річ — при негативному. Незва�

жаючи на це, по відношенню до єв�

ро гривня зміцнилася у минулому

році на 3 %, до рубля на 5% — це не

можна назвати фіксованістю курсу

гривні. Але це і не вільний курс. Йо�

го можна назвати “керованим пла�

ванням”.

Основні ризики для економіки

України у 2012 році Валерій Лит�

вицький вбачає у макроекономічній

сфері, проте з�поміж них виокреми�

ти один вважає неможливим: “Бага�

то залежить від того, яким буде пе�

регляд держбюджету — це може

вплинути на ціни. Іншими важли�

вими факторами будуть: зміна тари�

фів, урожай овочів та фруктів, акци�

зи і їх зміна протягом року, ситуація

на ринку палива і ціни на нафту та

газ у світі і, врешті�решт, політична

ситуація. Гадаю, покращення відно�

син з міжнародними фінансовими

організаціями дасть нам відповіді на

всі перераховані ризики”,— підсу�

мовує експерт

Розпорядження КМДА від 09.02.2012 № 205 “Про зміни у складі комісії по
реорганізації державних підприємств”.

Внесено зміни до складу комісії, що займається питаннями реорганізації

державних підприємств. Зокрема це стосується Науково�технічного під�

приємства “Радикал”, Наукового інституту “Комета”, Малого підприєм�

ства “Квант�Оптика”, Київського спеціалізованого підприємства обчислю�

вальної техніки та інформатики, Науково�виробничого підприємства “Тер�

мохолод”, Київського спеціалізованого конструкторсько�технологічного

бюро “Дніпро”. Розпорядженням передбачено вивести зі складу комісії на�

чальника Головного управління промислової, науково�технічної та іннова�

ційної політики, голову комісії Олександра Дудка, директора Київського

спеціалізованого підприємства обчислювальної техніки та інформатики

Ганну Гуріну, в. о. директора Науково�технічного підприємства “Радикал”

Валерія Кузьмука. Натомість до складу комісії введено заступника началь�

ника Головного управління промислової, науково�технічної та інновацій�

ної політики — начальника управління промисловості Валерія Кержакова,

якого призначено головою комісії. Розпорядження підписане у зв’язку з

кадровими змінами у керівному складі Головного управління промислової,

науково�технічної та інноваційної політики КМДА

Економічні реформи
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ТТРРКК  ККииїївв
6.00 Х/ф "До скарбів

авіакатастрофи"
7.30, 3.00 Муз. програма

Профілактика на каналі до
14.00

14.00, 1.10, 5.00 Мультляндія
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,

23.00 СТН
15.10, 23.20, 2.10 В гостях у Д.

Гордона
16.10 В центрі уваги
16.50, 19.20, 20.50 Міська

варта
17.45, 22.00 Т/с "Інспектор

Деррік"
19.30 Столиця
21.25 Гаряча лінія "102"
0.10 Громадська приймальня

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА
6.00 Доброго ранку, Україно!
6.03 Ранкова молитва
6.05, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00

Новини
6.10, 7.05, 8.05, 23.15 Спорт
6.20 М/ф
6.35, 23.50 Експерт на зв'язку
6.55 Православний календар
7.15 Ера бізнесу
7.20 Країна online
7.35 Господар у домі
7.40 Глас народу
7.45 Тема дня
7.50 Заголовки
8.15 Корисні поради
8.30, 0.15 Скарбничка
9.00 Підсумки тижня
9.40 Точка зору

10.05 Легко бути жінкою
10.40 М/с "Каспер. Школа

страху"
11.00 Шеф7кухар
11.50, 20.55 Офіційна хроніка
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 15.45, 18.45, 21.20

Діловий світ
12.30 Армія
12.40 Право на захист
13.10 Фолк7music
14.05 Контрольна робота
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
16.00 Х/ф "Вибір мети"  
19.05 Смішний і ще смішніше
19.30 Зірки гумору
20.30 221 – екстрений виклик
20.35 Сільрада
20.50 Плюс7мінус
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту

21.35 Хокей. Чемпіонат
України. "Сокіл" (Київ) 77
"Компаньйон7Нафтогаз"
(Київ)

22.30 "Трійка", "Кено", "Секунда
успіху"

23.00 Пiдсумки
23.25 Від першої особи

11++11
6.00 ТСН. Тиждень
6.45, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10

Сніданок з 1+1
7.00 ТСН
7.15 М/с "Чорний плащ"  
8.00 ТСН
9.00 ТСН

10.00 Х/ф "Весна в грудні"  
17.00 ТСН. Особливе 
17.40 Сімейні мелодрами72
18.40 Не бреши мені73
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Інтерни"  
20.50 Т/с "Щоденник

доктора Зайцевої"   
21.50 Велика різниця в Одесі
23.45 ТСН
0.00 Tkachenko.ua
0.55 Т/с "Одержимий"  
1.55 Х/ф "Клуб

самовбивць"  
3.25 Сімейні мелодрами72
4.10 Не бреши мені73
5.00 Т/с "Одержимий"  

ІІННТТЕЕРР
5.30 Т/с "Виклик%3"
7.00 Новини
7.10 З новим ранком
7.30 Спорт у Подробицях
7.35 З новим ранком
8.00 Новини
8.10 З новим ранком
8.30 Новини
8.35 З новим ранком
9.00 Новини
9.10 Т/с "Повернення

Мухтара%2"
10.05 Т/с "Острів

непотрібних людей"
12.00 Новини
12.15 Х/ф "Один%єдиний і

назавжди"
15.40 Судові справи
16.30 Чекай мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Кровиночка"
19.00 Т/с "Свати%4" у
20.00 Подробиці
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с "Острів

непотрібних людей"

22.25 Т/с "За гарячими
слідами"

0.20 Подробиці
Нічна профілактика

ТТРРКК  УУккррааїїннаа
6.00 Срібний апельсин
7.00 Події
7.15 Т/с "Єфросинія%2"  
8.30 Т/с "Слід"  
9.10 Т/с "Охоронець%2"  
11.00 Т/с "Подружжя"  
12.00 Хай говорять
13.00 Т/с "Ведмежий кут"  
14.00 Т/с "Слід"  
15.35 Щиросердне визнання
16.00 Федеральний суддя
17.00 Події
17.10 Події. Спорт
17.15 Критична точка
18.00 Т/с "Єфросинія%2"  
19.00 Події
19.15 Події. Спорт
19.20 Т/с "Катіна Любов"  
20.15 Т/с "Слід"  
21.30 Х/ф "Еван

Всемогутній"  
23.25 Х/ф "Євротур"  
1.30 Х/ф "Американський

пиріг%3. Весілля"  
3.00 Т/с "Жити будете!"  
3.30 Події
3.50 Події. Спорт
3.55 Критична точка
4.35 Нехай говорять
5.25 Т/с "Ведмежий кут"  

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ
5.15 Т/с "Шина"  
5.50, 6.40 Kids' Time
5.55 М/с "Майстер Менні"  
6.45, 7.10, 7.40, 8.40 Підйом!
6.50 М/с "Губка Боб Квадратні

Штани"  
7.30 Репортер
8.30 Репортер
9.00 Х/ф "Хроніки Нарнії.

