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Муніципальній міліції 
у Києві бути
Впродовж квітня концепцію створення цього правоохоронного органу 
обговорять з МВС та урядом

Голова КМДА подякував працівникам внутрішніх

військ за їхню роботу щодо щоденного забезпечення пра$

вопорядку на вулицях столиці. “Я відчуваю велику повагу

до тієї справи, яку ви робите кожного дня. Ми живемо у

столиці України і бачимо вашу роботу щодо забезпечення

правопорядку. Тому у цей святковий день я щиро хочу по$

бажати від свого імені, імені моїх колег та киян, щоб на ва$

шій службі не було неприємностей, і щоб у ваших родинах

панували щастя, благополуччя і добро”,— відмітив Олек$

сандр Попов під час зустрічі з офіцерами військової части$

ни.

Службовці військової частини продемонстрували голо$

ві КМДА та командуванню навички стройової підготовки

та парадно$вихідні елементи марширування. Також Олек$

сандр Павлович мав змогу ознайомитися з різними зраз$

ками зброї ближнього бою, спецавтотранспортом та про$

фесійними засобами захисту, які працівникам доводиться

використовувати у своїй роботі. Оглянув очільник міськ$

адміністрації і внутрішні приміщення військової частини,

де став свідком підготовки наряду перед виїздом на чергу$

вання. Зазначимо, що бійці військової частини № 3001

Північного територіального командування займаються

охороною та конвоюванням підсудних і спецзавданнями.

Також Олександр Попов під час зустрічі повідомив, що

міська влада розвиватиме систему громадського порядку у

Києві. “Сьогодні ми розробляємо концепцію муніци$

пальної міліції міста Києва, і я впевнений, що попереду у

нас буде цікава співпраця по відпрацюванню такої Кон$

цепції і згодом — реалізація цього проекту в життя. Я пе$

реконаний, що столиця повинна мати свої підрозділи з

охорони порядку, які будуть працювати на забезпечення

громадського ладу та профілактику правопорушень”,—

зазначив Олександр Попов.

Як зауважив голова КМДА, наразі проект знаходиться

на етапі розробки, і квітень стане тим періодом, коли кон$

цепція пройде обговорення з МВС та урядом. “Потрібно

чітко визначити, які повноваження можуть бути передані

муніципальній міліції. До речі, Київ — може бути пілот$

ним регіоном для усієї України, тому що дуже важливо

розділити функції охорони правопорядку на місцеві та

державні, адже така практика існує майже в усіх розвине$

них країнах. Тому перше півріччя дозволить нам визначи$

ти ті напрямки роботи, по яким ми будемо рухатися впе$

ред”, — зауважив Олександр Попов.

Для успішної реалізації такого проекту, на думку голови

КМДА, потрібно приймати відповідний закон. Що ж сто$

сується внутрішніх військ, то у цій сфері також налаго$

джуватимуть співпрацю.

З нагоди свята очільник міськадміністрації вручив

почесні грамоти КМДА та іменні годинники офіцерам

внутрішніх військ України та подарував військовій

частині сертифікат на мікроавтобус. Зі своєї сторони

пердставники ветеранської організації внутрішніх

військ відзначили Олександра Попова медаллю “20 ро$

ків внутрішнім військам МВС України” та подякували

за плідну співпрацю з боку міської влади щодо захисту

правопорядку в Києві

Віктор ГРУШКО: 
"У столиці варто збільшити
фінансування сфери ЖКГ" 
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Німецькі експерти радять замінити
60 % тепломереж у Києві  
Е сперти ре оменд вали замінити близь о 60 %
тр бопроводів з пост повою відмовою від
центральних теплових п н тів і встановленням
індивід альних
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Долю дніпровських островів
вирішать кияни 

Концепцію розвит цієї зеленої зони план ють
затвердити до інця жовтня
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Пенсії українців 
зростуть на 45 гривень

З 1 березня для майже 5 мільйонів раїнців
розмір пенсій зросте в середньом на 45 ри-
вень, повідомляє прес-сл жба Міністерства соці-
альної політи и і праці. Я відомо, За оном У ра-
їни “Про за альнообов’яз ове державне пенсійне
страх вання” передбачено щорічне підвищення
пенсій зв’яз із зростанням середньомісячної
заробітної плати в У раїні порівняно з попереднім
ро ом.
Зо рема визначено, що пенсії підвищ ються на
оефіцієнт, рівний не менш ніж 20 % темпів зрос-
тання заробітної плати в У раїні. Посилаючись на
дані Держстат , я ий зафі с вав темп зростання
середньомісячної номінальної заробітної плати
штатних працівни ів за 2011-й, ряд хвалив рі-
шення з 1 березня 2012 ро підвищити пенсії на
3,52 %. Перерах н підля ають пенсії, розмір
я их протя ом мин ло о ро виріс менш ніж на
3,52 %. Реалізація даної постанови вима атиме 2
мільярди рн, передбачених в бюджеті Пенсійно-
о фонд У раїни

Туристів в Україні 
під час Євро�2012 стане 
більше на 40 %

Про це заявив президент Асоціації лідерів т -
ристично о бізнес У раїни (АЛТУ) Йосип Андри .
“Ми очі ємо збільшення т ристів в У раїні
зв’яз з Євро-2012 на 30-40 %”, — с азав він.
Цьо о ро АЛТУ очі є, що 10 найпоп лярніших
раїн для раїнсь их т ристів залишаться не-
змінними. Тож найбільш поп лярними б д ть Т -
реччина, Хорватія, Чорно орія, Є ипет, Ізраїль,
Таїланд, Об’єднані Арабсь і Емірати й Бол арія.
За словами пана Андри а, при виборі раїни для
відвід вання для раїнців на першом місці сто-
їть її дост пність — безвізовість і транспортне
спол чення. Зо рема він зазначив, що останніми
ро ами стало ле ше отрим вати візи в Грецію й
Іспанію, завдя и чом збільшилась іль ість
відвід вань цих раїн раїнсь ими т риста-
ми, повідомляють У раїнсь і новини

У міськдержадміністрації
впорядкують роботу 
столичного таксі 

У Києві створена робоча р па задля впоряд -
вання перевезень пасажирів на та сі та затвер-
джено її с лад. Відповідне розпорядження підпи-
сав олова КМДА Оле сандр Попов. Робоч р п
очолив начальни ГУ транспорт та зв’яз Єв ен
Водовозов. Та ож до р пи війшли представни-
и стр т рних підрозділів КМДА, члени Громад-
сь ої ради, ерівництво профспіл и та власни и і
дире тори сл жб та сі міста. Серед основних
завдань робочої р пи — перевір а дотримання
за онодавства при наданні посл із перевезення
пасажирів на та сі, забезпечення належно о ре-
а вання на фа ти правопор шень при наданні
зазначених посл .
На адаємо, олова КМДА Оле сандр Попов не-

одноразово під реслював, що та сомоторні пе-
ревезення Києві повинні відповідати найвищом
рівню я ості обсл ов вання пасажирів, мати
єдині правила роботи для перевізни ів, стандарт
технічно о стан та зовнішньо о ви ляд автомо-
білів, тарифної політи и, е оло ічної безпе и та
онтролю за дотриманням цих правил
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Понад 300 представників Конгресу об$

говорювали особливості здійснення де$

централізації влади, забезпечення стало$

го розвитку міст, ефективності, прозоро$

сті та контролю регіонального управлін$

ня, транскордонного співробітництва,

ділились досвідом боротьби з впливом

фінансової кризи на місцеву і регіональ$

ну владу.

