
Світовому бізнесу представлять проекти 
чотирьох галузевих напрямків
Від сфери ЖКГ до надсучасних технологій у будівництві
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Київ підтримуватиме 
талановитих студентів
Міська влада використовуватиме розробки молодих науковців 
для вирішення проблем столиці

Під час відвідин голова КМДА оглянув лабораторії, де

студенти визначають якість харчової продукції, та вистав�

ку практичних розробок, серед яких були, зокрема, пред�

ставлені різноманітні кулінарні вироби, нові сорти хліба та

спеціальне харчування для спортсменів. “Такі розробки є

дуже актуальними на сьогодні, адже саме від якості про�

дуктів, які ми споживаємо, залежить і якість життя киян та

його тривалість”, — відмітив Олександр Попов.

Також студенти презентували власні розробки, що сто�

суються розвитку торгівлі у столиці, підвищення ступеня

захисту прав споживачів, здорового харчування дітей та

напрацювань з соціальної реклами. За словами Олексан�

дра Попова, всі розробки є дуже цікавими та стануть у

нагоді при вирішенні тих проблем, над якими сьогодні

працює столична влада. “Минулого року ми прийняли

Стратегію розвитку Києва до 2025 року і наразі розпочали

етап її активної реалізації. Безумовно, у наших амбітних

планах щодо покращення життя у столиці ми, в першу

чергу, розраховуємо на вас, на молоде покоління”, — за�

значив під час зустрічі зі студентами Олександр Попов.

Столична влада всіляко сприятиме прогресивним роз�

робкам молодих науковців. Зокрема проект “Київська сту�

дентська картка”, представлений ВМГО “Професіонал”,

уже знайшов підтримку мерії та реалізовуватиметься під її

патронатом. Молодь, яка отримає таку картку, матиме

змогу одержувати знижки у більшості закладів столиці, в

тому числі розважальних, громадського харчування та ін�

ших. “Цей проект дозволить зекономити студентам на

певних послугах і товарах від 5 до 50%. Максимальна кіль�

кість учасників може бути до 200 тисяч чоловік, перш за

все, це будуть активісти студентського руху, і це наш пер�

ший крок, щоб сказати їм “спасибі” за ту роботу, яку вони

проводять”, — зауважив Олександр Попов. Перша картка

буде вручена у наступному місяці, а кількість партнерів на

сьогодні вже сягає двох десятків.

Крім того, голова міськадміністрації оглянув один із

гуртожитків університету, де будуть розміщуватися вбо�

лівальники Євро�2012. Як відмітив Олександр Павло�

вич, роботи тут проведені на дуже високому рівні, тож і

гості залишаться задоволеними. Також голова КМДА

відповів на низку запитань студентів та подякував моло�

ді за активну волонтерську діяльність. “Волонтерський

рух сьогодні, особливо напередодні Євро�2012, є дуже

важливим для нас. Звісно, дуже позитивно, що ми збуду�

вали стадіони та покращили міську інфраструктуру. Од�

нак головне, щоб іноземні туристи їхали від нас з бажан�

ням повернутися, а це, насамперед, залежить від тих лю�

дей, які будуть з ними спілкуватися. Тобто від вас”, — за�

уважив Олександр Попов.

Зазначимо, що 170 студентів цього навчального закладу

будуть працювати волонтерами під час Євро�2012

Олександр ПОПОВ: 
"До Дня Києва місто буде
прикрашено квітами, фонтанами 
та новими зеленими
насадженнями" 
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Влада підтримає чорнобильців
фінансами 
До 26 вітня одноразов матеріальн допомо
розмірі від 200 до 250 рн отримають близь о 4,5
тисячі чорнобильців
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Реконструюють парк на
Дніпровській набережній 

Цьо о ро столиці ре онстр юють пар на
Дніпровсь ій набережній та б львар Давидова
Дніпровсь ом районі
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Україна та Росія домовились 
про безпеку мореплавства 
в Азовському морі

Міністр інфрастр т ри У раїни Борис Колесні-
ов і міністр транспорт РФ І ор Левітін підписа-
ли од між рядами двох держав про заходи
щодо встановлення безпе и мореплавства в
Азовсь ом морі і Керченсь ій протоці. З ідно з
до ментом, сторони зобов’яз ються визнавати
національні посвідчення, що підтвердж ють від-
повідність с ден і е іпажів вимо ам сфері без-
пе и мореплавання і захист морсь о о середо-
вища від забр днення с ден. Ор ани портово о
на ляд двох раїн мають право перевіряти с дна
один одно о, я і переб вають портах держав,
на предмет відповідності с ден та їхніх е іпажів
до ментам (посвідченням). При виявленні невід-
повідності с ден та їхніх е іпажів до ментам ор-
ани портово о на ляд однієї сторони мають
право вживати заходи до с ден іншої сторони, аж
до відмови видачі дозвол на вихід із порт до
с нення виявленої невідповідності. У разі засто-
с вання подібних заходів ор ани портово о на-
ляд однієї раїни не айно сповіщають омпе-
тентні ор ани іншої сторони про виявлені невід-
повідності та вжиті заходи

Міськдержадміністрація: 
висотки на вулиці Булгакова 
не буде
Столична влада, відстоюючи інтереси иян, о-

т є прое т рішення Київради про с ас вання до-
овор оренди земельної ділян и на в л. Б л а о-
ва, 9, що Святошинсь ом районі міста. За сло-
вами заст пни а олови КМДА Михайла К ч а,
попередня влада видала заб довни низ не-
обхідних до ментів на б дівництво, прое т прой-
шов містоб дівн рад , але зводити висотний б -
дино за в азаною адресою не можна відповідно
до норм. Крім то о, до адміністрації надійшли ма-
сові с ар и від меш анців приле лих б дин ів, я і
проти та о о б дівництва. “За дор ченням олови
КМДА Оле сандра Попова зараз ми от ємо про-
е т рішення Київради, я им с ас ємо до овір
оренди земельної ділян и. Зазнач , що заб дов-
ни р бо пор ш є державні б дівельні норми.
Він пося ає на територію вже зведених б дин ів,
зачіпає пішохідні доріж и. Та ож з цьо о привод
ми зверн лися до правоохоронних ор анів”,—
с азав Михайло К ч та зазначив, що дозвіл на
встановлення б дівельно о пар ан ан льовано.
Місь а влада стоїть на боці иян і не доп стить
б дівництва на цій земельній ділянці. У свою чер-

меш анці висловили підтрим та им діям з
бо влади

Нацбанк планує заробити 
на Євро%2012 
мільярд доларів
Національний бан У раїни про ноз є отримати

близь о 1 млрд доларів надходжень від Євро-2012.
Про це заявив дире тор департамент з правління
валютним резервом і здійснення операцій на від ри-
том рин НБУ Оле сандр Д бихвіст. “Без мовно,
рс національної валюти залежить від платіжно о

баланс . За нашим про нозом, ЧЄ-2012 дасть нам
до 1 млрд доларів додат ових надходжень, і це пози-
тивно вплине на наш платіжний баланс”, — зазначив
пан Д бихвіст. Він та ож повідомив, що сит ація на
валютном рин з почат ро стабільна
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О рім оловних інвестиційних прое тів,
та их я б дівництво міжнародно о діло-
во о район “Київ-Сіті”, четвертої лінії
метрополітен та пар ін ів, на першом
Київсь ом інвестиційном фор мі б д ть
представлені прое ти в чотирьох ал зе-
вих се ціях.

“Стратегією розвитку Києва до 2025 року визначено

ключові пріоритети міського розвитку. Для їх реалізації

були розроблені інвестиційні проекти, які місто пред�

ставить на першому Київському інвестиційному фору�

мі. Крім того, тут будуть презентовані проекти від пред�

ставників бізнесу, які теж зацікавлені у залученні інвес�

торів”, — зазначив голова КМДА Олександр Попов. За

його словами, проведення форуму — це активізація діа�

логу між містом та інвесторами, можливість отримати

пропозиції, які дозволять якнайкраще модернізувати

міську інфраструктуру та реалізувати амбіційні проекти

розвитку столиці.

Так, за даними ГУ економіки та інвестицій, у першій

секції форуму “Першокласна інфраструктура у сфері

транспорту та ЖКГ” буде презентовано інвестиційний

проект реконструкції систем гарячого водопостачання

житлових будинків із застосуванням відновлювальних

джерел енергії; пілотний проект комплексної реконструк�

ції системи теплопостачання та термосанації житлових бу�

динків; проект будівництва пунктів розливу питної води,

обладнаних блочною водоочисною установкою та інвес�

тиційний проект модернізації мереж водопостачання та

водовідведення.

У другій секції форуму “Інновації у сфері ІТ” передбаче�

на презентація інноваційного парку “Bionic Hill” та про�

екту “Єдина інформаційна платформа міста Києва”. У

третій секції форуму “Центри ділової та туристичної ак�

тивності” будуть презентовані проекти будівництва готе�

лів та бізнес�центрів, ініціаторами будівництва яких ви�

ступили представники бізнесу. Так, на форум буде винесе�

но проект будівництва тризіркового готельного комплек�

су “ComfortLine Kyiv” на 150 номерів з зонами відпочинку

для дітей та дорослих. Також буде представлено багато�

функціональний офісний комплекс “ITT�плаза” з готелем

“Crowne Plaza”, офісними вежами класу “А” і паркінгом, а

також низку проектів з будівництва бізнес�центрів класу

“А” та “А+”, до складу яких увійдуть офісні приміщення,

підземні та наземні паркінги, торгові площі. Від приватно�

го сектору буде представлено проект будівництва ком�

плексу “Victory Towers” — двох хмарочосів — 55�поверхо�

вих веж, де будуть розміщені торговельно�офісні примі�

щення, готельний комплекс з підземним і наземним пар�

кінгами.

Четверта секція “Дозвілля та здоров’я киян” склада�

тиметься із проектів будівництва спортивного парку

неолімпійських видів спорту, центру сучасного мистец�

тва, третьої черги Міжнародного виставкового центру на

території Лівобережного громадського центру, будів�

ництва спортивної бази пляжного, звичайного футболу

та інших видів спорту, а також створення центру віднов�

лення мови та нейрореабілітації.

Нагадаємо, перший Київський інвестиційний форум

відбудеться 29 березня. Планується, що на ньому будуть

представлені проекти на суму близько 100 млрд грн

Голова КМДА Оле сандр Попов відповів на низ запитань ст дентів та подя вав молоді за а тивн волонтерсь діяльність
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Вчора олова КМДА Оле сандр Попов
відвідав з робочим візитом Київсь ий на-
ціональний тор овельно-е ономічний ні-
верситет, де ознайомився з на овими
розроб ами молодих вчених, що стос ю-
ться по ращення соціально-е ономічно о
розвит столиці.
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Столична влада стає ближчою до бізнесу
Голова КМДА Оле сандр Попов підписав розпорядження про вне-

сення змін до роботи арячої лінії “Київ — підприємцям”. З ідно зі змі-
нами, телефонна аряча лінія працюватиме щосереди з 10.00 до
13.00. Раніше прямий телефонний зв’язо між представни ами місь-
ої влади і підприємцями здійснювався раз на місяць. Номер телефо-
н арячої лінії: 590-54-24

Місто підтримає чорнобильців фінансами
До 26 вітня одноразов матеріальн допомо розмірі від 200 до

250 рн отримають близь о 4,5 тисяч чорнобильців. Про це розповіла
заст пни начальни а ГУ праці та соціально о захист населення Ірина
Стар прямом ефірі теле анал “Київ”. “До річниці тра едії з дня
аварії на Чорнобильсь ій АЕС передбачена низ а заходів, в лючаючи
надання одноразової матеріальної допомо и майже 4500 чорнобиль-
цям. Це — діти-інваліди, діти-сироти, їм б де виділена матеріальна до-
помо а розмірі 200 рн, вдовам/вдівцям ромадян, я і померли вна-
слідо Чорнобильсь ої аварії і лі відаторам І р пи, інвалідам І р пи
б де виділено по 250 рн”,— розповіла вона. Та ож Ірина Стар дода-
ла, що в цьом році вперше за весь час в місь ій про рамі “Т рбота.
Наз стріч иянам” передбачені ошти на оздоровлення чорнобильців.
За її словами, п тів и б д ть за пов ватись на тендерній основі

Комунальні служби посилять прибирання 
столиці до Євро"2012
Про це прямом ефірі теле анал “Київ” розповів заст пни оло-

ви КМДА Анатолій Гол бчен о. “Ми додат ово розробили та план -
ємо втілити життя онцепцію чисто о міста. Зроз міло, що нас є
ре ламентні роботи із забезпечення чистоти Києві, але на час чем-
піонат звичайних ре ламентних заходів не вистачить”,— розповів
він. За словами заст пни а олови КМДА, досвід інших раїн по аз є,
що на період ф тбольно о чемпіонат іль ість відходів с ттєво збіль-
ш ється. “Ми план ємо зал чити додат ов техні для прибирання
та миття в лиць, поставити більше рн на шляхах болівальни ів, по-
працювати над бла о строєм дворів, посадити л мби, азони, дере-
ва”,— пояснив Анатолій Гол бчен о. “За алом мож с азати, що обо-
в’яз овий обся робіт для вдало о проведення чемпіонат ми зроби-
ли. Завершення під отов и та их важливих об’є тів, я аеропорти
“Бориспіль” та “Ж ляни”, ре онстр ція проспе т Бажана, б льварів
Шевчен а та Лесі У раїн и переб вають на фінальній стадії, роботи
ви он ються чіт о за планом. Тож с мнів їх вчасном завершенні
мене немає. Хрещати ми б демо оновлювати після за інчення робо-
ти фан-зони. У весняний сезон працюватимемо над озелененням і
при рашанням Києва. Хоча основний обся робіт пра тично ви она-
ний, час , я ий нам лишився на під отов , вже зовсім неба ато. То-
м саме цей фінальний період б де самим найпр женим”,— резюм -
вав Анатолій Гол бчен о

Цифра дня

Call�центр 15�51

870 000 000 
гривень доходів отриманих у минулому році задекларували мешканці
столиці  
Повідомила Голова ДПС у м. Києві Ірина Носачова 
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Київське метро безпечне 
для пасажирів
У підземці замінюють небезпечні люстри 
та демонтують МАФи на входах
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Столичний метрополітен
забезпеч є 50-60 % від
сіх перевезень ромад-
сь о о транспорт Києві.
За доб ним орист ється
близь о 1,6 млн пасажи-
рів, але через з пин и по-
тя ів між станціями та не-
щодавнє займання на
станції “Осо ор и” ияни
справедливо задаються
питанням: нас іль и без-
печний цей вид транспор-
т ? У КП “Київсь ий мет-
рополітен” запевняють, що
не пор ш ють безпе р -
х потя ів, а перес ватися
метро та само безпеч-

но, я і раніше.

У столичному метрополітені пові�

домляють, що причиною займання

архітектурного оздоблення світиль�

ника на станції “Осокорки” стало

проникнення вологи в місці темпе�

ратурного стику із склепіння стан�

ції, що призвело до виникнення

струму між контактами і, як наслі�

док, до його нагріву та іскріння.

Заступник начальника “Київсько�

го метрополітену”, головний ревізор

з питань безпеки руху Валерій Меле�

щенко, запевняє, що за останні роки

метрополітен щодного разу не пору�

шив безпеки руху потягів. “Технічний

стан вагонів постійно перевіряють. А

щодо пожежі, то на двох станціях,

“Славутич” та “Дружби народів” (по�

будовані за схожою системою, як і

“Осокорки”), ми їх обстежили й пра�

цюємо над заміною світильників та

електропороводки,— каже пан Меле�

щенко.— Ми дотримуємося усіх ви�

мог й в умовах виникнення надзви�

чайних ситуацій навчилися не допус�

кати перебування пасажирів в туне�

лях — потяги виводяться на най�

ближчу станцію, щоб можна було за�

безпечити евакуацію людей”.