Принц Каспіан"  
12.45 Т/с "Ластівчине

гніздо"  
13.50 М/с "Аладдін"  
14.25 М/с "Губка Боб

Квадратні Штани"  
14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Т/с "Полювання на

монстрів"  
15.55 Т/с "Кадети"  
17.55 Т/с "Вороніни"  
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Піраньї
19.55 Т/с "Молодожони"  
20.40 Т/с "Вороніни"  

21.45 Аферисти
22.40 Т/с "Ластівчине

гніздо"  
23.50 Т/с "Купідон"  
0.50 Репортер
1.10 Спортрепортер
1.20 Служба розшуку дітей
1.25 Т/с "Нікіта"  
2.05–5.05 Зона ночі

ІІССTTVV
5.25 Служба розшуку дітей
5.35 Свiтанок 
6.25 Ділові факти
6.35 Спорт
6.40 Утриматися в кріслі
7.35 Ділові факти
7.45 Факти тижня
8.45 Факти
9.25 Спорт
9.30 Надзвичайні новини

10.15 Х/ф "Кілери"
12.30 Анекдоти по7українськи
12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Х/ф "Бібліотекар%3.

Прокляття Чаші
Іуди"

15.00 Х/ф "Містер і місіс
Сміт"

17.35 Т/с "Менти"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайні новини
20.10 Т/с "Брат за брата"
22.10 Факти. Підсумок дня
22.40 Свобода слова
0.50 Спорт
1.00 Надзвичайні новини
1.55 Про цiкаве
2.10 Факти
2.40 Свобода слова
4.25 Свiтанок 

ТТООННІІСС
6.00 Світ за тиждень
6.20 Ранкова зарядка
6.30 Ф7стиль
7.00 Країна порад
8.00 Соціальний статус
9.00 Т/с "Ад'ютанти

кохання"  
10.00 Алло, лікарю!
11.15 Х/ф "Білий птах з

чорною відмітиною"  
14.20 Невідома планета
15.00 Соціальний пульс
15.15 80 островів навколо світу
16.00 Країна порад
17.00 Алло, лікарю!
17.50 Майстер подорожей
18.30 Соціальний пульс
18.55 Економічний пульс

19.00 Т/с "Ад'ютанти
кохання"  

20.00 Соціальний статус
21.00 Соціальний пульс
21.30 Економічний пульс
21.35 Атлас тваринного світу
22.30 Х/ф "На

Дерибасівській
гарна погода, або
На Брайтон%Біч
знову йдуть дощі"  

0.35 Соціальний пульс
1.05 Майстер подорожей
1.30 80 островів навколо світу
1.55 Х/ф "Нога бога"  
3.30 Країна порад
4.15 Трипільці
5.00 Вічні джерела енергії
5.20 Диваки
5.50 Екстремікс

55��йй  ККААННААЛЛ
6.30, 18.40, 22.40, 0.00

Київський час
6.45, 8.25, 18.50, 23.30,

0.20, 3.30, 4.30 Час
спорту

6.50, 8.40, 23.45, 0.25, 2.25,
3.35, 4.35, 6.25 Огляд
преси

7.00–21.00 Час новин
(щогодини)

7.10, 8.15, 22.25, 23.25,
0.15, 3.20, 4.20
Бізнес7час

7.20 Автопілот7новини
7.30 Ранок із зіркою
7.55, 8.35 Трансмісія7новини
9.10, 19.20 Інвест7час
9.20, 13.20, 14.20 57й

елемент
10.30, 11.10, 12.15

РесПубліка
15.15 Лісовий патруль
16.15, 3.40 Життя цікаве
17.25, 2.30 Велика політика
18.15 Територія закону
19.30, 20.10, 21.10, 1.00,

5.00 Час. Підсумки дня
21.40, 4.00 Час7тайм
22.00 Енергонагляд
23.00, 0.40, 3.00, 4.40 Тема

дня

ННТТНН
5.55 Легенди бандитської

Одеси
7.25 Друга смуга
7.30 Х/ф "Нічний пасажир"  
8.30 Правда життя
9.00 Д/с "Православні святі"

10.00 Т/с "Джокер"
18.30 Агенти впливу

19.00 Свiдок
19.30 Т/с "Літєйний"
20.30 Т/с "C.S.I. Лас%Вегас%

10"
21.30 Т/с "NCIS. Полювання

на вбивцю%8"
22.30 Т/с "Закон і порядок"
23.30 Свiдок
0.00 Х/ф "Обитель

диявола" 
2.05 Свiдок
2.35 Речовий доказ
3.25 Агенти впливу
4.30 Свiдок
5.00 Уроки тітоньки Сови
5.30 Правда життя

ССТТББ
5.50 Нез'ясовно, але факт
6.35 Неймовірна правда про

зірок
7.35 Танцюють всі! Повернення

героїв
11.35 Х/ф "Кохання на два

полюси"  
13.40 Т/с "Черговий ангел"  
14.40 Нез'ясовно, але факт
15.40 Битва екстрасенсів. Війна

титанів
18.00 "Вiкна". Новини
18.10 Неймовірна правда про

зірок
19.10 Т/с "Черговий ангел"  
20.05 Куб
21.15 Танцюють всі!74
22.00 "Вiкна". Новини
22.25 Танцюють всі!74
1.10 Т/с "Доктор Хаус"  
2.05 Т/с "Комісар Рекс"  
3.35 "Вiкна". Спорт
3.45 Х/ф "Казус

Кукоцького"  
5.20 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа
5.00 Новини
5.05 Добрий ранок!
9.00 Новини
9.15 Контрольна закупівля
9.45 Жити здорово!

10.55 Модний вирок
12.00 Новини
12.15 Кримінальні хроніки
12.45 Право на захист
14.00 Інші новини
14.20 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.15 Т/с "Особисті

обставини"
17.00 Т/с "Серце Марії"
18.00 Новини
18.40 Давай одружимося!
19.45 Нехай говорять

21.00 Час
21.30 Т/с "Особисті

обставини"
22.40 Т/с "Короткий курс

щасливого життя"
23.50 Познер
0.50 Нічні новини
1.05 Нехай говорять
2.05 Т/с "Серце Марії"
3.05 Давай одружимося!
4.00 Новини
4.05 Модний вирок

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА
4.00 Ранок Росії
8.05 Т/с "Маршрут

милосердя"
9.00 Вести
9.30 З новим домом!