У складі української делегації Київ

представляла заступник міського голо$

ви — секретар Київради Галина Герега.

Виступивши з доповіддю про вплив фі$

нансово$економічної кризи на економі$

ку міста, вона наголосила, що українська

столиця знайшла свої шляхи виходу зі

складної економічної ситуації. “Якщо

казати про Київ, то для нас дуже ефек$

тивним виявилося впровадження про$

грамно$цільового методу бюджетного

фінансування. Складання і виконання

бюджету в розрізі цільових бюджетних

програм дозволило отримати більш чітку

картину використання бюджетних кош$

тів і, відповідно, приймати більш раціо$

нальні фінансові рішення стосовно рівня

та складу видатків бюджету. За останні

кілька років у Києві успішно впровадже$

но понад 30 міських цільових програм у

різних галузях життєдіяльності міста, що

дозволило йому органічно розвиватися”,

— зазначила Галина Герега.

Також під час обговорення теми забез$

печення сталого розвитку міст Галина Ге$

рега підкреслила, що великий вплив на

розвиток Києва мали розробка і затвер$

дження Стратегії розвитку міста до 2025

року. “Поліпшення транспортної інфра$

структури, стану житлово$комунального

господарства, винесення виробничих

потужностей з центру міста, рівномір$

ний розподіл на території міста ділової

активності — це ті заходи, які запланова$

ні в Стратегії. Безумовно, вони матимуть

позитивний вплив на стабільний розви$

ток столиці”, — сказала вона.

Делегати Конгресу позитивно оцінили

досвід Києва у подоланні кризи і забез$

печенні ефективного розвитку міста.

Зокрема голова Палати місцевих влад

Жан$Клод Фірекон (Франція) відзначив,

що кращий досвід міст Європи, обміни,

впровадження найбільш ефективних

практик мають слугувати загальному

розвитку Європи та поліпшувати якість

життя громадян.

В ході дискусії Галина Герега ще раз

підкреслила, що Київ дуже зацікавлений

у співпраці з іншими країнами та міста$

ми Європи і запросила членів Конгресу

до України на чемпіонат з футболу Євро$

2012

Голова КМДА Оле сандр Попов привітав працівни ів вн трішніх війсь з професійним святом
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Учора вн трішні війсь а У раїни відзна-
чали своє професійне свято — 20-річчя
від дня створення. Привітав захисни ів
ромадсь о о поряд і олова КМДА
Оле сандр Попов, завітавши до Війсь о-
вої частини № 3001 Північно о територі-
ально о оманд вання.

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Об оворення стан місцевої та ре іональної демо ратії в ра-
їнах-членах Ради Європи стало основною темою Кон рес міс-
цевих і ре іональних влад Ради Європи, що відб вся Страс-
б рзі з 19 по 22 березня 2012 ро .
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Перший Київський інвестиційний форум 
відвідають учасники з 15 країн світу
Перший Київсь ий інвестиційний фор м стане визначною подією в

е ономічном житті столиці. Про це свідчить той фа т, що свою часть
же підтвердили близь о 300 представни ів ділових іл із 15 раїн сві-
т , а саме: США, Канади, Вели обританії, Італії, Австрії, Китаю, Індії,
Лю семб р , Чехії, У орщини, Казахстан , Катар , респ блі и Кіпр,
Росії та У раїни. Серед часни ів фор м — інвестори, ерівни и фі-
нансових омпаній, представни и фондів прямих інвестицій, інвести-
ційних та омерційних бан ів, онсалтин ові та юридичні омпанії,
представни и центральної та місь ої влади.
"Київ — це європейсь е місто з висо им інвестиційним потенціалом.

Але, незважаючи на ви ідне ео рафічне положення, пот жні рес рси та
тр довий потенціал, залишається поза ва ою інвесторів. Том мета
фор м — від рити Київ інвесторам, презент вати інвестиційні можли-
вості та отовність стати надійним партнером заради розвит та реалі-
зації завдань Страте ії розвит Києва до 2025 ро ",— заявив заст п-
ни олови КМДА Р слан Крамарен о

Киянам повернули ділянку у центрі міста
О р жний адміністративний с д Києва задовольнив позов столичної

про рат ри про визнання протиправним і с ас вання рішення Київради
про виділення земельної ділян и, повідомляє прес-сл жба про рат ри
Києва. Йдеться про 11 сото на розі в л. Пиро ова та в л. Бо дана
Хмельниць о о, 2/37-Б Шевчен івсь ом районі, переданих під б дів-
ництво ТОВ "Тор овий дім "Міжнародна спіл а раїнсь их підприємців".
З ідно з повідомленням, зазначене рішення б ло прийняте, незва-

жаючи на пор шення інтересів меш анців приле лих б дин ів, без вра-
х вання ромадсь ої д м и та мо ло спричинити р йн вання пам'ято
архіте т ри — Анатомічно о театр (1851 р.) та б дин ів співробітни ів
Нар ом осп УРСР

На Великдень громадський транспорт 
працюватиме на годину довше
Для забезпечення належних пасажирсь их перевезень під час свят-
вання Вели одня ніч з 14 на 15 вітня 2012 ро транспорт столи-

ці працюватиме в особливом режимі. Та , з на оди свят вання світ-
ло о Христово о Вос ресіння змінюється режим роботи Київсь о о
метрополітен . У ніч з 14 на 15 вітня йо о робот б де продовжено на
один . Вранці 15 вітня станції метро від риються для пасажирів на
один раніше. Та ож на один б де подовжено робот наземно о
ромадсь о о транспорт . 15 вітня автоб си, тролейб си та трамваї
вийд ть на маршр ти на один раніше — з 5.00. Крім то о, 15 вітня
після завершення цер овних обрядів з 5.00 до 10.00 б де збільшено
іль ість р хомо о с лад на маршр тах сіх видів ромадсь о о транс-
порт , я і проля ають біля місць проведення бо осл жінь

Німецькі експерти радять замінити 60 відсотків
тепломереж у Києві
Компанія ECHI (Energieconsulting Heidelberg International, Німеччина)

