
Столиця в очікуванні "весни відкриттів"
Окрім Андріївського узвозу, в експлуатацію будуть введені транспортні 
розв’язки, освітні та медичні заклади
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Київ будуватиме житло 
для дітей�сиріт
Влада допомагатиме їм транспортом та влаштуванням сімейного відпочинку

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Вчора олова КМДА Оле сандр
Попов відвідав б дино сімей-
но о тип Печерсь ом райо-
ні, меш анці я о о свят ють
своє шестиріччя. Оле сандр
Павлович ознайомився з мо-
вами проживання дітей та по-
дар вав родині новень ий
шестимісний автомобіль “Ford”
та необхідні повся денном
вжит поб тові прилади.

Наразі у цьому будинку сімейного типу

виховують 7 діток, найстаршій дівчинці

скоро виповниться 18 років, наймолод�

шій — 12. За словами Валентини Вовк, ма�

ми�виховательки, вона завжди мріяла про

велику родину, тож, коли виросли двоє

власних дітей, прийняла рішення допома�

гати іншим. “Зараз ми виховуємо семеро

діток, однак оскільки Даша скоро буде жи�

ти окремо, ми готові взяти в свою сім’ю ще

одну дитину, можливо навіть двох”,— роз�

повіла “Хрещатику” Валентина Вовк.

Як зазначає пані Вовк, дітей вона не

обирає, а до своєї родини бере тих, які цьо�

го найбільше потребують. Саме тому у їх

сім’ї всі вихованці підліткового віку, адже

саме цю категорію дітей найменше вси�

новлюють. Давати раду з таким гуртом ма�

мі�виховательці зовсім неважко, адже, за її

словами, налагоджувати співпрацю у такій

великій родині досить легко. Діти самі до�

глядають один за одним, старші допомага�

ють молодшим з уроками. 

“Всі діти, які тут знаходяться, з дуже

складною долею і багато пережили, незва�

жаючи на свій юний вік. Їх потрібно обігрі�

ти, тому я їм постійно кажу, що любитиму

їх у будь�якому випадку. Тож я вчу їх любо�

ві та терпінню”,— зазначає Валентина

Вовк.

Всі діти у сім’ї дуже талановиті — пи�

шуть вірші, малюють, займаються спор�

том. Вони з задоволенням демонстрували

власне помешкання та свої здобутки голо�

ві КМДА Олександру Попову. Отримані

подарунки вихованці дитячого будинку

обіцяли роздивитися пізніше, а от подаро�

ваний автомобіль відразу припав їм до ду�

ші. 

Під час відвідин Валентина Вовк приго�

стила Олександра Попова чаєм, та озвучи�

ла низку проблем, у вирішенні яких будин�

кам сімейного типу необхідна допомога від

міської влади. Найболючішим питанням

залишається забезпечення дітей житлом

після досягнення ними повноліття. Адже,

за словами пані Вовк, дуже важливо, щоб

дитина, стаючи дорослою, мала власний

куточок, де мама�вихователька на початку

зможе допомогти і в облаштуванні, і в гос�

подарстві. Друга проблема — це відсутність

можливості сімейного відпочинку. Адже не

дивлячись на те, що всі діти, завдяки допо�

мозі районної влади, оздоровлюються про�

тягом всього року, відпочивати всією роди�

ною не вдається.

Голова КМДА вже у цьому році по�

обіцяв зробити перші кроки для вирі�

шення наболілих проблем. “Ми повин�

ні зробити все для того, щоб забезпечи�

ти всі необхідні умови для виховання

дітей�сиріт. Так уже у цьому році, я ду�

маю, ми матимемо перші приклади, ко�

ли відправимо на відпочинок такі сім’ї

і забезпечимо їх транспортом завдяки

спонсорам. Щодо житла, то, на жаль,

на сьогодні ми виділяємо замало квар�

тир для дітей�сиріт. Тому стоїть питан�

ня, щоб збудувати окремий будинок

спеціально для таких дітей. І я думаю,

що вже в цьому році ми зможемо зро�

бити серйозний крок, щоб вирішити це

питання”,— зазначив Олександр По�

пов.

Нагадаємо, у столиці діє 11 будинків

сімейного типу, де виховується 83 дити�

ни. Наразі у місті розроблена програма

“Київ без сиріт”, що передбачає пере�

ведення дітей з інтернатів та влашту�

вання їх у будинки сімейного типу

Оксана ШРАМЧЕНКО: 
"На оптовому ринку "Столичний"
планується відкрити павільйони 
з м`ясом та рибою" 
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Київ взяв участь у міжнародній
туристичній виставці у Берліні 
Все раїнсь ий стенд зайняв почесне 9 місце серед
67 європейсь их раїн.
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Українці почали купувати менше
російських авто 

У лютом на вітчизняном авторин відб лися сен-
саційні зміни. Російсь ий "АвтоВАЗ" перше за 20
ро ів не війшов до трій и лідерів продажів
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Мерія просить суд відновити 
заборону скандального 
будівництва на вулиці 
Олеся Гончара
7 березня КМДА подала асаційн с ар на по-

станов Київсь о о апеляційно о осподарсь о о
с д від 5 березня 2012 ро , я а с ас вала забо-
рон на проведення робіт щодо б дівництва, е с-
пл атації та обсл ов вання житлово о омпле с
на території земельної ділян и, що на в л. Олеся
Гончара, 17-23. КМДА просить Вищий осподар-
сь ий с д У раїни с ас вати постанов апеляційної
інстанції та залишити в силі заборон Господар-
сь о о с д міста Києва на проведення б дівниц-
тва. Я зазначено асаційній с арзі, проведення
б дівельних та виш вальних робіт на в азаном
місці несе прям за роз пам’ятці архіте т ри — ар-
хіте т рном ансамблю “Софія Київсь а”

Вартість ліків може знизитися 
на чверть
Упровадження принцип референтних цін на лі-
арсь і препарати вже через 6-8 місяців допоможе
знизити їх вартість на 15-25%. Про це заявила пер-
ший заст пни лави Адміністрації Президента
У раїни Ірина А імова. Вона відзначила, що ба ато
імпортних препаратів, я і а тивно ви ористов ють-
ся найбільш малозабезпеченими ате оріями ро-
мадян, на раїнсь ом рин часто ошт ють в ра-
зи вище, ніж на рин ах раїн-с сідів. “Для то о, щоб
нормаліз вати сит ацію, Президент дав дор чення
розробити онцепцію референтних цін. Це, перш за
все, обмеження ма симальної ціни за цінами ви-
робни а або за цінами перетин митно о ордо-
н ”,— пояснила вона. Пані А імова додала, що цей
принцип спішно працює на рин ах ба атьох раїн,
він дозволяє обмеж вати зростання і рівень цін

На потреби інвалідів передбачено
20 млн грн
Більше 3 тисяч иян отримають засоби реабілітації

та посл и зі с ладно о протез вання інціво , а та-
ож протезне вз ття в рам ах реалізації про рами
“Т рбота. Наз стріч иянам”. На ці потреби місь о-
м бюджеті передбачено 20 млн рн. Про це розпо-
віла начальни ГУ праці та соціально о захист насе-
лення КМДА Тетяна Костюрен о. На оплат посл із
ви отовлення протезів та соціально-психоло ічн і
медичн реабілітацію жіно , я і зазнали масте томії,
передбачено 1 650,4 тис. рн. Та ож на поточний рі
місь ою владою виділені ошти на придбання інва-
лідних віз ів, палиць, милиць, ход н ів, що дозволить
с оротити чимал чер , я а вини ла попередні ро-
и. Крім то о, місті працюватиме про рама навчан-
ня людей з інвалідністю. На її реалізацію зі столично-
о бюджет б де виділено 10 мільйонів ривень

Київ отримає власний туристичний
логотип
Завершився др ий етап он рс “Ло отип та

стиль міста Києва”. 6 березня за інчилось інтернет-
олос вання на сторінці http://newlogo.kiev.ua та при-
йом СМС, повідомляють ГУ з питань вн трішньої по-
літи и та зв’яз ів з ромадсь істю КМДА. Підс м и
он рс “Ло отип та стиль міста Києва” б д ть під-
ведені на засіданні ор омітет . “Вже найближчим ча-
сом столиця отримає ло отип, я ий б де ви ористо-
в ватися я т ристична символі а — на ф тбол ах та
с венірах. Йо о б де запатентовано, при цьом ав-
торсь і права перейд ть до територіальної ромади.
Автор зображення-переможця отримає рошов ви-
на ород . Хоч під реслити, що ло отип в жодном
разі не замінить офіційний ерб міста Києва”,— пояс-
нив заст пни олови КМДА Оле сандр П занов. На-
адаємо, он рс “Ло отип та стиль міста Києва” б -
ло розпочато жовтні 2011 ро
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Київ поспішає до Дня міста завершити та
здати в е спл атацію низ інфрастр -
т рних, освітніх, медичних та інших об-
’є тів. Мова йде про транспортні розв’яз-
и, дитячі дош ільні за лади, амб латорії,
пар и та фонтани. Один з найважливіших
прое тів — ре онстр ція Андріївсь о о
звоз , її обіцяють завершити вчасно.

Як зазначив голова КМДА Олександр Попов, Київ

отримав від уряду 250 млн грн, які заплановано витра�

тити в сфері будівництва. “У цьому місяці отримаємо

ще більше ста мільйонів гривень. Це не той ресурс, який

нам потрібен для широкомасштабних програм, але ми

його будемо мати після змін до державного бюджету”,—

зазначив Олександр Попов.

У списку найбільших проектів, які місто готує до вве�

дення в експлуатацію,— Андріївський узвіз та Музей істо�

рії міста Києва. “Обидва об’єкти перебувають на стадії бу�

дівництва, ми отримали фінансування. Обсяг запланова�

ного дуже великий. Але День міста без Андріївського

узвозу важко уявити, тому я думаю, що всі роботи на узво�

зі разом з ремонтом фасадів будинків та благоустроєм бу�

дуть виконані вчасно. Також ведеться робота в новому

приміщенні Музею історії міста Києва. Всі заходи до Дня

Києва, які заплановано провести у цьому закладі, відбу�

дуться”,— запевнив заступник голови КМДА Михайло

Кучук.

Крім того, наприкінці квітня заплановано здати в екс�

плуатацію дві транспортні розв’язки — біля мосту Патона

і на Дніпровському узвозі. Зазначимо, що у столиці про�

довжується реконструкція багатьох вулиць. За словами

Михайла Кучука, вслід за бульваром Лесі Українки онов�

люються проспекти Бажана та Григоренка. “Заплановано

почати і завершити до кінця травня повну реконструкцію

бульвару Тараса Шевченка. Там передбачено оновити тро�

туарну плитку, лави, освітлення. Після проведених робіт

цей бульвар набуде європейського вигляду”,— зазначив

пан Кучук.

Між тим, завершують ремонти в дитячих дошкіль�

них закладах. Приміром, до Дня міста у Голосіївсько�

му районі відкриють дитячий садок на 240 місць, який

не працював більше 7�ми років. Також у столиці за�

працюють обіцяні музичні фонтани на Хрещатику та

Великій Васильківській (Червоноармійській). Роботи

на цих водограях вже майже завершені. Водночас

оновлено ще 10 фонтанів, які також почнуть працюва�

ти цієї весни.

Олександр Попов повідомив, що місто запланувало й

кілька міжнародних заходів. Зокрема Київ має намір

ініціювати реконструкцію території біля пам’ятника

Шевченку у Вашингтоні (США) та подарувати Парижу

квіткову клумбу як символ естафети чемпіонату Євро,

що відбудеться у Франції 2016 року

Голова КМДА Оле сандр Попов ознайомився з мовами проживання дітей б дин сімейно о тип та подар вав родині новень ий автомобіль «Ford»
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Київ прийняв участь у міжнародній туристичній
виставці у Берліні
Деле ація з Києва взяла часть в рочистом від ритті все раїн-

сь о о стенд на міжнародній т ристичній виставці ITB Berlin 2012.
"Для Києва та для У раїни за алом часть та ом прое ті міжнарод-
но о рівня є надзвичайно важливою подією. Сьо одні, оли для нашої
раїни пріоритетними напрям ами є зал чення потенційних т ристів
напередодні та під час проведення Євро-2012, часть виставці дасть
змо по азати остям з сьо о світ рас та ба ате історичне мин -
ле нашої раїни, остинність її меш анців та величезні перспе тиви для
міжнародних інвесторів",— зазначив перший заст пни олови КМДА
Оле сандр Маз рча під час презентації стенд . По азово, що цьо о
ро стенд У раїни зайняв майже 400 в. м. Т т б ли представлені Ки-
їв, Донець , Хар ів, Львів, а та ож Одеса, Крим та Б овина.
9 березня стенд міста Києва відвідав Міністр е ономічної співпраці

та розвит Німеччини Дір Нібель. Він ознайомився з а т альним ста-
ном під отов и до Євро-2012 і в подар но отримав с веніри з ло о-
типами міста Києва. Зна ово, що все раїнсь ий стенд зайняв почес-
не 9 місце серед 67 європейсь их раїн. Усьо о виставці взяли часть
180 раїн та 11 тисяч е спонентів

Роботи з будівництва "легкого метро" 
на Троєщині буде пришвидшено
Голова КМДА Оле сандр Попов підписав розпорядження про термі-

нове ви онання робіт з ре онстр ції з доб довою трамвайної лінії в
систем ле ово о рей ово о транспорт на житловом масиві Тро-
єщина. Йдеться про трамвайн лінію від в лиці Милославсь ої до пе-
ресадочно о в зла на місь ільцев еле трич . І та ІІ чер и б дівниц-
тва об’є та мають завершити до інця травня поточно о ро . О ре-
мим розпорядженням Оле сандр Попов та ож створив штаб з оорди-
нації дій із б дівництва трамвайної лінії, я ий очолив Михайло К ч ,
заст пни олови КМДА. На адаємо, що столична влада взяла рс на
модернізацію системи ромадсь о о транспорт . Цією про рамою пе-
редбачено не лише оновлення та розширення р хомо о с лад ро-
мадсь о о транспорт , а й ре онстр ція трамвайних ліній я центрі,
та і в спальних районах міста

Кияни отримають якісний мобільний зв’язок 
у метро
ГУ е ономі и та інвестицій КМДА о олошено он рс із зал чення ін-

вестора до б дівництва інфрастр т ри р хомо о (мобільно о) зв’яз
в Київсь ом метрополітені. Про це повідомив олова інвестиційної о-
місії, заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о. За йо о словами,
вартість прое т с ладає 70 млн рн — реалізації прое т мають б -
ти задіяні 44 станції (6 з 50 станцій є наземними). За попередніми
оцін ами вартість прое т с ладала 155 млн рн, але після детально о
обрах вання с ма зменшилась вдвічі. "Та е здешевлення прое т по-
в’язане з тим, що на дея их ділян ах вже про ладений абель, том ми
ставимо вимо не про ладати новий, а ви ористов вати вже існ -
ючий. Це, з одно о бо , зменшить вартість прое т , а з іншо о — а-
рант є бюджет міста постійні надходження до бюджет від оренди ін-
вестором цих ом ні ацій",— пояснив Р слан Крамарен о. Він зазна-
чив, що додат овою мовою перед переможцем он рс столична
влада поставила забезпечення КП "Київсь ий метрополітен" я існим
нетарифі ованим сл жбовим радіозв’яз ом я на станціях, та і в т не-
лях. Переможець має орот ий термін забезпечити я існ під отов
КП "Київсь ий метрополітен" в сфері теле ом ні ацій до проведення
Євро-2012

На вулицях встановлять світлодіодні 
освітлювальні ліхтарі
У рам ах е спл атаційних випроб вань, на столичних в лицях

встановлять світлодіодні освітлювальні прилади. Відповідне розпо-
рядження підписано в КМДА. З ідно з до ментом, е спл атаційні
випроб вання освітлення фахівці КП "Київмісь світло" здійснювати-
м ть на просп. Повітрофлотсь ом , в лицях — Стадіонній, Смілян-
сь ій, Вінниць ій, Севастопольсь ій, Освіти, Бо данівсь ій, Народ-
но о Ополчення, Антонова, Ернста, Ф чи а та Л ашевича. Основ-
ною перева ою світлодіодно о обладнання є е ономічне споживан-
ня енер ії та дов отривала е спл атація.
На адаємо, місь а влада займається впровадженням Страте ії

розвит Києва до 2025 ро , однією з важливих ініціатив я ої є
"Ощадлива енер ети а". Головне завдання зазначеної ініціативи по-
ля ає реалізації за альноєвропейсь ої про рами "20/20/20", що
передбачає до 2020 ро с орочення ви идів парни ових азів на
20%, зменшення енер оємності ВРП на 20% та забезпечення 20%
енер ії з зелених та альтернативних джерел

Цифра дня

Call�центр 15�51

964 987 
гривень становила загальна сума субсидій, призначених київським
сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово"комунальних
послуг у січні 2012 року 
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Ювілей древнього Києва

Держава підтримає соціально
незахищені верстви населення
Українці отримають доплати до пенсій, а іпотека на будівництво
житла запрацює вже у травні
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Днями відб лося
розширене засідання
ряд за частю
Президента У раїни
Ві тора Ян овича,
де б ло о олошено
про старт в державі
нових соціальних іні-
ціатив, спрямованих
на підтрим мало-
захищених верств
населення.