10.25 Про найголовніше
11.20 Т/с "Кулагін і

партнери"
12.00 Вісті
12.30 Вісті. Москва
12.50 Вісті. Спорт
13.00 Т/с "Єфросинія%2"
14.00 Вісті
14.30 Вісті. Москва
14.50 Вісті. Чергова частина
15.05 Т/с "Інститут

шляхетних дівчат"
16.00 Шлюбне агентство М.

Баскова
16.55 Прямий ефір
18.00 Вісті
18.50 Т/с "Класні мужики"
19.40 Т/с "Зроблено в СРСР"
21.30 Т/с "Бігти"
22.30 А. Балабанова. Російська

дружина для Муссоліні
23.20 Вісті +
23.40 Т/с "Жінки, яким

повезло"
1.00 Вісті.ru
1.15 Профілактика
2.10 Т/с "Кулагін і

партнери"
2.35 Вісті. Спорт
3.05 Т/с "Єфросинія%2"

ННТТВВ  ССВВІІТТ
3.55 НТВ вранці
6.40 Д/с "Справжній італієць"
7.35 Надзвичайна подія
8.00 Сьогодні
8.25 О. Журбін. Мелодії на

згадку
9.05 Х/ф "Міський романс"
11.00 Сьогодні
11.35 Т/с "Подружжя"
13.25 Музичні історії
13.35 Надзвичайна подія
14.00 Сьогодні

14.30 До суду
15.30 Суд присяжних
16.35 Надзвичайна подія
17.00 Сьогодні
17.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
18.35 Говоримо і показуємо
19.25 Т/с "Чужий район"
21.15 Сьогодні
21.40 Т/с "Помста"
23.30 Своя гра
0.20 Чесний понеділок
1.10 Т/с "Слід саламандри"
2.10 Т/с "Ставка на життя"

ТТЕЕТТ
6.00 Дізнайся як
6.15 Домашній ресторан
7.05 Мультик з Лунтиком
7.35 Твініси
8.00 Телепузики
8.30 Мультик з Лунтиком
9.00 Т/с "Ранетки"  
9.55 Т/с "Усі жінки –

відьми"  
10.45 Comedy Woman
11.40 Інтуїція
12.35 Одна за всіх
13.05 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
14.10 Будинок72
15.10 Т/с "Ранетки"  
16.05 "У ТЕТа тато!"
16.35 Т/с "Універ"  
18.05 Т/с "Універ. Нова

общага"  
18.30 БарДак
19.00 Одна за всіх
19.30 Т/с "Дитинка"  
20.30 Т/с "Універ"  
22.05 Т/с "Універ. Нова

общага"  
22.30 Т/с "Щоденники

Темного%2"
23.10 Валера7ТБ
23.40 Дурнєв + 1
0.10 Т/с "Секс і місто"  
0.40 Т/с "Надприродне"  
1.40 До світанку

КК11
5.45 Ранок на К1
7.15 Х/ф "Примара опери"
10.00 Х/ф "Потапов, до

дошки!"
12.00 Х/ф "Жандарм

одружується"
13.55 Х/ф "Реальне дівча"
15.55 М/ф "Шрек"
17.45 Х/ф "Зоряний шлях.

Відплата"
20.05 Шикарне життя
21.00 Велика різниця

22.05 Т/с "Відчайдушні
домогосподарки"

23.00 Т/с "Надприродне"
0.00 Т/с "Медіум"
0.50 Т/с "Менталіст"
1.30 Х/ф "Жандарм

одружується"
3.00 15 хвилин до завтра
3.25 Мобільні розваги
3.40 КВК
5.25 Нічне життя

22++22

6.00 М/с "Галактичний футбол"  
6.30 М/ф
7.00 Смішне домашнє відео
8.00 Таємниці століття
9.00 Новини 2+2
9.15 ДАІ. Дорожні війни
9.40 Таємниці світу з А. Чапман

10.40 Х/ф "Мумія. Принц
Єгипту"  

13.00 Т/с "Мерлін%2"  
15.00–17.00 Т/с "Солдати%7"  
18.00 Ударна сила
18.35 Зброя
19.00 Yesterday Live
20.00 Забійне відео
21.00 Новини 2+2
21.10 Проспорт
21.15 Ульотне відео по7

російськи
21.30 Х/ф "Особина%2"  
23.20 Проспорт
23.25 Х/ф "Планета страху"  
1.10 Стрингер
1.55 Круті поліцейські
2.40 Збирачі боргів
3.00 Критична точка
3.40 Божевільна прихована

камера

ССІІТТІІ

7.00, 12.00, 13.50,
19.00–19.40 М/ф

8.00, 21.00 Маски7шоу
9.00, 15.40 Екстремальний

ремонт
9.55 СІТІ7терапія

10.20 Р. Рамзі. Жахи на кухні
11.10 Звана вечеря
13.15 Велика ферма
13.35 Неймовірні істоти
14.05 Найкумедніші моменти

життя
14.55, 18.10 Хіт7парад дикої

природи
16.25, 22.50 Т/с "Міс Марпл

Агати Крісті"
17.20, 21.50 Особиста справа
20.05 М/ф "Чарівне кільце"
23.45 Ніч СІТІ
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ПОНЕДІЛОК БЕРЕЗЕНЬ12

А ціонерне товариство за рито о тип
"У раїнсь а незалежна ТВ- орпорація"

( од 23507865), місцезнаходження: У раїна, м. Київ, в л. Дмитрівсь а, б д. 30.
(надалі за те стом — "Товариство")

повідомляє, що 26 вітня 2012 ро о 17.00, за адресою:
У раїна, м. Київ, в л. Дмитрівсь а, б д. 30, імната для пере оворів (7 поверх),

відб д ться чер ові річні за альні збори а ціонерів Товариства

Порядо денний зборів:
1. Обрання лічильної омісії та затвердження її с лад . Обрання олов ючо о та се ретаря

за альних зборів Товариства.
2. Про схвалення рішення Правління Товариства про передач в я ості забезпечення ви онання

зобов'язань Товариства за Кредитним до овором № 27111К17 від 20.04.2011, ладеним з
AT "У ре сімбан ", в застав AT "У ре сімбан " майнових прав на вир ч за До овором
№ 2011/ІНТЕР від 27.12.2010, ладеним між АТЗТ "УНТК" та ТОВ "УА-МЕДІА", отриман за
період з листопада 2011 ро до р дня 2013 ро , а та ож про затвердження ладених
Товариством з AT "У ре сімбан " До овор про внесення змін № 27111К17-1 від 02.12.2011 до
Кредитно о до овор № 27111К17 від 20.04.2011, До овор про внесення змін № 27111Z17-1
від 05.12.2011 до Іпотечно о до овор № 27111Z17 від 21.04.2011, До овор про внесення змін
№ 27111Z15-1 від 02.12.2011 до До овор застави № 27111Z15 від 22.04.2011.