ви онала технічний а дит столичних теплових мереж на замовлення
ПАТ "Київенер о". Е сперти ре оменд вали замінити близь о 60 %
тр бопроводів з пост повою відмовою від центральних теплових п н -
тів (ЦТП) і встановленням індивід альних (ІТП). При цьом б дин и ма-
ють б ти обладнані приладами облі тепла. Орієнтовні витрати на ре-
алізацію прое т — 10,1 млрд рн. Рез льтатом цих апіталов ладень
стане по ращення надійності теплопостачання міста та е ономічний
ефе т і для омпанії, і для споживачів.
"Висново незалежних е спертів підтвердж є єдиний правильний шлях

розвит місь ої системи теплопостачання — інвест вати в її модерніза-
цію. Це мільярди ривень, я і без навантаження на місь ий бюджет мож-
на зал чити тіль и в рам ах державно-приватно о партнерства",— вва-
жає енеральний дире тор ПАТ "Київенер о" Оле сандр Фомен о

У столиці відсвяткували Навруз
Днями столиці відб лося інтернаціональне свято весняно о рівно-

дення — Навр з. Уперше 8 національно- льт рних ромад разом від-
свят вали одне з найдавніших народних свят.
"Київ завжди б в перехрестям різних льт р. Від часів Київсь ої Р -

сі нашом місті жили зла оді люди різних національностей і віро-
сповідань. Сьо одні столиці проживають представни и 135 націо-
нальностей. Том місь а влада всіля о підтрим є ініціативи національ-
них ромад та сприяє проведенню льт рних заходів",— зазначив за-
ст пни олови КМДА Леонід Новохать о.
Під час свят вання всі відвід вачі НК "Е споцентр У раїни" мали

можливість ознайомитися з традиціями відзначення Навр з , с шт -
вати традиційні страви, взяти часть різноманітних і рах та забавах,
побачити стародавні східні обряди, а та ож придбати с веніри

Цифра дня

Call�центр 15�51

50 800 000
пасажирів перевезено у столиці автобусами за всіма видами сполу�
чень у січні�лютому 2012 року (з урахуванням розрахункових даних
фізичних осіб�підприємців)
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Київ продовжує готуватися 
до ювілею
Міська влада очікує на пропозиції мешканців щодо програми 
святкування 1530�ліття столиці
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Цьо о ро Київ
свят є 1530-ліття з
момент сво о за-
сн вання, і місь а
влада же два місяці
от ється до цієї по-
дії та на олош є, що
свят вання стане
одним з найбільш
масштабних та видо-
вищних дійств, я і
влаштов валися на
честь древньо о міс-
та. О рім свят ових
заходів, присвячених
ювілею, столиці до
Дня Києва від риють
низ важливих ін-
фрастр т рних об'-
є тів та виплатять
одноразов адресн
допомо 370 тися-
чам меш анців.

Проект святкування юві�

лею Києва на засіданні Гу�

манітарної громадської ради

представив заступник голо�

ви КМДА Леонід Новохать�

ко. За його словами, цього�

річ до відзначення Дня міста

планують залучити більшу

кількість мешканців столи�

ці. Так, до свята у місті за�

плановано провести 300 за�

ходів у всіх районах. Як від�

значив голова КМДА, цьо�

горічне святкування можна,

безперечно, назвати "День

Києва без околиць".

Окрім різноманітних

культурних заходів, з перелі�

ком яких кияни уже мали

змогу ознайомитися на сто�

рінках газети "Хрещатик",

до дня народження Києва

столична влада планує ввес�

ти в експлуатацію і кілька

важливих інфраструктурних

об'єктів. Так, буде відкрито 2

нові транспортні розв'язки,

кілька дитячих садочків, 2

амбулаторії сімейної меди�

цини, 3 парки та сквери. Та

одним з основних подарун�

ків до ювілею міста для киян

має стати відкриття після

реконструкції оновленого

Андріївського узвозу, де

пройде Міжнародний фес�

тиваль "Андріївський узвіз.

Вулиця ігор. Ігри на вулиці".

Також важливими поді�

ями стануть відкриття двох

музеїв — історії міста Києва

та шістдесятництва. "Від�

криття Музею історії Ки�

єва — це дуже серйозна по�

дія, і ми це зробимо. Однак

не менш значима подія — це

відкриття Музею шістдесят�

ництва. На сьогодні у нас є

підготовлений проект, який

пройшов експертизу, і на�

ступного тижня ми розпоч�

немо ремонт приміщення

для цього культурного за�

кладу", — зазначив Олек�

сандр Попов.

Як повідомив Леонід Но�

вохатько, до Дня міста буде

проведена велика робота і

щодо озеленення столиці.

Так, у всіх районах міста бу�

дуть розміщені квіткові

композиції на тематику свя�

та та проведено конкурс на

найкращу клумбу. Заплано�

вані до свята і соціальні

проекти. Так, 370 тисяч ки�

ян отримають одноразову

адресну допомогу. Заохотять

і соціальних працівників.

В яку суму обійдеться цьо�

горічне святкування, поки

не підрахували, однак, як за�

значив голова КМДА, це

приблизно 5 млн грн, біль�

шу частину з яких планують

отримати від спонсорів. "Ми

працюємо і з різними благо�

дійними фондами, і з актив�

ним бізнесом задля того,

щоб віднайти кошти з поза�

бюджетних джерел. В цілому

я поки не можу сказати,

скільки грошей на святку�

вання знадобиться, але вра�

ховуючи, що ми хочемо про�

вести День Києва на супер�

високому рівні, я думаю, це

приблизно 5 млн грн, але

бюджетних коштів на це бу�

де витрачено значно мен�

ше", — розповів Олександр

Попов.

Очільник міськадміністра�

ції також наголосив, що цьо�

горічне дійство має стати

справжнім святом для киян,

тому столична влада очікує

на пропозиції мешканців

міста. На сайті КМДА вже

працює рубрика "Мої пропо�

зиції до Дня Києва", а також

всі охочі можуть надсилати

свої побажання на електрон�

ну адресу denkieva@ukr. net

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Днями відб лося засідання
Громадсь ої манітарної
ради, на я ій представили
про рам заходів з реалі-
зації страте ічної ініціативи
"Дніпровсь а перлина" та
Концепцією реновації те-
риторії долини Дніпра.

За словами Сергія Целовальника,

начальника Головного управління

містобудування та архітектури, після

завершення конкурсу на облашту�

вання дніпровських схилів стоїть

питання про розробку концепції

розвитку цієї території. "Нам було

цікаво ознайомитися з роботами не

лише переможців, а й усіх 45 учасни�

ків, адже в кожному проекті були ду�

же цікаві пропозиції. Тепер на осно�

ві представлених проектів ми маємо

створити групу наших проектантів,

урбаністів, археологів та екологів і

виробити концепцію, яка стане пер�

шим етапом у створенні тут зони

відпочинку та туризму. Я думаю, що

такий документ ми отримаємо до

кінця жовтня",— зазначив Сергій

Целовальник.