Як зазначив Президент

України Віктор Янукович,

держава має основу та мож�

ливість для підвищення со�

ціальних стандартів для на�

дання конкретної допомоги

людям. "Я пам’ятаю кожне

зобов’язання перед громадя�

нами і буду послідовно, крок

за кроком їх виконувати. На�

віть у нинішніх непростих

умовах я буду вимагати від

уряду збільшення заробітної

плати працівникам бюджет�

ного сектору, пенсій, виплат

при народженні дитини та

інших соціальних гарантій.

Порівняно з минулим роком

розмір прожиткового міні�

муму на одну особу зросте в

середньому на 14%. Нові со�

ціальні ініціативи, що ми

розглядаємо сьогодні,— це

своєчасний і чіткий сигнал

про те, що реформи і ста�

більність дають свій кон�

кретний, практичний ре�

зультат",— наголосив Віктор

Янукович.

Президент доручив уряду

здійснити поетапний пере�

рахунок пенсій. І вже 

з 1 травня цього року 9 млн

пенсіонерів, які вийшли на

відпочинок до 2008 року,

мають отримувати додатко�

во по 100 грн.

Переглянуть і пенсійне

забезпечення військово�

службовців, адже нараху�

вання для цієї категорії пен�

сіонерів не перераховували з

2008 року, тож виникла си�

туація, коли пенсії військо�

вослужбовців, які залишили

службу 5 років тому, в 1,5�2

рази менші, ніж у тих, хто

залишає службу нині. Як за�

уважив Віктор Янукович,

така ситуація є неприпусти�

мою, і цей розрив потрібно

поетапно ліквідовувати. 

З 1 липня передбачено під�

вищення пенсій військово�

службовців за вислугу років

в середньому на 165 грн.

Потурбується держава і

про учасників війни, яких

наразі у державі налічується

1 млн, однак ця категорія

громадян отримує найниж�

чий розмір пенсії. Тож вже у

травні розмір доплати до

пенсій для різних категорій

учасників війни мають зрос�

ти від 30 до 50%. Також у

2012 році буде підвищена

одноразова допомога інвалі�

дам війни до Дня Перемоги

і, залежно від групи, стано�

витиме від 1720 до 2200 грн.

Крім того, вже цього року

190 тисяч осіб, переважно

працівників галузей з висо�

ким рівнем травматизму, от�

римають додатково у серед�

ньому по 500 грн.

Також особливу увагу уряд

має приділити малозабезпе�

ченим сім’ям з дітьми, адже

майже третина таких сімей

знаходиться за межею бід�

ності, отже, 215 тисяч дітей

не отримують достатнього

рівня соціального забезпе�

чення. Тож Віктор Янукович

доручив уряду підготувати

план поетапного підвищен�

ня допомоги малозабезпече�

ним сім’ям з дітьми до рівня

визначеного законом. Також

цього року з липня інваліди і

пенсіонери, які проживають

у малозабезпечених сім’ях,

повинні додатково отрима�

ти по 168 грн. Таким чином

допомога для цих верств на�

селення буде підвищена до

100% прожиткового мініму�

му.

Компенсуватиме грома�

дянам держава і втрачені

вклади в Ощадбанку СРСР.

За словами глави держави,

починаючи з 1 червня і до

кінця року частина грома�

дян, які не змогли отримати

обіцяної компенсації у тися�

чу грн, мають отримати ці

кошти.

Ще одне питання, яке

розглядалося на засіданні

Кабміну — забезпечення

громадян житлом. Як зазна�

чив Віктор Янукович, почи�

наючи з травня розпочне ро�

боту державна іпотека —

програма кредитування під

житлове будівництво. Вар�

тість кредитів буде складати

не більше 2�3%, решту бан�

кам компенсує держава.

Строки таких кредитів бу�

дуть розраховані на 10�15

років. "Реалізація зазначеної

програми дозволить заван�

тажити будівельні компанії,

створити нові робочі місця,

підняти рівень виробництва

будівельних матеріалів,

збільшить попит на україн�

ську металопродукцію на

внутрішньому ринку. Про�

грама забезпечення грома�

дян доступним житлом

сприятиме економічному

розвитку держави. Завдяки

запровадженню іпотечної

програми, внутрішній ри�

нок має отримати новий по�

штовх, нову якість економі�

ки", — підкреслив Віктор

Янукович.

Як зазначив голова КМДА

Олександр Попов, такі соці�

альні ініціативи є актуаль�

ними і для столиці. Так, за

його словами, міська влада

збільшить фінансування со�

ціальних програм. "Врахову�

ючи впровадження загаль�

нодержавної соціальної

програми, столичні соціаль�

ні служби мають у стислі

терміни підготувати пропо�

зиції щодо фінансування

відповідних міських про�

грам, порахувати додаткові

видатки. При коригуванні

державного бюджету ці суми

будуть враховані",— додав

Олександр Попов

Столиця активно готується до 1530�річчя з дня заснування міста
Марина ЧОРНА
"Хрещатик"

Ювілейний день народжен-
ня древньо о Києва обіцяє
подар вати незаб тні вра-
ження. Зо рема вперше
столиці відб деться видо-
вищне прое ційне 3D-шо
на тлі старої архіте т ри.
Вже традиційні шо феєр-
вер ів, мистець і фестива-
лі, ала- онцерти ласич-
ної та народної м зи и,
вистав и та театральні по-
станов и б д ть від риті
для иян та остей столиці
всіх районах міста.

Міська влада розпочала підготов�

ку до Дня Києва, яке столиця тради�

ційно відзначає в останні вихідні

травня. Цього року Київ зустрічає

ювілейний День народження — 1530

років з моменту заснування міста.

"Ми зустрічаємо ювілейну для міста

дату. Це, безумовно, дата, до якої ми

готуємося глобально та комплексно,

починаючи з благоустрою і завершу�

ючи проектами з будівництва та роз�

витку інфраструктури",— зазначив

голова КМДА Олександр Попов.

Влада столиці підготувала план

заходів свята, який складається з

кількох розділів. Лише з мистецької

тематики у Києві відбудеться 42 го�

ловні події і три сотні загальномісь�

ких заходів. Про це вчора під час

розширеної апаратної наради пові�

домив заступник голови КМДА

Леонід Новохатько. "Це буде свято

міста без околиць, бо заходи відбу�

ватимуться у всіх районах столиці.

Хочу підкреслити, що День міста го�

тує влада. Так було, так є і так буде.

Але цього року особливий ювілей,

тому ми б хотіли, щоб до процесу

підготовки долучилися всі охочі і

поділилися своїми пропозиці�

ями",— зазначив Леонід Новохать�

ко.

На сайтах КМДА та Головного

управління культури працює рубри�

ка "Мої пропозиції до Дня Києва",

де можна ознайомитися з умовами

акції. Власні пропозиції до програ�

ми святкування Дня Києва можна

надсилати на електронну адресу:

denkieva@ukr. net.

За словами Леоніда Новохатька,

в останні травневі вихідні на киян

та гостей міста чекає низка цікавих

різножанрових заходів, присвяче�

них Дню Києва. Програма святку�

вань насичена традиційними та

новими творчими проектами. Зок�

рема вперше на Михайлівській

площі 26 травня буде представлено

гала�концерт зірок класичної му�

зики. Фіналом дійства стане про�

екційне 3D�шоу "Нове обличчя

древньої столиці", яке демонстру�

ватимуть на колоритній київській

архітектурі.

У неділю, 27 травня, глядачів за�

прошують на Оболонську набереж�

ну, де відбудеться запальна молодіж�

на програма та вражаюче шоу феєр�

верків із лазерними спецефектами.

Крім того, міська влада вперше під�

тримала Міжнародний мистецький

фестиваль "Молодіжні Дельфійські

ігри: міжнародна зустріч столиць

країн�учасниць СНД та Європи". У

фестивалі візьмуть участь представ�

ники з�понад 14�ти країн Європи,

які вже дали свою згоду.

Ще один проект цієї весни —

Міжнародний фестиваль мистецтв

"Андріївський узвіз. Вулиця ігор. Іг�

ри на вулиці", що об’єднає театр, му�

зику, танець, кіно та рукоділля.

Киян обіцяють здивувати відкрит�

тям Арт�галереї під відкритим небом

на вул. Набережно�Хрещатицька під

новим Гаванським мостом в Поділь�

ському районі міста. Галерея буде

розділена на сектори, які презенту�

ватимуть фотомистецтво, інсталя�

цію, графіті тощо. Кошти для об�

лаштування арт�об’єкта нададуть

спонсори.

Серед традиційних заходів, які че�

кають на киян у травні,— фольклор�

не свято на схилах Дніпра, фести�

валь міської культури "Я люблю Ки�

їв", мистецька акція "Художники

Києва — рідному місту", а також інші

тематичні заходи. Зазначимо, що до

святкування 1530�річчя з дня засну�

вання Києва приєднаються кіноте�

атри, галереї, музеї, театри, бібліоте�

ки. Міська влада обіцяє, що цікави�

ми заходами буде наповнений не ли�

ше центр міста. У всіх районах відбу�

дуться культурно�мистецькі події.

Слідкуйте за анонсами у "Хреща�

тику" і не пропустіть найцікавішого

у дні святкування ювілею древнього

Києва

За словами Президента Ві тора Ян овича, порівняно з мин лим ро ом розмір прожит ово о
мінім м в У раїні на одн особ зросте в середньом на 14%
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Рішення Київради

Ділові новини

Попит на кредити зріс удвічі
Для стим лювання попит на

первинном рин житла з 1 лип-
ня мин ло о ро Державна іпо-
течна станова відновила іпотеч-
не редит вання населення за
допомо ою надання бан ам-
партнерам фінансових рес рсів
на ви ідних мовах. Про це роз-
повів олова правління ДІУ Ві тор
Мир ородсь ий. Про рама реалі-
з ється завдя и співпраці з ра-
їнсь ими державними та омер-
ційними бан ами. Тепер їх за-
альна іль ість становить 106 с-
танов. Пан Мир ородсь ий за-
значив, що на сьо одні завдя и
цій про рамі вже видано 390 ре-
дитів на с м понад 100 млн ри-
вень. За альний обся фінансо-
вих рес рсів, я і б ли направлені

на іпотечне редит вання, с лав
мин лом році 320 млн ривень.
“Ми відч ваємо, що інтерес і по-
пит на редит вання з бо насе-
лення зріс двічі. В цьом році
наша робота, звичайно ж, безпо-
середньо залежить від підтрим и
ряд . При арантіях, передбаче-
них держбюджеті 2012 ро , ми
отові вийти на рино і зал чити
фінансові рес рси в обся ах по-
над 1 млрд ривень”,— відзначив
пан Мир ородсь ий

Білорусь придбала 
українських продуктів 
на 412 мільйонів
За підс м ами мин ло о ро ,

е спорт раїнсь ої прод ції до
Респ блі и Білор сь с лав $412,2

млн, з я их е спорт отової про-
д ції — близь о $235,4 млн. Ос-
новними видами е спортної про-
д ції в 2011 році б ли: соняшни-
ова олія ($103,4 млн), ма ха
($100,3 млн), зернові зла и
($32,8 млн), тютюн і вироби з
ньо о ($26,3 млн), а ао-боби,
прод ти з них, шо олад ($23,4
млн), насіння олійних льт р
(близь о $20 млн), вироби з зер-
на та хлібних зла ів ($14,8 млн).
Імпорт з Респ блі и Білор сь в
У раїн 2011 році с лав $104,8
млн, з я их отової прод ції ім-
портовано на с м близь о $94
млн. Основними видами прод -
ції, що імпорт ється, б ли: ц ор
($29,3 млн), прод ція борошно-
мельно- р п’яної промисловості
($13,7 млн), отові або онсерво-

вані прод ти з риби і ра оподіб-
них ($15,9 млн), моло о з щене
($10 млн), масло тваринне ($6,2
млн), овбаси ($5,6 млн), сири і
йо рти (близь о $4 млн)

Грошова маса збільшилася,
монетарна база — 
скоротилася
Грошова маса лютом цьо о

ро порівняно з січнем збільшила-
ся на 0,6 % — до 679,4 млрд рн,
монетарна база с оротилася на
0,6 % — до 228,5 млрд рн. Про це
йдеться звіті “Основні тенденції
рошово- редитно о рин У раїни
за лютий 2012 р.”, оприлюдненом
на сайті НБУ. “Збільшення оштів
на депозитних рах н ах сприяло
зростанню рошової маси, обся

я ої підвищився на 0,6 % — до
679,4 млрд рн (з почат ро
зниження на 0,9 %). Водночас об-
ся монетарної бази с оротився на
0,6 % — до 228,5 млрд рн (з по-
чат ро зниження на 4,7 %)”,—
йдеться звіті. На адаємо, за аль-
ний обся депозитів бан івсь ій
системі в лютом збільшився на
0,4 %— до 489,4 млрд рн (за 2 мі-
сяці — на 0,1 %)

Українці меньше купують
російських авто

У лютом на раїнсь ом ав-
торин відб лися сенсаційні
зміни. Російсь ий “АвтоВАЗ”
перше за 20 ро ів не війшов
до трій и лідерів продажів, по-
ст пившись місцем Hyundai,

Volkswagen і ЗАЗ. Та і дані опри-
люднила інформаційно-аналітич-
на р па AUTO-Consulting.
“Volkswagen з мів на тлі ста н -
ючо о рин збільшити продаж
на 37 % і посісти др е місце,
відтіснивши з п’єдестал “Авто-
ВАЗ”. Більш то о, Volkswagen
вприт л наблизився і до лідера
рин — Hyundai, я ий лише на
100 машин випередив німець о-
о он рента”,— йдеться звіті.
Аналіти и зазначають, що для
“АвтоВАЗ” лютий 2012 ро , на-
певне, війде в історію, я “чор-
ний” місяць, ос іль и Lada по-
ст пилася й раїнсь ом ЗАЗ. У
рез льтаті, “АвтоВАЗ” оп стився
на 4-те місце на рин , причом
з невели им відривом від KIA,
що займає 5 позицію

Рішення Київради від 26.01.2012 № 16/7353 “Про затвердження міської ці�
льової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в м. Києві
“Безпечна столиця” на 2012�2015 роки”.