Найбільшою проблемою метро,

що може призводити до неполадок у

його роботі, фахівці вважають те, що

багато станцій були побудовані ще в

60�х роках минулого століття. “За

цей час змінилися вимоги до безпе�

ки на станціях, системи протипо�

жежного захисту — усе осучаснило�

ся, тому є потреба оновити ці стан�

ції”,— переконаний Руслан Буха�

нець, заступник начальника ГУ

Держтехногенбезпеки в Києві. До

слова, перший нормативний доку�

мент, який регламентував вимоги до

метрополітену, як транспортного за�

собу, був прийнятий у 1980 році. З

того часу його змінювали кілька ра�

зів, востаннє у 2011 році. З кожною

зміною вимоги до будівництва ста�

вали все жорсткішими, відповідно й

нові станції ставали значно безпеч�

нішими для користування.

До того ж, міська влада приділяє

значну увагу безпеці на станціях мет�

ро. “У минулому році на протипо�

жежні заходи у метрополітені було ви�

трачено 6,6 мільйонів гривень”,— за�

значив “Хрещатику” Віталій Пше�

ничний, начальник ГУ з питань над�

звичайних ситуацій. Крім того, тут ак�

тивно працюють над очищенням під�

земних переходів біля станцій метро

від МАФів, щоб звільнити шляхи ева�

куації, адже відповідно до діючих

норм проходи мають бути не менше 6

метрів. “Ми перевірили 49 станцій, і

737 МАФів були демонтовані. Відпо�

відна робота продовжуватиметься й

надалі”,— наголошує Віталій Пше�

ничний

У КП "Київсь ий метрополітен" запевняють, що орист ватися метро та само
безпечно, я і раніше

У минулому році на
протипожежні заходи 
у метрополітені було

витрачено 6,6 мільйона
гривень

Законопроект “Про службу 
в органах місцевого самоврядування”
потребує суттєвого доопрацювання
Так вважають в Київраді та Асоціації міст України
Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Заст пни місь о о оло-
ви — се ретар Київради
Галина Гере а не підтри-
мала прое т за он “Про
сл жб в ор анах місцево-
о самовряд вання”, я ий
об оворювався на засідан-
ні Конс льтативної ради з
питань місцево о самовря-
д вання при Верховній Ра-
ді У раїни.

Галина Герега звернула увагу на

низку дискримінаційних норм, які

обмежують права місцевого самовря�

дування. Зокрема, на її думку, у про�

екті закону застосовуються нерівні

підходи у порівнянні із державною

службою щодо оплати праці посадо�

вих осіб місцевого самоврядування та

не визначені соціальні гарантії для

службовців органів місцевого само�

врядування. Крім того, деякі поло�

ження закону становлять загрозу

втручання державних органів влади в

діяльність органів місцевого само�

врядування і обмежують їх права.

Зі здивуванням Галина Герега по�

ставилась і до того, що у деяких

статтях проекту закону в переліку

органів місцевого самоврядування

відсутній секретаріат Київської

міської ради та посади заступника

міського голови — секретаря Київ�

ради, керуючого справами секрета�

ріату Київської міської ради та ін�

ших працівників секретаріату.

“Президент України неодноразо�

во наголошував на необхідності роз�

ширення повноважень органів міс�

цевого самоврядування, укріплення

інституту місцевого самоврядування

у державі. Проте у зазначеному зако�

нопроекті ці пріоритети зовсім не

враховані. Навпаки — він обмежує

та звужує права й повноваження міс�

цевого самоврядування і потребує

вдосконалення та суттєвого доопра�

цювання”,— резюмувала Герега.

Занепокоєння проект закону ви�

кликав і в Асоціації міст України.

Зауваження і пропозиції щодо вдос�

коналення документа АМУ направ�

лено голові Верховної Ради України

та керівникам депутатських фракцій

у парламенті

Зелених зон у столиці побільшає
У новому Генплані врахують пропозиції киян щодо збільшення
кількості парків та скверів

З жовтня минулого року розроб�

ники нового Генплану отримали

майже тисячу пропозицій від грома�

дян, більша частина із цих звернень

стосувалася саме збереження і роз�

ширення зелених зон — парків та

скверів. За словами заступника на�

чальника ГУ містобудування та архі�

тектури КМДА Андрія Куделіна, ро�

боча група розглянула понад 700

пропозицій киян, із яких 527 врахо�

вано в проекті Генплану.

“Враховано 527 пропозицій киян, у

тому числі ті, які стосуються збере�

ження рекреаційних територій та їх

благоустрою, створення спортивних і

дитячих майданчиків, покращення

інженерної інфраструктури,— розпо�

вів “Хрещатику” Андрій Куделін.—

Нагадаю, що громадські слухання

щодо розробки нового Генплану про�

довжено до першого липня цього ро�

ку. Це дасть змогу врахувати ще біль�

ше зауважень і пропозицій киян, а та�

кож професійної спільноти”.

Та найважливіше для Києва буде те,

що у новому документі передбачено

суттєво збільшити кількість парків,

скверів та зон відпочинку. Зокрема, за

словами начальника КО “Інститут Ге�

нерального плану Києва” Сергія Бро�

невицького, планується збільшити

площу територій загального користу�

вання зелених зон на 2300 гектарів (з

5100 гектарів до 7400 гектарів). “Про�

ект нового Генплану передбачає ство�

рення у місті 17 нових парків площею

1714 гектарів за рахунок лісопарків

прилеглих до лісових масивів, а також

створення парків та скверів у межах

міста. Таким чином, забезпеченість

киян зеленими насадженнями зросте

із 18,5 кв. м на одну особу до 23,5”,—

повідомив Сергій Броневицький.

В той же час фахівці наголошують,

що необхідно збільшити кількість

зелених насаджень саме у внутріш�

ньо�квартальному просторі. “Сього�

дні дерева, кущі та клумби усередині

кварталів належать ЖЕКам або ін�

шим обслуговуючим організаціям, і

тут кияни мають зайняти активну

позицію, аби вони були доглянуті і

не перетворювалися на парковки

для автотранспорту”,— вважає ди�

ректор інституту “МіськЦивільПро�

ект”, заслужений архітектор України

Євген Лішанський

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

У Києві триває об оворення прое т ново о Генерально-
о план міста до 2025 ро . Про те, я збере ти і роз-
ширити місь і пар и, с вери та озеленення всередині
житлових варталів, а та ож врах вати пропозиції иян
із цьо о питання, об оворювали фахівці та представни-
и ромадсь их ор анізацій під час р ло о стол ГУ
містоб д вання та архіте т ри КМДА.
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Реконструюють парк 
на Дніпровській набережній
Цьо о ро Києві ре онстр юють пар на Дніпровсь ій набережній

та б львар Давидова Дніпровсь ом районі. Та і заходи по ли ані по-
ращити бла о строй міста та створити більше зон відпочин для и-
ян. Відповідне розпорядження підписав олова КМДА Оле сандр Попов.
Замовни ом ре онстр ції об’є тів визначено Управління житлово- о-
м нально о осподарства Дніпровсь ої РДА. Управління має забезпечи-
ти розроб і затвердження прое тно- ошторисної до ментації, визна-
чити на он рсних засадах енеральні прое тн та підрядн ор анізації
для ви онання робіт із ре онстр ції. Фінанс вання здійснюватиметься
межах по азни ів Про рами соціально-е ономічно о розвит міста

Києва на 2012 рі

Кількість серйозних пошкоджень обладнання
“Київенерго” зменшилась удвічі
У ПАТ “Київенер о” цієї зими більше, ніж вдвічі, зменшилась іль ість

серйозних техноло ічних пор шень та відмов обладнання. Упродовж
р дня-люто о іль ість відмов обладнання та званої 2-ї ате орії змен-
шилася до 5-ти проти 12-ти за анало ічний період 2010-2011 рр. Крім то-
о, фахівці омпанії нала одили процес оперативної лі відації наслід ів
дрібних пош оджень. Та , разі проблем з постачанням еле три и, під-
люченням споживачів за резервними схемами відб валося протя ом 2-
4 один, а при аваріях тепломереж лі відація серйозних пош оджень три-
вала не більше 24 один. Тим не менше, іль ість середніх та дрібних по-
ш оджень тепломереж в Києві с ладає в середньом близь о 20 на доб .
“Без мовно, еле тричні та теплові мережі столиці потреб ють не айно о
оновлення. Напри лад, стан теплопроводів та ий, що іна ше, я щоден-
ним подви ом, їхню е спл атацію назвати не можна. Нам вдалося ни -
н ти серйозних пош оджень цьом році, але наст пна зима вима ає від
нас серйозної під отов и”,— зазначив енеральний дире тор ПАТ “Київе-
нер о” Оле сандр Фомен о



Рішення Київради

Законодавство в дії

Ділові новини

Держслужбовці мають 
декларувати свої доходи
двічі
Особливістю цьо орічної ам-

панії де лар вання стало те, що
державні сл жбовці повинні по-
дати дві де ларації, повідомила
олова Державної подат ової
сл жби м. Києві Ірина Носачо-
ва. “Відповідно до частини 1
статті 12 За он “Про засади
запобі ання і протидії ор пції”
особи, повноважені на ви о-
нання ф н цій держави, мають
до 1 вітня подати де ларацію
про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансово о ха-
ра тер за місцем роботи. Та-
ож з ідно зі статтею 13 За он
“Про державн сл жб ” та стат-

тею 179 Подат ово о оде с
У раїни, державні сл жбовці до
1 травня зобов’язані подати де-
ларацію про майновий стан і
доходи за своєю подат овою
адресою, причом держсл ж-
бовці заповнюють Додато 7 до
подат ової де ларації”,— за ва-
жила пані Носачова. Керівни
столичної подат ової зазначила,
що на сьо одні державні сл ж-
бовці міста Києва вже подали
до районних інспе цій 1 188 де-
ларацій про майновий стан,
відповідно до я их с ма отри-
маних 2011 році доходів с ла-
ла 123 мільйони 700 тисяч ри-
вень. Кіль ість державних сл ж-
бовців Києві с ладає близь о
40 тисяч осіб

Держава контролюватиме
ціни на ліки
Прем’єр-міністр У раїни Ми ола

Азаров вважає за необхідне сфор-
м вати єдин омпле сн систем
державно о ре лювання цін на лі-
и. “Держава повинна раз і назав-
жди взяти під жорст ий онтроль
вартість лі ів. Т т недоп стимий
формалізм, необхідно сформ вати
омпле сн систем державно о
ре лювання цін на лі и в най о-
ротші терміни”, — зазначив Ми о-
ла Азаров. Він під реслив, що та і
заходи повинні поверн ти людям
відч ття захищеності, ос іль и, не-
зважаючи на виділення рядом ве-
ли их оштів на медицин , люди не
відч вають очі ваних рез льтатів.
При цьом прем’єр під реслив, що

проводиться модернізація лі -
вальних станов та сфери охорони
здоров’я в цілом . У той же час він
за важив, що онтроль над цінами
на лі и є одним із пріоритетів ді-
яльності ряд

Американці задоволені 
якістю українських сирів

Фахівці з США, я і проводили
е спертиз сир раїнсь их ви-
робни ів, підтвердили, що пальмо-
ва олія відс тня йо о с ладі. Про
це заявив перший заст пни оло-
ви Держветфітосл жби У раїни Во-
лодимир Горжеєв. “На сьо одні
вже досліджено понад 280 зраз ів
сир на вміст жирів рослинно о по-
ходження, і позитивних рез льтатів

цих зраз ах ми не знаходимо.
О рім то о, два сорти сир напра-
вили лабораторію штат Колора-
до США. По и попередньо аме-
ри ансь і фахівці теж не виявили
пальмов олію” ,— зазначають ві-
домстві

Банки отримали 
1,2 мільярда прибутків

За два місяці 2012 ро бан-
івсь а система отримала при-
б то розмірі 1,2 млрд ривень
(за відповідний період 2011 ро-

— 0,2 млрд ривень). Про це
йдеться повідомленні Нацбан-
. Доходи бан ів У раїни за сі-

чень-лютий 2012 ро порівняно
з відповідним періодом 2011 ро-

збільшилися на 3,1% і стано-
вили 23,1 млрд ривень. Витрати
бан ів за зазначений період с о-
ротилися на 1,5% і становили
21,9 млрд ривень

Кредитні ставки можуть
знизитися

Уряд очі є на зниження редит-
них ставо рез льтаті зниження
інфляції в У раїні. Про це заявив
олова ряд Ми ола Азаров на
з’їзді УСПП з на оди 20-річчя ор а-
нізації. “Я що ми тримаємо інфля-
цію на рівні 5–6 %, облі ові став и
з рефінанс вання бан ів знизяться,
і знизяться, природно, став и з
редит вання промисловості”, —
зазначив Ми ола Азаров

Рішення Київради від 16.02.2012 № 7476 “Про надання дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю “Ніка�Новий Світ” на вул. Петра Сагайдачного,
29 (літ. А, Б) у Подільському районі міста Києва для проектування реставрації,
реабілітації та пристосування нежитлового будинку з частковою реконструк�
цією прибудинкової споруди під готельно�адміністративний центр з приміщен�
нями торгово�громадського призначення”.

У Києві з’явиться ще один готельно�адміністративний центр. Відповідне

рішення підтримали депутати Київради на пленарному засіданні 16 лютого.

Документом надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо від�

ведення земельної ділянки ТОВ “Ніка�Новий Світ”. Йдеться про 0,16 га

землі на вул. Сагайдачного, 29 (літ А, Б) у Подільському районі столиці.

Підприємство має намір підписати договір оренди вказаної ділянки на п’я�

тирічний термін для реставрації вже існуючого нежитлового будинку. Після

проведення будівельних робіт тут буде відкрито готельно�адміністративний

центр з приміщеннями торгово�громадського призначення. ТОВ “Ніка�

Новий Світ” має звернутися до ГУ земельних ресурсів для отримання ви�

хідних даних на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки. Контроль за виконанням цього рішення покладено на по�

стійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобудування та

архітектури

Розпорядження КМДА від 02.03.2012 № 349 “Про затвердження адресного
переліку об’єктів для виконання у 2012 році робіт із заміни (реконструкції) та
модернізації ліфтів у житлових будинках міста Києва”.

Цього року у Києві буде замінено та відремонтовано майже півсотні ліф�

тів, які відпрацювали понад 25 років. Відповідне розпорядження підписав

голова КМДА Олександр Попов. Зокрема у Голосіївському районі відре�

монтують 7 ліфтів, у Святошинському — 18, у Дарницькому — 2, у Дніпров�

ському — 1, у Шевченківському — 5, у Печерському — 8, у Солом’янсько�

му — 4 тощо. Загалом — 49 ліфтів у місті. Замовником виконання робіт ви�

значено ГУ житлового господарства. Витрати профінансують з державного

бюджету, що передбачені для Києва на виконання функцій столиці. Кон�

троль за виконанням цього розпорядження покладено на заступників голо�

ви КМДА згідно з розподілом обов’язків

Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

В У раїні необхідно впровадж вати реформ в б дівель-
ній ал зі, зо рема має а тивно запрацювати за он про
ре лювання містоб дівної діяльності, що б в прийнятий
Верховною Радою. Е сперти аж ть, що ви онання зо-
бов’язань на місцях необхідно прис орити. Рез льтатом
реформ вання стане спрощення процед ри отримання
дозволів на реалізацію прое т та значні інвестиції в б -
дівельн ал зь.