3. Затвердження річно о звіт Товариства за 2011 рі .
4. Затвердження основних напрям ів діяльності Товариства на 2012 рі .
5. Затвердження виснов а дитора.
6. Затвердження виснов Ревізійної омісії, затвердження звітів та баланс Товариства за

2011 рі .
7. Прийняття рішення за наслід ами роз ляд звіт На лядової ради, звіт Правління, звіт

Ревізійної омісії.
8. Затвердження поряд розподіл приб т і збит ів Товариства, розмір , стро ів та поряд

виплати дивідендів.
9. Про припинення Товариства шляхом перетворення товариство з обмеженою відповідаль-

ністю. Про змін наймен вання Товариства.
10. Про призначення олови та членів омісії з припинення Товариства.
11. Про порядо і стро и проведення припинення Товариства шляхом перетворення.
12. Про порядо та стро и оцін и та ви п а цій Товариства а ціонерів, я і не олос вали за

прийняття рішення про реор анізацію.
13. Про порядо , мови та стро и обмін а цій Товариства на част и стат тном апіталі

товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється в рез льтаті перетворення.

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності
АТЗТ "У раїнсь а незалежна ТВ- орпорація" (тис. рн)

Перелі а ціонерів, я і мають право на часть за альних зборах с ладається станом на 24.00
22 вітня 2012 ро .

Реєстрація часни ів зборів відб деться з 16.30 до 16.45 за місцем проведення зборів.
Для реєстрації представни и а ціонерів повинні пред'явити паспорт та підтвердження
повноважень на представництво інтересів а ціонерів.

А ціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень
з питань поряд денно о робочі дні та робочий час за місцезнаходженням Товариства, імната
507 та/або в день проведення за альних зборів місці їх проведення, відповідальний за порядо
ознайомлення а ціонерів з до ментами — се ретар Правління Товариства.

ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності
територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Термін прийняття заяв про оренд - 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва.
Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва, аб. 524, телефони для довідо : 279-27-86, 279-27-93.

Ком нальне підприємство "Київ ом нсервіс"
з ідно рішення Київсь ої місь ої ради від 24.12.2009 № 903/2972 " Про внесення змін до рішень Київсь ої місь ої ради від 08.11.2007 №1159/3992 "Про затвердження Перелі

житлово- ом нальних посл житловом фонді м. Києва, право на здійснення я их виборюється на он рсних засадах" та від 30.10.2008 № 582/582 "Про впоряд вання діяльності
сфері поводження з поб товими відходами ( рім то сичних та особливо небезпечних) м. Києві", а та ож відповідно до рішення он рсної омісії з визначення підприємств-

перевізни ів твердих відходів ( рім то сичних та особливо небезпечних) м. Києві (прото оли засідання від 05.03.2012 №№21,22)

о олош є он рс

по визначенню підприємств - перевізни ів твердих поб тових відходів ( рім то сичних та особливо
небезпечних) з територій районів м. Києва по наст пним визначеним се торам обсл ов вання:

Кон рс б де проводитись в приміщенні Головно о правління ом нально о осподарства за
адресою: м. Київ, в л. В. Житомирсь а, 15-А з ідно наст пно о рафі :

До часті в он рсі доп с аються підприємства, станови та ор анізації, я і здатні надавати я існі
посл и з вивоз твердих поб тових відходів.

За часть он рсі ор анізатор он рс встановлює плат в с мі 1 024,48 рн. Критерії вибор
переможця он рс , а та ож інші мови, пов'язані зі специфі ою надання посл ожном районі
надані с ладі он рсної до ментації.

З переможцем он рс замовни ладає до овір на ви онання робіт терміном дії до 5-ти (п'яти) ро ів.
Кон рсні пропозиції подаються часни ами ор анізатор он рс за адресою: 04053, м. Київ, в л. К дрявсь а, 23, 2-й поверх, приймальня
Кінцевий термін приймання он рсних пропозицій - 09.04.2012 р. до 11.00.
За довід ами щодо отримання он рсної до ментації звертатись за адресою: 04053, м. Київ, в л. К дрявсь а, 23, 1-й поверх, ім. 8, тел. 531-96-77, моб. 050-384-92-02 То арен о Ві тор Васильович.

№
лот

Се тор обсл ов вання

Орієнтовний річний
обся відходів на вивіз,

б.м
Орієнтовна річна
вартість лот , рн

ТПВ ВГВ

Дніпровсь ий район

1 ЖРЕО 411,418 75 700 5 100 3 539 040,00

Оболонсь ий район

2
КП "Житлосервіс" "Оболонь", КП
"Житлосервіс" "К ренів а", КП
"Оболоньжитлое спл атація"

272205,1 10282,4 12 372 952,5

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації — нежилих приміщень
за альною площею 61,80 в. м на в л. Уриць о о, 40, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 61,80 в.м.
Адреса: 03035, м. Київ, в л. Уриць о о, 40, літ. "А"
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Дире ція з правління та обсл ов вання

житлово о фонд " Солом'янсь ої районної місті Києві ради.
Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення з № 1 по № 9 ( р пи приміщень № 89) за альною площею 61,80 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ - 494 000 (чотириста дев'яносто чотири тисячі) ривень.
ПДВ - 98 800 (дев'яносто вісім тисяч вісімсот) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ - 592 800 (п'ятсот дев'яносто дві тисячі вісімсот) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ - 59 280 (п'ятдесят

дев'ять тисяч двісті вісімдесят) ривень.
УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.
2. Всі витрати пов'язані з ладанням до овор півлі - продаж об'є т приватизації, йо о

нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об'є т, бере на себе по пець.
3. Переможцю а ціон :
3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь Товарної біржі

"У рспецрес рс" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж об'є т , я ий
встановлюється біржею;

4. А ціон б де проведено 29 люто о 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172, поверх 15. зал № 9, товарна біржа

"У рспецрес рс". Почато об 11.00.
5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172, поверх

15, зал № 9, товарна біржа "У рспецрес рс", в понеділо - четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та
передсвят ові дні - з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв
- три дні до дати проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на рах но
№ 26001301729701 в АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа
"У рспецрес рс".

7. Грошові ошти в розмірі - 59 280 ривень, ще тановить 10 відсот ів від почат ової ціни об'є та
приватизації, вносяться на рах но № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан 320917,
од 37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".
8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб - рошові ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 03035, м. Київ, в л. Уриць о о, 40,

літ. "А".
10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172,

поверх 15, зал № 9, товарна біржа "У рспецрес рс", тел. 362-90-13, 067-868-96-20.