Як відзначив пан Целовальник,

територія дніпровських островів та

схилів є унікальним рекреаційним

ресурсом і реалізація такої концепції

дозволить створити комфортні умо�

ви для відпочинку містян та прива�

бить туристів. "Ми повинні об'єдна�

ти фахівців та киян однією ідею —

що у нас є зелене серце Києва. І всю

цю зону — лівий та правий берег —

потрібно з'єднати не автомобільни�

ми трасами, а пішохідними алеями

відпочинку, пляжами, просто зеле�

ними зонами",— підкреслив Сергій

Целовальник.

Концепція розвитку дніпровських

схилів буде запропонована на роз�

гляд громадськості та винесена на

затвердження Київради, після цього

її внесуть до Генплану столиці. За

словами голови КМДА Олександра

Попова, у вирішенні цього питання

не можна допустити помилок, адже

розвивати зелені зони потрібно на

належному рівні та з урахуванням

інтересів киян.

Крім того, очільник міськадмі�

ністрації зауважив, що, хоча про�

цес затвердження та реалізації

концепції досить тривалий, деякі

роботи з облаштування цієї зеленої

зони потрібно розпочинати вже за�

раз. "Наприклад, пішохідні доріж�

ки, які там існують, потрібно від�

ремонтувати, провести там благо�

устрій, зробити освітлення, виса�

дити зелені насадження, квіти.

Тобто ми вже зараз можемо робити

те, що не потребує дискусій та рі�

шень. Однак остаточний варіант

облаштування дніпровських ос�

тровів та схилів має бути підтрима�

ний усіма киянами і тільки після

цього реалізований",— наголосив

Олександр Попов.

На завершення презентації стра�

тегічної ініціативи "Дніпровська

перлина" голова КМДА Олександр

Попов запросив громадськість до

плідної, інтенсивної співпраці над

цим проектом

Долю дніпровських островів
вирішать кияни
Концепцію розвитку цієї зеленої зони планують затвердити 
до кінця жовтня

Концепцію розвит дніпровсь их островів план ють затвердити до інця жовтня
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В яку суму обійдеться цьогорічне святкуван�
ня, поки не підрахували, однак, як зазначив

голова КМДА, це приблизно 5 млн грн,
більшу частину з яких планують отримати

від спонсорів.

Цьо орічне свят вання Дня Києва стане одним з найбільш масштабних та видовищних дійств, я і влаштов валися
на честь древньо о міста

Концепція розвитку
дніпровських схилів буде

запропонована на розгляд
громадськості та винесена

на затвердження Київради,
після цього її внесуть до

Генплану столиці
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Рішення Київради

Ноу�хау

Ділові новини

У “Нафтогазі” прогнозують 
зниження ціни російського газу 
у другому кварталі

Заст пни олови НАК “Нафто аз У ра-
їни” Вадим Ч пр н про ноз є незначне
зниження ціни російсь о о аз др ом
варталі 2012 ро . Про це він зазначив
на брифін понеділо . “Я д маю, ціна
нас б де трохи нижче, ніж першом
варталі”,— с азав пан Ч пр н, не точ-
нивши он ретної цифри. Я відомо, вар-
тість 1 тис. бометрів російсь о о аз
першом варталі становить $ 416

США допоможуть Україні зміцнити
енергетичну безпеку

США отові надати підтрим У раїні для
зміцнення її енер етичної безпе и. Про це
заявив спеціальний представни держсе -
ретаря США з питань енер ети и Річард
Морнін стар під час з стрічі з лавою
раїнсь о о МЗС Костянтином Грищен-
ом в с бот Брюсселі, повідомляє прес-
сл жба МЗС. Сторони об оворили шляхи

посилення енер етичної безпе и в Європі.
Грищен о на олосив на важливості зал -
чення рес рсів міжнародних фінансових
інстит цій на цілі модернізації азотранс-
портної системи У раїни. Представни
США зі сво о бо підтвердив отовність
надавати підтрим У раїні в питанні зміц-
нення її енер етичної безпе и

Аграрний фонд даватиме кредити
під заставу зерна

У 2012/2013 мар етин овом році
раїнсь і сіль оспвиробни и змож ть от-

римати підтрим від держави ви ляді
дост пних редитів під застав зерна. Та-
а домовленість стала рез льтатом з -
стрічі заст пни а ендире тора А рарно-
о фонд І оря Я бовича з найбільшими
виробни ами сіль осппрод ції, членами
асоціації “У раїнсь ий л б а рарно о
бізнес ”, інформ є прес-сл жба УКАБ.
“Ми дося ли певних домовленостей, я і
вирішили ви ласти меморанд мі, що
б де підписаний міністром а рополіти и
та найбільшими виробни ами”,— поін-

форм вав після з стрічі заст пни енди-
ре тора А рарно о фонд І ор Я бович.
За йо о словами, цьо о ро А рарний
фонд забезпеч ватиме державн під-
трим сіль оспвиробни ів за трьома ос-
новними напрям ами: це форвардні, спо-
тові та заставні за півлі. На сьо одні А -
рарний фонд вже розпочав форвардні
за півлі зерна майб тньо о врожаю
2012 ро . План ється отримати за цими
онтра тами близь о 1,3 млн тонн. Зараз
вже надійшли заяв и від товаровиробни-
ів на за півлю 500 тис. тонн зерна

Український цукор вийде 
на ринок Азії

Міна рополіти и проводить пере овори
з раїнами Азії щодо е спорт б ря ово о
ц р . Про це заявив заст пни дире то-
ра департамент продовольства Міна -
ропрод Оле сандр Печено а. “Міністер-
ство постійно проводить з стрічі з пред-
ставни ами інших раїн з метою пош
рин ів зб т . Перед сім, це раїни Азії, де
споживання ц р щорічно збільш ється

на 2,5%”, — зазначив він. Наразі раїн-
сь ий ц ор е спорт ють до Гр зії, Ліван ,
Казахстан , Сирії, Словаччини, Кир из-
стан та Узбе истан

Будівельники виконали робіт 
на 5,6 млрд грн

У січні-лютом цьо о ро підприєм-

ствами У раїни ви онано б дівельних
робіт на с м 5,6 млрд рн, що ціново-
м порівнянні з відповідним періодом
мин ло о ро становить 99,5%. Нове
б дівництво, ре онстр ція та технічне
переозброєння с лали 83,6% від за аль-
но о обся ви онаних б дівельних ро-
біт, апітальний і поточний ремонти —
9,8% та 6,6% відповідно

Рішення Київради від 16.02.2012 № 132/7469 “Про надання дозволу на роз�
роблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок публічному
акціонерному товариству “Київська поліграфічна фабрика “Зоря” на вул. Лу�
говій, 1�а в Оболонському районі міста Києва для експлуатації та обслугову�
вання виробничо�складських приміщень”.