За словами народного депутата України Ігоря Лисова, реформаторський за�

кон, підписаний Президентом минулого року, може докорінно змінити ситу�

ацію в будівництві України. Як зазначає експерт, згадана реформа за рахунок

чіткого описання протоколу видачі посадовцями всіх дозвільних документів за�

кладає основи для зниження корупції в галузі приблизно на 90 %. Приміром,

законом передбачено скорочення періоду отримання ордера на будівництво з

175�ти до 50�ти днів.

“Цей закон передбачає, в першу чергу, скорочення терміну “від ідеї до самої

забудови” і значне зменшення всіх бюрократичних процедур. Тобто здешевлен�

ня вартості кінцевого продукту. Але, на жаль, на сьогоднішній день ми не бачи�

мо активності на місцях щодо виконання цього закону”, — зазначив Ігор Лисов.

Крім того, за оцінками фахівців, реформування уповільнює недофінансуван�

ня будівельної галузі банківською системою, державними програмами і при�

ватними інвесторами. Однак основна проблема, як зазначає Голова ради дирек�

торів Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе, в тому, що на міс�

цях досі не прийняті Генеральні плани міст та не розроблено зонування терито�

рій. “Стратегічно важливе питання, з вирішенням якого реформа запрацює, —

це введення в містах Генпланів та зонування територій, що визначає умови та

обмеження використання території для містобудівних потреб. Фактично, коли

зонінг визначається, всі погодження спрощуються. Таким чином ми відходимо

від особистого контакту забудовника з чиновниками, які можуть впливати на

процеси”, — прокоментував “Хрещатику” Лев Парцхаладзе.

Фахівці Конфедерації будівельників розробили низку пропозицій, які мо�

жуть зрушити будівельну реформу з мертвої точки. Найперше мова йде про за�

конотворчі ініціативи, що передбачають розробку зонування територій у формі

закону та фінансування цього процесу в містах. Крім того, експерти пропону�

ють встановити відповідальність мерів міст за розробку і актуальність містобу�

дівної документації.

“Потрібно створити єдиний call�центр на базі Секретаріату Кабміну, що

дасть можливість громадянам заявляти про порушення законодавства. Також

дієвими можуть стати рейтинги міст за простотою видачі дозволів на будівниц�

тво. За цими рейтингами можна одразу оцінити роботу мерів цих міст в даному

напрямку”, — підкреслив Лев Парцхаладзе.

Зазначимо, що Конфедерація будівельників вже розпочала діяльність з попу�

ляризації реформування в галузі. Як повідомив Лев Парцхаладзе, стартувала се�

рія семінарів�практикумів в регіонах держави за участі представників влади і

учасників будівельного ринку. Перший такий захід відбувся в Луцьку, сьогодні

семінар проходить у Вінниці

Будівельна галузь
потребує реформ
Експерти радять прискорити
оформлення Генеральних планів
міст та зонування територій
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Куди краще вкладати кошти
Експерти зазначають, що курс долара змінюватись не буде, 
і радять інвестувати кошти в цінні папери
Олександр ХАРЬКО
"Хрещатик"

Після стабілізації сит ації з
лі відністю бан івсь ої
системи листопаді —
р дні 2011 ро бан ами
анонс валося роз ортання
редитної діяльності. Зрос-
тали і став и за депозита-
ми, адже фінансовим ста-
новам необхідно б ло за-
л чити вели ий обся ре-
с рсів для редит вання.
“Хрещати ” вирішив з’яс -
вати, я і фа тори мож ть
вплин ти на стабільність
ривні і я і інстр менти ін-
вест вання б д ть а т аль-
ними з о ляд на ма ро-
е ономічні фа тори.

Рік повернення боргів
Питання щодо стабільності курсу

національної валюти протягом 2012

року продовжує бути актуальним. За

повідомленням НБУ, з початку лю�

того на міжбанківському валютному

ринку України гривня укріпилася

щодо долара США за безготівкови�

ми операціями на 0,37 % — до 7,9997

грн/дол. США, а за операціями з

продажу готівкового долара США —

на 0,51 % — до 8,0172 грн/дол. США.

“Офіційний курс гривні щодо дола�

ра США за цей період підвищився

на 0,04 % — до 7,9867 грн/дол.

США, а стосовно євро та російсько�

го рубля знецінився на 2,59 %

(10,7453 грн/євро) і на 4,85 % (2,7588

грн/10 руб.) відповідно”, — зазнача�

ють у НБУ.

На думку Олега Іванця, макроеко�

номіста компанії Арт Капітал, від�

повідь на питання стабільності кур�

су лежить у площині фундаменталь�

них факторів: “Найбільше на курс

впливають динаміка платіжного ба�

лансу і ситуація на валютному рин�

ку. Наразі вони хоча і залишаються

несприятливими, проте демонстру�

ють позитивні тенденції. Найважли�

вішим є те, що пік локальної валют�

ної кризи, яка спостерігалася восени

минулого року, вже пройдено. НБУ

не знизив курс національної валюти

і резерви залишились на достатньо�

му рівні”, — зазначає експерт.

В кінці лютого відбулася перша

черга погашення боргових зобов’я�

зань перед кредиторами держави,

зокрема Національний банк Укра�

їни здійснив платіж з погашення та

обслуговування кредиту “стенд�

бай”, отриманого від МВФ. “За ста�

ном на 01.03.2012 обсяг резервів

становив 31 048,6 млн дол. США (в

еквіваленті), що дозволяє фінансу�

вати майбутній імпорт товарів та

послуг протягом 3,5 місяця”, — по�

відомляють у НБУ. Наступні плате�

жі загальною сумою майже 3 млрд

дол. США Україна має зробити в

червні за єврооблігаціями і креди�

том ВТБ Банку.

Курс долара залишиться 
незмінним

За словами Олега Іванця, першу

чергу погашення боргів вдалося по�

долати без суттєвих змін на ринках.

“Відповідно, завданням для уряду

буде залучення необхідної суми на

ринку до червня для того, щоб на

ринку не виникло паніки. Якщо ж в

червні ситуація буде стабільною, на�

ступним тривожним періодом буде

жовтень, коли необхідно буде ви�

платити МВФ понад 2 млрд доларів.

Та ми все ж маємо впевненість щодо

здатності України домовитися з

МВФ,— пояснює експерт.— Щодо

повної відмови від зовнішнього кре�

дитування, анонсованої урядом, на�

разі ця перспектива є нереальною. В

2011 році вдалося більш�менш обій�

тися без запозичення коштів креди�

торів, але слід розуміти, що і вели�

ких за обсягом погашень старих

боргів також не відбувалося. Загаль�

ний обсяг заборгованості перед

МВФ складає 16 млрд доларів, і до�

сить важко уявити, яким чином за

рахунок власних ресурсів можна її

повернути”.

Фахівець також дотримується

думки, що уряд не може піти на об�

вал гривні, навіть якби було таке

бажання, через значний обсяг ва�

лютних боргів. Окрім цього, існує

необхідність купувати російський

газ за ціною, зафіксованою у дола�

рах. Отже, при навіть незначному

коливанні курсу американської ва�

люти це відразу позначиться на ці�

нах блакитного палива і продуктів.

“Щодо безпосередньо курсу націо�

нальної валюти, до кінця року ми

очікуємо, що він майже не змі�

ниться і буде в районі 8 грн/$. За�

галом на світових ринках очікуєть�

ся посилення долара. Економіка

США виглядає сильнішою за євро�

пейську. В той же час, якщо заходи

щодо вирішення боргової кризи

ЄС будуть дієвими — це стане при�

водом для повернення котирувань

пари євро/долар на рівень 1,35 і

вище”, — зазначає експерт.

Депозити

На фоні стабільності курсу на�

ціональної валюти спостерігалося

зростання ставок за депозитами у

кінці минулого і на початку цього

року. За даними Нацбанку, обсяг

депозитів фізичних осіб у лютому

збільшився на 2,3% — до 322,0

млрд грн (з початку року — на

4,7%). У структурі приросту вкла�

дів домінували депозити в націо�

нальній валюті (на 3,0%). В цьому

контексті актуальним залишається

питання майбутньої динаміки де�

позитних ставок.

На думку Олега Іванця, подальше

зростання ставок є малоймовірним.

“Скоріше слід очікувати зниження

ставок в березні після проходження

періоду значних погашень держав�

них облігацій. В безпосередній

близькості до погашень вартість

грошей на міжбанківському ринку

виросте, але це ніяк не позначиться

на роздрібному ринку, так як буде

продовжуватися всього кілька днів,

— продовжує експерт.— З іншого

боку, всі мають розуміти, що ставки

за депозитами не зростають просто

так. Високі ставки свідчать про ви�

сокі ризики. Хотілося б також зазна�

чити, що неповернення депозитів

населенню є найпершим індикато�

ром кризових явищ в економіці. На

реальному секторі криза відобра�

жається із запізненням, а от банків�

ська сфера відчуває її одразу”.

Зі зростанням депозитних ставок

багато банкірів висловлювали дум�

ку про те, що залучені від депозитів

кошти будуть використовуватись

для відновлення кредитування. За�

гальний обсяг кредитних вкладень

у лютому збільшився на 0,5% — до

791,4 млрд грн (з початку року —

зменшення на 0,2%). За кредита�

ми, наданими юридичним особам,

було зафіксовано зростання на

1,1%, тоді як обсяг кредитів, нада�

них фізичним особам, зменшився

на 1,0%.

Кредитування

За словами Олега Іванця, все ж го�

ворити про відновлення кредитуван�

ня наразі завчасно. “Споживчі креди�

ти дають в середньому під 35% річних.

Банкам потрібні низькі кредитні став�

ки і відповідні низькі ризики неповер�

нення, — пояснює фахівець. — Ри�

зик�менеджмент у західних банках

передбачає такі ставки, щоб клієнти

були спроможними повернути кредит

з вірогідністю 99,9%. Звичайно, про

високу надійність позичальника при

ставці більше 30% говорити не дово�

диться. А причиною високих ставок є

те, що у банків немає впевненості у

стабільності національної валюти на

весь кредитний період (у 2–3 роки)”.

За даними НБУ, у лютому також

відбулося збільшення обсягу готівки

поза банками на 1,0% — до 186,5 млрд

грн (з початку року він зменшився на

3,2%), що засвідчує бажання населен�

ня зберігати гроші вдома. Олег Іва�

нець стверджує, що наразі, якщо го�

ворити про ліквідні активи, зберігати

ресурси у коштах достатньо розумно:

“Валюта і золото є не зовсім інвести�

ційними інструментами. Вони, скорі�

ше, є інструментами збереження вар�

тості. Потенційно ані валюта, ані зо�

лото не можуть приносити будь�який

дохід, адже не ґрунтуються на акти�

вах, примноженні капіталу, так як ак�

ції чи облігації компаній. Однак у де�

які кризові періоди той самий амери�

канський долар може приносити біль�

шу дохідність, ніж акції компаній. Як�

що говорити про інвестування на пе�

ріод 1–1,5 року, наразі хороший мо�

мент вкласти у цінні папери, які кош�

тують менше своєї реальної вартості”.

Західний досвід

На Заході одним з найцікавіших і

найбільш перспективних інструмен�

тів інвестування є пайові інвестиційні

фонди (ПІФ). В Україні ж, як пояснив

Олег Іванець, їх розвиток пов’язаний

з достатньо неоднозначними законо�

давчими нормами, які обмежують

можливості інвесторів. “Зокрема ком�

панія, що керує ПІФом (компанія з

управління активами, — Авт.) не має

можливості на власний розсуд вико�

ристовувати всі наявні ресурси фонду,

що робить цей інструмент менш при�

вабливим. З іншого боку, цей вид ін�

вестування є альтернативним стан�

дартному депозиту і досить доступ�

ним, адже мінімальний вклад, як пра�

вило, від 1000 грн. Єдиною такою

можливістю є створення венчурного

фонду, однак мінімальний вклад фі�

зичної особи у нього складає 1 млн

грн”, — підсумовує фахівець

Курс національної валюти
до кінця року майже не

зміниться і буде 
на рівні 8 грн/$
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Будівництва на Пейзажній
алеї не буде

— Мальовничий парк із дивовиж�
ними скульптурами на Пейзажній
алеї знову ледь не перетворився на
будівельний майданчик. Влада Ки�
єва минулого тижня заявила одно�
значно: будівництва там не буде ні�
коли. КМДА наразі просить суд від�
новити заборону будівництва по ву�
лиці Олеся Гончара. Звідки у місті
забудовники, які ігнорують інтереси
киян?

— Ситуація насправді набагато

простіша: були прийняті відповід�

ні рішення, підписані документи,

розроблені проекти. Коли будів�

ництво не розпочато — владі легко

його не допустити. Коли ж є якась

будівля, вступають в силу майнові,

правові і багато інших обставин,

які потрібно пройти, щоб довести,

що будівництво — не на користь

громаді, і необхідно прийняти від�

повідне рішення. Цей процес є ду�

же тривалим. Стосовно Пейзажної

алеї, я думаю, що тут, в принципі,

ніхто не може щось будувати і не

буде, хоча б тому, що там є така

краса та історія. Я взяв на себе зо�

бов’язання, що 7 квітня ми зустрі�

немося з громадськими організаці�

ями і я принесу документи, які бу�

дуть підтверджувати, що це будів�

ництво відмінено.

— Минулого тижня ви висловили
незадоволення рівнем доступності
громадського транспорту для людей
з обмеженими можливостями. Що
потрібно у цьому питанні покращи�
ти?

— Цю програму за рік ми не ви�

рішимо, вона — широкомасштаб�

на. На жаль, зараз є суттєве від�

ставання від тих побажань, які є

до нас у киян. До кінця року і до

чемпіонату Європи з футболу буде

виконано певний обсяг робіт. Тут

не може бути дрібниць, місто має

бути доступним для людей з обме�

женими можливостями, почина�

ючи від тротуарів, закінчуючи ма�

газинами, театрами, стадіонами і

станціями метро.

Автопарк мерії 
зменшиться з 76 до 45 авто

— На станції метро “Осокорки”
загорілося старе освітлювальне об�
ладнання, яке не мінялося 20 років.
На інших станціях висять ще старі�
ші світильники, які давно відпра�
цювали своє. Як ви вважаєте, мож�
ливо слід спрямувати кілька міль�
йонів з бюджету Євро�2012 на пов�
не оновлення освітлення в метропо�
літені? (Запитання з мережі
Facebook)

— Це дуже гарна пропозиція.

Розвиваючи і будуючи метропо�

літен, ми не можемо забувати про

ефективну і безаварійну експлу�

атацію підприємства на тих стан�

ціях, які вже давно існують. Зараз

силами Київського метрополітену

буде зроблено перевірку, і на неї

буде відповідна реакція, в тому

числі і фінансування програм, які

унеможливлять подібні аварійні

ситуації у майбутньому.

— За 2 місяці апарат столичної
міської адміністрації пропонується
скоротити на 10%. Проект рішення
про нову структуру виконавчого ор�
гану затвердили депутати Київради.
Чого все ж таки більше в цьому рі�
шенні: “менше чиновників — менше
витрат” чи “менше чиновників —
більше порядку і персональної від�
повідальності”?

— Досить складно визначитися

з більш важливим фактором. З од�

ного боку, більше порядку означає

менше бюрократії, зловживань,

швидша динаміка проходження

документів і оперативне реагуван�

ня на запити від суспільства. З ін�

шого боку, важливим є те, що ми

не перший рік починаємо заощад�

жувати бюджетні кошти. Окрім

скорочення кількості персоналу

ми скорочуємо і кількість авто: з

76 до 45. Цей економічний ефект

ми можемо використати на інші

видатки, наприклад, соціальну

сферу, дітей. Я як керівник відчу�

ваю, що бюрократичний апарат

занадто великий і віддача від ньо�

го не така, як хотілося б. Безумов�

но, що необхідно певні функції

перерозподілити, десь скоротити,

а десь посилити апарат. Потрібно,

щоб наші співробітники були го�

тові вирішувати амбіційні завдан�

ня, які перед ними поставлені.