Наймен вання по азни а
період

звітний попередній

Усьо о а тивів 692857 400882

Основні засоби 194491 137554

Дов остро ові фінансові інвестиції 123 204

Запаси 90 61

С марна дебіторсь а забор ованість 174956 98687

Грошові ошти та їх е віваленти 2980 15059

Нерозподілений приб то (332833) (195200)

Власний апітал (35996) 56519

Стат тний апітал 163 163

Дов остро ові зобов'язання 203669 47770

Поточні зобов'язання 525184 296593

Чистий приб то (збито ) (137633) (195200)

Середньорічна іль ість а цій (шт.) 100 100

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) 162 166

Назва район та се тор обсл ов вання Дата проведення Час проведення

Дніпровсь ий район

ЖРЕО 411,418 09.04.2012 15.00

Оболонсь ий район

КП "Житлосервіс" "Оболонь",
КП "Житлосервіс" "К ренів а",
КП "Оболоньжитлое спл атація"

09.04.2012 15.30

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса, онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а Місцезнаходження

За альна
площа,
в. м

Цільове ви ористання приміщення
Ма симально

можливий стро
оренди

Орендна плата
за 1 в. м, рн

Розмір
місячної
орендної
плати, рн

Приміт а

Станом на 10.02.2012

1.

КП "Бессарабсь ий рино "
Бессарабсь а площа, 2 м. Київ,

Тел. 234-92-07, 246-71-06

дах Бессарабсь а площа, 2 5,50
Оператори теле ом ні ацій, я і надають посл и з р хомо о

(мобільно о) зв'яз , операторів та провайдерів теле ом ні ацій,
я і надають посл и з дост п до Інтернет

2 ро и 364 дні 994,72 5470,98

2. дах Бессарабсь а площа, 2 3,50
Оператори теле ом ні ацій, я і надають посл и з р хомо о

(мобільно о) зв'яз , операторів та провайдерів теле ом ні ацій,
я і надають посл и з дост п до Інтернет

2 ро и 364 дні 995,76 3485,15

3. 1 та 2 поверхи Бессарабсь а площа, 2 235,00 Кафе з реалізацією піда цизних товарів 2 ро и 364 дні 403,71 94871,75

Станом на 31.10.2011

4.
Дитяча лінічна лі арня № 9 Подільсь о о
район м. Києва в л. Копилівсь а, 1/7,

м. Київ, тел. 468-50-70

1 поверх в л. Т рівсь а, 26 25,60 Приватний за лад охорони здоров'я
( онс льтативні посл и та лі вальний масаж) 2 ро и 364 дні 88,74 2271,67

У ладання
охоронно о
до овор на

об'є т льт рної
спадщини

5.

1 поверх просп. Правди, 64-а

20,50 Тор овельний об'є т з продаж о лярів та лінз

2 ро и 364 дні 85,39 2903,36
13,50 Приватний за лад охорони здоров'я ( абінет реабілітації та онта тної

оре ції зор дітей та підліт ів)

Станом на 30.11.2011

6.
Київсь а місь а лінічна офтальмоло ічна

лі арня Центр мі рохір р ії о а"
просп. Комарова, 3, м. Київ, тел. 408-28-33

1 поверх
(частина хол ) просп. Космонавта

Комарова, 3 орп. 19/1
14,10

Страхова омпанія 2 ро и 364 дні 201,41 6868,15
3 поверх 20,00

7.
Дитяча лінічна лі арня № 4 Солом'янсь о о
район м. Києва в л. Стражес а, 6а, м. Київ,

тел. 497-10-32
1 поверх в л. Стражес а, 6а, орп. 1 2,00 Тор овельний автомат, що відп с ає продовольчі товари 2 ро и 364 дні 110,60 221,19

8. Київсь а місь а лінічна лі арня № 3, в л.
Петра Запорожця, 26, м. Київ, тел. 540-95-25 1 поверх в л. Петра Запорожця, 26

орп. 2 113,87 Приватний за лад охорони здоров'я (посл и з пластичної мі рохір р ії) 2 ро и 364 дні 42,08 4791,54

Станом на 30.11.2011

9. Київсь а місь а лінічна лі арня № 3
в л. Петра Запорожця, 26, м. Київ,

тел. 540-95-25

1 поверх (хол) в л. Петра Запорожця, 26
орп. 2 2,50 Платіжний термінал 2 ро и 364 дні 185,00 462,50

10. 1 поверх (хол) в л. Петра Запорожця, 26
орп. 3 2,50 Платіжний термінал 2 ро и 364 дні 185,00 462,50

11.

Київсь а місь а лінічна лі арня № 6
просп. Комарова, 3, м. Київ,
тел. 497-11-16, 497-12-38

1 поверх
(приміщення
вестибюлю)

просп. Космонавта
Комарова, 3, орп. 5 66,70 Приватний за лад охорони здоров'я (лазерні методи лі вання,

фізіотерапія, сестринсь а пра ти а 2 ро и 364 дні 59,55 3971,67

12.
1 поверх

(приміщення
вестибюлю)

просп. Космонавта
Комарова, 3, орп. 4 7,70 Тор овельний об'є т з продаж о лярів та лінз 2 ро и 364 дні 100,12 770,93

Станом на 31.12.2011

13.
1 поверх

(приміщення
вестибюлю)

просп. Космонавта
Комарова, 3 орп. 4 53,32 Кафе, я і не здійснюють продаж товарів піда цизної р пи 2 ро и 364 дні 51,04 2721,33

Станом на 30.11.2011

14. Київсь а місь а лінічна лі арня швид ої
медичної допомо и в л. Братиславсь а, 3,

м. Київ, тел. 518-03-35

1 поверх (хол) в л. Братиславсь а, 3 орп. 1 5,00 Платіжний термінал 2 ро и 364 дні 185,50 927,50

15. 3 поверх (хол) в л. Братиславсь а, 3 орп. 3 5,00 Платіжний термінал 2 ро и 364 дні 185,50 927,50

Станом на 31.12.2011

16. Київсь ий місь ий дитячий діа ностичний центр
в л. Урлівсь а, 13, м. Київ, тел. 220-19-57

підвал в л. Урлівсь а, 13 15,30 Приватний за лад охорони здоров'я (спеліо амера) 2 ро и 364 дні 52,18 798,33

17. 1 поверх в л. Урлівсь а, 13 25,00 Апте и, що реаліз ють отові лі и 2 ро и 364 дні 111,24 2781,00

Станом ua 31.10.2011

18.

Ком нальне підприємство
"Київжитлоспеце спл атація"

в л. Володимирсь а, 51-а, м. Київ,
тел. 235-48-13; 234-23-24

підвал в л. Леваневсь о о, 33-35
літ. А 119,9 для розміщення с лад 2 ро и 364 дні 34,74 4165,0

19.

Ком нальне підприємство
"Київжитлоспеце спл атація"

в л. Володимирсь а, 51-а, м. Київ,
тел. 235-48-13; 234-23-24

підвал в л. Маршала Тимошен о, 9
літ. А 143,8 Для розміщення с б'є тів осподарювання, що здійснюють поб тове

обсл ов вання населення 2 ро и 364 дні 22,20 3193,0

20.