Депутати Київради розглянули та задовольнили клопотання ПАТ “Київ�

ська поліграфічна фабрика “Зоря” про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою. Зазначимо, що поліграфічна фабрика “Зоря” має

намір взяти в короткострокову оренду на 5 років дві земельні ділянки пло�

щами 0,21 та 0,01 га для експлуатації та обслуговування виробничо�склад�

ських приміщень. Згадані ділянки знаходяться в Оболонському районі Ки�

єва на вул. Лугова, 1�а. ПАТ “Київська поліграфічна фабрика “Зоря” має

звернутися до Головного управління земельних ресурсів для отримання

вихідних даних на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельних ділянок. Контроль за виконанням цього рішення покладено на

постійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобудування

та архітектури

Розпорядження КМДА від 01.03.2012 № 342 “Про прокладання водопрово�
ду на вул. Деміївській до житлових будинків з об’єктами соціального призначен�
ня та підземним паркінгом на просп. Червонозоряному, 150�162 у Голосіївсько�
му районі”.

З метою надійного водопостачання житлових будинків на просп. Черво�

нозоряному, 150�162 у Голосіївському районі столиці голова КМДА Олек�

сандр Попов підписав розпорядження щодо прокладання водопроводу на

вул. Деміївській. Виконавцем згаданих робіт визначено АТ “Київміськбуд”.

Роботи триватимуть з початку березня до кінця квітня цього року. У зв’язку

з цим тимчасово обмежено рух транспорту на вул. Деміївській. В управлінні

ДАІ ГУ МВС України в місті Києві розроблено та погоджено схему органі�

зації дорожнього руху на період виконання будівельних робіт. Разом з тим

прокладання водопроводу відбувається у тризмінному режимі, відкритим

способом з тимчасовим та частковим зайняттям проїзної частини та троту�

арів. Таким чином не менше ніж 3,5 м залишається для проїзду транспорту.

Після завершення робіт проїзна частина буде відновлена по всій довжині

розриття, тротуар вимостять фігурними елементами. Відповідальність за

безаварійне та своєчасне виконання робіт покладена на віце�президента АТ

КХ “Київміськбуд” Козачука В. П. У розпорядженні вказано, що після за�

вершення робіт з прокладання нового водопроводу, майно передається до

комунальної власності територіальної громади міста Києва з наступною пе�

редачею у володіння та користування ПАТ “АК “Київводоканал”. Контроль

за виконанням цього розпорядження покладено на заступників голови

КМДА згідно з розподілом обов’язків 

Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

А роенер етична омпанія “SALIX energy” заявила про
інноваційні техноло ії сфері біопалива. Йдеться про
та зван “енер етичн ” верб — салі с, що дає можли-
вість вдвічі здешевити теплов енер ію та поверн ти
роші, в ладені в плантацію, протя ом збор одно о
врожаю. Широ а пропозиція “енер етичної” верби
з’явиться на рин біопалива вже в цьом році.

В Україні продовжують розвивати альтернативні методи добування тепло�

вої енергії — поряд з сонячними чи вітровими станціями з’являються і

більш новаторські проекти. Приміром, агроенергетична компанія “SALIX

energy” пропонує вирощувати “енергетичну” вербу і використовувати це де�

рево як замінник природного газу.

За словами директора зі стратегічного розвитку “SALIX energy” Юрія На�

врузова, новий енергопродукт унікальний з точки зору екологічних, біоло�

гічних та енергетичних характеристик. Про це він розповів під час форуму

“Біопаливо. Інноваційні технології”.

Зокрема Юрій Наврузов навів порівняльний аналіз розрахунків вартості

енергії, отриманої з різних видів палива, включаючи “енергетичну” вербу.

Він виокремив значні переваги останньої в порівнянні з природним газом і

зазначив, що економічно виправдана ціна на тверде біопаливо з салікса до�

зволяє, з одного боку, отримати теплову енергію вдвічі дешевшою, ніж при

спалюванні газу, а з іншого — повернути майже всі вкладені в плантацію

кошти протягом збору першого врожаю.

У рамках форуму обговорили актуальні проблеми галузі, відзначили пози�

тивні зрушення в державній політиці, розглянули аграрний і технологічний

потенціал України. У доповідях також була підкреслена висока актуальність

біопалива з салікса. Зазначимо, що компанія “SALIX energy” має намір на�

лагодити широке постачання “енергетичної” верби на біопаливний ринок

України вже в 2012�му році.

“Наша компанія бере участь у всіх ключових галузевих конференціях і фору�

мах. Можу відзначити, що все частіше на подібних заходах представниками різ�

них компаній висловлюється зацікавленість у використанні “енергетичної”

верби в якості палива для заміщення газу, а також формулюються запити на за�

кладення плантацій. У зв’язку з цим на форумі ми вперше анонсували кампа�

нію з укладання договорів на виконання робіт по висадці плантації салікса під

замовлення”, — повідомив “Хрещатику” Юрій Наврузов

Знайдено замінник
природному газу
На ринку альтернативного виду
палива з’явилась 
"енергетична" верба

Розпорядження КМДА
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Тенденції рекламного
ринку столиці
"Хрещатик" з’ясував, на які суми слід орієнтуватися, плануючи
рекламну кампанію
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

На рин ре лами мин -
лом році спостері алося
стрім е зростання. Осо-
бливою поп лярністю се-
ред лієнтів а ентств о-
рист валися ре лама на
телебаченні і в мережі Ін-
тернет. Перший вид, я
по азало дослідження
“Хрещати а”, є найбільш
доро им, др ий — найде-
шевшим. У зв’яз з Євро-
2012 е сперти очі ють
зростання поп лярності
зовнішніх ре ламних
носіїв.

“Реклама — рушій торгівлі” —

цей вислів у сучасних умовах є як

ніколи актуальним. Незважаючи на

те, що споживачі вже звикли до за�

силля посилань рекламного харак�

теру як у ЗМІ, так і на вулицях, і

навіть у мережі Інтернет, компанії

продовжують вкладати величезні

кошти в свої продукти. “Хреща�

тик” вирішив з’ясувати, скільки

потрібно грошей на організацію

рекламної кампанії і якою є вар�

тість реклами у столиці.

Зовнішня реклама 

За словами Ганни Букасової, ди�

ректора РА “Геніально про100”, рек�

ламний ринок піднімається з колін

після кризи: “Докризового рівня він

ще не досяг, але до цього рухається.

Стрімке зростання спостерігалося

протягом всього минулого року, теж

саме відбуватиметься і в 2012 році.

Виділяти окремі галузі немає сенсу,

адже динаміка стабільна для всього

ринку”.