Майбутнє за сімейними 
лікарями

— Розвиток первинної медичної
ланки і турбота про новонародже�
них — головні завдання медичної
галузі столиці на 2012 рік. Що б ви
особисто відзначили в контексті
розвитку галузі?

— Реформа системи охорони

здоров’я є найбільш складною у

будь�якій державі. На мою думку,

фундаментом всіх позитивних

змін повинна бути наявність ліка�

ря поруч з мешканцем столиці.

Спеціаліст медичної сфери має

бути, по�перше, кваліфікованим,

по�друге, потрібно, щоб він був

заохоченим, по�третє, щоб він

мав за обов’язок не допускати

хвороби людей. Для виконання

цих завдань немає іншого спосо�

бу, як сімейний лікар — фахівець,

який знаходиться поруч з тими,

кого він обслуговує. Сьогодні в

місті вже є понад 100 амбулаторій

і ми продовжуємо наближувати

медичного фахівця до пацієнтів.

Були випадки, коли відстань від

місця проживання людини до

найближчої поліклініки складала

7—8 кілометрів. Звичайно, на та�

ких відстанях навряд чи можна

надавати ефективну допомогу,

особливо з точки зору профілак�

тики захворювання. Сьогодні ж є

проблеми з кваліфікацією сімей�

них лікарів. Вона однозначно має

бути вищою за ту, що мають діль�

ничні спеціалісти. Містом перед�

бачені цілеспрямовані програми з

підготовки фахівців, які будуть

працювати в цій галузі.

Демонтаж МАФів 
розпочнеться у квітні

— Спеціально до Євро�2012 біля
1000 медичних працівників про�
йдуть мовну підготовку. Чи виста�
чить такої кількості, щоб на гідно�
му рівні обслуговувати всіх турис�
тів, які приїдуть до столиці? (Запи�
тання з мережі Facebook)

— До чемпіонату Європи ми го�

туємося серйозно і підготовку

розпочали заздалегідь. Я переко�

наний, що проблем з медициною

не буде. Навіть на вирішення тих

невеликих організаційних момен�

тів, що залишились, ще є час, і во�

ни будуть доведені до потрібного

рівня весною.

— У КМДА відбулося засідання
Комісії з впорядкування тимчасо�
вих споруд. Чиновники разом з під�
приємцями, громадськими органі�
заціями і правоохоронцями визна�
чали долю кожного МАФу, який
має демонтуватися. Скажіть, будь
ласка, ті МАФи, які будуть демо�
нтовані, точно не повернуться?

— Точно, адже ми впроваджуємо

електронну систему контролю за

розміщенням тих чи інших малих

архітектурних форм, які мають до�

зволи. Зараз ми пройшли складний

процес від консультацій з громад�

ськими організаціями, які опікую�

ться цим бізнесом, з депутатами

міської ради до безпосередньо го�

лосування. В березні ще триватиме

підготовчий процес, а з квітня роз�

почнеться демонтаж. Правоохо�

ронні органи будуть його контро�

лювати і персонально відповідати

за те, щоб демонтовані об’єкти не

з’явилися на інших територіях. Це

питання є принциповим і ми точно

не дамо спуску, поки не наведемо в

цьому порядок.

Секонд&хенд з Шулявки 
переїде

— Минулої п’ятниці у столиці ві�
тали комунальників. 30 столичних
працівників сфери ЖКГ отримали
від міста повідомлення про надання
їм службового житла. Якщо влада
Києва стимулює працівників кому�
нальних служб, то, за логікою, ма�
ють бути і відповідні вимоги до
якості їх роботи?

— Я з великою повагою став�

люсь до людей, які працюють в

житлово�комунальній сфері, тому

що ця робота є непростою і в сьо�

годнішніх умовах викликає біль�

ше негативу. Але це, в більшій мі�

рі, не є виною працівників цього

сектору, бо, на жаль, господарство

є запущеним. Свято ж комуналь�

ників було організовано на до�

стойному рівні, тому що ми хотіли

сказати від щирого серця “спаси�

бі” тим, хто відпрацював зиму, за�

безпечив місту стабільні кому�

нальні послуги. Дуже приємно,

що Президент підтримав наші

пропозиції і 10 столичних двірни�

ків отримали медаль “За працю і

звитягу”. Стосовно проблемних

питань і негараздів у цій сфері, то

запевняю вас, що з кожним роком

їх буде ставати все менше.

— Чи вирішено питання про те,
куди перенесуть секонд�хенд на
Шулявці? (Запитання з мережі Fa�
cebook)

— Підприємцям було запропо�

новано декілька місць. Питання

переносу залежить від того, хто з

них захоче обрати яке місце. Ми

розуміємо, що такий варіант біз�

несу в Києві потрібен, на нього є

попит, і ми не збираємося його

прибирати. Навпаки, ми б хотіли,

щоб для нього були створені від�

повідні умови. Але під аварійним

Шулявським шляхопроводом це

неможливо зробити. Окрім цього,

організація там самого бізнесу є

незаконною. Все має бути органі�

зовано цивілізовано, у відповідно�

сті з санітарними та архітектурни�

ми вимогами.

Місто прикрасять квітами 
та фонтанами

— Київ будуватиме квартири для
дітей�сиріт. В цьому ви запевнили,
зокрема, вихованців дитячого бу�
динку сімейного типу Печерського
району. Який ще обсяг допомоги
планується таким будинкам?

— Не можна залишатись байду�

жим до гарної атмосфери в таких

сім’ях. Більш ефективної форми

виховання дітей�сиріт, на мою

думку, важко знайти. Безумовно,

потрібно розвивати такий напря�

мок роботи та всіляко підтримува�

ти будинки сімейного типу, що й

буде робити міська влада. До кін�

ця року ми хочемо забезпечити ще

6 родин автомобілями.

— Київ активно готується зустрі�
ти своє 1530�річчя. Які заходи пла�
нуються і яким буде масштаб свят�
кування?

— Святкування буде масштаб�

ним, і ми готуємося до цього дуже

серйозно. Всіх заходів буде де�

кілька сотень і по районах, і на

рівні міста. Ми хочемо, щоб це

свято запам’яталося киянам, вра�

ховуючи, що ми готуємось одно�

часно і до Євро�2012. Вже є певні

програми з будівництва та благо�

устрою. Я точно можу сказати, що

у свій день народження столиця

сподобається всім — і гостям, і

мешканцям міста. Київ буде при�

крашено квітами, фонтанами, но�

вими зеленими насадженнями і,

безумовно, великою культурною

програмою на Майдані Незалеж�

ності, на Оболонській набережній

і у багатьох інших місцях. Окрім

цього, традиційно до дня міста бу�

де виділятися житло для людей,

які стоять у чергах на нього

Підготував 
Олександр ХАРЬКО, 

“Хрещатик”

До уваги потерпілих, 
які отримують страхові виплати
у Фонді ССНВВ, інформація 
про перехід з пенсії 
по інвалідності на пенсію 
за віком 

— У разі настання страхового ви�

падку Фонд соціального страхуван�

ня від нещасних випадків на вироб�

ництві та професійних захворювань

України у встановленому законо�

давством порядку відшкодовує пра�

цівникові внаслідок ушкодження

його здоров'я щомісячну страхову

виплату та пенсію по інвалідності

внаслідок нещасного випадку на

виробництві або професійного за�

хворювання. 

3 метою соціального захисту по�

терпілих передбачено, якщо потер�

пілий замість пенсії по інвалідності

внаслідок нещасного випадку на

виробництві або професійного за�

хворювання перейшов на пенсію за

віком, то з дати переходу на інший

вид пенсії щомісячна страхова вип�

лата проводиться у розмірі, без ура�

хування суми пенсії по інвалідності. 

При цьому у разі переходу з пенсії

по інвалідності на пенсію за віком

зберігаються виплати на догляд, са�

наторно�курортне лікування, до�

даткове харчування, а також на ме�

дичні та соціальні послуги, передба�

чені висновком МСЕК. 

Управління ВД ФССНВ 
у м. Києві 

http://fsnv.kiev.ua

Православна Церква
вшановує образ 
Богоматері "Знамення"
Вели а милість Божої Ма-
тері до православно о на-
род . Підтвердження цьо-
о — вели а іль ість Її
святих і он, я і б ли явле-
ні в різні часи за різних
обставин. 21 березня вша-
нов ється один із найдав-
ніших образів Р сі, що от-
римав назв “Знамення”.

У ХIII столітті, під час татарської

навали, місто Курськ було розорене

полчищами Батия. Якось на околи�

ці міста мисливець помітив ікону,

що лежала біля коріння дерева ли�

ком до землі. Мисливець підняв її й

побачив, що зображення подібне

іконі “Знамення” Новгородської.

Одночасно з явленням цієї ікони

відбулося перше чудо. Як тільки чо�

ловік підняв святу ікону з землі, на

місці, де вона лежала, з великою си�

лою забило джерело чистої води. Це

відбулося 8 вересня 1259 року. Для

новоявленого образу Богоматері на

місці його знайдення було побудо�

вано невелику дерев’яну каплицю.

Незабаром про чудотворний об�

раз дізналися мешканці міста

Рильськ, розташованого неподалік,

й почали приходити на поклоніння

новій святині, а згодом перенесли її

в Рильськ та поставили в новому

храмі на честь Різдва Пресвятої Бо�

городиці. Але ікона, пробувши там

недовго, чудесним чином зникла й

повернулася на місце свого явлен�

ня. Жителі Рильська неодноразово

відносили її до міста, але ікона не�

збагненним чином поверталася. То�

ді всі зрозуміли, що Богоматір бла�

говолить до місця явлення Свого

образу.

Починаючи з 1618 року, щорічно

ікона “Знамення” урочисто з хрес�

ним ходом переносилася з курсько�

го Знаменського собору на місце її

явлення в Корінну пустинь, де вона

й залишалася до 12 вересня, а потім

знову урочисто поверталася до Кур�

ська.

Чудотворна ікона Божої Матері

“Знамення” Курська�Корінна пере�

бувала на руській землі до вересня

1920 року. Після того, як Червона

армія захопила Крим, значна части�

на російського суспільства, не ви�

знавши нової влади, емігрувала за

кордон. Була вивезена й свята ікона:

вона стала “Одигітрією” (та, що

вказує шлях) Руського розсіяння,

невідлучно перебуваючи з усіма

першоієрархами Руської Право�

славної Церкви за кордоном. Нині

вона перебуває в одному з храмів

Ново�Корінної пустині біля Нью�

Йорка (США). У курському Зна�

менському соборі зберігається спи�

сок чудотворного образу

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української 
Православної Церкви

Новини районів

Благовіст

У Голосіївському районі активно 
готуються до двомісячника 
з благоустрою
Учора під олов ванням олови Голосіївсь о о райо-

н Оле сандра Незнала відб лось чер ове засідання
оле ії райдержадміністрації. Серед роз лян тих пи-

тань: про поточне забезпечення життєдіяльності район , стан напов-
нення бюджет Пенсійно о фонд . Особлива ва а б ла приділена пи-
танню під отов и та проведення весняно о двомісячни а з бла о ст-
рою, озеленення та поліпшення санітарно о стан район , протя ом
я о о заплановано ремонт дорі , трот арів, зовнішньо о освітлення,
висадження понад 800 дерев та 1000 щів, ремонт фасадів б дин ів,
приб дин ових територій. КП “ШЕУ” дор чено провести обстеження та
с ласти рафі ремонт шляхів та трот арів районі, КП по триманню
зелених насаджень — ма симально швид о прибрати сміття на тери-
торії зелених зон та с верів. Та ож оловою Голосіївсь о о район на-
дано дор чення при форм ванні районно о план заходів з бла о ст-
рою зверн ти особлив ва на звернення меш анців до call-центр

У школах Деснянського району 
пройдуть “Дні інформування 
з профілактики негативних явищ”
Запроваджений Деснянсь ою РДА прое т спрямова-

но на попередження не ативних явищ ш олах райо-
н , молодіжном середовищі, а та ож на роз’яснювальн робот серед
бать ів та чнів старших ласів. Прое т передбачає під отов тренерів
для проведення ле ційно-тренін ових занять в сіх ш олах район .
О рім то о, всім бать ам б де надано відеофільм “Нар оманія. Фільм
для дорослих” та інформматеріали для роз міння ними проблеми під-
літ ової нар оманії. Перша р па тренерів, до я ої війшли лідери чнів-
сь о о самовряд вання, вже пройшла навчання за та ими темами я
тютюнопаління, нар оманія, ал о олізм, ВІЛ-інфе ція та вже с лала іс-
пит. Всі сл хачі продемонстр вали висо ий рівень володіння а диторією
та вмінням передати отримані знання ці авій формі. Надалі ще 100
добровольців після навчання а тивно пропа ватим ть здоровий спосіб
життя своїм одноліт ам. Міжнародний досвід свідчить про ефе тивність
саме та их заходів. Центр соціальних сл жб для сім’ї, дітей та молоді
Деснянсь о о район (в л. Бальза а, 16-б, тел. 515-66-00) запрош є
всіх бажаючих приєднатись до цьо о прое т

У Подільському районі пройшов
конкурс малюнків на тему: “Моя
сім’я за безпеку дорожнього руху”
У Подільсь ом районі б ло проведено он рс ма-

люн ів на тем : “Моя сім’я за безпе дорожньо о р -
х ”. Мета заход — а тивізація навчальної та виховної роботи з попе-
редження дитячо о дорожньо-транспортно о травматизм , за ріплен-
ня та розвито знань чнів з Правил дорожньо о р х , виховання ль-
т ри та прищеплення дітям стій их навичо безпечної поведін и на до-
ро ах та в лицях міста. Кращі 17 дитячих малюн ів направлені для
часті в місь ом он рсі, а переможці на ороджені рамотами
районно о правління освіти

Олександр ПОПОВ: 

"Київ буде прикрашено
квітами, фонтанами 
та новими зеленими 
насадженнями"
У про рамі “Столиця” на
теле аналі “Київ” олова
КМДА Оле сандр Попов
відповів на запитання и-
ян. Очільни міста розпо-
вів про реформ вання
апарат місь держадмі-
ністрації, перспе тиви
розвит медичної ал зі і
про плани щодо свят -
вання 1530-річно о юві-
лею Києва.

"Місто має бути
доступним для людей з

обмеженими
можливостями,

починаючи від тротуарів,
закінчуючи магазинами,
театрами, стадіонами і

станціями метро"
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №27 (1046)

СЕРЕДА,
21 березня
2012 року
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Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації)
Рішення Київської міської ради № 198/7535 від 15 березня 2012 року

Відповідно до статей 104�106 Цивільного кодексу України, статті 10 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ",
пункту 6 частини першої статті 26, статті 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів
України від 12.03.05 № 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних під�
розділів та місцевих державних адміністрацій" (зі змінами та доповненнями), враховуючи рішення Київської міської ради від
15.12.11 № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року", з метою оптимізації структури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для здійснення ним функцій органу місцевого самовря�
дування та місцевого органу виконавчої влади Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток 1
до рішення Київської міської ради

від 15 березня 2012 року № 198/7535

СТРУКТУРА
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Пункти 4 та 5 рішення Київської міської ради від 20.06.02 № 28/28
"Про утворення виконавчого органу Київської міської ради та затверджен�
ня його структури і загальної чисельності".