Управління освіти Шевчен івсь ої районної в
місті Києві державної адміністрації

в л. Зооло ічна, 6,
м. Київ, 04019, тел. 489-02-50

1,2 поверхи в л. Софіївсь а, 23 68,08 Для здійснення діяльності ал зі освіти (для надання додат ових
освітніх посл )

12 місяців
(по одинно)

Орендна плата
за 1 один
6,03 рн

21.
Київсь а дитяча ш ола мистецтв № 3
просп. Мая овсь о о, 39, м. Київ,

тел. 548-05-22; 515-90-54
2 поверх просп. Мая овсь о о, 39 47,73 Для здійснення діяльності ал зі освіти (дош ільна освіта та

позаш ільна освіта)
12 місяців
(по одинно)

Орендна плата
за 1 один
3,31 рн

22.
Спеціалізована ш ола № 307 з по либленим
вивченням природничих на в л. Лис івсь а,
4-Б, м. Київ, 02097, тел. 530-06-42; 530-20-14

1 поверх в л. Лис івсь а, 4-Б 31,9 Для здійснення діяльності ал зі освіти 12 місяців
(по одинно)

Орендна плата
за 1 один
1,87 рн

23.
Середня за альноосвітня ш ола І-ІІІ ст пенів

№119 в л. За ревсь о о, 15-Б, м. Київ,
02217, тел. 515-88-86

1 поверх в л. За ревсь о о, 15-Б 18,5 Для здійснення діяльності ал зі освіти 12 місяців
(по одинно)

Орендна плата
за 1 один
1,16 рн

24.

Управління льт ри, т ризм та охорони
льт рної спадщини Деснянсь ої районної

в м. Києві державної адміністрації
просп. Мая овсь о о, 29, м. Київ, 02660,

тел. 546-58-84; 515-96-01

2 поверх в л. К рчатова, 23-А 15,5 Для здійснення діяльності ал зі освіти (проведення психоло ічно-
педа о ічних занять для під отов и дітей до ш оли)

12 місяців
(по одинно)

Орендна плата
за 1 один
1,06 рн

Станом на 30.11.2011

25.

Ком нальне підприємство "Київпастранс"
Набережне шосе, 2, м. Київ, тел. 279-52-31

1 поверх в л. Поп дрен а, 3 31,28 Тор овий об'є т з продаж непродовольчих товарів 2 ро и 364 дні 182,08 5695,50

Станом на 31.10.2011

26. 2 поверх в л. Виборзь-
а, 111 орп.1 14,00

Транспортні
підприємства з
перевезення

пасажирів (офіс)

2 ро и 364 дні 78,21 1095,00
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Спортивні новини

Спортивні події. 8 березня у столиці відбудеться
Велике жіноче ралі
Вели е жіноче ралі відб деться Києві завтра, 8 березня, з 12-ї до

20-ї одини. Ралі старт ватиме з майдан Незалежності, а траса зма-
ань проля атиме в лицями столиці. Ор анізаторами заход вист пи-
ли Київсь ий місь ий автомото л б (КМАМК) та Головне правління
сім’ї, молоді та спорт за підтрим и Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації.
Київсь ий місь ий автомото л б (КМАМК) повідомляє, що цьо о ро-
на дистанцію вийд ть 50 е іпажів. До часті ралі доп с атим ться

винят ово серійні ле ові автомобілі, зареєстровані Державній авто-
мобільній інспе ції, я і відповідають вимо ам Правил дорожньо о р х
У раїни. Р х часниць зма ань за маршр том здійснюватиметься тіль-
и в рам ах Правил дорожньо о р х У раїни. Завдання зма ань поля-
атиме проїзді за маршр том, ви онанні вимо на п н тах онтролю,
в азаних “ле енді”, та демонстрації водійсь ої майстерності.
Е іпажі, я і займ ть перших три місця, б д ть на ороджені подар н-
ами, почесними рамотами та б ами

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У понеділо на броварсь ій льодовій
арені “АТЕК” в рам ах плей-офф
чемпіонат У раїни відб лася 4-та
ра між “Компаньйон-Нафто азом”
та иївсь им “Со олом”. У напр же-
ном матчі перемо відсвят вали
столичні хо еїсти 4:1. Та им чином,
рах но серії став 3:1 на ористь
“со олят”, і від фінал їх відділяє
лише одна перемо а.

Четвертий матч у Броварах між “Компаньйон�

Нафтогазом” та київським “Соколом” проходив

досить напружено. Інтриги поєдинку додавало

те, що напередодні гра між цими клубами завер�

шилася перемогою команди Олександра Се�

уканда (4:3) і місцеві вболівальники були спов�

нені надії, що “компаньйонівцям” вдасться від�

новити рівновагу у серії. Проте столичні хокеїс�

ти не мали наміру вдруге поступатися господа�

рям ковзанки, тому на звітну гру вийшли зібра�

нішими.

Окрилені успіхом у попередньому матчі, зу�

стріч активніше розпочали броварчани. Не ми�

нуло і хвилини, як голкіперу “соколят” Костян�

тину Симчуку довелося двічі рятувати свою

команду. Після такого несподіваного натиску на

власні ворота кияни швидко оговталися і вже за

кілька хвилин зуміли перехопити ініціативу. Під�

опічні Олександра Годинюка намагалися відкри�

ти рахунок у матчі, проте шайба вперто не хотіла

залітати у ворота господарів ковзанки. Але на�

прикінці першого періоду вболівальники все ж

таки дочекалися голу, хоча вийшов він дещо кур�

йозним. В одній з атак нападник “Сокола” Кос�

тянтин Касянчук дуже сильно пробив у кут воріт

“Компаньйона”, удар був настільки потужним,

що шайба пролетіла під сіткою і ніхто з суддів не

звернув на це уваги. Проте після активних апе�

ляцій київських хокеїстів рефері погодилися пе�

реглянути відеоповтор. Протягом 10 хвилин фа�

хівці уважно вивчали цей епізод і таки засвідчи�

ли взяття воріт. Тож рахунок став 1:0 на користь

“Сокола”.

На початку другого періоду хокеїстам “Ком�

паньйона” випала чудова нагода відігратися —

кияни двічі поспіль отримали вилучення, проте,

граючи 3 проти 5, “синьо�біло�блакитні” зуміли

вистояти і надалі були обережнішими у захисті.