Захист прав і свобод громадян, зміцнення законності та правопорядку

визначено одним з пріоритетних напрямків політики міської влади на

2012�й рік. Крім того, цього року в Києві відбудеться фінальна частина Єв�

ро�2012, під час якої столицю відвідає багато туристів та іноземних вболі�

вальників різних футбольних команд. У цьому контексті забезпечення

правопорядку та безпеки є важливим завданням міської влади та право�

охоронних органів. Відтак, депутати Київради затвердили комплексну

програму “Безпечна столиця” на 2012�2015 роки. Передбачається, що ре�

алізація згаданої програми дасть можливість скоротити кількість злочинів,

підвищить рівень розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, забезпе�

чить високий рівень громадського порядку та безпеки, посилить контроль

за міграційними потоками. Фінансове забезпечення програми відбувати�

меться з міського бюджету. Йдеться про 355,6 млн гривень, які буде розпо�

ділено таким чином: 2012 рік — 148,6 млн; 2013 — 71,7 млн; 2014 — 

70,9 млн; 2015 — 64,4 млн. Контроль за виконанням цього рішення покла�

дено на постійну комісію Київради з питань правопорядку, регламенту та

депутатської етики і постійну комісії Київради з питань бюджету та соці�

ально�економічного розвитку

Розпорядження КМДА від 23.02.2012 № 301 “Про прийняття�передачу до
комунальної власності територіальної громади міста Києва зовнішніх газопро�
відних мереж Приватного акціонерного товариства “Українсько�канадське
спільне товариство “Торонто�Київ”.

Дане розпорядження підписано, враховуючи звернення ПрАТ “Україн�

сько�канадське спільне товариство “Торонто�Київ” та з метою надійного

утримання та якісного обслуговування інженерних мереж міста. Зазначи�

мо, що прийняті до комунальної власності газопровідні мережі компанії

“Торонто�Київ” передано у володіння та користування ПАТ “Київгаз”. Го�

ловне управління комунальної власності міста Києва має забезпечити про�

цес приймання�передачі згаданих газопровідних мереж. Контроль за вико�

нанням цього розпорядження покладено на заступників голови КМДА

згідно з розподілом обов’язків

Розпорядження КМДА

Податкові новації
стимулюють 
розвиток бізнесу
У Києві кількість новостворених
платників єдиного податку 
склала майже три тисячі
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Мин лий рі став першим ро ом впровадження подат-
ової реформи шляхом введення в дію прийнято о в
2010 році Подат ово о оде с У раїни. Перелі за аль-
нодержавних подат ів і зборів б ло с орочено з 30 до
18, а місцевих — з 14 до 5. Підприємства отримали
можливість збільшити власні рес рси за рах но зни-
ження подат ово о навантаження.

За словами експертів, ставка податку на прибуток знизилася у минулому

році з 25 % до 23 %, а у 2012�му — до 21 %. Для стимулювання технологіч�

ного оновлення запроваджено прискорену амортизацію основних фондів

під час оподаткування податком на прибуток (за подвійною нормою).

Окрім цього, минулого року на законодавчому рівні було введено низку об�

межень, спрямованих на запобігання використання спрощеної системи для

ухилення від оподаткування.

За підсумками перереєстрації підприємців спрощену модель оподатку�

вання обрали 1,089 млн осіб. У столиці ж майже три тисячі платників єди�

ного податку розпочали свій бізнес у 2012 році. “За результатом подання до

податкових інспекцій заяв на право застосування спрощеної системи опо�

даткування, кількість новостворених платників єдиного податку склала

2920 суб’єктів господарювання — 1736 юридичних осіб та 1184 фізичних

осіб�підприємців”,— повідомляє голова ДПС у Києві Ірина Носачова.

Іншою новацією Кодексу є встановлення автоматичного режиму відшко�

дування ПДВ сумлінним платникам, який дозволив припинити практику

необґрунтованого відволікання обігових коштів підприємств. У цьому ре�

жимі щомісяця повертається вже близько половини від загального відшко�

дування податку. Нагадаємо, що минулого року 326 платників “автоматом”

отримали на рахунки 15,9 млрд грн. Половину цієї суми отримали іноземні

компанії з європейськими інвестиціями. У 2012 році в автоматичному ре�

жимі 290 підприємств вже отримали 4,2 млрд грн. “Кількість платників, що

можуть отримувати відшкодування ПДВ в автоматичному режимі, може

стрімко зрости найближчим часом — щонайменше, вдвічі”,— запевняють у

ДПС України.

За словами податківців, бізнес вже переконався у зручності та сучасності

сервісу, що дозволяє отримувати компенсацію податку на додану вартість

оперативно, прозоро, без перешкод, і сам докладає зусиль, аби увійти до

числа тих, хто має на це право. Зокрема 665 підприємствам залишилося

зробити тільки один крок — підвищити зарплату своїм працівникам. “Де�

далі більше платників за власною ініціативою намагаються вдосконалити

свою діяльність згідно з вимогами закону, щоб потрапити у число тих, хто

має право на “автомат”. Податкова служба всіляко підтримуватиме праг�

нення бізнесу до розвитку та запровадження цивілізованих схем у своїй ро�

боті”,— зазначив голова ДПСУ Олександр Клименко

Економічні реформи
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Олександр ПЕРЕГУДОВ: 

"Завдання з переоснащення
української армії завод 
"Маяк" виконає"
“Хрещати ” продовж є
р бри “Зроблено в Ки-
єві” та знайомить иян з
діяльністю столичних під-
приємств. Цьо о раз
центрі ва и ні альний за-
вод “Мая ”, я ий пройшов
88-річний шлях становлен-
ня від виробництва м зич-
них інстр ментів до ви о-
товлення с часних леме-
тів. Про сьо одення під-
приємства “Хрещати ”
розповів олова правління-
енеральний дире тор під-
приємства Оле сандр Пе-
ре дов.

— Олександре Миколайовичу, на
випуску якої продукції спеціалізуєть�
ся ваше підприємство?

— Профільним для нас є вироб�

ництво зброї, ремонт і модернізація

військової техніки. Завод “Маяк” —

єдине підприємство в країні, яке

займається виробництвом саме стрі�

лецької зброї. Окрім того, ми поно�

вили виготовлення наземних ком�

плексів контролю та запису для мов�

них інформаторів “Алмаз�УП”,

“Алмаз�УН”, “РІ 65�Б”, “РІ 65�Н”.

Виготовляємо електронні бортові

накопичувачів інформації для літа�

ків ЕБН�64, ЕБН�12, ЕБН�Т та гелі�

коптерів.

— Окрім військових, чи є у вас по�
бутові розробки?

— Маємо напрацювання і в меди�

цині. Ми розробили апарати штуч�

ного кровообігу, які вже використо�

вуються в Інституті серцево�судин�

ної хірургії ім. М. Амосова. Освоїли

виробництво таксометрів для таксі,

переносних та стаціонарних ультра�

фіолетових детекторів. І це далеко

не повний перелік непрофільної

продукції, яка останнім часом ви�

йшла під маркою заводу “Маяк”.

— У 50�х роках завод прославився
випуском перших у Радянському Со�
юзі магнітофонів. Чому випуск цієї
продукції сьогодні зупинився?

— Більше того, ми були піонера�

ми не лише з виробництва магні�

тофонів, а й радіоприймачів та те�

левізорів. А у 1957 році керівниц�

тво СРСР оголосило нас головним

підприємством з виробництва за�

собів магнітного запису на увесь

Радянський Союз. Вся авіація,

весь морський комплекс, армія —

всюди встановлювали прилади

магнітного запису нашого заводу.

Магнітофон займав приблизно 

40 % загальних обсягів виробниц�

тва. Основним же був випуск спе�

ціальної техніки. У період відлиги

випуск спеціальної продукції ско�

ротився, а магнітофонів — зупи�

нився взагалі.

У 90�х роках, коли працівникам

заводу по три роки не виплачували

зарплатню, ми вирішили відновити

виробництво магнітофонів і запус�

тили останню модель “Маяк�240”.

Він три�чотири роки нас рятував від

фінансової скрути. Але у 2000�х ста�

ло зрозуміло, що магнітофони — це

минулий день. Тоді почали випуска�

ти DVD�програвачі власної розроб�

ки, що наші науковці освоїли за ві�

сім місяців.

— Чи вистачає заводу науковців?
— Звичайно, що у порівнянні з

радянським періодом, ситуація кар�

динально змінилася. Лише у Києві

нас тоді обслуговували два науково�

дослідні інститути. Один займався

армією та побутовою технікою, ін�

ший — Комітетом державної безпе�

ки та розвідкою. В одному інституті

працювало 4,5 тис. науковців, а в ін�

шому — 2,7 тис. Зрозуміло, що тоді у

нас була дуже сильна наука. Сього�

дні допомоги від НДІ практично не�

має, тому доводиться розраховувати

на власні сили — на своїх 80 конс�

трукторів�технологів. Хоча штат не�

великий, але це досвідчені конс�

труктори та талановиті молоді люди,

які здатні на серйозні новітні роз�

робки.

— Розкажіть детальніше про стрі�
лецьку зброю. У чому полягає її спе�
цифіка, які обсяги виробництва?

— Ми випускаємо два види куле�

метів — танковий КМ�7,62 та піхот�

ний КТ�7,62. Вони оснащенні різ�

ними навісними приладами, які до�

зволяють стріляти вночі, вико�

ристовувати коліматорні приціли.

Зазначу, що навіть без реклами наші

вироби при всіх характеристиках

користуються попитом.

— Олександре Миколайовичу, які
обсяги виробництва на заводі?

— Ще у 1998 році, коли я прий�

шов на посаду директора, підприєм�

ство виробляло продукції на 1,2 млн

грн. За чотирнадцять років потуж�

ності заводу зросли у більш ніж сто

разів, і сьогодні ми реалізовуємо

продукції на 140 млн грн. Сильним

поштовхом стала модернізація, яку

ми нещодавно провели на підпри�

ємстві. Після закупки нового облад�

нання буквально за рік виробництво

зросло на 400 % порівняно з 2010 ро�

ком.

— Чи вистачає робочих рук для та�
ких потужностей?

— Кадрова проблема сьогодні на

заводі стоїть дуже гостро. Замовлен�

ня надходять, а людей для їх вико�

нання не вистачає. Та й ситуація та�

ка, що працювати, в основному,

йдуть люди передпенсійного або

пенсійного віку. І якщо інженерно�

технічний склад для нас готують ви�

щі навчальні заклади, то підготов�

кою робітничого персоналу ніхто не

займається. На сьогодні підприєм�

ству не вистачає фрезерувальників,

токарів, термістів, малярів.

— Яким чином збираєтеся вирішу�
вати кадрове питання?

— Ми тісно співпрацюємо з місь�

кими та районними центрами зай�

нятості, даємо оголошення в газети.

Також вихід із ситуації бачимо у пе�

реході на станки з числовим про�

грамним забезпеченням, щоб обійти

людський чинник. Вже шість нових

станків закупили.

— Чим ви заохочуєте працівників.
Чи пропонуєте службове житло?

— На жаль, можливості забезпе�

чити людей житлом не маємо. Але

заохочуємо стабільною і достойною

зарплатнею. Середня зарплата на

заводі більше трьох тисяч гривень, і

виплачуємо її своєчасно. Також за�

лишилися соціальні гарантії, що бу�

ли за радянських часів. Працівники

отримують спецодяг, спецхарчуван�

ня: молоко, соки. На території заво�

ду працює їдальня. В усіх цехах

встановленні кулери з холодною та

гарячою водою. Маємо базу відпо�

чинку в Херсоні, куди працівники

їздять відпочивати за путівкою у

півціни.

— Ви згадали про модернізацію, яку
розпочали на підприємстві. Розкажіть
про це детальніше.

— Багато устаткування залишило�

ся ще з радянських часів. Звичайно,

що його потрібно повністю заміню�

вати. Буквально рік тому ми витра�

тили 20 мільйонів гривень власних

коштів та закупили чотирикоорди�

натні тайванські та п’ятикоординат�

ні німецькі станки, лазерні різки та

інше. Але цього замало. Потрібно

ще, як мінімум, стільки ж коштів

вкласти. У нас є низка контрактів на

подальше переоснащення, тому цю

роботу ми продовжуватимемо. Піс�

ля модернізації собівартість деталей

відчутно знижується, заощаджуєть�

ся час та зростає якість продукції.

Якщо, наприклад, деталь робиться

на старому обладнанні більше 9 го�

дин, то на автоматизованому — за 1

год. 15 хв.

— Які найближчі перспективи роз�
витку вашого підприємства?

— Завод “Маяк” входить до пере�

ліку підприємств, установ і організа�

цій оборонно�промислового ком�

плексу України. Сьогодні ми зай�

маємося, в основному, випуском

зброї. Кулемети — це перший етап.

Наступний етап — це випуск гвинті�

вок. За вказівкою Президента Укра�

їни Віктора Януковича, перед нами

стоїть завдання забезпечити реаліза�

цію Державної цільової оборонної

програми розвитку озброєння та вій�

ськової техніки Збройних Сил Укра�

їни, і ми її обов’язково виконаємо.

— Київська міська влада взяла курс
на підтримку столичного виробника.
Чи готові ви запропонувати свою по�
бутову продукцію місту?

— Голова КМДА Олександр По�

пов обіцяв завітати на завод. Ми пе�

редали йому свої пропозиції щодо

випуску побутової техніки. Для нас

важливі гарантії, що після вироб�

ництва замовник купить нашу про�

дукцію. Чекаємо візиту Олександра

Павловича

Розмовляла Ірина ЩЕРБАТА,
“Хрещатик”

Цікаво знати
У 1924 році засновано “Перш Все раїнсь державн че ано- ра-

вір вальн , ювелірно-штамп вальн фабри ”. У 1928 році станова
перейменована на “М зичний омбінат”, я ий напри інці 30-х випе-
редив за обся ами виробництва м зичних інстр ментів провідні під-
приємства Мос ви та Ленін рада. З почат ом Вели ої Вітчизняної
війни омбінат перейшов на вип с протипіхотних мін. Після війни
вип с м зичних інстр ментів відновився. До то о ж виробництві
переважали балалай и, д хові інстр менти та ітари. У 1953 році
“М з омбінат” переймен вали на Київсь ий завод “Радіоапарат ра”.
Підприємство виробляє перші Радянсь ом Союзі вітчизняні теле-
візори, радіоприймачі та ма нітоли. У 1966 році завод отримав ни-
нішню назв — “Мая ”.
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— Як реалізується продовольча
програма, чи повністю кияни забез�
печені продуктами?