2. Пункт 3 рішення Київської міської ради від 18.03.04 № 72/1282 "Про
створення Головного управління правової політики виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації)".

3. Пункт 4 рішення Київської міської ради від 30.09.04 № 478/1878 "Про
створення Головного управління з питань захисту прав споживачів вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)".

4. Пункт 3 рішення Київської міської ради від 21.04.05 № 379/2954 "Про
ліквідацію Головного управління правової політики".

5. Рішення Київської міської ради від 27.10.05 № 365/3826 "Про вне�
сення змін до рішення Київради від 20.06.02 № 28/28".

6. Пункт 4 рішення Київської міської ради від 13.07.06 № 54/54 "Про ут�
ворення Головного управління внутрішнього фінансового контролю та
аудиту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмініс�
трації)".

7. Рішення Київської міської ради від 28.09.06 № 6/63 "Про внесення
змін до рішення Київради від 20.06.02 № 28/28 "Про утворення виконав�
чого органу Київської міської ради та затвердження його структури і за�
гальної чисельності".

8. Пункт 5 рішення Київської міської ради від 28.09.06 № 7/64 "Про
створення Головного управління з питань реклами виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації)".

9. Пункт 3 рішення Київської міської ради від 26.04.07 № 458/1119
"Про створення Головного управління капітального будівництва міста Ки�
єва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції)".

10. Пункт 2 рішення Київської міської ради від 24.05.07 № 721/1382
"Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації)".

11. Пункти 5 та 6 рішення Київської міської ради від 26.06.07
№ 917/1578 "Про утворення Головного управління у справах національно�
стей та релігій виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації)".

12. Пункт 5 рішення Київської міської ради від 25.10.07 № 1078/3911
"Про питання діяльності Головного управління соціального захисту населен�
ня виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)".

13. Пункт З рішення Київської міської ради від 8.11.07 № 1162/3995
"Про питання діяльності Служби у справах дітей виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

14. Рішення Київської міської ради від 20.12.07 № 1495/4328 "Про вне�
сення змін до рішення Київради від 20.06.02 № 28/28 "Про утворення ви�
конавчого органу Київської міської ради та затвердження його структури і
загальної чисельності".

15. Пункт 82 рішення Київської міської ради від 17.01.08 № 3/4475
"Про бюджет міста Києва на 2008 рік".

16. Пункт 3 рішення Київської міської ради від 18.12.08 № 854/854
"Про створення Головного управління з питань підготовки та проведення
в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)".

17. Рішення Київської міської ради від 19.02.09 № 50/1105 "Про вне�
сення змін до рішення Київради від 20.06.02 № 28/28 "Про утворення ви�
конавчого органу Київської міської ради та затвердження його структури і
загальної чисельності".

18. Рішення Київської міської ради від 19.02.09 № 51/1106 "Про вне�
сення змін до рішення Київради від 18.12.08 № 854/854 "Про створення
Головного управління з питань підготовки та проведення в Україні фіналь�
ної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації)".

19. Пункт 5 рішення Київської міської ради від 19.02.09 № 53/1108
"Про реорганізацію управління охорони навколишнього природного сере�
довища виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації) в Головне управління екології та охорони природних ресурсів
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)".

20. Абзац 3 пункту 52 рішення Київської міської ради від 06.03.09
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

21. Рішення Київської міської ради від 27.11.09 № 880/2949 "Про вне�
сення змін до рішення Київради від 20.06.02 № 28/28 "Про утворення ви�
конавчого органу Київської міської ради та затвердження його структури і
загальної чисельності".

22. Пункт 4 рішення Київської міської ради від 27.11.09 № 882/2951
"Про створення управління з охорони, утримання та експлуатації внутріш�
ніх водойм м. Києва і земель водного фонду виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

23. Пункт 6 рішення Київської міської ради від 27.05.10 № 805/4243
"Про оптимізацію структури виконавчого органу Київради (Київської місь�
кої державної адміністрації)".

24. Пункт 4 рішення Київської міської ради від 14.10.10 № 99/4911
"Про перейменування Головного управління містобудування, архітектури
та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)".

25. Підпункт 1.2 пункту 1 рішення Київської міської ради від 28.11.10
№ 181/4993 "Про внесення змін до рішення Київради від 27.05.10
№ 805/4243".

26. Підпункт 1.2 пункту 1 рішення Київської міської ради від 23.12.10
№ 419/5231 "Про внесення змін до рішень Київради від 27.05.10
№ 805/4243 та від 08.07.10 № 992/4430".

27. Пункт 3 рішення Київської міської ради від 23.06.11 № 260/5647
"Про реорганізацію Головного управління цінової політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додаток 2
до рішення Київської міської ради

від 15 березня 2012 року № 198/7535

Перелік рішень Київської міської ради, які визнаються такими, що втратили чинність

1. Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2. Департамент економіки та інвестицій
3. Департамент соціальної політики
4. Департамент промисловості та розвитку підприємництва
5. Департамент транспортної інфраструктури
6. Департамент фінансів
7. Департамент містобудування та архітектури
8. Департамент будівництва та житлового забезпечення
9. Департамент земельних ресурсів
10. Департамент житлово�комунальної інфраструктури
11. Департамент суспільних комунікацій
12. Департамент культури
13. Департамент охорони здоров’я
14. Департамент комунальної власності м. Києва
15. Департамент освіти і науки, молоді та спорту
16. Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища
17. Головне управління з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (функціонує до 1 серп�

ня 2012 року);
18. Управління охорони культурної спадщини
19. Державний архів м. Києваа
20. Служба у справах дітей

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

1. Реорганізувати:
1.1. Головне управління з питань захисту прав споживачів виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
та Управління цінової політики виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) шляхом приєднання до Голов�
ного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації);

1.2. Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) шляхом приєднання до Головного управління праці та соціаль�
ного захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації);

1.3. Головне управління з питань регуляторної політики та підприємниц�
тва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового об�
слуговування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) шляхом приєднання до Головного управлін�
ня промислової, науково�технічної та інноваційної політики виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

1.4. Головне управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) шляхом приєднання до Головного фінансового управління виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

1.5. Головне управління капітального будівництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом
приєднання до Головного управління житлового забезпеченняа виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

1.6. Головне управління житлового господарстваа виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне
управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) та Управління ритуальних послуг виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом приєднання до
Головного управління комунального господарстваа виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

1.7. Головне управління з питань реклами виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Управління пре�
си та інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) шляхом приєднання до Головного управління з
питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

1.8. Управління у справах національностей та релігій виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) шля�
хом приєднання до Головного управління культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

1.9. Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
шляхом приєднання до Головного управління освіти і науки виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

1.10. Головне управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Головне управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
та відділ з питань охорони праці виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) шляхом приєднання до Го�
ловного управління контролю за благоустроєм виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

1.11. Управління справами виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) шляхом приєднання до Апара�
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).

2. Перейменувати:
2.1. Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у Депар�
тамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);

2.2. Головне управління праці та соціального захисту населення вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) у Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації);

2.3. Головне управління промислової, науково�технічної та інноваційної
політикиа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) у Департамент промисловості та розвитку під�
приємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації);

2.4. Головне управління транспорту та зв’язку виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у Департа�
мент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації);

2.5. Головне фінансове управління виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) у Департамент фінан�
сів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);

2.6. Головне управління містобудування та архітектури виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації);

2.7. Головне управління житлового забезпечення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у Депар�
тамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

2.8. Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у Департа�
мент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації);

2.9. Головне управління комунального господарстваа виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у
Департамент житлово�комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

2.10. Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з
громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) у Департамент суспільних комунікацій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації);

2.11. Головне управління культури виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) у Департамент культу�
ри виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);

2.12. Головне управління охорони здоров’я виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у Департа�
мент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації);

2.13. Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у
Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

2.14. Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) у Департамент ос�
віти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);

2.15. Головне управління екології та охорони природних ресурсів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) у Департамент міського благоустрою та збереження природно�
го середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації);

2.16. Головне управління охорони культурної спадщини виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Ліквідувати:
3.1. Інспекцію державного технічного нагляду виконавчого органу Ки�

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації;
4. Встановити, що вказані у пункті 1 цього рішення структурні підроз�

діли виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) є правонаступниками майна, всіх прав та обов’язків ре�
організованих відповідних Головних управлінь, управлінь та відділів.

5. Затвердити структуру виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) згідно з додатком 1.

6. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Київської міської ра�
ди за переліком згідно з додатком 2.

7. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адмініс�
трації):

7.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо ліквідації, реоргані�
зації та перейменування структурних підрозділів виконавчого органу Київ�
ради (Київської міської державної адміністрації), зазначених у пунктах 1 —
3 цього рішення.

7.2. Утворити комісії з ліквідації, реорганізації припинених юридичних
осіб відповідно до пунктів 1, 3 цього рішення.

7.3. Затвердити ліквідаційні баланси та передавальні акти у встановле�
ному порядку.

7.4. Затвердити примірну структуру районних в місті Києві державних
адміністрацій.

7.5. Привести свої нормативно�правові акти у відповідність із цим рі�
шенням.

8. Головам районних в місті Києві державних адміністрацій привести
структуру райдержадміністрацій у відповідність до примірної структури
районних в місті Києві державних адміністрацій, затвердженої виконавчим
органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

9. Київському міському голові затвердити граничну чисельність струк�
турних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), чисельність управлінь, відділів, секторів
та інших підрозділів у складі апарату та інших структурних підрозділів ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) та їх штатні розписи після погодження з Головним фінансовим
управлінням (Департаментом фінансів) виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

10. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради
"Хрещатик".

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв’язків та інформаційної політики та постійну комісію Київради з
питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

Київський міський голова Л. Черновецький

№
п/п

Назва об'єктів Межі виконання робіт Один.
вимі�
ру

Обся�
ги ро�
біт в
нату�
раль�
ному
виразі

Орієнтовна
вартість
робіт,
всього, 
тис. грн

Міський
бюджет
КФК
100203

Міський
бюджет
КФК
170703

Держав�
ний
бюджет
КФК
170703

КП "КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ":

1 Ліквідація ям�
ковості � поточ�
ний (дрібний)
ремонт

мостів та шляхопроводів тис. м2 14,837 2091,48181 752,68222 1338,79959 0,00000

2 Поточний
ремонт

мостів та шляхопроводів тис. м2 27,35 13870,54432 8505,68395 661,20041 0,00000

2.1 Ліквідація
місць концен�
трації ДНІ Над�
дніпрянського
шосе в межах
транспортної
розв'язки На�
водницького
шляхопроводу

в межах транспортної розв’язки
Наводницького шляхопроводу на
Наддніпрянському та Набережному
шосе

тис. м2 1,19 701,53145 42,61256 658,91889 0,00000

2.2 Ремонт
мостового
полотна на
залізобетонних
прогонових
будовах
Південного
мостового
переходу
через р.
Дніпро

шляхопровід на перетині вул. Кік�
відзе з залізничної станції "Київ�
Московський", тр. розв. ч�з Над�
дніпрянське шосе на Південному
мостовому переході. Естакада з'їзду
№ 4 (Південний мостовий перехід�
міст ім. Є.О.Патона), тр. розв. ч�з
Наддніпрянське шосе на Півден�
ному мостовому переході. Естакада
з'їзду № 2 (Південний мостовий
перехід� міст ім. Є.О.Патона),
тр.розв. ч�з Наддніпрянське шосе на
Південному мостовому переході.
Естакада з'їзду № 1 з'їзду № 2 (міст
ім. Є.О.Патона�Південний мостовий
перехід), тр. розв. ч�з
Наддніпрянське шосе на
Південному мостовому переході.
Естакада зїзду № 3 (с.Корчувате�
Південний мостовий перехід).

тис. м2 14,87 8102,90452 6429,86960 2,28152 1670,75340

Продовження додатку до рішення Київської міської ради від 1 грудня 2011 року № 726/6962. 
Початок у № 26 (1045) за вівторок, 20 березня 2012 року

Відповідно до нормативу на проведення поточного ремонту щорічно необхідно виконувати 1355 тис. м2 ремонту покриттів, а фактично виконувало�
ся від 12% в 1997 році до 45,8% в 2005 році.

І тільки вперше в 2006 році було профінансовано і виконано 986 тис. м2 поточного ремонту покриттів, що склало 71% від нормативу, та 1085,4 тис.
м2 в 2008 році, що склало 80 % від нормативу.

У 2010 році профінансовано і виконано поточний ремонт 457,96 тис. м2, що становить 33,8% від нормативу.
У 2011 році згідно з планом робіт з поточного (середнього, дрібного) ремонту покриттів об'єктів вулично�шляхової мережі міста по КП ШЕУ районів,

КП "Київавтошляхміст" і КП ШЕУ "Магістраль" передбачено фінансування в розмірі 112285,4 тис. грн, які пропонується використати таким чином:
а) забезпечення безбар'єрного середовища (заниження бортових каменів у районах переходів) —1462 одиниці на суму 3650,1927,0 тис. грн.
Програма "Безбар'єрне середовище" адресно розробляється і затверджується разом з відділом соціального захисту населення при районних в 

м. Києві держадміністраціях.
б) ремонт покриття із заміною гідроізоляції, ремонт конструкцій на мостах та шляхопроводах —13169,01 тис. грн.
в) влаштування тонкошарових покриттів типу "Мультимак"�14531,787 тис. грн.
г) поточний ремонт асфальтобетонних покриттів — 64064,8803 грн із них:
поточний ремонт — 20366,5803 грн, дрібний поточний — 43698,3 тис. грн.
д) ремонт шляхових покриттів зони 1,5 км пішохідної доступності до НСК "Олімпійський" в рамках підготовки до ЄВРО�2012 — 13698,5 тис. грн.
є) інші витрати (технічний нагляд, вартість проведення експертизи кошторисної документації) — 3171,03 тис. грн.
Початок робіт з поточного ремонту — березень 2011 року, закінчення — грудень 2011 року.
У березні — квітні 2011 року не планується виконання робіт з поточного (середнього) ремонту, так як усі сили будуть направлені на ліквідацію ямко�

вості.
Прогноз результатів виконання Комплексного плану
Виконання Комплексного плану дасть змогу забезпечити:
— поліпшення транспортно�експлуатаційного стану автомобільних доріг, приведення його у відповідність до вимог нормативних документів, підтри�

мання належної дорожньої інфраструктури;
— зменшення кількості дорожньо�транспортних пригод;
— збільшення обсягів дорожніх робіт;
— підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
Реалізація Комплексного плану створить комфортні умови транспортного обслуговування учасників дорожнього руху та пасажирів, забезпечить без�

перешкодний рух транспорту, створить належні умови організації руху автомобільного транспорту, надасть змогу забезпечити надійну і безпечну екс�
плуатацію інженерних споруд м. Києва, що в свою чергу сприятиме підвищенню їх пропускної спроможності та вантажопідйомності, підвищенню умов
безпеки дорожнього руху.