А за 5 хвилин до завершення другої двадцяти�

хвилинки гравці “Сокола” продемонстрували

господарям, як потрібно реалізовувати біль�

шість. Автор першої шайби Костянтин Касян�

чук вивів свого партнера Сергія Климентьєва на

зручну позицію, і той точним ударом подвоїв пе�

ревагу київського клубу. Заключний період одра�

зу ж розпочався з обміну голами — спочатку Ігор

Шаманський довів рахунок до 3:0 на користь

“Сокола”, проте вже за хвилину Віктор Шари�

тон скоротив відставання до 1:3. Після закинутої

шайби “компаньйонівці” зважилися на штурм

воріт і протягом кількох хвилин створювали

неймовірний тиск на ворота “Сокола”, проте в

одній з атак наразилися на контрвипад з боку

киян і пропустили шайбу — відзначився Вадим

Шахрайчук. Отже, “Сокіл” був сильнішим у

цьому матчі 4:1, і лише одна перемога відділяє

його від омріяного фіналу

Температура —8°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 87 %

Температура —3°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 68 %

Температура —7°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 83 %

Прогноз погоди на 7 березня 2012 року

По оризонталі: 2. при раси
б дівлі (фасад , інтер`єр ) 6.
плав ча опора для мостів, плав -
чих ранів 8. є ип. бо — по ро-
витель мертвих (міф.) 11. візе-
р но із різно ольорових части-
но с ла 12. етап на ба атост -
пеневих виборах 13. співочий
оле тив 14. стр нний дарний
лавішний м зичний інстр мент
(стар.) 16. азети, ж рнали 18.
оловна артерія 20. на аз соба-
ці: «принеси!» 22. омп`ютер-
ній техніці — пристрій для зчит -
вання зображень 23. специфіч-
ний для ожної мови вислів, я ий
виражає єдине поняття 24. пері-
од час в розвит природи, с с-
пільства, на и 27. оротень ий
лист 28. старовинна метальна
р чна зброя 29. нар оти 31.
прилад для освітлення 33. зіб-
рання арт 35. бійниця 36. світ-
ло- оричневий олір з жовт ва-
тим відтін ом 38. вели а віталь-
ня вартирі 39. д м а, прип -
щення, що р нт ється на віро-
ідності чо о-неб дь 42. п бліч-
не ви олошення промови 43. ти-
т л принца в Іспанії (іст.) 44. до-
ро а

По верти алі: 1. тон ий мот -
зо 2. р нтова поверхня під во-
дою 3. персонаж роман В. Гю о
«Собор Паризь ої Бо оматері» 4.
с зір`я Зодіа 5. т па частина
со ири 6. повінь, я через ріхи
людей наслав Бо (Біблія) 7. віч-
нозелена рослина — паразит є
на деревах 9. либини землі 10.
ірсь а оза 14. сварлива др жи-
на філософа Со рата 15. основ-
на ідея 17. інформація про това-
ри, по ли ана стим лювати по-
пит 19. фарби для живопис 20.
пальма з перистим листям 21.
трійчаста орона Папи Римсь о о
25. бо лісів, волохатий чолові з
цапиними ро ами і ратицями
(міф.) 26. с п з баранини ( ав-
азь і страви) 30. втілення бо а
Вішн ви ляді Крішни, Рами,
вепра, арли а (інд.) 31. охання
32. бразильсь ий письменни ,
«Капітани піс » 33. ц льсь ий
чоловічий тано 34. рочисте ві-
тання, віддання почесті 37. р х
р , олови, що допома ає ви-
разніше висловлювати свою д м-
38. Божий дім 40. вели а пар-

тія товар (розм.) 41. домашній
любленець

Відповіді на росворд
на 7-й стор.
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ОВНИ, запря айтеся та завзято тя ніть тр дово о воза, прони-
аючи с р п льозно в різноманітні деталі тр дово о процес й од-
ночасно вносьте в робот елементи творчості, без од хотворення
працювати протипо азано.
ТЕЛЬЦІ, ви імпозантні, чарівні, здатні звабити та взяти в ч ттє-

вий полон б дь- о о, хто припав до серця. Отже, я що во онь осо-
бисто о життя ледь жевріє, мерщій під иньте т ди палива, і взаєм-
на пристасть знов яс раво роз ориться!
БЛИЗНЯТА, в професійній сфері йде процес а тивної саморе-

алізації, не під ачайте, березні за ладається фаховий імідж та
ф ндамент ар’єри на майб тнє. Одночасно поприбирайте на ро-
бочом місці, причеп ріть рідні пенати — бажання щось попрати,
почистити та віддраїти є підсвідомою потребою навести лад д -
шевном храмі.
РАКИ, вчіться своїх с перни ів і на словах, і на ділі, переймай-

те їхній досвід — не поважаючи он рентів, перемо и не дося не-
те. Я що вини не с перечлива сит ація, вас ви лич ть на дис -
сійн д ель, не ніть цинічно правд -мат в обличчя, а поважайте
ч жі д м и та пере онання.
ЛЕВИ, я відомо, Космосі все ре ламентовано, без осподар-

них енер ій не існ є, все має своє цільове призначення і дбайливо
резерв ється: том дресир йте Е о, що нама ається з хвало пара-
зит вати на ч жих здоб т ах.
ДІВИ зв’яз з наеле тризованою атмосферою ризи ють

продемонстр вати д рні нахили (вип стити а ресивно о джина) і
фатально зр йн вати партнерсь і мости та підмочити реп тацію,
я що б д ть і нор вати реа цію оточення.
У ТЕРЕЗІВ день армічної розплати, нама айтеся с блім вати

весь емоційний апітал, на опичений мин ло о місяця, до жертов-
но о р сла, налашт йтеся на мирн нот і по айтеся, аби очисти-
ти зашла ован совість від ріховно о непотреб .
СКОРПІОНИ, ваше завдання — тримати роз м, серце і тіло в

армонії. Тоді особисте життя за рає весел овими барвами, ар’-
єрний ліфт без збою р хатиметься в ор , пол ідних впливових
др зів приб де, а шлюбні обранці о орн ть безмежним щастям.
СТРІЛЬЦІ, змініть себе, тоді зміниться і нав олишній світ. Я що

потрапили під б льдозер ар’єрних не араздів, це си нал небес,
що на вн трішньом плані ви занедбали себе, д ховно-відродж -
вальні процеси за альм валися, тож саме ледарі і пожинатим ть
те, що заробили.
КОЗОРОГИ, в дис сіях ви здатні причавити залізом ар ментів

б дь-я о о роз ма та зм сити танцювати під свою д д . Об-
лиште... Кожна людина має право на власн точ зор , я слід
поважати, а оловне — зроз міти либинн с ть, поставивши себе
на інше місце.
ВОДОЛІЇ, збит и і приб т и нині, я рідні сестри, житим ть ра-

зом на вашом подвір’ї, тож втративши, не жал йте, а знайшов-
ши — не д же радійте. “Хоч ” і “можна” слід збаланс вати вольо-
вими з силлями, ос іль и більшість можливостей забло овано з
армічних причин.
РИБИ, не йдіть на повід амбіційно о “Я”, принцип “розділяй і

володарюй” до добра не приведе, а спрово є розбрат. Майте на
вазі: ваше “хоч ” є не союзни ом, що стим лює до про ресивних
дій, а першочер овим воро ом, і, до речі, чим більше ви пра нете
чо ось, тим інтенсивніше воно віддаляється...