— Кожної суботи в місті відбу�

ваються ярмарки, які користуються

великим попитом у мешканців та

гостей столиці. Лише в січні�люто�

му ми не проводили їх через сильні

морози. На ярмарки приїжджають

безпосередньо виробники, яким

надаються безкоштовно місця для

торгівлі, тому вони мають змогу

продавати продукцію на 10�20 %

дешевше, ніж в супермаркетах та на

продовольчих ринках міста. Прак�

тично всі виробники реалізують

свою продукцію, багато приїжджа�

ють з Київської, а також з прилег�

лих областей — Черкаської, Черні�

гівської, Житомирської, Тернопіль�

ської, Рівненської, Кіровоград�

ської. Фактично це вся Україна, а

коли розпочнеться фруктовий

сезон, приєднаються Запорізька

область та Крим, привозитимуть

персики, помідори, перець. Ярмар�

ки полюбились киянам, тому що

там можна поторгуватись та поспіл�

куватись, чого не отримаєш у зви�

чайному магазині.

— Такі ярмарки створювали, щоб
споживчий ринок став ближчим для
киян. Якщо говорити про користь, чи
приносять вони прибуток місту?

— Ні, навпаки, місто витрачає на

це кошти. Оскільки після ярмарків

комунальним службам потрібно

прибирати територію. Адже ми не

лише забезпечуємо киян продукта�

ми харчування, цими ярмарками

ми приближуємо їх до місця про�

живання. Наприклад, в таких мік�

рорайонах, як Татарка в Шевчен�

ківському районі, поблизу немає

магазинів, і не кожна бабуся зможе

дістатись до них, а на ярмарках во�

на за кілька разів зможе на візочку

перевезти собі необхідні продукти.

— Як киянам дізнатися, де і коли
відбуватимуться ярмарки?

— Щопонеділка ми надаємо ін�

формацію в прес�службу КМДА,

вона друкується в муніципальних

газетах. У кого немає змоги купити

газету, той може дізнатися про міс�

це та час проведення ярмарків у

стрічці програми “Столиця”. Крім

того, за телефоном 246�66�37 мож�

на отримати консультацію, напри�

клад, про можливість приїхати по�

торгувати та дізнатись рекомендо�

вану ціну на продукцію.

— Хто контролює питання цін на
ярмарках, і куди можна повідомити,
якщо різниця в ціні на один і той са�
мий продукт є значною?

— З цими питаннями варто звер�

татись до служби допомоги місько�

го голови — 15�51. За цим номером

також можна з’ясувати графік про�

ведення ярмарків. Щоп’ятниці ми

проводимо моніторинг, визначаємо

середні ціни в супермаркетах та на

міських ринках і виводимо середню

ціну, за якою мають реалізувати свій

товар фермери і підприємці. Дійс�

но, якщо одна й та сама картопля в

одного продавця коштує 2 гривні, а

в іншого — 6, то ми просимо таких

продавців йти торгувати на ринок.

— Які ще аспекти роботи управ�
ління можете окреслити?

— Велика увага приділяється ре�

гіональним запасам зерна. Адже у

нас є види власного хліба, на які

встановлена гранична ціна. Якщо у

нас буде зерно, буде мука, отже, і

хліб на столі. А пенсіонеру дійсно

важливо, якщо ціна хоча б на грив�

ню була нижчою.

— У столиці проводиться конкурс�
огляд суб’єктів господарювання сфе�
ри побутового обслуговування на
присвоєння звання зразкового у Ки�
єві. Що це за конкурс, і чи є такі
суб’єкти господарювання, які визнані
зразковими?

— Цей конкурс у нас проводить�

ся вже близько 10 років. Об’єктів

побутового обслуговування в місті

налічується понад 5 тисяч, з них

1 466 — це салони краси та перукар�

ні. Про проведення конкурсу вихо�

дить розпорядження КМДА зі скла�

дом комісії, куди входить наше

управління, санітарна служба,

представники РДА, представники

контролю за благоустроєм. В кож�

ному районі відповідні комісії ви�

значають перелік підприємств, які

відповідають нормативам, і яким

можна присвоїти звання зразково�

го. Всі служби дають свої висновки,

далі складається перелік цих під�

приємств, він обговорюється в міс�

ті. Наприкінці видається розпоря�

дження КМДА про нагороджених.

У номінаціях представлений весь

перелік побутових послуг — перу�

карні, пункти ремонту взуття,

аудіотехніки. Тож, коли ви будете

заходити в заклади, де є диплом,

відзнака КМДА, це говорить про те,

що підприємство дійсно надає якіс�

ні послуги.

— Наскільки інфраструктура по�
бутових послуг сьогодні в змозі задо�
вольнити киян та гостей міста? Чи
однакова ситуація по районах?

— В лідерах — Шевченківський,

Оболонський та Святошинський

райони. Там громадяни забезпечені

майже по всім видам побутової ді�

яльності і в повному обсязі можна

отримати будь�які послуги.

— Яких послуг місту не вистачає?
— До нас в управління часто теле�

фонують з питань ремонту холо�

дильників, які куплені ще в радян�

ські часи, і до яких вже немає дета�

лей. Також, коли виходить з ладу су�

часна електроніка, у городян немає

доступу до інформації, де знаходить�

ся сервісний центр. Телефон нашої

приймальні, за яким можна дізнати�

ся номер підприємства з побутового

обслуговування — 246�66�32.

— Скільки продовольчих ринків
реалізують продукцію зараз в Києві?

— На сьогодні налічується 98 під�

приємств ринкової мережі, серед них

73 — продовольчі та змішані, коли є

невелика кількість непродовольчих

товарів (сувеніри, речі, побутова хі�

мія). Сьогодні простежується тен�

денція не до зростання їх кількості, а

до якості. Раніше у місті діяло 106

ринків. Закрився ринок Сінний на

вулиці Воровського, де була барахол�

ка. І по сьогоднішній день телефону�

ють та питають, коли ринок віднов�

лять, але, на жаль, там багато разів

помінялись власники, і питання за�

лишається відкритим. Був колись ри�

нок Привокзальний, філіал Володи�

мирського на станції метро “Либід�

ська”, поступово ці ринки зникають.

На вимогу президента України

столичні ринки поступово перетво�

рюються на торговельно�сервісні

центри, де ви зможете не лише купи�

ти продукти харчування та одяг, там

будуть діяти отелі і навіть ощадкаси,

де ви зможете сплатити комунальні

платежі. Наприклад, на Одеському

ринку працює картинна галерея, на

Оболоні — стоматологічний кабінет,

не кажучи вже про такі побутові по�

слуги, як ремонт одягу.

— На Житньому ринку було зміне�
но керівника. Які перетворення бу�
дуть відбуватись на одному з найбіль�
ших ринків столиці?

— Це один з найулюбленіших

ринків киян, який знаходиться в

комунальній власності міста. На�

прикінці минулого року тут зміни�

ли керівника, тому що попередній

не виконував завдання, які ставила

міська влада. А завдання наступні:

естетичний вигляд ринку, оскільки

там є проблеми з дахом, сама будів�

ля потребує косметичного ремонту,

надходять скарги, що на прилеглих

територіях здійснюється несанкці�

онована торгівля, ну і основне — це

надання для торгуючих зручних

місць, доступних за цінами, збіль�

шення прибутків підприємства,

зокрема надання в оренду вільних

місць. Наприклад, підвальні примі�

щення, третій поверх, який зовсім

не використовується. Попередній

керівник занедбав це підприємство,

є заборгованість перед міським бю�

джетом, тож для нового керівника

потрібно вишукувати нові можли�

вості.

— Чи були поставлені конкретні
строки для нового керівника Жит�
нього ринку?

— Він працює лише два місяці.

Думаю, на початку квітня він зможе

показати нам свої зрушення. Але

вже на сьогодні директор погасив

заборгованість перед “Київенерго”

та “Київводоканалом”.

— Ще в 2004 році було доручення
Кабміну про регулювання стихійних
ринків, та підписане відповідне дору�
чення КМДА. Як Київ зараз бореть�
ся з несанкціонованою торгівлею?

— В першу чергу, щоб ці ринки

зникли, потрібно, щоб люди не ку�

пували на місцях несанкціонованої

торгівлі, адже вони дають поштовх

для такої торгівлі — є попит, отже,

є і пропозиція. Згідно з законом

про міліцію, повноваження по бо�

ротьбі з несанкціонованою торгів�

лею покладені на правоохоронні

органи. В свою чергу, з боку КМДА

та РДА створені оперативні групи,

до складу яких входять представни�

ки торгівлі, благоустрою, які здійс�

нюють моніторинги, застосовують

штрафні санкції до порушників.

— У Києві нещодавно з’явився оп�
товий ринок “Столичний”. За планом
Кабміну, значна частина України має
бути покрита мережею саме оптових
ринків з сільськогосподарською про�
дукцією. Як він нині працює?

— Так, це державна програма, бу�

ло відповідне доручення уряду про

відкриття оптових ринків. В якійсь

мірі держава виступала гарантом пе�

ред банками у питанні отримання

кредитів. В Києві цей ринок знахо�

диться на межі Київської області та

міста. Перша черга була відкрита

влітку 2011 року — запрацювали па�

вільйони з овочами та фруктами. Ри�

нок дійсно користується великим

попитом серед киян, бо зручно заїха�

ти, є місця для паркування, є візки.

Друга черга запрацює у  березні�кві�

тні, планується відкриття павільйо�

нів з м’ясом та рибою

Підготувала Марія КАТАЄВА,
“Хрещатик”

Сьогодні православна церква вшановує
Девпетуровський образ Богородиці

За переказами, одна жінка, чоловік якої за без�

підставним звинуваченням був ув’язнений, поба�

чила уві сні невідомого старця, який наказав їй

відшукати в місцевому соборі келійну ікону свя�

тителя Питирима й відслужити перед нею моле�

бень, та показав їй саму ікону. Після того, як жін�

ка виконала все наказане, чоловік її був виправ�

даний та звільнений. Багато прочан приходять до

святої ікони Божої Матері на поклоніння, й всі,

хто звертається до Неї з гарячою молитвою та ві�

рою, отримують зцілення та розраду.

Ікона є спільною мовою Церкви. Церковний

образ завжди висловлював Одкровення Церкви,

несучи його церковному народу у формах види�

мих, як відповідь на запитання, як керівництво та

повчання. Образ освячує душу за допомогою зору,

за тлумаченням святих отців першого з почуттів:

“Світильник тіла є око. Отже, якщо око твоє буде

чисте, то все тіло твоє буде світле” (Мф. 6, 22).

Слід памятати, що ікони несуть людині одкро�

вення майбутнього життя та долучають її до ньо�

го. Шанування ікон ґрунтується на їх змістовно�

сті та на благодатній присутності зображуваного.

Перші ікони Божої Матері церковне Передан�

ня приписує святому євангелісту Луці, який на�

писав їх після П’ятидесятниці, будучи освяченим

Духом Святим. Переказ про те, що євангеліст Лу�

ка перший написав ікони Божої Матері, передає�

ться й богослужбовими текстами, в яких ствер�

джується, що Сама Богородиця схвалила Свою

ікону та промовила: “З цим образом благодать

моя й сила”

Інформацію надано синодальним 
місіонерським відділом Української 

Православної Церкви

Голосієво сприяє розвитку
ОСББ
В Голосіївсь ом районі відб лося чер-
ове засідання Координаційної ради з пи-
тань сприяння розвит ОСББ. На почат-

ро в Голосіївсь ом районі зареєс-
тровано 91 ОСББ, з них торі створено
12. З метою поп ляризації та надання
онс льтацій щодо створення ОСББ в
районі діє Конс льтативний центр. Торі
т т б ло проведено 78 зборів, 8 навчаль-
них семінарів-тренін ів для олів правлін-
ня ОСББ та ініціативних р п. Районний

Конс льтаційний центр тісно співпрацює з ромадсь ими ор анізаці-
ями. Зо рема ладено од про співпрацю з ГО “Київсь ий центр
сприяння розвит ОСББ”, ГО “Опора”, працівни ами Інстит т розвит-

міста Києва.
Завдя и співпраці з ГО “Демо ратичний альянс” майже всі олови

правління ОСББ, ЖБК, ініціативні р пи та працівни и ЖЕО орист ю-
ться першою та єдиною в У раїні соціальною мережею ProOSBB. info.
Для поп ляризації діяльності ОСББ, пост пово о переход від систе-

ми правління через ЖЕКи до системи оле тивно о прийняття рішень
через ОСББ в районі діє ГО “Рес рсний центр сприяння ОСББ “Голо-
сієво”

В Деснянському районі 
презентували весняну 
колекцію мод
У приміщенні соціально о центр “Пер-

спе тива” ( інотеатр “Росія”, в л. Мілю-
тен а, 19) пройшло весняне дефіле по а-
з мод за частю вихованців Деснянсь о-
о районно о центр соціально-психоло-
ічної реабілітації дітей та молоді з ф н -
ціональними обмеженнями. Учасни и за-
ход продемонстр вали остям одя та
при раси власно о виробництва, під от -

вали свят овий онцерт, чим проявили себе творчими особистостями,
я і, незважаючи на нед , вміють приверн ти до себе ва . За слова-
ми ор анізаторів свята, ці діти пра н ть самореалізов ватися і брати
а тивн часть ромадсь ом житті, де не б де ордонів між здоро-
вим с спільством та інвалідами.
Проведення подібних заходів, на д м працівни ів Центр , допома-
ає відродити дітей з ф н ціональними обмеженнями певненість
собі і в том , що вони потрібні с спільств

Шевченківці готуються до
проведення ЕКО7фестивалю
“Чарівна родина”
В Шевчен івсь ій РДА об оворювали

під отов та проведення в районі Бла о-
дійно о ЕКО-фестивалю “Чарівна роди-
на”-2012. Захід відб деться під патрона-
том олови Шевчен івсь ої РДА Сер ія
Зіміна. Автор прое т та за с місництвом
педа о -ор анізатор центр творчості
“Шевчен івець” Єв енія Ма аєва запро-
сила сіх бажаючих дол читися до ініці-

ативи “Зробимо планет чистою!”, що відб деться в рам ах про рами
е о-фестивалю. Метою а ції є проведення просвітниць ої ампанії Е о-
ети ет , завдя и я ій поєднаються дві а т альні теми — діти та е оло-
ія.
З 1 березня по 27 травня, з ініціативи фестивалю, розпочнеться про-

ведення навчально-просвітниць ої ампанії — ро ів Е о-ети ет в
ш олах район . Взявши часть в а ції “Ми проти поліетилен !”, діти за-
лишать свої підписи на зверненні “Зробимо планет чистою!” та змо-
ж ть підтримати юні таланти часни ів ювілейно о 10- о Міжнародно-
о он рс -фестивалю “Чарівна свіч а”. Від риття бла одійно о е о-
фестивалю заплановане на 17 вітня Київсь ом б дин х дожни а.
У цей день план ється вистав а обере ів з вторичних матеріалів —
пляшо , лапти ів т анини, старих азет та ж рналів тощо. З 18 по 27
травня 2012 ро запланована насичена про рама е оло ічних та ль-
т рних заходів до свят вання Дня Києва