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Додаток 1
до Комплексного плану робіт з ремонту вулиць та доріг м. Києва на 2011 рік

ПЛАН
робіт з поточного (середнього, дрібного) ремонту вулиць та доріг м. Києва 

по комунальній корпорації "Київавтодор" на 2011 рік
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Продовження у наступному номері

2.3 Ремонт мостового
полотна на металевих
прогонових будовах
Південного мостового
переходу через р. Дніпро

Південний мостовий
перехід (верхова та
низова сторона)

тис. м2 11,29 5066,10835 2033,20179 0,00000 3032,90656

3 Поточний ремонт та
заливка тріщин

в межах балансових
об'єктів:

мп 2000,0
0

99,99461 99,99461 0,00000 0,00000

ВСЬОГО: тис. м2 42,19 16062,02074 9358,36078 2000,00000 4703,65996

СЕРЕДНІЙ РЕМОНТ ВУЛИЦЬ В РАМКАХ ПІДГОТОВКИ ДО ЄВРО�2012:

1 Наддніпрянське
шосе

влаштування
тонкошарового покриття від
проспекту Науки до зупинки
"Будіндустрія"

тис. м2 121,80 8531,96200 1099,18000 0,00000 7432,78200

ВСЬОГО: тис. м2 121,80 8531,96200 1099,18000 0,00000 7432,78200

2 Одеська площа в межах Одеської площі тис. м2 18,41 2984,21520 359,04475 0,00000 2625,17045

ВСЬОГО: тис. м2 18,41 2984,21520 359,04475 0,00000 2625,17045

3 Бульвар Дружби
Народів

від Печерського
шляхопроводу до площі
Великої Вітчизняної війни

тис. м2 23,80 4391,02200 910,66623 0,00000 3480,35577

ВСЬОГО: тис. м2 23,80 4391,02200 910,66623 0,00000 3480,35577

4 Вул. Артема по всій довжині тис. м2 35,60 5990,42600 0,00000 0,00000 5990,42600

ВСЬОГО: тис. м2 35,60 5990,42600 0,00000 0,00000 5990,42600

5 Проспект Юрія
Гагаріна

влаштування
тонкошарового покриття по
всій довжині

тис. м2 41,50 3799,82700 27,40300 0,00000 3772,42400

ВСЬОГО: тис. м2 41,50 3799,82700 27,40300 0,00000 3772,42400

6 Вул. Довженка влаштування
тонкошарового покриття по
всій довжині

тис. м2 21,00 2199,99800 12,99000 0,00000 2187,00800

ВСЬОГО: тис. м2 21,00 2199,99800 12,99000 0,00000 2187,00800

Всього по розділу 27897,45020 2409,28398 25488,16622

Ремонт покриттів зони 1,5 км пішохідної доступності до НСК "Олімпійський" в межах Печерського району:

1 Вул. Басейна від пл. Бессарабської до
бульв. Лесі Українки

тис. м2 19,0 3066,03895 3066,03895 0,00000 0,00000

2 Вул. Щорса вибірково від вул.
Червоноармійської до вул.
Задніпровського

тис. м2 15,9 2885,86772 170,76752 0,00000 2715,10020

3 Вул. Лабораторна від вул. Червоноармійської
до вул. А.Барбюса

тис. м2 2,2 479,89440 129,8944 0,00000 350,00000

4 вул. Рогнідинська від вул. Червоноармійської
до вул. Ш.Руставелі

тис. м2 2,9 502,15723 0,00000 502,15723

5 Вул. А.Барбюса від  вул. Димитрова до вул.
Щорса

тис. м2 6,2 1214,78021 0,00000 1214,78021

6 Вул.
Предславинська

від вул. Федорова до вул.
Ковпака

тис. м2 9,8 1834,75171 74,75171 0,00000 1760,00000

7 Вул. Федорова від вул. Червоноармійської
до вул. А.Барбюса

тис. м2 5,2 713,75368 0,00000 713,75368

8 Вул. Димитрова від вул. Червоноармійської
до вул. А.Барбюса

тис. м2 0,54 152,13529 62,13529 0,00000 90,00000

9 Провулок
Лабораторний

від вул. Літньої до вул.
А.Барбюса

тис. м2 2,3 561,52706 41,52706 0,00000 520,00000

10 Перехрестя вул.
Еспланадної та
вул.
Саксаганського

територія біля кас
службового в'їзду до
Палацу спорту

тис. м2 2,9 1220,73255 1196,03255 0,00000 24,70000

ВСЬОГО: тис. м2 66,94 12631,63880 4741,14748 0,00000 7890,49132

ГОЛОСІЇВСЬКИИ РАЙОН:

1 Ліквідація
ямковості �
поточний
(дрібний) ремонт

в межах балансових об'єктів тис. м2 24,931 4030,20000 3428,25107 601,94893 0,00000

2. Поточний ремонт в межах балансових об'єктів тис. м2 12,2 1359,70000 0,01163 1359,69585 0,00000

2.1. Магістральні
вулиці
загальноміського
значення

тис. м2 1,818 195,16512 0,00074 195,16438 0,00000

1 просп. 40�річчя
Жовтня

від пл. Голосіївської до вул.
Ужгородської

тис. м2 0,846 91,00000 0,00074 90,99926 0,00000

2 пл.
Дзержинського

виїзд на пл. Московську тис. м2 0,972 104,16512 0,00000 104,16512 0,00000

2.2. Магістральні
вулиці районного
значення

тис. м2 3,793 405,75489 0,00000 405,75489 0,00000

1 вул. Конєва від просп. Глушкова до вул.
Якубовського

тис. м2 2,004 213,79883 0,00000 213,79883 0,00000

2 вул. Трутенка по всій довжині тис. м2 0,219 22,42411 0,00000 22,42411 0,00000

3 вул. Вільямса по всій довжині тис. м2 0,802 82,18533 0,00000 82,18533 0,00000

4 вул.
Якубовського

ріг вул. Вільямса�
розворотне кільце
тролейбуса № 11

тис. м2 0,768 87,34662 0,00000 87,34662 0,00000

2.3. Вулиці та дороги
місцевого
значення

тис. м2 6,589 758,78747 0,01089 758,77658 0,00000

1 вул. Китаївська по всій довжині тис. м2 0,302 37,20654 0,00000 37,20654 0,00000

2 вул. Ломоносова від вул. Васильківської до
буд. № 36

тис. м2 0,2 27,20347 0,00000 27,20347 0,00000

3 пров. Смольний від вул. Ломоносова до буд.
№ 33 по вул. Васильківській

тис. м2 0,994 131,97415 0,00000 131,97415 0,00000

4 вул. Червоно�
прапорна

від просп. Науки до вул.
Заболотного

тис. м2 0,295 41,03254 0,00000 41,03254 0,00000

5 вул. Ягідна по всій довжині тис. м2 4,412 477,20000 0,01089 477,18911 0,00000

6 з'їзд і заїзд з вул.
Саперно�
Слобідської
(МБР) на
транспортну
розв’язку на вул.
Кіквідзе

виїзд на транспортну
розвозку

тис. м2 0,386 44,17077 0,00000 44,17077 0,00000

3 Ремонт покриттів
зони 1,5 км
пішохідної
доступності до
НСК
"Олімпійський":

тис. м2 4,9 794,80000 594,80000 0,00000 200,00000

1 вул. Уль'янових від вул. Горького до вул.
Червоноармійської

тис. м2 1,062 256,40000 56,40000 0,00000 200,00000

2 вул. Федорова від вул. Боженка до вул.
Червоноармійської

тис. м2 2,6 351,60000 351,60000 0,00000 0,00000

3 вул. Димитрова від вул. Боженка до вул.
Червоноармійської

тис. м2 1,238 186,80000 186,80000 0,00000 0,00000

4 Облаштування
наземних пішо�
хідних переходів
заниженим бор�
товим каменем

відповідно до
затвердженого переліку

од. 245 611,40000 573,03730 38,35522 0,00000

ВСЬОГО: м2 42,031 6796,10000 4596,10000 2000,00000 200,00000

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН:

1 Ліквідація
ямковості �
поточний
(дрібний) ремонт

в межах балансових об'єктів тис. м2 15,896 2661,12000 1542,73073 1118,38927 0,00000

2. Поточний ремонт в межах балансових об'єктів тис. м2 9,8 1458,83600 597,21760 861,61840 0,00000

2.1. Магістральні
вулиці
загальноміського
значення

1458,83600 597,21760 861,61840 0,00000

1 Транспортна
розв'язка
"Осокорки" � з'їзд
з проспекту
Бажана

від Дніпровської
набережної до Південного
мостового переходу (в обох
напрямках)

тис. м2 3,058 607,83684 385,21760 222,61924 0,00000

2 Харківська
площа

тис. м2 1,5 212,00000 212,00000 0,00000 0,00000

3 вул. Княжий
Затон

від буд. № 7 на вул. Княжий
Затон до проспекту
Григоренка

тис. м2 5,242 638,99916 0,00000 638,99916 0,00000

3 Облаштування
наземних пішо�
хідних переходів
заниженим бор�
товим каменем

відповідно до
затвердженого переліку

од. 208 519,92400 499,93167 19,99233 0,00000

ВСЬОГО: тис. м2 25,696 4639,88000 2639,88000 2000,00000 0,00000

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН

1 Ліквідація
ямковості �
поточний
(дрібний) ремонт

в межах балансових об'єктів тис. м2 14,38 2394,30160 1082,19160 1312,11000 0,00000

2 Поточний ремонт в межах балансових об'єктів тис. м2 8,80 1290,35160 612,47160 677,88000 0,00000

Вулиці
магістрального
значення

тис. м2 4,845 773,20000 566,20000 207,00000 0,00000

2.1 проспект
Генерала Ватутіна

від вул. Драйзера до
Керченської площі

тис. м2 1,845 293,20000 86,20000 207,00000 0,00000

2.2 вул.
Братиславська

від просп. Ватутіна до вул. тис. м2 1,5 240,00000 240,00000 0,00000 0,00000

2.3 вул. Червоно�
гвардійська

вул. Попудренка до вул.
Червоноткацької

тис. м2 1,5 240,00000 240,00000 0,00000 0,00000

Вулиці районного
начення

тис. м2 2,5 356,95160 46,27160 310,68000 0,00000

2.4 вул. Пухівська від штрафного майданчика
до межі району

тис. м2 1,2 166,60160 1,48160 165,12000 0,00000

2.5 вул. Радистів від вул. Путивльської до
розворотного кільця

тис. м2 1,3 190,35000 44,79000 145,56000 0,00000

Вулиці місцевого
значення

тис. м2 1,45 160,20000 0,00000 160,20000 0,00000

2.6 вул. Братиславська від вул. Курчатова до просп.
Лісового

тис. м2 0,7 80,20000 0,00000 80,20000 0,00000

2.7 вул. Магнітогорська від вул. Червоноткацької до
заводу "Хімволокно"

тис. м2 0,75 80,00000 0,00000 80,00000 0,00000

3 Облаштування
наземних пішо�
хідних переходів
заниженим
бортовим каменем

відповідно до
затвердженого переліку

од. 111 277,53120 267,52120 10,01000 0,00000

Всього: тис. м2 23,18 3962,18440 1962,18440 2000,00000 0,00000

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН

1 Ліквідація ямковості
�поточний
(дрібний) ремонт

в межах балансових об'єктів тис. м2 17,8 2556,90000 590,81513 1966,08487 0,00000

2 Поточний ремонт,
всього

в межах балансових об'єктів тис. м2 9,5 1385,10000 1385,10000 0,00000 0,00000

2.1. Броварський
проспект

Лівобережна площа �
м.Бровари

тис. м2 8,5 1235,10000 1235,10000 0,00000 0,00000

2.2
.

Дніпровська
набережна

вул. Серафимовича � вул.
Березняківська

тис. м2 1 150,00000 150,00000 0,00000 0,00000

3 Облаштування
наземних пішо�
хідних переходів
заниженим
бортовим каменем

відповідно до
затвердженого переліку

од. 49 122,50000 122,50000 0,00000 0,00000

ВСЬОГО: тис. м2 27,3 4064,50000 2098,41513 1966,08487 0,00000

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН

1 Ліквідація ямковості
�поточний
(дрібний) ремонт

в межах балансових об'єктів тис. м2 22,893 3002,86985 1294,06760 1708,80225 0,00000

2. Поточний ремонт в межах балансових об'єктів тис. м2 11,60 1698,74215 1407,54500 291,19715 0,00000

2.1 вул. Прирічна від проспекту Г.Сталінграду
до Оболонської набережної

тис. м2 3,162 505,90000 505,90000 0,00000 0,00000

2.2 Під'їздна дорога до
шпиталю "Лісова
поляна"

від вул. Лісної до санаторію
"Лісова поляна"

тис. м2 3,428 549,24200 549,24200 0,00000 0,00000

2.3 вул. Автозаводська від вул. Івашкевича до вул.
Попова

тис. м2 5,010 643,60015 352,40300 291,19715 0,00000

3 Облаштування
наземних пішо�
хідних переходів
заниженим
бортовим каменем

відповідно до
затвердженого переліку

од. 125,0 312,49700 312,49700 0,00000 0,00000

4 Поточний ремонт та
заливка тріщин

в межах балансових об'єктів пм 2000,0 99,32500 99,32500 0,00000 0,00000

ВСЬОГО: тис. м2 34,493 5113,43400 3113,43460 1999,99940 0,00000

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН

1 Ліквідація ямковості
�поточний
(дрібний) ремонт

в межах балансових об'єктів тис. м2 19,821 2732,07140 1232,09827 1499,97313 0,00000

2. Поточний ремонт в межах балансових об'єктів тис. м2 10 1466,77385 996,70171 470,07214 0,00000

2.1 Кловський узвіз від вул. Гусовського до вул.
Мечникова

тис. м2 2,8 454,70830 0,00000 454,70830 0,00000

2.2 Вул. Ковпака від вул. Червоноармійської
до Саперного поля

тис. м2 4,6 674,72800 659,36416 15,36384 0,00000

2.3 вул. Грушевського від вул. Шовковичної до
вул. Московської

тис. м2 2,6 337,33755 337,33755 0,00000 0,00000

3 Облаштування
наземних пішо�
хідних переходів
заниженим
бортовим каменем

відповідно до
затвердженого переліку

од. 118 294,48670 264,53197 29,95473 0,00000

ВСЬОГО: тис. м2 29,821 4493,33195 2493,33195 2000,00000 0,00000

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

1 Ліквідація ямковості
�поточний
(дрібний) ремонт

в межах балансових об'єктів тис. м2 20,924 2838,27936 1889,94600 948,33336 0,00000

2 Поточний ремонт в межах балансових об'єктів тис. м2 9,4 1091,78122 163,04900 928,73222 0,00000

2.1 вул. Фрунзе від пров. Цукрового до
Подільського узвозу

тис. м2 9,4 1091,78122 163,04900 928,73222 0,00000

3 Облаштування
наземних пішо�
хідних переходів
заниженим
бортовим каменем

відповідно до
затвердженого переліку

од. 59 144,78042 21,84600 122,93442 0,00000

ВСЬОГО: тис. м2 30,324 4074,84100 2074,84100 2000,00000 0,00000

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН

1 Ліквідація ямковості
�поточний
(дрібний) ремонт

в межах балансових об'єктів тис. м2 25,75 3338,30000 1649,25799 1689,04201 0,00000

2. Поточний ремонт в межах балансових об'єктів тис. м2 12,40 1797,00000 1486,04201 310,95799 0,00000

2.1 вул. Стеценка від Гостомельської площі до
вул. Туполєва

тис. м2 2,60 400,30000 400,30000 0,00000 0,00000

2.2 Кільцева дорога від вул. Зодчих № 26 до вул.
Мельниченка; від вул.
Котельникова до ПП
Борщагівки; від просп. Леся
Курбаса до повороту на м.
Вишневе

тис. м2 7,11 1025,50000 1025,50000 0,00000 0,00000

2.3 вул. Степанченка
(Службова)

від вул. Крижанівського до
вул. Робітничої

тис. м2 2,69 371,20000 60,24201 310,95799 0,00000

4 Облаштування
наземних пішо�
хідних переходів
заниженим
бортовим каменем

відповідно до
затвердженого переліку

од. 128 320,00000 320,00000 0,00000 0,00000

тис. м2 38,150 5455,30000 3455,30000 2000,00000 0,00000

СОЛОМ'ЯНСЬКИИ РАЙОН:

1 Ліквідація ямковості
�поточний
(дрібний) ремонт

в межах балансових об'єктів тис. м2 25,555 3686,11300 2633,91716 1052,19584 0,00000

2 Поточний ремонт в межах балансових об'єктів тис. м2 13,4 1714,75301 1096,83856 617,91445 0,00000

2.1 вул. Гетьмана шляхопровід просп.
Перемоги�вул. Гетьмана до
шляхопроводу на вул.
Борщагівська�Гетьмана

тис. м2 8,5 1096,83856 1096,83856 0,00000 0,00000

2.2 вул. Народного
Ополчення

пл. Севастопольська�вул.
Медова

тис. м2 1,8 207,99792 0,00000 207,99792 0,00000

2.3 вул. Механізаторів вул. Солом'янська � вул.
Кавказька

тис. м2 1,1 129,99860 0,00000 129,99860 0,00000

2.4 вул. Героїв
Севастополя

вул. Новопольова � просп.
Комарова

тис. м2 2,0 279,91793 0,00000 279,91793 0,00000

3 Поточний ремонт та
заливка тріщин

в межах балансових об'єктів п.м 3062 153,05700 153,05700 0,00000 0,00000

4 Облаштування
наземних пішо�
хідних переходів
заниженим
бортовим каменем

відповідно до
затвердженого переліку

од. 191 476,42400 146,53431 329,88969 0,00000

ВСЬОГО: тис. м2 38,955 6030,34701 4030,34703 1999,99998 0,00000

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

1 Ліквідація ямковості
�поточний
(дрібний) ремонт

в межах балансових об'єктів тис. м2 21,918 3640,60000 1834,05995 1806,54005 0,00000

2 Поточний ремонт в межах балансових об'єктів тис. м2 13,6 2013,89995 1705,90000 307,99995 0,00000

1 вул. Мельникова від вул. Мурашка до вул.
Артема

тис. м2 8,683 1397,96000 1397,96000 0,00000 0,00000

2 Інтернаціональна
площа

на всьому протязі тис. м2 2,917 307,99995 0,00000 307,99995 0,00000

3 вул. О.Теліги на всьому протязі тис. м2 2 307,94000 307,94000 0,00000 0,00000

3 Облаштування
наземних
пішохідних
переходів
заниженим
бортовим каменем

відповідно до
затвердженого переліку

од. 228 569,10000 . 569,10000 0,00000 0,00000

4 Ремонт покриттів
зони 1,5 км
пішохідної
доступності до НСК
"Олімпійський":

тис. м2 2,5 542,10000 0,00000 39,46000 502,64000

1 вул. Терещенківська від вул. Льва Толстого до
бульв. Тараса Шевченка

тис. м2 0,15 24,26000 0,00000 24,26000 0,00000

2 вул. Пушкінська на всьому протязі тис. м2 0,1 15,20000 0,00000 15,20000 0,00000

3 бульв. Тараса
Шевченка

від вул. Терещенківської до
Бессарабської площі

тис. м2 2,25 502,64000 0,00000 0,00000 502,64000

ВСЬОГО: тис. м2 38,018 6765,69995 4109,05995 2154,00000 502,64000
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Кензо Такада привіз у Київ живопис
В галереї М17 відкрився його проект “NO”, 
присвячений японському театру
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Всесвітньо відомий дизай-
нер Кензо Та ада предста-
вив столиці персональн
вистав , що с ладається
з 16 артин та а варелей,
об’єднаних в серію під на-
звою “NO”. Натхненням
для робіт вист пив елітар-
ний японсь ий театр XIV
століття “Но”, а зображені
на них чолові и з облич-
чям само о автора та жін-
и європейсь о о тип в
яс равом вбранні.

У 1999 році Кензо Такада відійшов

від дизайнерської справи та залишив

Дім моди Kenzo, проте не зміг жити

без творчості. Натхнення, яке він чер"

пав у численних подорожах, та бажан"

ня розкрити світу Японію, вилилося у

нове заняття “паризького японця” —

живопис. “Я завжди любив живопис,

особливо японський, а також імпре"

сіонізм та постімпресіонізм, напри"

клад Матісса, коли експресія почуттів

передається саме через кольори”, —

розповідає Кензо Такада.

Перша колекція картин демонстру"

валась у Парижі та була присвячена

кімоно, яке дозволяє, за словами

Кензо Такада, прочитати історію

Японії. Виставка, яка відкрилася вчо"

ра в Києві, а перед цим, в кінці мину"

лого року, показана у Москві, відси"

лає глядачів до естетики давнього те"

атру “Но”, який існує в Японії з XIV

століття. Цікаво, що на початку кар’"

єри дизайнера називали “кутюр’є від

театру Кабукі”, народного та попу"

лярного театру, а зараз він обіграв ес"

тетику елітарного театру “Но”. Театр

“Но” зберігає зв’язок з ритуалами, ду"

же скупий на декорації (зазвичай при"

сутня лише сосна, яка символізує

зв’язок між світом людей та світом ду"

хів) та жести, кожен з яких має своє

значення, використовує танці та спі"

ви. “Для мене театр “Но” довгі роки

залишався таємницею, і кожен раз

був наче подорож із складним пізнан"

ням. Його вистави занурюють у світ,

який існує поза реальністю, у світ ко"

дів та символів. Як людину, пов’язану

з модою, мене в першу чергу цікавили

костюми і мої роботи — це діалог з ес"

тетикою театру”.

Унікальними атрибутами цього

театру є маски, які покликані пере"

давати емоції та еволюцію героїв, та

кімоно, ткані золотом та вишиті

шовком, що зберігаються по кілька

сотень років. На картинах та аква"

релях Кензо Такада, представлених

у Києві, зображені чоловіки та жін"

ки у різноманітних кімоно, костю"

мах та сукнях, з масками та без.

При цьому у всіх чоловіків обличчя

самого майстра, яке він змальову"

вав з власних фотографій, а у жі"

нок — європейське обличчя. Як зі"

знався Кензо Такада, він не знай"

шов натхнення в обличчях япон"

ських жінок, а його музою стала

модель, до речі, дівчина з Києва.

Серед картин є й автопортрет Кен"

зо Такада, що для японського ху"

дожника — справжня революція.

Також на виставці демонструється

відео однієї з вистав театру “Но”, а

за допомогою сучасних гаджетів

відвідувачі мають змогу сфотогра"

фуватися на фоні картин та одразу

викласти знімки у соціальній мере"

жі. Виставка триватиме до 25 берез"

ня в Центрі сучасного мистецтва

М17 (вул. Горького, 102"104)

Засновни бренд Kenzo, а нині х дожни Кензо Та ада вперше по азав Києві свої артини
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Головне правління ом нальної власності м. Києва ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) повідомляє про продаж на а ціоні об'є та

приватизації — нежилих приміщень за альною площею 107,60 в.м
на в л. Шов овичній, 3, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 107,60 в.м.

Адреса: 01021, м. Київ, в л. Шов овична, 3, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство по триманню та е спл атації житлово о фонд

"Лип ижитлосервіс".

Відомості про об'є т приватизації:

Нежилі приміщення з № 1 по № 14 ( р пи приміщень № 30) площею 107,60 в.м.

Ціна об'є та без ПДВ 740 000 (сімсот соро тисяч) ривень.

ПДВ — 148 000 (сто соро вісім тисяч) ривень.

Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 888 000 (вісімсот вісімдесят вісім тисяч) ривень.

С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ — 88 800 (вісімдесят

вісім тисяч вісімсот) ривень.

Об'є т приватизації в лючений до Державно о реєстр нер хомих пам'ято У раїни я пам'ят а

архіте т ри та містоб д вання місцево о значення, охоронний № 502-Кв (на аз Міністерства

льт ри і т ризм У раїни від 15.04.2008 № 424/1/16-05).

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.

2. Всі витрати пов'язані з ладанням до овор півлі — продаж об'є т приватизації, йо о

нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :

3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь Товарної біржі

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

встановлюється біржею;

3.2. до ладання до овор півлі — продаж ласти з Головним правлінням охорони

льт рної спадщини Київсь ої місь ої державної адміністрації попередній до овір про

ладання в майб тньом охоронно о до овор на об'є т приватизації.

4. А ціон б де проведено 12 вітня 2012 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172, поверх 15, зал № 9, товарна біржа

"У рспецрес рс". Почато о 10.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172, поверх

15, зал № 9, товарна біржа "У рспецрес рс", в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та

передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.

Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на рах но

№ 26001301729701 в АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа

"У рспецрес рс".

7. Грошові ошти в розмірі — 88 800 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової ціни об'є та

приватизації, вносяться на рах но № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан 320917, од

37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01021, м. Київ, в л. Шов овична, 3,

літ. "А".

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

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

О олошення про намір передати в оренд державне майно Інстит т фізіоло ії
ім. О.О. Бо омольця НАН У раїни

Термін прийняття заяв про оренд 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: 01601,
м. Київ, в л. Бо омольця, 4, імн. № 125. Детальна інформація по тел. 256-25-54; 256-24-09.

У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он ре на право оренди.

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) повідомляє про продаж на а ціоні

об'є та приватизації — нежилих приміщень за альною
площею 141,10 в. м на в л. П ш інсь ій, 20, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 141,10 в. м.

Адреса: 01004, м, Київ, в л. П ш інсь а, 20, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Кер юча дире ція" Шевчен івсь ої районної
м. Києві ради.

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення з № 1 по № 16 ( р пи приміщень № 65) за альною площею 141,10 в. м.
Ціна об'є та без ПДВ — 1 503 700 (один мільйон п'ятсот три тисячі сімсот) ривень.
ПДВ — 300 740 (триста тисяч сімсот соро ) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 1 804 440 (один мільйон вісімсот чотири тисячі

чотириста соро ) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни об'є та, з рах ванням ПДВ — 180 444

(сто вісімдесят тисяч чотириста соро чотири) ривні.
Об'є т приватизації внесений до перелі пам'ято історії та льт ри я пам'ят історії місцево о

значення (рішення ви онавчо о омітет Київсь ої місь ої ради народних деп татів від 27.01.1970
№ 159) та до перелі щойно виявлених об'є тів льт рної спадщини за видом — архіте т ра та
містоб д вання (на аз Головно о правління охорони льт рної спадщини Київсь ої місь ої
державної адміністрації від 25.06.2011 № 10/38-11 (за інвентаризацією на азів від 16.05.1994 № 10
та від 30.12.1996 № 14).

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.

2. Всі витрати пов'язані з ладанням до овор півлі — продаж об'є т приватизації, йо о
нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :
3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь товарної біржі

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

3.2. до ладання до овор півлі — продаж ласти з Головним правлінням охорони
льт рної спадщини Київсь ої місь ої державної адміністрації попередній до овір про
ладання в майб тньом охоронно о до овор на об'є т приватизації.

4. А ціон відб деться 12 вітня 2012 ро .

Місце проведення а ціон : 03680, м. Київ, в л. Божен а, 86, літера "И", 2-й під'їзд, 2-й поверх,
офіс № 3, товарна біржа "КМФБ". Почато о 16.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03680, м. Київ, в л. Божен а, 86, літера "И",
2-й під'їзд, 2-й поверх, офіс № 3, в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00 в п'ятницю та
передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття
заяв — три дні до дати проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на рах но
№ 260010105113 в AT "ПроКредитБан ", од бан 320984, од 35141681, отрим вач: товарна
біржа "КМФБ".

7. Грошові ошти в розмірі — 180 444 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової ціни об'є та
приватизації, вносяться на рах но № 260010105113 в AT "ПроКредитБан ", од бан 320984,
од 35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01004, м. Київ, в л. П ш інсь а, 20,
літ. "А".

10.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03680, м. Київ, в л. Божен а, 86, літера "И",
2-й під'їзд, 2-й поверх, офіс № 3, тел. (044) 383-61-03.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Б т сова Юрія Єв еновича
цивільній справі за позовом Державно о підприємства спиртової та лі еро- орілчаної

промисловості "У рспирт" та Державно о онцерн спиртової та лі еро- орілчаної промисловості до
Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗН УА", Б т сова Юрія Єв еновича та Товариства з
обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест" про спрост вання відомостей, що не відповідають
дійсності і порочать ділов реп тацію, роз ляд я ої відб деться 28 березня 2012 ро о 17.00 в
приміщенні Печерсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ. в л. Хрещати , 42-А, аб. 17.

Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або не повідомлення с д
про причини неяв и, справ б де роз лян то за вашої відс тності на підставі наявних в справі
до азів.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни з оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач
вважається повідомленим про час та місце роз ляд справи.

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

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

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

№
п/п

Юридична адреса
балансо трим вача,

телефон

Повна хара теристи а та місцезнаход-
ження об'є та оренди

Реєстр.
номер нер х.

майна

За альна
площа, в.м

Цільове ви ористання
об'є та оренди

Вартість 1 в.м за
нез. оцін ою

Ма с. можл.
стро
оренди

01024, м. Київ,
в л. Бо омольця, 4

Кімната № 7 на 2-м поверсі
лабораторно-виробничо о орп с (ОКП)

10303 17,5 офіс
станом на 31.12.2011

— 6 508,57
2 ро и
11 міс.

/---/ Асфальтний майданчи 10323 179,0
Інше ви ористання
нер хомо о майна

Станом на
29.02.2012 5 705,03

2 ро и
11 міс.

/---/
Приміщення операторсь ої (п льт

правління АЗС)
10310 4,0

Інше ви ористання
нер хомо о майна

Станом на
29.02.2012 5 350,00

2 ро и
11 міс.