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  7  Б Е Р Е З Н Я

ранок день вечір

БК "Донецьк" переміг
"Дніпро"
Відбувся черговий тур баскетбольної Суперліги
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У бас етбольній С перлізі
відб лися дві з стрічі. У
Дніпропетровсь місцевий
“Дніпро” приймав остей з
Донець а. У напр женій
боротьбі перемо здоб ли
ості з рах н ом 80:73. У
іншом матчі запорізь ий
“Ферро-ЗНТУ” перемі од-
но о з а тсайдерів чемпіо-
нат “Чер ась их мавп”
83:75.

Матч у Дніпропетровську коман�

ди розпочали дуже активно — бас�

кетболісти атакували, багато кида�

ли, але відкрити рахунок нікому

так і не вдавалося. Господарі май�

данчика зробили ставку на захист

власного кошика, тому головною

зброєю “дніпрян” у ці хвилини ста�

ли триочкові кидки. Гра проходила

за рівної боротьби, і ближче до се�

редини чверті рахунок був майже

рівним 7:5 на користь “Донецька”.

Проте після цього гравці “Дніпра”

несподівано заволоділи ініціати�

вою і здійснили потужний ривок

9:0. Тож за три хвилини до першої

перерви наставник донецької

команди Саша Обрадович змуше�

ний був брати тайм�аут. Пауза до�

дала впевненості гостям, і вони

швидко скоротили відставання, а

коли до кінця першої десятихви�

линки залишались лічені секунди,

вийшли вперед 19:16.

До середини чверті після активно�

сті Дарнелла Джексона і Рамела

Каррі донеччани повели в рахун�

ку — 28:22. Такий стан справ зовсім

не влаштовував “Дніпро”, і завдяки

результативним діям легіонерів

команди Стівена Буртт, Чарльза То�

маса та Дерріка Лоуа господарі зумі�

ли зрівняти рахунок — 29:29. Але

знову, як і в першій чверті, крапку

під кінець десятихвилинки поставив

захисник “Донецька” Вуле Авдало�

віч. Два його потрапляння з лінії

штрафного кидка дозволили “тиг�

рам” піти на велику перерву із запа�

сом в два м’ячі (31:29).

Другу половину матчу можна

сміливо назвати ім’ям захисника

“Донецька” Рамела Каррі. 23 із

своїх 28 очок він набрав саме за

третю і четверту десятихвилинки.

Надрезультативна гра американця

дозволила його команді спочатку

на рівних змагатися з атакувальни�

ми діями “дніпрян”, згодом саме

його кидки принесли “Донецьку”

перемогу — за три хвилини до кін�

ця гри рахунок був 73:69 на ко�

ристь команди з Дніпропетров�

ська. Проте на цьому атаки зупи�

нилися. А ось “Донецьку” вдався

ривок 11:0, і 6 очок були саме на

рахунку Рамела Каррі. “Дніпряни”

ж занадто поспішали, поступа�

ючись у рахунку, і зробили кілька

зовсім не обов’язкових втрат, чим і

скористалися гості. Таким чином,

“Донецьк” у дуже непростому мат�

чі зумів перемогти “Дніпро” з ра�

хунком 80:73.

У іншому матчі запорізький

“Ферро�ЗНТУ”, поступаючись по

ходу гри “Черкаським мавпам” з

різницею у 14 очок, зумів перело�

мити хід поєдинку і у підсумку від�

святкував успіх з рахунком 83:75.

Найрезультативнішими гравцями у

складі “Ферро” стали Ренді Кал�

пеппер, який набрав 27 очок, та

Джеремі Шаппел. Останній, окрім

25 набраних очок, допоміг своїй

команді 12�ма підбираннями та 

4�ма передачами

Цей день в історії 7 березня

Наступний номер вийде 13 березня 2012 року

1573— Іван Федорович засн вав Львові перш др арню
1824— 12-річний Ференц Ліст вперше вист пив з онцертом Парижі
1876—29-річний амери ансь ий винахідни Але сандер Грем Белл от-

римав патент на телефон

"Сокіл" за крок до фіналу
У чемпіонаті ПХЛ триває серія плей�офф

Перемі ши "Дніпро" з рах н ом 80:73, бас етболісти "Донець а" зміцнили свої позиції на др ій сходинці С перлізі

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації — нежилих приміщень
за альною площею 172,30 в.м на в л. Ярославів Вал, 28/31, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 172,30 в. м.
Адреса: 01034, м. Київ, в л. Ярославів Вал, 28/31, літ. "А".
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Кер юча дире ція" Шевчен івсь ої

районної місті Києві ради.
Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення за альною площею 172,30 в.м, том числі:
нежилі приміщення з № 1 по № 7 ( р пи приміщень № 45 а), з № 1 по № 14 ( р пи

приміщень № 46).
Ціна об'є та без ПДВ — 1 438 000 (один мільйон чотириста тридцять вісім тисяч)

ривень.
ПДВ — 287 600 (двісті вісімдесят сім тисяч шістсот) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 1 725 600 (один мільйон сімсот

двадцять п'ять тисяч шістсот) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10 % від почат ової ціни з рах ванням ПДВ —

172 560 (сто сімдесят дві тисячі п'ятсот шістдесят) ривень.
За інформацією Головно о правління охорони льт рної спадщини б дино , в

я ом розташований об'є т приватизації, занесений до перелі щойно виявлених
об'є тів льт рної спадщини (за видом — архіте т ри та містоб д вання).

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.
2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі-продаж об'є та

приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на
об'є т, бере на себе по пець.
3. Переможцю а ціон :
3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь

Товарної біржі "У рспецрес рс" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5 % від ціни
продаж об'є та, я ий встановлюється біржею;

3.2. забезпечити збереження щойно виявлено о об'є та льт рної спадщини
відповідно до вимо За он У раїни "Про охорон льт рної спадщини" та ласти
охоронний до овір з Головним правлінням охорони льт рної спадщини відповідно
до вимо цьо о За он .
4. А ціон б де проведено 29 люто о 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172, поверх 15, зал № 9,

товарна біржа "У рспецрес рс". Почато о 10.00.
5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ,

в л. Горь о о, 172, поверх 15, зал № 9, товарна біржа "У рспецрес рс", в понеділо —
четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня
перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати
проведення а ціон .
6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на

рах но № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607,
отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".
7. Грошові ошти в розмірі — 172 560 ривень, що становить 10 відсот ів від

почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26001301729701 в
АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа
"У рспецрес рс".
8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01034, м. Київ,

в л. Ярославів Вал, 28/31, літ. "А".
10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ,

в л. Горь о о, 172, поверх 15, зал № 9, товарна біржа "У рспецрес рс",
тел. 362-90-13, 067-868-96-20.