Уславлений спортсмен проведе “Чемпіонський
урок киянина”
Сьо одні о 13.00 в бібліотеці ім. Л. У раїн и, за адресою в л. Т р е-

нєвсь а, 83-85, відб деться “Чемпіонсь ий ро иянина” за частю о-
лови Шевчен івсь ої РДА Сер ія Зіміна. Уро проведе дворазовий чем-
піон світ , п’ятиразовий чемпіон світ серед війсь овосл жбовців, чем-
піон світ серед ст дентів, 15-разовий чемпіон та призер чемпіонатів
СРСР та У раїни, чемпіон Європи з фехт вання, засл жений працівни
фізичної льт ри і спорт У раїни, олова ОСН “Комітет мі рорайон
“Л ’янівсь ий”, президент МБО “Асоціація Чемпіонів У раїни, Європи,
світ та Олімпійсь их і ор” Юрій Чиж

У Святошино обговорювали
питання погашення 
заборгованості із зарплати
В Святошинсь ій РДА (пр. Перемо и,

97) відб лось засідання тимчасової о-
місії з питань по ашення забор овано-
сті із заробітної плати, пенсій, стипен-
дій та інших соціальних виплат. Голов -
вала на засіданні тимчасової омісії за-
ст пни начальни а правління праці та
соціально о захист населення Свято-

шинсь ої РДА Н. Горбачен о. На нараді роз лядалися питання щодо
вирішення питання з забор ованості по заробітній платі, а та ож по ви-
платі заробітної плати працівни ам розмірах, не нижче за онодавчо
встановленої мінімальної заробітної плати, або на рівні мінімальної

В Дарниці пройшов 
фестиваль аматорського
мистецтва
У Палаці льт ри “Дарниця” (в л. За-

слонова, 18) відб вся фестиваль аматор-
сь о о мистецтва “ArtTalentFest-2012”.
Участь фестивалі взяли хорео рафічні
оле тиви державних за альноосвітніх
за ладів, м ніципальних станов та інші
творчі оле тиви сіх напрям ів танцю-
вально о мистецтва. До с лад жюрі
ввійшли: засл жена артист а У раїни Ал-
ла Р біна, засл жений працівни льт -
ри У раїни Ми ола Перес нь о, засл же-

ний діяч мистецтв У раїни Валерій Ш орінен о, засл жений працівни
льт ри У раїни Гри орій Воронов, засл жений діяч мистецтв У раїни

Олена Кап стянсь а; очолював ж рі — народний артист У раїни Гри о-
рій Чап іс. У фестивалі прийняли часть близь о 20 хорео рафічних о-
ле тивів з різних міст У раїни

Новини районівОксана ШРАМЧЕНКО:

"На оптовому ринку 
"Столичний" планується 
відкрити павільйони з м’ясом
та рибою"
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В прямом ефірі про рами
“Столиця” на ТРК “Київ”
заст пни начальни а Го-
ловно о правління вн т-
рішньої тор івлі та поб то-
во о обсл ов вання насе-
лення КМДА О сана Шрам-
чен о розповіла про
розвито сфери поб тових
посл столиці, ярмар и та
рин и в Києві та перспе -
тиви їх розвит .

13 березня Свята Православна
Цер ва вшанов є один із образів
Божої Матері, я ий зветься Девпе-
т ровсь ий. Він прославився в 1833
році в Тамбовсь ій єпархії внаслідо
виправдання безпідставно звин ва-
чено о чолові а.
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua
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ВІВТОРОК,
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2012 року

Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 0,362 га 
на вул. Оноре де Бальзака, 88�90 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 97/7434 від 16 лютого 2012 року

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою раціональ�
ного використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус скверу земельній ділянці площею 0,362 га на вул.
Оноре де Бальзака, 88�90 у Деснянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010
року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині
міста”, затвердженої рішенням Київської міської ради від 19.07.05
№ 806/3381 та продовженої на період 2010–2015 років рішенням Київ�
ської міської ради від 27.11.09 № 714/2783 (таблиця 2 “Озеленені тери�
торії загального користування м. Києва, що відповідають типологічним
ознакам та планувальним вимогам”), додавши земельну ділянку, визна�

чену пунктом 1 цього рішення, до переліку скверів Деснянського району
м. Києва.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в комунальних засобах
масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань екологічної політики.

Київський міський голова Л. Черновецький

1. Забезпечити харчуванням дітей дошкільного віку в навчальних за�
кладах м. Києва (комунальної форми власності) за рахунок коштів загаль�
ного фонду в повному обсязі з 01 квітня 2012 року.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації)
здійснити організаційно�правові заходи на виконання пункту 1 цього рішення.

3. Внести зміни до бюджету міста Києва на 2012 рік та при формуван�
ні бюджету на наступні роки головним розпорядникам бюджетних коштів
передбачати фінансування дошкільних навчальних закладів м. Києва (ко�
мунальної форми власності) по оплаті за харчування дітей.

4. Це рішення офіційно оприлюднити у газеті Київської міської ради
“Хрещатик”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку, постійну
комісію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Київ�
ради з питань сім’ї, молоді та спорту.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення "Будинковий комітет "Вулиця Крупської, 10" 

у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 371/5758 від 14 липня 2011 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 3, 8, 9, 11,
1З, 14, 16, 17, 24 Закону України "Про органи самоорганізації населення", рішення Київської міської ради від 26.09.02 № 10/170 "Про
органи самоорганізації населення в місті Києві", враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації насе�
лення від 18.04.11 № 29/233�КО�8445, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорга�
нізації населення "Будинковий комітет "Вулиця Крупської, 10" від 20.03.11 та список учасників зборів жителів за місцем проживан�
ня, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначити

його назву — "Будинковий комітет "Вулиця Крупської, 10".
2. Визначити, що орган самоорганізації населення "Будинковий комі�

тет "Вулиця Крупської, 10" діє в межах території будинку № 10 на вулиці
Крупської у Дарницькому районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від 20.03.11
на території діяльності органу самоорганізації населення "Вулиця Круп�
ської, 10” мешкають на законних підставах (зареєстровано за місцем про�
живання) 122 жителі, у тому числі 109 жителів, які мають право голосу
станом на 20.03.11.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації населен�
ня "Будинковий комітет "Вулиця Крупської, 10" у Дарницькому районі 
м. Києва є:

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

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

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

4. Надати органу самоорганізації населення "Будинковий комітет "Ву�
лиця Крупської, 10" у межах території його діяльності такі власні повнова�
ження:

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

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

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

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

4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо�
дах щодо ремонту приміщень загального користування із дотриманням
встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які мешка�
ють у житловому будинку на території діяльності органу самоорганізації
населення, житлово�комунальних послуг та за якістю проведених у жит�
ловому будинку ремонтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаці�
ям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно�освітньої,
спортивно�оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку ху�
дожньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню куль�

турної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та
культури, впровадженню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам,
сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпе�
ченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям�сиро�
там та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з
цих питань до Київради.

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

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

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

мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення.
4.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з виборцями,

прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями.
4.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації на�

селення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливі�
ших питань.

5. Орган самоорганізації населення "Будинковий комітет "Вулиця
Крупської, 10” набуває власних повноважень після його реєстрації у вико�
навчому органі Київради (Київській міській державній адміністрації) в по�
рядку, встановленому статтею 13 Закону України “Про органи самоорга�
нізації населення”, та з дня його державної реєстрації в порядку, встанов�
леному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фі�
зичних осіб — підприємців”.

6. Органу самоорганізації населення "Будинковий комітет "Вулиця
Крупської, 10” в місячний термін після державної реєстрації направити до
секретаріату Київради копії таких реєстраційних документів: положення
про орган самоорганізації населення, свідоцтва про реєстрацію у вико�
навчому органі Київради (Київській міській державній адміністрації), сві�
доцтва про державну реєстрацію, довідки про ідентифікаційний код
(ЄДРПОУ), списку персонального складу членів органу самоорганізації
населення.

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населен�
ня "Будинковий комітет "Вулиця Крупської, 10” у межах своїх повнова�
жень здійснюють Київська міська рада та виконавчий орган Київради (Ки�
ївська міська державна адміністрація).

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

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних
зв’язків та інформаційної політики і на виконавчий орган Київради (Київ�
ську міську державну адміністрацію).

Київський міський голова Л. Черновецький

Про переоформлення кооперативу по будівництву 
та експлуатації індивідуальних гаражів “Схід” 

права власності на земельну ділянку для експлуатації 
та обслуговування багатоповерхового гаража на вул. Північній, 5 

в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 760/6147 від 14 липня 2011 року

Враховуючи звернення кооперативу по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів “Схід” від 27.10.2004 № 21 щодо пе�
реоформлення права власності на земельну ділянку, що перебуває у його постійному користуванні, та відповідно до статті 41 Зе�
мельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про відмову у передачі громадянці 
Павловій Валентині Семенівні 

у приватну власність частини земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Гомельській, 60 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 90/7427 від 26 січня 2012 року

Відповідно до постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 29.06.2011 № 2а�6256/11/2670, розглянувши заяву
громадянки Павлової Валентини Семенівни щодо передачі у приватну власність частини земельної ділянки площею 303,68 кв. м
на вул. Гомельській, 60 у Подільському районі м. Києва, керуючись статтями 9, 81, 86, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України,
статтею 17 Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або власність у місті Києві, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 15.07.2004 № 457/1867 (із змінами та доповненнями), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянці Павловій Валентині Семенівні у передачі частини земельної ділянки площею 303,68 кв. м у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Гомельській, 60 у Подільському районі м. Києва.

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

Київський міський голова Л. Черновецький

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 25.05.2011 № 198/5585 “Про внесення змін до міської цільової програми

“Турбота. Назустріч киянам” на 2011 — 2015 роки 
та фінансування заходів щодо її фінансування у 2011 році”

Рішення Київської міської ради № 603/6839 від 10 листопада 2011 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської
міської ради від 30.12.2011 № 573/5985 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік” (зі змінами та доповненнями), рішення Київської місь�
кої ради від 17.02.2011 № 19/5406 “Про затвердження міської цільової програми “Турбота. Назустріч киянам” на 2011 — 2015 роки”
(зі змінами та доповненнями), з метою забезпечення подальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств
населення м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни до рішення Київської міської ради від 25.05.2011 № 198/5585 “Про внесення змін до міської цільової програми “Турбо�
та. Назустріч киянам” на 2011 — 2015 роки та фінансування заходів щодо її фінансування у 2011 році”:

— в абзаці 2 пункту 2 цифри та букви “20000,0 тис. грн.” замінити цифрами та буквами “21350,0 тис. грн.”;
— в абзаці 11 пункту 2 цифри та букви “7700,0 тис. грн.” замінити цифрами та буквами “6350,0 тис. грн.”
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку та постійну

комісію Київради з питань гуманітарної політики.
Київський міський голова Л. Черновецький

Про надання дозволу на передачу приміщень територіальної громади 
міста Києва у безоплатне користування (позичку) приватно практикуючим 

лікарям, які залучені для надання населенню 
первинної медико�санітарної допомоги

Рішення Київської міської ради № 604/6840 від 10 листопада 2011 року

Відповідно до Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, За�
кону України “Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій об�
ластях та місті Києві” та рішення Київської міської ради від 14.07.2011 № 370/5757 “Про проведення пілотного проекту залучення
приватно практикуючих лікарів для надання населенню первинної медико�санітарної допомоги в Дарницькому та Дніпровському
районах міста Києва на період 2011 року” Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Уповноважити виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську
державну адміністрацію) за поданням Головного управління охорони здоров’я
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) та погодженням з постійними комісіями Київської міської ради, до
функціональної спрямованості яких відносяться питання власності та питання
охорони здоров’я, надавати дозволи лікувально�профілактичним закладам
охорони здоров’я, за якими на праві господарського відання (оперативного
управління) закріплено майно територіальної громади міста Києва, на переда�
чу приміщень в безоплатне користування (позичку) приватно практикуючим лі�
карям, які залучені для надання населенню первинної медико�санітарної допо�
моги відповідно до рішення Київської міської ради від 14.07.2011 № 370/5757
“Про проведення пілотного проекту залучення приватно практикуючих лікарів
для надання населенню первинної медико�санітарної допомоги в Дарницько�
му та Дніпровському районах міста Києва на період 2011 року”.

2. Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській місь�
кій державній адміністрації) здійснити організаційно�правові заходи щодо
виконання цього рішення.

3. Встановити, що приватно практикуючі лікарі загальної практики — сі�
мейні лікарі відшкодовують лікувально�профілактичним закладам, за яки�
ми на праві господарського відання (оперативного управління) закріплено
майно територіальної громади міста Києва, витрати на утримання наданих
їм приміщень на підставі укладених з ними договорів (угод) про користу�
вання майном.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київської міської ради з питань власності та постійну комісію Київської
міської ради з питань гуманітарної політики.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку 
в навчальних закладах м. Києва

Рішення Київської міської ради № 102/7439 від 16 лютого 2012 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про освіту”, Закону України
“Про дошкільну освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.02 № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних
та інтернатних навчальних закладів”, наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.08 № 667, рішення Київської міської ра�
ди від 29.12.11 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік” та з метою забезпечення дітей якісним безкоштовним харчуван�
ням за рахунок коштів загального фонду в повному обсязі Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Переоформити кооперативу по будівництву та експлуатації індивіду�
альних гаражів “Схід”, за умови виконання пункту 2 цього рішення, право
власності на земельну ділянку площею 1,6336 га для експлуатації та об�
слуговування багатоповерхового гаража на вул. Північній, 5 в Оболон�
ському районі м. Києва за рахунок земель, оформлених відповідно до
пункту 9 рішення Київської міської ради від 24.09.98 № 8/109 “Про надан�
ня та вилучення земельних ділянок і погодження місця розташування об’�
єктів”, право користування якою посвідчено державним актом на право
постійного користування землею від 10.02.99 № 78�4�00007.

2. Кооперативу по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів
“Схід”:

2.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до
вимог статті 91 Земельного кодексу України.

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

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівниц�
тва питання щодо оформлення дозвільної та проектно�кошторисної доку�
ментації вирішувати в порядку, визначеному законодавством України.

2.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та
експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в ме�
жах земельної ділянки.

2.5. Повернути до Головного управління земельних ресурсів виконав�
чого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) держав�
ний акт на право постійного користування землею від 10.02.99 № 78�4�
00007.

3. Припинити кооперативу по будівництву та експлуатації індивідуаль�
них гаражів “Схід” право постійного користування земельною ділянкою
площею 1,6336 га на вул. Північній, 5 в Оболонському районі м. Києва,
оформленою відповідно до пункту 9 рішення Київської міської ради від
24.09.98 № 8/109 “Про надання та вилучення земельних ділянок і пого�
дження місця розташування об’єктів”, яке посвідчено державним актом
на право постійного користування землею від 10.02.99 № 78�4�00007.

4. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 9 рішення Київської місь�

кої ради від 24.09.98 № 8/109 “Про надання та вилучення земельних ді�
лянок і погодження місця розташування об’єктів”.

5. Попередити власника земельної ділянки, що право власності на зе�
мельну ділянку може бути припинено відповідно до вимог статей 140, 143
Земельного кодексу України.

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

Київський міський голова Л. Черновецький

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “ГРОТТО” 
земельних ділянок для будівництва транспортної розв’язки 

та будівництва, експлуатації і обслуговування торгового комплексу 
з закладами громадського харчування, офісними приміщеннями 

та паркінгами (поновлення терміну дії договору оренди земельних ділянок 
та внесення змін до договору в частині цільового призначення) 

на примиканні вулиць Командарма Уборевича та Академіка Вернадського 
до просп. Академіка Палладіна 

у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 761/6148 від 14 липня 2011 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу
України, статті 33 Закону України “Про оренду землі” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних діля�
нок товариству з обмеженою відповідальністю “ГРОТТО” для будівництва
транспортної розв’язки та будівництва, експлуатації і обслуговування тор�
гового комплексу з закладами громадського харчування, офісними при�
міщеннями та паркінгами (поновлення терміну дії договору оренди зе�
мельних ділянок та внесення змін до договору в частині цільового при�
значення) на примиканні вулиць Командарма Уборевича та Академіка
Вернадського до просп. Академіка Палладіна у Святошинському районі 
м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальністю “ГРОТТО”, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, земельні ділянки загальною
площею 2,25 га для будівництва транспортної розв’язки та будівництва,
експлуатації і обслуговування торгового комплексу з закладами громад�
ського харчування, офісними приміщеннями та паркінгами (поновлення
терміну дії договору оренди земельних ділянок та внесення змін до дого�
вору в частині цільового призначення) на примиканні вулиць Командарма
Уборевича та Академіка Вернадського до просп. Академіка Палладіна у
Святошинському районі м. Києва за рахунок земель, відведених відповід�
но до рішення Київської міської ради від 15.04.2004 № 183�1/1393 “Про
надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користуван�
ня землею” та право користування якими посвідчено договорами оренди
земельних ділянок від 06.12.2005 № 75�6�00252 та від 28.10.08 № 75�6�
00434, у тому числі:

— ділянку № 1 площею 0,48 га — у короткострокову оренду на 5 років;
— ділянку № 2 площею 0,48 га — у короткострокову оренду на 5 років;
— ділянку № 3 площею 0,49 га, в межах червоних ліній,— у коротко�

строкову оренду на 5 років;
— ділянку № 4 площею 0,60 га, в межах червоних ліній,— у коротко�

строкову оренду на 5 років;
— ділянку № 5 площею 0,08 га, в межах червоних ліній,— у коротко�

строкову оренду на 5 років;
— ділянку № 6 площею 0,12 га, в межах червоних ліній,— у коротко�

строкову оренду на 5 років.
3. Товариству з обмеженою відповідальністю “ГРОТТО”:
3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ста�

тей 96 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних

ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж зе�
мельних ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що
посвідчує право користування земельними ділянками, а також щодо по�
новлення терміну дії договору оренди та внесення змін до договору орен�
ди земельних ділянок від 06.12.2005 № 75�6�00252.

3.3. Питання відшкодування відновної вартості зелених насаджень (акт
обстеження зелених насаджень від 20.12.2010 № 960) та інші питання
майнових відносин вирішувати в установленому порядку.

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління місто�
будування та архітектури від 22.12.2010 № 19�13860, Київської міської
санепідстанції від 23.12.2010 № 9077, Державного управління охорони
навколишнього природного середовища в м. Києві від 31.12.2010 № 05�
08/1712, Головного управління охорони культурної спадщини від
18.01.2011 № 214, Головного управління земельних ресурсів від
17.05.2011 № 05�7276.

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

3.6. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповід�
но до рішення Київради від 30.12.10 № 573/5385 “Про бюджет міста Ки�
єва на 2011 рік”.

3.7. Земельні ділянки в межах червоних ліній використовувати з обме�
женнями відповідно до вимог містобудівного законодавства.

4. Товариству з обмеженою відповідальністю ГРОТТО” у місячний тер�
мін звернутися до Головного управління земельних ресурсів виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) щодо поно�
влення терміну дії договору оренди земельних ділянок та внесення змін
до договору оренди земельних ділянок від 06.12.2005 № 75�6�00252.

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

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

Київський міський голова Л. Черновецький
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Хрещатик 13 березня 2012 року
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Про створення Київської міської призовної комісії 

по проведенню чергового призову громадян України 
на строкову військову службу у квітні�травні 2012 року

Розпорядження № 346 від 2 березня 2012 року

Відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу “, Указу Президента України від 31 жовтня 2011 ро�
ку № 1009/2011 “Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та
звільнення в запас військовослужбовців у 2012 році”:

1. Для керівництва і контролю за діяльністю районних призовних комі�
сій створити Київську міську призовну комісію по проведенню чергового
призову громадян України на строкову військову службу у квітні�травні
2012 року та затвердити її склад, що додається.

2. Головам районних в місті Києві державних адміністрацій:
2.1 Підвести підсумки осіннього, 2011 року, призову громадян на

строкову військову службу.
2.2 Організувати роботу із підготовки та проведення весняного призо�

ву 2012 року.
2.3 Утворити районні призовні комісії та затвердити їх склад.
2.4 Направити для роботи у районні військові комісаріати на період

підготовки і весь термін проведення призову технічних працівників і дру�
карок.

2.5 Забезпечити районні військові комісаріати автомобільним транс�
портом.

2.6 Укомплектувати районні лікарські комісії лікарями�спеціалістами та
забезпечити їх медикаментами, медичним інструментарієм і санітарно�
господарським майном.

3. Головному управлінню МВС України в м. Києві надавати допомогу
військовим комісаріатам м. Києва у проведенні призову громадян на
строкову військову службу з розшуку призовників, які ухиляються від при�
зову, забезпечити охорону громадського порядку на призовних дільницях
районів міста, Київському міському збірному пункті та на прилеглій до
нього території.

4. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

4.1 Забезпечити роботу міської лікарської комісії з 09 березня до 16
червня 2012 року для проведення контрольного медичного огляду при�
зовників, призваних на строкову військову службу, з проведенням обо�
в’язкового переліку обстежень (ВІЛ, гепатиту “В”, “С” та сифілісу) відпо�
відно Положення про військово�лікарську експертизу в Збройних Силах
України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008

№ 402, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за
№ 1109/15800 громадян, які заявили про незгоду з результатом медич�
ного огляду і рішенням районної лікарської комісії, та перевірки законно�
сті рішень стосовно призовників, визнаних непридатними та тимчасово
непридатними до військової служби за результатами призову та припис�
ки зі 100% охопленням, кандидатів з числа цивільної молоді для вступу
до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України
та інших військових формувань.

4.2 Забезпечити міську лікарську комісію медикаментами, медичним
інструментарієм і санітарно�господарським майном.

4.3 Обстеження призовників у лікувальних закладах проводити поза�
чергово, безоплатно та в повному обсязі під особисту відповідальність
керівників лікувальних закладів.

5. Директорові Київського міського центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді направити у районні військові комісаріати з 09.03.2012 на
весь термін підготовки та проведення призову спеціалістів для допомоги
в якісному проведенні професійно�психологічного обстеження призовни�
ків.

6. Військовому комісару Київського міського військового комісаріату
просити директора державного підприємства Київської філії № 1 “Кон�
церн військторгсервіс” надати допомогу міському військовому комісарі�
ату в організації роботи буфету у приміщенні їдальні Київського міського
збірного пункту, виділити для його роботи обслуговуючий персонал та
забезпечити необхідними продовольчими товарами, предметами матері�
ально�технічного постачання за відповідними заявками.

7. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Пуза�
нову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інфор�
мації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 2 березня 2012 року № 346

Склад
Київської міської призовної комісії 

по проведенню чергового призову громадян України 
на строкову військову службу 

у квітні�травні 2012 року
Пузанов О. Г.— заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова комісії
Кидонь В. І.— військовий комісар Київського міського військового комісаріату, заступник голови комісії
Лавренюк І. Д.— провідний спеціаліст відділу обліково�призовної роботи Київського міського військового комісаріату, секретар комісії
Березан В. М.— начальник штабу Головного управління МВС України в м. Києві
Вітковський В. П.— голова лікарської комісії Київського міського військового комісаріату
Арешкович А. О.— заступник начальника Головного управління охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�

жавної адміністрації)
Заводський О. В.— помічник військового комісара Київського міського військового комісаріату з правової роботи — начальник юридичної групи
Білий О. К.— начальник відділу з питань мобілізаційної роботи апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�

ністрації)
Шпильовий І. Ф.— перший заступник начальника Головного управління транспорту та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації)
Кучинський М. С.— заступник начальника Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�

ної адміністрації)
Буцева Ю. М.— заступник начальника — начальник управління організаційно�масової роботи та спортивних споруд Головного управління у справах

сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Черкашина Л. Б.— заступник директора Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Резервний склад на випадок хвороби або відсутності з інших поважних причин 
членів призовної комісії:

Колобова Я. В.— заступник директора Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Плачинда О. І.— заступник начальника відділу з питань мобілізаційної роботи апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації)
Шиян В. І.— начальник відділу спортивних споруд управління організаційно�масової роботи та спортивних споруд Головного управління у справах

сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Зубко А. В.— завідуючий сектором з мобілізаційної роботи Головного управління охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київ�

ської міської державної адміністрації)
Рубан В. Ф.— головний спеціаліст з режимно�секретної роботи Головного управління транспорту та зв’язку виконавчого органу Київської міської ра�

ди (Київської міської державної адміністрації).
Припута І. П.— методист координаційного центру з фізичної культури та спорту Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

№
п/п

Адреса ліфтів Кількість
ліфтів

Кількість поверхів Тип шахти Рік установки Наявність
диспетчеризації

Вантажо�
підйомність

Вид робіт Орієнтовна вартість робіт, тис.грн

Заміна
(реконструкція)

Модернізація Заміна
(реконструкція)

Модернізація Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Голосіївський район

1 вул.Червоноармійська, 48 2 7 м/с 1974 недисп. 320 2 760,00 760,00

2 вул.Полковника Потехіна,За 2 9 м/с 1972 недисп. 350 2 810,00 810,00

3 вул.Китаївська, 11, п.3,4 2 9 глуха 1974 недисп. 350 2 790,00 790,00

4 вул. Горького, 26/26 1 6 глуха 1978 дисп. 320 1 750,00 750,00

Всього по району 7 7 0 3110,00 0,00 3110,00

Дарницький район

1 просп. Бажана, 7%в 1 9 глуха 1982 дисп. 320 1 395,00 395,00

2 вул. Новодарницька, 15%а 1 9 глуха 1970 дисп. 320 1 395,00 395,00

Всього по району 2 2 790,00 790,00

Оболонський район

1 вул. Малишка, 35 1 16 глуха 1972 дисп. 500 1 605,00 605,00

Всього по району 1 1 605,00 605,00

Дніпровський район

1 вул.Гавро Лайоша, 4,п. 1 1 9 глуха 1975 дисп. 320 1 351,00 351,00

2 просп. Оболонський, 9%а, п.3 1 9 глуха 1982 дисп. 320 1 351,00 351,00

Всього по району 2 2 0 702,00 702,00

Печерський район

1 вул. Шовковична, 38 1 5 глух 1975 дисп 320 1 360,00 360.00

2 вул. Дарвіна, 4 1 9 глух 1978 дисп 320 1 370,00 370,00

3 вул. Хрещатик, 25 2 8 глух 1979 дисп 320 2 760,00 760,00

4 вул. Хрещатик, 27 1 9 м/с 1979 дисп 320 1 390,00 390,00

5 вул. Червоноармійська, 29 1 5 глух 1977 дисп 320 1 370,00 370,00

6 вул. Академіка Богомольця, 6 2 6 глух. 1976 дисп. 320 2 710,00 710.00

Всього по району 8 4 4 2200,00 760,00 2960,00

Подільський район

1 вул. Межигірська, 26/24 2 5 глуха 1977 дисп. 320 2 624,35 624,35

Всього по району 2 2 0 624,35 0,00 624,35

Святошинський район

1 бульв. Ромена Роллана,11 1 16 глуха 1972 дисп. 500 1 600,00 600,00

2 вул. Якуба Коласа, 6%а 1 16 глуха 1977 дисп. 500 1 600,00 600,00

3 вул. Литвиненко%Вольгельмут, 4 1 9 м/с 1969 дисп. 350 1 129,55 129,55

4 вул. Зодчих, 62,п. 1%10 10 9 м/с%глуха 1971 дисп. 350 10 865,00 865,00

5 бульв. Вернадського,85,п.1%5 5 9 м/с 1973 дисп. 350 5 374,10 374,10

Всього по району 18 18 0 2568,65 0,00 2568,65

Солом`янський район

1 вул. Тупикова, 14%б 1 16 глуха 1977 недисп. 320 1 505,00 505,00

2 вул. Волинська, 25 1 9 м/с 1972 недисп. 320 1 400,00 400,00

3 пров.Машинобудівний, 27 1 8 глуха 1972 недисп. 320 1 390,00 390,00

4 бул. Івана Лепсе, 19а 1 8 м/с 1973 дисп 320 1 395,00 395,00

Всього по району 4 4 0 1690,00 0,00 1690,00

Шевченківський район

1 вул. Мурашка, 5%а 1 9 глуха 1971 недисп 350 1 395,00 395,00

2 вул. Мурашка, 5%б 1 9 глуха 1971 недисп 350 1 395,00 395,00

3 вул. Павлівська, 4/8 2 9 м/с 1970 недисп 350 2 800,00 800,00

4 вул. Артема, 70 1 5 глуха 1972 дисп. 350 1 360,00 360,00

Всього по району 5 5 0 1950,00 0,00 1950,00

Разом по місту 49 43 6 13538,00 1462,00 15000,00

Про затвердження адресного переліку об’єктів для виконання у 2012 році робіт із заміни (реконструкції) та модернізації ліфтів 
у житлових будинках м. Києва

Розпорядження № 349 від 2 березня 2012 року

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 40 “Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів для здійс�
нення м. Києвом функцій столиці, у тому числі будівництва метрополітену до житлового масиву Троєщина” та з метою утримання житлового фонду міста Києва в належному технічному стані, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити адресний перелік об’єктів для виконання у 2012 році робіт із заміни (реконструкції) та модернізації ліфтів у житлових будинках м. Києва, що додається.
2. Визначити Головне управління житлового господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) замовником виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.
3. Фінансування виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, здійснити за рахунок коштів, передбачених в Державному бюджеті України на 2012 рік для здійснення м. Києвом функцій столиці за кодом програмної класифікації видатків 3501230 “Здійснення містом Києвом функцій сто�

лиці, у тому числі будівництва метрополітену до житлового масиву Троєщина” в сумі 15 000,00 тис. грн.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 2 березня 2012 року № 349

АДРЕСНИЙ ПЕРЕЛІК
об’єктів для виконання у 2012 році робіт із заміни (реконструкції) та модернізації ліфтів в житлових будинках м. Києва

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 13 березня 2012 року

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

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
щодо ре онстр ції та технічно о переоснащення

енер обло а № 1
Філіал "ТЕЦ-5" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

1. Інвестор (замовни )
ПАТ"КИЇВЕНЕРГО", Філіал "ТЕЦ №5"
Поштова адреса: 01013, м. Київ, в л. Промислова, 4

2. Місце розташ вання майданчи а
У раїна, м. Київ, в л. Промислова, 4.
Ре онстр ція та технічне переоснащення ви он ються в мовах діючо о виробництва на

існ ючом промисловом майданчи Філіал "ТЕЦ-5" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".