На думку Дмитра

Папети, директора

по роботі з клієн�

тами креативного

р е к л а м н о г о  

агенства "Liberty

Communications”,

популярним у минулому році було

розміщення реклами на телебачен�

ні. “Не дивлячись на скарги ком�

паній щодо нестачі коштів, рек�

ламні блоки були зайняті на 2�3 мі�

сяці вперед. Ціна на рекламу на те�

лебаченні формується в залежності

від пункту рейтингу і каналу. Се�

реднім можна вважати бюджет у

500 тис. доларів — саме така сума

дозволить більш�менш оптималь�

но розмістити рекламні сюжети на

телеканалах. Мінімальним бюдже�

том для кампанії на телебаченні є

100 тис. доларів, за меншу суму

можна розглядати лише варіанти з

менш рейтинговими телеканала�

ми”, — пояснює експерт.

Серед аутсайдерів Дмитро Папета

зазначає рекламу на радіо, обсяги

якої суттєво зменшилися через до�

статньо високу ціну.

Ганна Букасова вважає зовнішню

рекламу наймасовішою і відносно

недорогою: “Вартість розміщення

на бордах коливається від 2500�6000

грн, залежно від прогнозованого па�

сажиропотоку, а також району роз�

ташування конкретної конструкції”.

Дмитро Папета у контексті зовніш�

ньої реклами особливу увагу звертає

на рекламу у метрополітені: “Вона є

дуже ефективною, адже забезпечує

сотні тисяч контактів (показів рек�

лами.— Авт.) на добу. Окрім цього, у

зв’язку із заторами на дорогах, вели�

ка кількість представників серед�

нього класу обирають для пересу�

вання містом метро, а саме на таких

людей в основному спрямовуються

рекламні кампанії. Вартість реклами

у підземці починається від 5 тис. грн

на місяць — це якщо розмістити її на

одній станції або на моніторах. Вар�

тість стікерів розміром 305 на 305 мм

у вагонах може коштувати від 100

тис. грн. На повноцінну рекламну

кампанію слід виділяти від 20 тис.

грн”, — зазначає експерт.

Щодо ефективності розповсю�

дження флаєрів, опитані “Хрещати�

ком” експерти не мають єдиної точ�

ки зору. “Розповсюдження флаєрів,

на мою думку, не є ефективним ви�

дом реклами, хоча і є відносно деше�

вим. Так, на друк 5�10 тис. штук

можна витратити від 1000 грн. Іще

сюди треба додати вартість розпов�

сюдження”, — пояснює пан Папета.

Середньоринкова вартість роздачі

листівок, як пояснила Ганна Букасо�

ва, складає близько 30�40 грн за 1 го�

дину роботи і залежить від часу, міс�

ця роздачі, а також від рівня досвіду

промоутера.

Реклама у мережі Інтернет

Дмитро Папета поставив рекла�

му в Інтернеті на друге місце за під�

сумками 2011 року, яка, за його

словами, дуже активно розвивала�

ся, відвойовуючи частину ринку у

преси і зовнішньої реклами.

Андрій Засенко, інтернет�марке�

толог, пояснив “Хрещатику”, що

вся робота над розкруткою веб�сай�

та в мережі Інтернет поділяється на

2 частини: внутрішня оптимізація

самої сторінки, яку можна провести

і самостій�

но, не вкла�

даючи кош�

тів взагалі, і

з о в н і ш н я

оптимізація:

“ В а р т і с т ь

р о з к р у т к и

(зовнішньої оптимізації) сайта і ви�

ведення його, скажімо, в Топ�10 по�

шукових систем безпосередньо за�

лежить від кількості слів, завдяки

яким користувачі знаходили б по�

трібну сторінку. Чим більш абст�

рактним є запит (скажімо, складає�

ться з 1 слова), тим більше коштує

послуга і може починатися від $100.

З іншого боку, якщо максимально

конкретизувати пошук сторінки (до

3�4 слів), то можна звести вартість

розкрутки до мінімуму, — продов�

жує експерт. — Останній варіант є

кращим для невеликих підпри�

ємств, які розраховують на залучен�

ня клієнтів з цільової аудиторії, а

перший — для тих, хто прагне збіль�

шити кількість відвідувачів на сайті.

У часовому вимірі на розкрутку сай�

та може піти 1�2 місяці, залежно від

конкуренції у цьому сегменті і бю�

джету, який для цього виділено, а

також від якості сайта”.

Існує й інший метод реклами у

мережі — контекстна у пошукових

системах. “Тут слід зазначити, що

на пошукову систему Google припа�

дає приблизно 60% українського

трафіку, на Yandex — 30%, і 10% на

інші системи (Mail. ru, Rambler,

Bigmir). У випадку, якщо конкурен�

ція за пошуковим запитом є на се�

редньому рівні, можна з бюджетом у

$100 на місяць отримати приблизно

800 переходів на сайт, тобто фактич�

но 1 грн за перегляд. Загалом, вар�

тість одного кліку може складати від

50 копійок до 4 грн”, — зазначив

Андрій Засенко.

“Левова частка користувачів Ін�

тернету в Україні припадає на Київ

(близько 60% всієї інтернет� аудито�

рії), тому для компаній, орієнтова�

них на столицю, дуже важлива при�

сутність в мережі. Регіони поки що

мало розвинені в інтернет�напрям�

ках, відповідно традиційні носії рек�

лами мають там більшу силу”,— під�

сумовує Ганна Букасова.

Майбутнє ринку 

В зв’язку з проведенням у Києві

матчів Євро�2012, експерти реклам�

ної сфери очікують зростання варто�

сті послуг. “У зв’язку з припливом

істотної кількості іноземних турис�

тів, особливий попит матимуть тра�

диційні зовнішні носії. В період Єв�

ро�2012 істотно зростуть ціни на

зовнішню рекламу. Після закінчен�

ня чемпіонату є вірогідність того,

що ціни не повернуться на рівень

початку року. У інших галузях істот�

ного зростання цін не прогнозуєть�

ся”, — зазначає Ганна Букасова.

За словами Дмитра Папети, ріст

цін на рекламу вже відбувся: “Так,

ціни на рекламу у метрополітені

зросли приблизно на 25%. Аналогіч�

ною є ситуацією з зовнішньою рек�

ламою. Це явище досить важко по�

яснити з логічної точки зору, адже

навряд чи гості столиці у період Єв�

ро�2012 будуть дуже зацікавлені у то�

му, що рекламується в метрополітені.

Окрім цього, стрімкий ріст цін на

рекламу, зазвичай, відбувається і пе�

ред виборами. З іншого боку, після їх

закінчення ціни починають зменшу�

ватися. Наразі ж ситуацію з вартістю

окремих зовнішніх рекламних носіїв

прогнозувати досить важко”, — під�

сумовує експерт

Левова частка користувачів Інтернету в Україні припадає
на Київ (близько 60% всієї інтернет# аудиторії), тому

для компаній, орієнтованих на столицю, дуже важлива
присутність в мережі
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 27 березня 2012 року

"Хрещати " продовж є а -
тивний діало з деп тат-
сь им орп сом Київради.
Деп тат постійної омісії з
питань бюджет та соціаль-
но-е ономічно о розвит
Києва Ві тор Гр ш о поді-
лився своїм баченням ве-
дення житлово- ом нально-
о осподарства міста та
особливостями фінанс ван-
ня медичної ал зі.