і х і я д ю н а

р ф л е р д о р а н ж

т е з а д о а н а

щ а с т я м м і б н

с а д о в с ь и й і

т а н і н р о б о л

с и ч р а с а а з і

а т т р а л ф

Відповіді на сканворд 
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Спортивні новини

Фрістайл. Олександр Абраменко став бронзовим
призером етапу Кубка світу
У Мірдален-Восс (Норве ія) відб вся за лючний етап К б а світ з

фрістайл в дисципліні “а робати а”. Національна оманда не зали-
шилась без на ороди та вдало завершила сезон. Із с мою 102,70
бала раїнець Оле сандр Абрамен о здоб в бронзов медаль т рні-
р , а чемпіоном став Дмитро Дащинсь ий (119,82) з Білор сії. У зма-
аннях жіно най ращою з вітчизняних спортсмено б ла Надія Діден-
о, я а по азала 8-й рез льтат. П’єдестал пошани фінально о етап
К б а світ цьо о раз б в за представницями Китаю. Зма ання з
фрістайл дисципліні “а робати а” стали останніми сезоні. Тож
спортсмени отримали підс м ов ласифі ацію. Приємно відзначити,
що раїн а Оль а Вол ова посіла за альне 3-є місце (480 очо ). Очо-
лила рейтин Сю Ментао з Китаю (660 очо ), др е місце ще однієї
представниці Піднебесної — Чен Ш ан (520)

Фехтування. Українські спортсмени здобули 
дві бронзові нагороди
На етапі К б а світ з фехт вання на рапірах, що проходив в німець-
ом Бонні, в індивід альном т рнірі раїнсь ий спортсмен Рости-
слав Герци став бронзовим призером. За вихід до фінал раїнець
пост пився місцевом фехт вальни Петер Йоппіх з рах н ом
12:15, я ий в свою чер про рав переможцю етап К б а світ росі-
янин Артем Сєдов . Та ож з бронзою повертається додом з тради-
ційно о міжнародно о т рнір “Мос овсь а шабля” Оль а Харлан. У
півфіналі раїн а пост пилася своїй одвічній с перниці Софії Вели ій
з Росії з рах н ом 9:15. Саме росіян а і стала переможницею т рнір .
“Срібло” итайсь ої шабліст и Чен Сяодон

Регбі. Збірна України перемогла 
збірну Португалії
Збірна У раїни з ре бі-15 здоб ла перш в історії перемо вищо-

м дивізіоні К б а Європейсь их Націй, повідомляє прес-сл жба ФРУ.
В Одесі наша оманда перемо ла збірн Порт алії з рах н ом 35:33.
За три хвилини до інця поєдин “жовто-сині” пост палися остям з
рах н ом 32:33, але майже перед фінальним свист ом раїнці здоб -
ли право пробити штрафний, я ий реаліз вав Оле Косарєв

Стрибки у воду. Українська команда виборола
три медалі на етапі Світової серії

В Д баї (ОАЕ) пройшов перший етап Світової серії зі стриб ів во-
д . У раїнсь им спортсменам вдалось вибороти одне “срібло” та дві
бронзові на ороди. Свою с арбнич на ород поповнили призери пе-
інсь ої олімпіади синхронних стриб ах з трьохметрово о трамплін
Ілля Кваша і Оле сій При оров. Набравши с мі 423,87 бала, раїн-
ці стали бронзовими призерами зма ань. Ще одн “бронз ” з рез ль-
татом 290,40 бала здоб ли наші дівчата — Анна Письменсь а та Оле-
на Федорова. Срібна медаль та ож дороб Оле сандра Горш ово-
зова та Оле сандра Бондаря. У синхронних стриб ах з десятиметро-
вої виш и хлопці набрали 430,08 бала

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В рам ах фінальної серії плей-офф
чемпіонат У раїни з хо ею відб -
лися два матчі, я і проходили на
льод броварсь о о ТЦ “Термінал”.
Обидві з стрічі завершилися пере-
мо ою чинно о чемпіона У раїни ХК
“Донбас” над столичним “Со о-
лом”. Та им чином ияни пост па-
ються серії 0:2 і повинні ви лада-
тися на повн вже наст пних мат-
чах, адже тепер протистояння пере-
носиться до Донець а.

Перша гра між найкращими вітчизняними

хокейними клубами “Соколом” та “Донбасом”

продемонструвала, що це протистояння буде

інтригуючим. Обидві команди вже зі стартовим

свистком кинулися в атаку, адже всім було зро"

зуміло, що перемога у дебютному матчі дасть

велику перевагу у психологічному плані. Пер"

шими відзначилися гості — Андрій Міхнов зу"

мів точно пробити між щитків голкіперу “Со"

кола”. Такий невдалий початок дещо знітив ки"

ян, чим скористалися гравці “Донбасу” — уда"

ром майже від синьої лінії відзначився Дмитро

Толкунов. Хокеїсти “Сокола” довго оговтува"

лися після такого невдалого старту, проте під кі"

нець першого періоду їм вдалося скоротити від"

ставання. Олександр Яковенко вдало зіграв на

п’ятачку — і рахунок у матчі став 2:1 на користь

донеччан.

Другий період проходив за значної переваги

столичної команди, проте ніяких дивідендів во"

ни з цього не отримали. Гості ж обрали очіку"

вальну тактику гри і не поспішали йти вперед.

Тому ця двадцятихвилинка не внесла жодних ко"

ректив у результат. А ось заключна третина мат"

чу подарувала глядачам неймовірні емоції. У се"

редині періоду гравцям “Сокола” з інтервалом у

2 хвилини вдалося провести дві результативні

атаки, і рахунок у матчі став 3:2. Проте донечча"

ни швидко зібралися і спочатку відновили ста"

тус"кво, а потім зусиллями Євгена Пастуха ви"

йшли вперед і утримали перемогу (4:3) до кінця

зустрічі.

Другий матч хокеїсти “Сокола” розпочали з

масованих атак на ворота суперника. Проте до"

неччани зуміли зберегти свої ворота “сухими”, а

на 5"й хвилині матчу, коли кияни залишились у

меншості, гравці “Донбасу”, скориставшись з

цього, повели в рахунку: тут відзначився Олек"

сандр Побєдоносцев. Майже за схожим сценарі"

єм “соколята” пропустили й другу шайбу. Що"

правда, цього разу Побєдоносцев виступив у ро"

лі асистента. Після удару донеччанина шайба

потрапила до Артема Бондарєва — і той подвоїв

перевагу “Донбасу”. А ось на початку другого

періоду питання про переможця було знято. Гос"

ті зуміли організувати дві результативні атаки —

і рахунок став 4:0 на їхню користь. Щоправда,

киянам вдалося попсувати нерви супернику,

проте дві закинуті шайби особливо не вплинули

на перебіг подій на майданчику. Тож ця гра за"

вершилася з рахунком 4:2 на користь “Донбасу”,

і таким чином донеччани повели у серії — 2:0

Температура +9°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 78 %

Температура +12°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 8 м/с

Вологість повітря 72 %

Температура +10°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 72 %

Прогноз погоди на 21 березня 2012 року

ОВНИ, події дня роз ортатим ться за армічним сценарієм, де
від вас вима ається налашт ватися на армонійний емоційний ре-
зонанс, аби вам довіряли люди, я их пошле доля. Близь і та рідні
особливо б д ть вам вдячні за матеральні та д шевні зна и ва и
й відплатять тим же.
ТЕЛЬЦІ, я що хочете арно повеселитися та підзарядитися по-

зитивними емоціями, влашт йте др жню вечір , де пан ватиме
приємна невим шена атмосфера, сприяючи психоло ічном роз-
ріпаченню, а вам б де відведено роль д ші омпанії.
БЛИЗНЯТА, почивайте на лаврах, насолодж йтеся плодами

своєї діяльності. Ваші здоб т и б д ть долею оцінені в засл жено-
м фінансовом е віваленті. Особливо поталанить чолові ам, я і
тр дяться під ерівництвом чарівної статі. Т т завжди знайдеться
леді, я а вам симпатиз є і здатна на щедре по ровительство.
РАКИ, розслабтеся, сьо одні ви білі та п хнасті, налаштовані

всіх ідеаліз вати, заплющивши очі на людсь і вади, світ бачиться в
рожевих барвах. Нічо о по ано о т т немає, принаймні саме та им
чином можна ч дово армоніз вати вн трішній світ, адже попере-
д передбачаються арячі бої за місце під сонцем, і пересидіти їх
в схованці неможливо, бо це с перечить волі Небес.
ЛЕВИ, соро а на хвості вам принесе ці ав захоплив звіст

здале , що може в перспе тиві змінити до орінно ваш подальш
долю і надихн ти на ділові звершення.
ДІВИ, не форс йте події, навіть я що вас же дозрів еніаль-

ний план поб дови світло о майб тньо о, за ли ати під свої пра-
пори однод мців ще зарано. Нині не всі отові розділити з вами
революційні ідеї (це б де пізніше). Ба атьом хочеться д шевно о
тепла та лас и, любові, емоційної ідилії. Тож постарайтеся ощас-
ливити їх тим ч ттєвим ба атством, бо ви здатні це зробити!
ТЕРЕЗИ, тема співпраці виходить на перший план, ваші партне-

ри налаштовані по-б нтарсь и, стр менять сміливими пропозиці-
ями, ори інальними ідеями, за я ими майб тнє. Тож нехт вати ни-
ми — робити собі ірше.
СКОРПІОНИ, на ар’єрних шляхах розпочався динамічний р х

вперед, де доведеться запря атися важ о о воза і з ент зіазмом
працювати, проте сьо одні слід зробити привал, відпочити з насо-
лодою, романтичні розва и є ч довим тоні ом, проте не з оханця-
ми, а в парі з подр жжям, я ом маєте збері ати лебедин вір-
ність, я що хочете не наш одити своїй долі.
СТРІЛЬЦІ, ров ст онить в жилах, ви отові ин тися на шт рм

творчих та любовних вершин, продемонстр вати свою велич і по-
п лярність в соці мі. При альм йте... і займіться домашніми ло-
потами, наведіть лад в стос н ах з бать ами, дітьми, с дженими,
підлатайте дір и в психоло ічній а рі родини. Проте пам’ятайте,
що домашній омфорт потреб є я моральних і фізичних, та і фа-
нансових інвестицій з вашо о бо .
КОЗОРОГИ, ваше завдання — опинитися в приємном товари-

стві й знайти споріднен д ш , налашт ватися на вищ о тав емо-
ційно о взаємопороз міння з нав олишнім світом. І т т підійд ть
всі заходи: від спільних хобі, естетичніх сма ів до лінощів та бай-
ди ів, витанням поза хмарами, аби лише вн трішнє о рилення
збері алося я найдовше (а ба атьох воно може перерости в сер-
йозне охання)!
ВОДОЛІЇ, нав олишній простір — це не лише емоційний зати-

шо , але й расиві омфортабельні поб тові мови, я і ви здатні
створити з висо им естетичним сма ом й армоніз вати своє б т-
тя. Головне — не жаліти д шевних сил і щедро тр сити аманцем.
Не відмовляйте собі в насолоді полас вати смачною стравою, е -
зотичним напоєм чи помедит вати під приємн мелодію з любле-
ним обранцем. Кохання є невід’ємною с ладовою в меню життє-
вих насолод.
РИБИ, арно причеп ріться, бо ви — сама чарівність, несіть

нав олишній світ добро, щастя та радість, насолодж йтеся поп -
лярністю, розширюйте оло знайомств. Об’є т любовних симпатій
здатний до божевілля вас за охатися, проте не заб вайте, що
шлюбні обранці д же ревниві, й ті романтичні забави не повинні
виходити за межі платонічних захоплень
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ранок день вечір

Київський 
"Будівельник" лідирує
Столичний клуб здобув важливу перемогу в гостях над "Одесою"

У цьому сезоні БК “Одеса” та “Бу"

дівельник” зустрічалися вже двічі. У

першому матчі “акули” на своєму

майданчику здобули перемогу —

81:72, проте на виїзді нічого не змог"

ли протиставити киянам і поступи"

лися з непристойним рахунком

77:104. Тому цілком зрозуміло, що

звітна гра стане для одеситів шансом

для реабілітації перед своїми уболі"

вальниками. Але у лідера чемпіонату

були наміри повторити попередній

успіх, і саме вони одразу ж після

стартового свистка перейшли до ата"

кувальних дій. Перша чверть прой"

шла за повного домінування гравців

“Будівельника”. У ці хвилини їм

вдавалося майже все — точні кидки

як з триочкової зони, так із середньої

дистанції. Такі дії забезпечили ки"

янам приголомшливий відрив —

24:3. Лише ближче до перерви оде"

ситам вдалося налагодити гру, проте

відіграти відставання їм не вдало"

ся — 11:28. У другій чверті гра майже

не змінилася. Гості продовжували

збільшувати свою перевагу і до кінця

першої половини зустрічі були попе"

реду — 52:25. Здавалося, що за такої

гри баскетболістам “Одеси” не

уникнути розгрому, проте “акули”

цього сезону неодноразово показу"

вали, що в них є характер і вони в

будь"яку мить можуть вистрілити.

Саме так сталося і в цьому матчі. У

третій чверті підопічним Олега Юш"

кіна вдалося не лише вирівняти гру,

а й скоротити відставання до 52:70. У

заключній десятихвилинці обидві

команди подарували глядачам

справжній трилер. За хвилину до

кінця матчу БК “Одеса” зусиллями

своїх легіонерів Джейсона Роу,

Джастіна Лава та Шона Кінга впри"

тул наблизився до столичної коман"

ди — 72:74. Проте вирвати перемогу

їм не вдалося. В останню мить кияни

зуміли заспокоїтись і довести зустріч

до перемоги. Тож гра завершилася на

користь “Будівельника” — 77:75.

Після протистояння наставник київ"

ської команди Звєздан Мітрович

прокоментував матч: “Ми провели

абсолютно дві різні половини гри.

Якщо в першій повністю переграва"

ли суперника, то у другій — безапе"

ляційно поступилися. Я радий, що

ми перемогли, проте хотів би приві"

тати команду суперника з непога"

ною грою. Мало хто зміг би демон"

струвати таку віддачу після відста"

вання майже у 30 очок”.

Тренер господарів майданчика

Олег Юшкін був дещо розчарований

результатом: “Ми другу гру поспіль

розпочинаємо просто жахливо.

Першу половину зустрічі окрім як

ганьбою я не можу назвати. В нас ні"

чого не виходило ані у захисті, ані у

нападі. Можливо у команди є проб"

леми з мотивацією гравців, тому я

буду застосовувати ротацію складу.

Єдині, хто сьогодні зробили свою

роботу “на відмінно”,— це вболі"

вальники. Погодьтесь, не завжди

фанати залишаються активними,

коли їхні улюбленці поступаються з

такою приголомшливою різницею в

рахунку”

1666 — першом переписі
населення Канади нараховано
3000 жителів
1884 — Франції ле аліз вали

профспіл и
1961 — дала нафт перша

свердловина в Західном Сибір
1922 — У Лондоні від рили

во зал "Ватерлоо"
1927 — У Києві виходить пер-

ший номер раїнсь ої "Літера-
т рної азети"
1999 — Після 478- одинної

подорожі Бертран Пі ар і Брайан
Джонс стали першими людьми,
я і облетіли Землю на повітряній
лі
1685 – народився Йо анн Се-

бастьян Бах, німець ий омпози-
тор
1895 — народився Леонід

Утьосов, а тор, співа , ерівни
ор естр

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

Цей день в історії 21 березняС К А Н В О Р Д

Х Модель, зразо
за я им шиють

Білі віти
помаранчево о

дерева

Міра довжини
(ан л.)

Бестселер
Френ а
Херберта

Спляч а (біол.)

Є ипетсь ий
бо м зи и Р Мета, ціль,

завдання

Е
Положення,
правдивість
я о о треба
довести

Офіційна
не ативна
оцін а Син (араб.)

Відч ття
вдоволення,
безмежної
радості Щ Коцюбинсь ий,

ініціали

Період мезо-
зойсь ої ери

Філософсь е
вчення (Індія)

А
... Бре вадзе

У р. видатний
а тор, режисер
(XІX—XX ст.)

Предмет
жіночо о одя

Д бильна
речовина з
ори д ба,
аштана Т

Механізм для
піднімання
вантажів

Незаперечні
істини

Монета в
стародавн.

Греції

И Хижий птах

Гр па людей
спільно о по-
ходження

Почесний тит л
(м с льм.)

Різновид с дна
в Данії К Самостійна

ш ільна робота
Ділян а ротової
порожнини

Вели а сіт а
для лов риби

Оцін а знань
чня

"Сокіл" втрачає шанси на чемпіонство
У двох стартових матчах фінальної серії плей!офф кияни 
поступилися "Донбасу"

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У С перлізі відб лося два
видовищних матчі. В Оде-
сі місцевий л б приймав
на своєм майданчи лі-
дера першості иївсь ий
“Б дівельни ”. Вед чи
рах н протя ом першої
половини ри, др ій
столичні бас етболісти
мало не зазнали пораз и,
дозволивши с перни на-
близитись на мінімальн
відстань. Проте в останній
момент “ ладіатори” з мі-
ли зібратися і перемо -
ли — 77:75. У іншом
протистоянні запорізь ий
“Ферро-ЗНТУ” на виїзді
завдав роз ромної пораз-
и львівсь ій “Галичині” —
103:79.

Захисни "Одеси" Єв ен Аннен ов (правор ч) боротьбі проти форварда "Б дівельни а" Андрія А афонова
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