3. Хара теристи а діяльності (об'є та)
Теплоеле троцентраль № 5 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" — призначена для централізовано о

забезпечення теплом промислових підприємств, житлових та адміністративних б дівель Києва з
одночасним постачанням еле троенер ії в енер осистем .

Передбачається ви онати ре онстр цію та технічне переоснащення енер обло а № 1 Філіал
"ТЕЦ-5" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", а саме:

а) ре онстр ція отельно о а ре ат тип ТГМ-96А;
б) ре онстр ція т рбіни тип Т-100/120-130 (ЦВТ, ЦСТ, ЦНТ);
в) ре онстр ція еле тричної частини енер обло а;
) модернізація системи онтролю та ер вання енер обло а.
Ре онстр ція б де ви онана відповідно до вимо чинних норм, правил та стандартів.
Ре онстр ція та переоснащення енер обло а № 1 дозволить збільшити пот жність

енер обло а з відносно меншим питомим споживанням палива, підвищить надійність роботи,
продовжить термін сл жби обладнання енер обло а з меншим впливом на нав олишнє
середовище порівнянні з існ ючим станом.

Прое т вання ре онстр ції та технічно о переоснащення енер обло а № 1 Філіал "ТЕЦ-5"
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", я об'є та підвищеної с ладності, ви он ватиметься в три стадії:

техні о-е ономічне обґр нт вання (ТЕО);
прое т;
робоча до ментація.

В ТЕО б де роз лян то два варіанти ре онстр ції енер обло а № 1:
Варіант І — з підвищенням пот жності до 110 МВт;
Варіант ІІ — з підвищенням пот жності до 115-120 МВт, та підвищенням
паропрод тивності отла до 510-520 т/ .

4. Соціально-е ономічна необхідність планованої діяльності
Розпорядження Кабінет Міністрів У раїни від 08.09.2004 р. № 648-р "Про заходи щодо

ре онстр ції та модернізації теплоеле тростанцій і теплоеле троцентралей період до 2020
ро " та додато до на аз Міністерства палива та енер ети и У раїни від 09.10.2008 р. № 499
"Про затвердження План ре онстр ції та модернізації теплоеле тростанцій і теплоеле тро-
централей період до 2020 ро ".

5. Потреба в рес рсах при ре онстр ції та е спл атації
земельні рес рси — відведення додат ових земель не знадобиться, ос іль и
ре онстр ція б де проходити на існ ючом промисловом майданчи ;
сировинні рес рси — не потрібно;
енер етичні рес рси — не потрібно;
водні рес рси — не потрібно;
тр дові рес рси — ре онстр ція б де ви онана силами раїнсь их б дівельних та
монтажних ор анізацій. Е спл атація здійснюватиметься за рах но існ ючо о
е спл атаційно о персонал .

6. Транспортне забезпечення (під час ре онстр ції та е спл атації)
Транспортне забезпечення (під час ре онстр ції та е спл атації) б де ви онано з

ви ористанням існ ючих залізничних та автомобільних дорі .

7. Е оло ічні та інші обмеження планованої діяльності
Е оло ічні та інші обмеження планованої діяльності становлені відповідними дозволами на

ви иди, с иди та поводження з відходами.

8. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території
Передбачення заходів по інженерном захист територій і спор д в додато до існ ючих не

потреб ється.

9. Можливі впливи планованої діяльності (при ре онстр ції й е спл атації) на
нав олишнє середовище:

лімат і мі ро лімат — не впливає;
повітряне середовище — позитивний вплив за рах но зменшення ви идів;
водне середовище — не впливає відношенні до існ ючо о стан ;
ґр нт — не впливає;
рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти — зменш ється за рах но зменшення
ви идів;
нав олишнє соціальне середовище (населення) — позитивний вплив;
нав олишнє техно енне середовище — позитивний вплив.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання, тилізації,
знеш одження або безпечно о захоронення

Поводження з відходами виробництва за існ ючою схемою. Збільшення іль ості та
номен лат ри відходів не очі ється.

11. Обся ви онання ОВНС
Оцін а зменшення впливів за рах но ре онстр ції та технічно о переоснащення енер обло а№ 1.

12. Участь ромадсь ості
Участь ромадсь ості з ідно запланованих заходів Замовни а.

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 об'є тів права ом нальної
власності територіальної ромади м. Києва:

шляхом продаж на а ціоні:

Нежилі приміщення (в том числі підвал) площею 157,68 в.м по пр-т Перемо и,
104-Б, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 2 490 480 (два мільйони
чотириста дев'яносто тисяч чотириста вісімдесят) ривень 00 опійо , в том числі,
ПДВ — 415 080 (чотириста п'ятнадцять тисяч вісімдесят) ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення площею 764,20 в.м по в л. Довнар-Запольсь о о, 5, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за 6 525 000 (шість мільйонів п'ятсот двадцять
п'ять тисяч) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 1 087 500 (один мільйон
вісімдесят сім тисяч п'ятсот) ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення площею 80,80 в.м по в л. Ярославів Вал, 14, літ. "Г"
приватизовано юридичною особою за 745 000 (сімсот соро п'ять тисяч) ривень 00
опійо , в том числі, ПДВ — 124 166 (сто двадцять чотири тисячі сто шістдесят шість)
ривень 67 опійо ;

Нежилі приміщення площею 352,00 в.м по пр-т Перемо и, 21А, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за 3 925 000 (три мільйони дев'ятсот двадцять
п'ять тисяч) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 654 166 (шістсот п'ятдесят
чотири тисячі сто шістдесят шість) ривень 67 опійо ;

шляхом ви п :

Нежилі приміщення (підвал) площею 63,00 в.м по в л. Костельній, 6, літ. "А"
приватизовано фізичною особою за 552 720 (п'ятсот п'ятдесят дві тисячі сімсот
двадцять) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 92 120 (дев'яносто дві тисячі сто
двадцять) ривень 00 опійо ;

Нежилий б дино площею 724,00 в.м по в л. Лаврсь ій, 22, літ. "А" приватизовано
юридичною особою за 8 486 802 (вісім мільйонів чотириста вісімдесят шість тисяч
вісімсот дві) ривні 00 опійо , в том числі, ПДВ — 1 414 467 (один мільйон чотириста
чотирнадцять тисяч чотириста шістдесят сім) ривень 00 опійо ;

Нежилий б дино площею 1028,90 в.м по в л. Хмельниць о о, 9, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за 16 918 800 (шістнадцять мільйонів дев'ятсот
вісімнадцять тисяч вісімсот) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 2 819 800 (два
мільйони вісімсот дев'ятнадцять тисяч вісімсот) ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення площею 37,30 в.м по в л. Т л зи, 11, літ. "А" приватизовано
фізичною особою за 351 600 (триста п'ятдесят одна тисяча шістсот) ривень 00
опійо , в том числі, ПДВ — 58 600 (п'ятдесят вісім тисяч шістсот) ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення площею 111,00 в.м по в л. Хорива, 31, літ. "Б" приватизовано
юридичною особою за 1 043 160 (один мільйон соро три тисячі сто шістдесят)
ривень 00 опійо в том числі, ПДВ — 173 860 (сто сімдесят три тисячі вісімсот
шістдесят) ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення площею 66,00 в.м по в л. В. Житомирсь ій, 34, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за 1 464 000 (один мільйон чотириста шістдесят
чотири тисячі) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 244 000 (двісті соро чотири
тисячі) ривень 00 опійо ;

Нежиле приміщення (підвал) площею 16,20 в.м на в л. Леваневсь о о, 4, літ. "А"
приватизовано фізичною особою за 72 000 (сімдесят дві тисячі) ривень 00 опійо , в
том числі, ПДВ — 12 000 (дванадцять тисяч) ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення площею 40,30 в.м по в л, Немировича-Данчен а, 1, літ. "А"
приватизовано фізичною особою за 483 408 (чотириста вісімдесят три тисячі
чотириста вісім) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 80 568 (вісімдесят тисяч
п'ятсот шістдесят вісім) ривень 00 опійо .

Втрачений а т на земельн ділян ЯЖ№905420, виданий 22.12.2009

на ім'я Ураз ельдиєва Р стама А адж мовича за адресою: Київ,

пров. Мос овсь ий, 2 "З" вважати недійсним

В о олошеннях Головно о правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) про продаж на а ціоні об'є тів приватизації — нежилих
приміщень за альною площею 172,30 в. м на в л. Ярославів Вал, 28/31,
літ. "А" та про продаж нежилих приміщень за альною площею 61,80 в.м на
в л. Уриць о о, 40, літ. "А", я і оп блі овані в азеті "Хрещати " 7 березня
2012 ро , доп щена технічна помил а в частині дати проведення даних
а ціонів. Замість "А ціон б де проведено 29 люто о 2012 ро " слід читати
"А ціон б де проведено 29 березня 2012 ро .

19.03.12 о 16.50 в приміщенні О р жно о адміністративно о с д
м. Києва роз лядається справа за адміністративним позовом р. Соболє-
ва Є.В. до Київсь ої місь ої ради про с ас вання п. 2.3 та 3.1 Положення
про порядо а редитації засобів масової інформації при Київраді,
затверджено о рішенням Київради від 26.11.1998 р. №66/167.
С ддя Вино ров К.С., справа № 2а-1007/12/2670.

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

заявляє про намір передати в орендне орист вання на мовах типово о
до овор на стро до 31.12.2013р. нежиле приміщення для розміщення
офісних та с ладсь их приміщень. За альна площа приміщення
216,5 в.м. Вартість приміщення за незалежною оцін ою на 30.09.2011 р.
945 727,82 рн.
Останній день прийом заяв — 10 робочий день після виход цьо о

о олошення.
Довід и про мови оренди та перелі необхідних до ментів можна

отримати за адресою: м. Київ, 03022, в л. Василь івсь а, б д. 45 або за
тел. (044) 258-16-57.

Солом'янсь ий районний с д м. Києва повідомляє про те, що роз ляд цивільної справи за
позовом Малинсь о о місь районно о територіально о медично о об'єднання до Ісаєва Сер ія
Володимировича, CMC частини №11 МОЗ У раїни, третя особа: Андрійцев Оле сандр
Ми олайович, про визнання недійсним лист а непрацездатності, призначено на 22 березня
2012 ро о 15.30 в приміщенні с д за адресою: м. Київ, в л. Ш това, 1, аб. 22, під олов ванням
с дді Кізюн Л.І.

У с дове засідання ви ли ається відповідач:
Ісаєв Сер ій Володимирович, адреса проживання: м. Київ, в л. Корольова, 6, в. 55.
У разі неяв и відповідача справа б де роз лядатися за йо о відс тності.

РЕПЕРТУАР
Київсь о о а адемічно о театр “КОЛЕСО”

на березень 2012 р.

Почато вистав о 19.00
Х дожній ерівни театр народна артист а У раїни Ірина КЛІЩЕВСЬКА

Інформаційний спонсор

15 четвер
16 п’ятниця

Жан-Батіст Мольєр УЯВНО ХВОРИЙ омедія на 2 дії

17 с бота
ПРИСТРАСТІ ДОМУ ПАНА Г.-П. водевіль-модерн за
п’єсою Олени Пчіл и «С жена – не о жена»

17 с бота
КАМІННА ЗАЛА Roland Schimmelpfennig Роланд
Шіммельпфенніґ PUSH UP 1-3 ПІД ТИСКОМ 1-3

18 неділя Оле Юрьєв МІРІАМ омедія… ротес …тра едія…наші?!

20 вівторо
КАМІННА ЗАЛА Арт р Шніцлер ФАТАЛЬНИЙ ФЛІРТ або
ЗАБАВКИ вистава на 2 дії

21 середа
22 четвер

НІЧ КОХАННЯ за п’єсою Степана Васильчен а
«Не співайте, півні, не вменшайте ночі»

24 с бота
25 неділя

Ярослав Стельмах ЕММА «Cпо са та бажання»
за романом Г.Флобера «Мадам Боварі»

30 п’ятниця
Петер Ханд е СКАНДАЛ З ПУБЛІКОЮ
е спериментальний розі раш для інтеле т альних
театралів чи для театральних інтеле т алів

31 с бота
Франсіс Вебер «ВИПАДОК У ГОТЕЛІ ДЮ КОМЕРС»
дете тивно-е сцентрична омедія

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД

По оризонталі: 1. ольт 5. ма іяж 8. апаш 9. лиман 10. олі 12. лапан
13. ш рпа 16. рада 17. ельнер 18. самовар 20. варіант 22. анонір
23. рах 24. анфас 27. ди тор 28. фра 29. ажан 30. поза 31. яничар
32. народ

По верти алі: 1. ліш 2. лем р 3. тан а 4. авалер 6. Амон 7. ж рнал
10. альмар 11. І ар 14. аз 15. промах 16. ре іон 17. атоли 19. юн а
20. вірт оз 21. с роня 22. айф 24. ар ан 25. ф жер 26. синод 27. дама

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua
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Спортивні новини

Боротьба. Жіноча збірна з боротьби — 
найсильніша в Європі
Свої вист пи на чемпіонаті Європи з боротьби, що триває в серб-

сь ом Бел раді, завершили представни и вільно о стилю. 4 золоті та
4 срібні медалі — доробо вітчизняних спортсменів.
Зо рема тит л чемпіоно Європи вибороли: Людмила Бал ш а (48
), Наталія Синишин (55 ), Ганна Василен о (59 ) та Юлія Остапч

(63 ). Срібними призерами стали: Оле сандра Ко т (51 ), Алла
Чер асова (67 ), Катерина Б рмістрова (72 ). Серед чолові ів др -
им став Валерій Андрейцев (96 ). Жіноча збірна У раїни і за іль ос-
тю очо (67), і в медальном рейтин (4-3-0) стала най ращою на цій
онтинентальній першості

Легка атлетика. Олексій Касьянов і Наталія Лупу —
срібні призери чемпіонату світу 
з легкої атлетики
На чемпіонаті світ з ле ої атлети и, що проходить Стамб лі (Т -

реччина) раїнсь і спортсмени здоб ли дві срібні медалі. Та , Оле сій
Касьянов став др им ба атоборстві. Незважаючи на травм р и,
я ої Оле сій зазнав на дистанції бі з бар'єрами, раїнець все ж та-
и з мів втримати свою др позицію і здоб ти "срібло" чемпіонат ,
набравши с мі 6071 оч о. Чемпіоном за ритих приміщеннях і з но-
вим ре ордом світ став амери анець Ештон Ітон (6645 очо ), "брон-
за" росіянина Артема Л 'янен а (5969 очо ). У фінальних зма аннях
з бі на 800 метрів серед жіно Наталія Л п фініш вала др ою з осо-
бистим ре ордом 1:59.67 се . Пост пилася раїн а лише олімпійсь ій
чемпіонці Пе іна енійці Памелі Джелімо, отра по азала на фініші най-
ращий рез льтат сезон в світі — 1:58.83 се

Бокс. Ріккі Бернс захистив свій 
чемпіонський титул
Чемпіон світ в двох ва ових ате оріях шотландець Рі і Бернс (34-

2, 9 KO) спішно захистив чемпіонсь ий пояс за версією WBO в ле ій
вазі, отримавши перемо одно олосним рішенням с ддів над е с-
чемпіоном світ Па люсом Мозесом (28-2, 19 KO) з Намібії. Поєдино
проходив без особливо острих моментів з систематичним домін ван-
ням Рі і Бернса, що в рез льтаті і принесло йом перемо на всіх
с ддівсь их артах зі значною перева ою: 119-110, 120-110, 117-111

"Сокіл" вийшов у фінал чемпіонату
України
Столичні хокеїсти перемогли броварський 
"Компаньйон�Нафтогаз"

У цьому матчі обидва наставники здивували

усіх вболівальників стартовими складами. Так, у

першій п'ятірці "Компаньйон�Нафтогазу" на лід

вийшли лідери команди Іван Хомутов та Олек�

сій Винокуров, про яких ще напередодні гово�

рили як про травмованих. Що стосується "Соко�

ла", то наставник киян Олександр Годинюк зро�

бив незначні перестановки у ланках.