— Вікторе Валентиновичу, яка си�
туація складається у столиці з бю�
джетним фінансуванням?

— На останній сесії Київради, що

відбулася 15 березня, були внесені

зміни до бюджету міста, в яких на фі�

нансування галузі житлово�кому�

нального господарства передбачено

465,55 млн грн, а на ремонтні роботи

житлового фонду — 53,2 млн грн.

Окрім бюджетних коштів, також пе�

редбачено видатки з державного бю�

джету в розмірі 65 млн грн на вико�

нання функцій столиці. Зазначені фі�

нанси державного та місцевого бю�

джетів будуть спрямовані на покриття

існуючої заборгованості за роботи,

виконані у попередні бюджетні пе�

ріоди, та завершення робіт на об'єк�

тах, розпочатих в минулому році. Та�

кож Виконавчий орган Київради

звернувся до уряду стосовно збіль�

шення видатків на виконання функ�

цій столиці в сумі 3,6 млрд. В цих про�

позиціях передбачатиметься збіль�

шення фінансування галузі житлово�

комунального господарства.

— Чи передбачене у бюджеті фі�
нансування ліфтового господарства,
яке у столиці знаходиться не в най�
кращому стані?

— У бюджеті міста цього року на

розрахунки з боргами попередніх

років щодо заміни та реконструкції

ліфтів у житловому фонді міста пе�

редбачено 10 млн грн та 15 млн грн

виділено з держбюджету на вико�

нання цьогорічних робіт. Зауважу

лише, що це значно менша сума,

ніж виділялася минулого року. За

інформацією ГУ житлового госпо�

дарства, в 2011 році за рахунок кош�

тів міського та державного бюджетів

забезпечено виконання робіт по за�

міні та модернізації 314 ліфтів на за�

гальну суму 99,1 млн грн.

Електронна паспортизація
будинків

— На вашу думку, яким чином має
бути організована робота із ремонту
житлового фонду міста?

— Сьогодні на сайті КМДА існує

електронний паспорт, де кожен ки�

янин може подивитись на свій буди�

нок. На мою думку, потрібно удо�

сконалити електронну паспортиза�

цію житлового фонду та, крім тех�

нічних загальних характеристик бу�

дівель, внести дані про всі ремонтні

роботи, які виконувались та вико�

нуються за бюджетні кошти. На

жаль, цей параметр неповно відоб�

ражено на сайті. Наприклад, щодо

ЖЕКу № 306 Деснянського району.

Також потрібно вносити дані про

підрядні організації, які проводять

роботи у будинках; вказувати гаран�

тійні терміни з обслуговування; тер�

мін зношення тепломереж. У такий

електронний паспорт потрібно вно�

сити і побажання мешканців щодо

їхнього будинку. Тобто впровадити

систему електронного моніторингу

житлового фонду столиці, де б ко�

жен ЖЕК повідомляв про необхід�

ність проведення тих чи інших робіт,

вказуючи сумарні фінансові показ�

ники з розподілом по видах робіт.

Таким чином ГУ житлового гос�

подарства мало б загальний паспорт

міського господарства, в якому згід�

но з пріоритетами визначались бу�

динки та суми для необхідного фі�

нансування. Тоді б ми чітко бачили,

хто і як використовує бюджетні

кошти, які, на жаль, розподіляються

в ручному режимі районними під�

розділам на власний розсуд без сис�

темного підходу. Всі дії були б про�

зорими, і ми б бачили повну карти�

ну стану житлового господарства у

місті і враховували це при плануван�

ні бюджету столиці. Саме такий

електронний паспорт — це моя ме�

та. І я як депутат, член бюджетної

комісії, наполягатиму на тому, щоб

питання електронної паспортизації

будинків було вдосконалено. Я вва�

жаю, що міська адміністрація під ке�

рівництвом Олександра Попова по�

ступово впроваджує зазначені захо�

ди.

— На вашу думку, фінансування
яких гадузей, окрім ЖКГ, має стати
пріоритетним?

— У Києві варто збільшити фі�

нансування медичної галузі та енер�

гозбереження. Ми вже прийняли дві

програми енергозбереження, які

презентував на сесії Київради пер�

ший заступник голови КМДА Олек�

сандр Мазурчак. Але, на жаль, фі�

нансування цієї галузі недостатнє.

— Розкажіть детальніше про фі�
нансуванням медичної галузі міста

— Хочу зазначити, що у цьому ро�

ці порівняно з попереднім фінансу�

вання закупівлі медикаментів у лі�

карні збільшено на 10 %, видатки на

харчування у медзакладах збільше�

но на 10 %, фонд оплати праці для

медпрацівників зріс на 26 %. Також

виділені кошти на пілотні проекти

первинної медицини у Дніпров�

ському та Дарницькому районах. Я

особисто опікуюся Київським місь�

ким консультативно�діагностичним

центром, який знаходиться на вул.

Кондратюка, 6. Торік за моїм кло�

потанням було профінансовано за�

міну катушок у магнітно�резонанс�

ному томографі в обсязі 100 тисяч

гривень. Є потреба у повній заміні

томографа, оскільки він вичерпав

свій термін експлуатації. На жаль,

велика його кошторисна вартість

дозволила виділити кошти лише на

ремонтні роботи. Проте нещодавно

на бюджетній комісії розглядалася

міська програма "Здоров'я киян". І я

попросив включити до програми за�

міну томографа. Комісія підтримала

цю ініціативу.

— Які ще ініціативи медичного на�
прямку ви маєте?

— На останньому засіданні бю�

джетної комісії я попросив долучи�

ти до програми "Здоров'я киян" фі�

нансування допомоги Українському

товариству сліпих. Йдеться про за�

купівлю протезів, пільговий ремонт

окулярів для інвалідів зору, оплату

санаторно�курортного лікування та

безкоштовну видачу путівок для ін�

валідів І�ІІ груп. Усі мої пропозиції

були враховані постійною комісією

Київради з питань гуманітарної

політики, яку очолює Алла Шлапак.

Також вважаю, що киянам�інва�

лідам зору потрібно мати хоча б од�

не спеціалізоване офтальмологічне

відділення у лікарні, де інваліди з

глибоким ураженням зору могли б

проходити курс лікування. У таких

закладах незрячого мають супрово�

джувати санітарки. Окрім того, пе�

ред містом за побажаннями УТОС

стоїть завдання — обладнати міські

автобуси великими літерами, щоб

люди із вадами зору могли здалеку

бачити номер маршруту, або ж за�

провадити голосове повідомлення

про прибуття та номер автобусу і на�

прям його руху.