"Сокіл" з перших хвилин матчу заволодів іні�

ціативою, показавши всю серйозність намірів

щодо завершення серії вже у цій зустрічі. І зі

стартового вкидання всю свою майстерність був

змушений демонструвати російський голкіпер

"Компаньйон�Нафтогазу" Сергій Зав'ялов. Але

він був безсилий проти точного і потужного по�

стрілу Сергія Климентьєва, який опинився на

вістрі розіграшу більшості. Закинута шайба ще

більше надихнула хокеїстів "Сокола", і, відчув�

ши перевагу, вони пішли у наступ. Незабаром це

дало свій результат: позиційна атака гостей

знайшла несподіване продовження після по�

милки одного з гравців "Компаньйона": Харчен�

ко від кола вкидання несильним пасом знайшов

на п'ятачку Валентина Олецького — 0:2.

Другий період розпочався з атак броварської

команди, однак голкіпер "Сокола" Костянтин

Симчук дуже впевнено діяв у захисті воріт. Після

невдалого штурму воріт суперника "компаньйо�

нівці" самі були змушені захищатися. Проте на

29 хвилині вони нічого не змогли вдіяти з кияни�

ном Романом Долгих, і той довів перевагу своєї

команди до 3:0. А за хвилину до кінця другого пе�

ріоду все той же Долгих закинув другу шайбу.

Розуміючи, що третій період може стати

останнім в цій серії, хокеїсти "Компаньйона"

вийшли на нього з бажанням гідно зіграти і по�

радувати своїх шанувальників хоча б однією за�

кинутою шайбою. Міг відзначитися голом Пав�

ло Борисенко, але не реалізував вихід один на

один. Трохи пізніше у "Компаньйона" була мож�

ливість вдало розіграти більшість 5 на 3, але без�

результатно. Проте на 46 хвилині броварчани та�

ки домоглися свого — відзначився Максим Аба�

єв. А за 10 хвилин команди порадували вболі�

вальників ще двома голами. Спочатку гравець

"Сокола" Микита Смирнов зробив рахунок 5:1, а

потім "компаньйонівець" Євгеній Кривомаз

встановив остаточний результат, відігравши од�

ну шайбу. Таким чином, "Сокіл" здобув перемо�

гу 5:2 і вийшов у фінал серії плей�офф

Температура +2°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 91 %

Температура +6°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 77 %

Температура +5°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 82 %

Прогноз погоди на 13 березня 2012 року

По оризонталі: 1. револьвер

особливої системи 5. підфарбов -

вання обличчя 8. фасон чоловічої

сороч и 9. зато а з морсь ою во-

дою 10. шотландсь а вівчар а

12. пристрій, що від риває або за-

риває отвір 13. юш а з баранини

та овочів (схід.) 16. спільне об ово-

рення питань 17. офіціант 18. пос -

дина для ип'ятіння води 20. одна з

можливих омбінацій 22. рядовий

солдат артилерії 23. провал, невда-

ча, бан р тство 24. обличчям до то-

о, хто дивиться 27. працівни радіо

або телебачення 28. одя для офі-

ційних прийомів 29. летюча миша

30. положення тіла людини 31. сол-

дат з війсь овополонених с лтан-

сь ій Т реччині 32. жителі раїни

По верти алі: 1. стий с п з пшона

2. напівмавпа 3. п'ятивірш (японсь а

поезія) 4. чолові , я ий танцює з парт-

нер ою 6. оловне є ипетсь е божество

7. періодичне др оване видання

10. оловоно ий молюс — цінний хар-

човий прод т 11. син Дедала (міф.)

14. постанова, що має сил за он

15. постріл повз ціль 16. район, об-

ласть, зона 17. християнин 19. молод-

ший матрос 20. той, хто дося найвищої

майстерності своїй справі 21. бо ова

частина черепа 22. задоволення (араб.)

24. дов ий мот зо , за допомо ою я о-

о ловлять оней 25. елих на висо ій

ніжці 26. найвищий оле іальний ор ан

православної цер ви 27. ральна арта

Відповіді на росворд на 7-й стор.
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ОВНИ, ні о о не повчайте, а сприймайте людей та ими, я ими
їх створив Всевишній, навіть оли вони не впис ються ваше яв-
лення про життя чи не відповідають ідеалам. Ліпше моліться за
них, саме тоді від риється вн трішнє джерело щастя, і ви зможете
б ти абсолютно незалежними від не ативно о зовнішньо о вплив .
ТЕЛЬЦІ проходять фаз девальвації життєвих цінностей на

др жніх теренах. Зробіть ревізію мин ло о, проаналіз йте доп ще-
ні помил и, ер ючись правилом: хто старе пом'яне, той лиха не
мине.
БЛИЗНЯТА, оді т пцювати в не ативном мин лом , хай йом

рець! На ваших плечах відповідальність за долі людей, не нама-
айтеся змінити домочадців, бо тіль и зб рите онфлі ти! То л а-
вий р тить хвостом, прово ючи до р йнівних вчин ів. Воюючи з
оточенням, ви насправді боретеся із собою.
РАКИ, за ар'єрними лаврами не аняйтеся, в робочом офісі

пан є роз ардіяш, працюйте з творчим во ни ом, ваш тр довий
ент зіазм фонтан є невичерпним джерелом, тож для патрона,
одержимо о про ресивним пост пом, ви я фахівець на ва зо-
лота.
ЛЕВАМ, на жаль, с дилося зазнати фіас о на романтичном по-

ді мі, розважайтеся, не приймаючи нічо о либо о до серця, при-
страсне захоплення приречене на печальний фінал... через власн
с нарість (з армічних причин).
ДІВИ проходять випроб вання на д ховний арт, поч ття впев-

неності собі стрім о зростатиме за мови, що по ладені на вас
обов'яз и (сімейні, сл жбові) ви он ватимете бездо анно визна-
чений термін. І не сваріться, еть войовничо о джина, що нама ає-
ться з рп вати ваш енер ію під тис ом нещадно о е оїзм інших
людей.
ТЕРЕЗИ, перед вами ори роботи, а працедавців сім п'ятниць

на тиждень, плюс вима ають ви он вати все на висо ом творчо-
м рівні і в мінімальний стро . Б дьте важними і ор анізованими,
бо саме через бра професійних знань, досвід чи непоінформо-
ваність можете наробити помило . І не заб вайте, що бійцівсь ий
д х он рентства вас може підст пно зр йн вати.
СКОРПІОНИ, п стившись в розважальний марафон, при от й-

теся арно потр сити аманцем та вип стити із с дин життєдайн
енер ію. Насправді ви метаєте бісер перед свинями, за що й по-
платитеся. Проте без осподарності в Космосі не б ває, значить,
та треба, не жалійте про збит и, за риєте армічні бор и перед
др зями, оле ами.
СТРІЛЬЦІ заре оменд ють себе "славними" е оїстами, для се-

бе любих вам нічо о не жаль, одна не заб вайте про домочадців:
родинне бла опол ччя — святая-святих. А с тич и на роботі, де
любий шеф роз нівано чіпляється до різних нес ттєвих дрібниць,
за рож ють принизити вас, заплям вати імідж, проте не піддавай-
теся, йдіть сміливо вперед, реаліз ючи власні зад ми. Ви р льовий
в діловій оманді та подр жньом союзі і реалізатор спільних інте-
ресів!
У КОЗОРОГІВ день армічної спо ти, час позб тися ризот

с мління та не ативних хвостів (д мо , емоцій, поч ттів) і по аяти-
ся за ріховн поведін мин ло о місяця. Ні о о не вчіть, не про-
линайте, а бла ословляйте тих, хто вас ображає, по аз йте на
власном при ладі, я слід правильно чинити, тоді мир та любов
заполонить д шевний храм! Моліться і прохайте Всевишньо о, аби
він безпечив вас вас від войовничості.
ВОДОЛІЯМ доля подар є чимало ці авих знайомств, втім, став-
на серйозні стос н и робити не варто, мін совий рез льтат —

теж рез льтат, а точніше, досвід на майб тнє... нині вчитеся на
власних помил ах, особливо, оли робите став на раціоналізм
інтересів. Бла ородна др жба (що є доленосним орієнтиром) не-
можлива без мер антильних потреб, що наразі й з'яс ється.
У РИБ драма посадових амбіцій: пристрасне "хоч " несамовито

д шить, он ренти встромляють палиці в олеса, шеф налашто-
ваний войовничо, і ви для ньо о, я червона мантія для би а. А са-
моствердитися, отримати першість нестерпно хочеться! Тож не
мозольте очі, сидіть тихо, а завтра повіють спішні вітри. Зрештою,
в ролі блис чо о фахівця попри все маєте ся н ти дос оналості,
аби не збитися з правильної осмічної про рами

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Динамо" розгромило "Кривбас"
Незважаючи на свавілля місцевих ультрас, кияни здобули перемогу

Гра у Кривому Розі між "Кривба�

сом" та "Динамо" повинна була

стати найцікавішою у цьому турі,

адже на полі місцевого спортком�

плексу "Металург" зустрічалися

шоста та перша команди чемпіона�

ту. Незважаючи на численні кадро�

ві втрати господарів (за різних

причин взяти участь у цьому матчі

не змогли 5 футболістів основи),

вони зуміли дати справжній бій

більш титулованому супернику, хо�

ча й програли 0:3.

Початок матчу пройшов для грав�

ців "Кривбасу" просто катастрофіч�

но. Вже на 5 хвилині підопічні Юрія

Максимова поступалися у рахунку.

Гравці "Динамо" організували швид�

ку атаку, в якій після точного пасу

новачка столичного клубу Адміра

Мехмеді відзначився Андрій Ярмо�

ленко. А через кілька хвилин пере�

вагу киян було подвоєно — Олег Гу�

сєв зі штрафного пробив по воротах,

і після двох рикошетів м'яч залетів за

лінію. Одразу після цього "динамів�

ці" мали нагоду довести рахунок до

розгромного, але потужний удар Де�

ниса Гармаша зумів парирувати гол�

кіпер "Кривбасу".

Надалі гра перемістилася у центр

поля, і до кінця першої половини зу�

стрічі особливо небезпечних нагод

команди не створили. А ось у друго�

му таймі господарі поля виглядали

впевненішими. Розуміючи, що від�

ступати більше нікуди, гравці "Крив�

басу" всіма силами пішли уперед і

мало не відзначилися. Стовідсоткову

нагоду змарнував В'ячеслав Сердюк,

який з кількох метрів пробив повз

ворота, а в іншій атаці Олександр

Іващенко влучив у поперечку. Надалі

в гру втрутилися... вболівальники.

Радикально налаштовані ультрас ви�

рішили, що футбол їм не цікавий, і

розпочали кидати "сніжками" у фут�

болістів та у гостьовий глядацький

сектор. Арбітр матчу Юрій Вакс хо�

тів завершити матч, проте хулігани

швидко заспокоїлися, і гру було від�

новлено.

Одразу ж кияни могли забити, але

удару Андрія Ярмоленка забракло

точності. Проте до кінця матчу

гравці "Динамо" таки спромоглися

забити — після вдалої передачі

партнерів Адмір Мехмеді вийшов

один на один з голкіпером і відпра�

вив м'яч у ворота. Тож матч завер�

шився перемогою "Динамо" з ра�

хунком 3:0, і підопічні Юрія Сьомі�

на продовжують утримувати перше

місце у турнірній таблиці чемпіона�

ту України.

"Ми дуже потужно розпочали

матч, діяли активно, забили два

м'ячі після хороших комбінацій. У

якийсь період випустили з рук свою

ініціативу, часом навпаки володіли

нею. В цілому, вважаю, ми заслужи�

ли перемогу, команда грала дуже

добре. А найголовніше, футболісти

були дуже витримані і коректні в

своїй поведінці на полі, чого, на

жаль, не можу сказати про вболі�

вальників",— прокоментував матч

Юрій Сьомін

Цей день в історії 13 березня

1325— засновано столицю ацте сь ої імперії Теночтитлан (нині Мехі о)
1669 ро — підписано Гл хівсь і статті — до овір про права ра-

їнсь о о озацтва, ладений між Мос вою і озаць ою старшиною
1781 — ан лійсь ий астроном Вільям Гершель за допомо ою влас-

нор ч с онстр йовано о телес опа від рив Уран, сьом планет Со-
нячної системи
1917 — над б дівлею Центральної Ради хвалено підняти жовто-

бла итний прапор
1888— народився Антон Ма арен о, раїнсь ий педа о і письмен-

ни ("Педа о ічна поема", "Прапори на баштах")

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У шостій з стрічі в рам ах 1/2 фіна-
л плей-офф Чемпіонат У раїни з
хо ею між иївсь им "Со олом" та
броварсь им "Компаньйон-Нафто а-
зом" лядачі стали свід ами видо-
вищної ри. Столичні хо еїсти після
пораз и попередньом матчі ви-
йшли на лід СК "Ате " надмотиво-
ваними і з міли перемо ти своїх
опонентів з рах н ом 5:2. Цей спіх
дозволив "Со ол " вийти фінал,
де за золоті на ороди чемпіонат
він поміряється силами з донець-
им "Донбасом".

Перемо а над "Кривбасом" з рах н ом 3:0 дозволила иївсь ом "Динамо" збере ти перш сходин чемпіонаті

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У чемпіонаті У раїни з ф тбол цими вихідними відб в-
ся чер овий т р. У с бот чинний чемпіон У раїни до-
нець ий "Шахтар" виїзном матчі проти марі поль-
сь о о "Іллічівця" здоб в перемо 2:1. У Донець міс-
цевий "Метал р " та хар івсь ий "Металіст" розійшлися
миром — 1:1. А ось Кривом Розі лідер цьо орічно о
чемпіонат иївсь е "Динамо" без проблем впоралося з
"Кривбасом" — 3:0.
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