Дитсадок на Троєщині, 
на черзі — школа

— Вікторе Валентиновичу, розка�
жіть про свою діяльність у Деснян�
ському районі. Що для вас найваж�
ливіше у роботі?

— Деснянським районом я опіку�

юся з 2006 року, коли був обраний

депутатом до райради. Я завжди ро�

бив акцент на ремонті житлового

фонду — будинки, які належать до

мого, так би мовити, округу, були

відремонтовані та входили у міську

та районну програму ремонтів. До

мене як до депутата райради звер�

нувся ОСН "Чернігівський" з пи�

тання будівництва на території мік�

рорайону (в межах вулиць Лісків�

ська, Радунська та Милославська)

дитячого садочка та школи. Ці об'�

єкти були закладені у план розбудо�

ви мікрорайону. З того часи минуло

п'ять років, коли в 2010�2011 роках

завдяки ініціативі ОСН "Чернігів�

ський" під керівництвом Наталії

Українчук, за моїм клопотанням

вже як депутата Київради, ініціати�

вою голови Деснянської РДА Вікто�

ра Жеребнюка та за дорученням

Олександра Попова, програмою со�

ціально�економічного розвитку

Києва було передбачено фінансу�

вання будівництва дитячого садка

на вул. Лісківській. Голова КМДА

поставив пріоритетом ввести об'єкт

в експлуатацію в 2011 році, тож сьо�

годні ми маємо функціонуючий ди�

тячий садок. На мою думку, так по�

винна відбуватись замкнута система

взаємодії представницького органу

територіальної громади та виконав�

чого органу КМДА.

Активний діалог 
з виборцями

— Які справи зроблені у районі
протягом минулого року та над чим
працюєте зараз?

— Минулого року коштом мого

депутатського фонду встановили

поштові скриньки на вул. Маяков�

ського, Сабурова, Беретті. Поштові

скриньки — це недешеве задово�

лення, і за кошти міського бюджету

це важко зробити. На один під'їзд

витрачалося 5�6 тисяч гривень. За�

галом ми встановили скриньки у 24

під'їздах дев'яти будинків на суму 98

тисяч гривень. Окрім того, утепли�

ли квартири хворих та малозабезпе�

чених мешканців округу на суму

25,7 тис. грн. У школі № 263 кош�

том депутатського фонду обладнали

клас: закупили меблі на суму 16 ти�

сяч гривень. Видали матеріальну

допомогу малозабезпеченим ки�

янам на загальну суму 33 тис. грн.

Зараз буде встановлено дитячий

майданчик на суму 37,5 тис. грн,

профінансовано закупку канцтова�

рів Діагностичному центру на суму

5 тис. грн. Спеціальним фондом бу�

ло передбачено фінансування та ус�

тановки двох компресорів у поліклі�

ніці Деснянського району на суму

131,2 тис. грн та двох дитячих май�

данчиків, були зроблені відповідні

документи, але, на жаль, через брак

бюджетних коштів ці проекти не

профінансовано, що викликає стур�

бованість, та я зроблю все можливе,

щоб отримати це фінансування.

На останній сесії Київради за мо�

їм зверненням було проголосоване

фінансування реконструкції парко�

вої зони на проспекті Маяковсько�

го і площі Анкари у Деснянському

районі на суму 1 млн 750 тис. грн.

Хотів би зазначити, що за період

моєї каденції як депутата Київради

на ремонт житлового фонду, який

закріплений за ЖЕК № 306 у Дес�

нянському районі, було виділено з

бюджету близько 2,8 млн грн. Але

вважаю, що ця сума вкрай недо�

статня з причин недофінансування

та некваліфікованого фінансового

менеджменту в частині викорис�

тання коштів, сплачених за кому�

нальні послуги. Але це окреме пи�

тання, до якого ми ще поверне�

мось.

В цьому році фінансування ре�

монту житлового фонду, передбаче�

не в цілому на Деснянську РДА,

склало 2,6 млн грн.

— Яким чином до вас можуть звер�
татися громадяни?

— Моя депутатська приймальня

відкрита п'ять днів на тиждень у

ЖЕКу № 313 Деснянського району,

де також приймає юрист. Також

працює мій кабінет у ЖЕКу № 306.

Я особисто спілкуюся з мешканця�

ми району щосереди.

— Вікторе Валентиновичу, чим ви
займаєтеся у вільний час?

— Ще з дитинства я захоплююся

спортом. З років 27�ми, коли усві�

домив сутність життя та своє покли�

кання, почав розвивати духовну лі�

нію. Вважаю, що допомога ближ�

ньому — одна з найвищих чеснот

Розмовляла Ірина ЩЕРБАТА,
"Хрещатик"

Віктор ГРУШКО: 

"У Києві варто збільшити 
фінансування сфери ЖКГ"

Православна Церква вшановує пам'ять
святителя Феогноста

Блаженний Феогност, грек за походженням,

був поставлений на Київську кафедру в 1328 році.

А згодом зайняв й Московську кафедру. На дру�

гий рік після свого прибуття у Москву митропо�

лит Феогност перейнявся будівництвом нових

храмів у своєму кафедральному місті. Побудував

у Москві кам'яну церкву в ім'я преподобного

Іоанна Ліствічника, а також зробив добудову вів�

таря до храму Успіня Божої Матері, в ім'я святого

апостола Петра.

У 1329 році митрополит вирушив з Москви ог�

лянути єпархії та зустрітись зі своєю паствою. За

необхідності святитель поставляв нових єписко�

пів, благословляв зведення нових храмів та мо�

настирів, мирив князів, втихомирював народні

хвилювання, перешкоджав церковному розділен�

ню. Неодноразово митрополит Феогност з Пер�

шосвятительською відвагою відстоював інтереси

Церкви перед державними мужами.

Ослаблений своїми роками й трудами блажен�

ний Феогност в кінці 1350 року тяжко захворів.

Смиренно переносячи недуги він не залишав

свого пастирського служіння. Відчуваючи близь�

ку кончину, благословив бути своїм наступником

майбутнього святителя Алексія. Святитель Фео�

гност вирізнявся видатним розумом та глибоки�

ми богословськими знаннями. Любов до Церкви

спонукала святителя виступити проти різних єре�

тичних вчень.

Після себе святий Феогност залишив письмові

праці. Серед них найвідоміше "Повчання Фео�

гноста, митрополита всієї Русі, душекорисне й

спасительне". 11 березня 1353 року блаженний

Феогност, великий пастир й наставник, з миром

відійшов до Господа. 27 березня чесне тіло бла�

женного було покладено у великій московській

соборній церкві Пречистої Богоматері, у вівтарі

апостола Петра.

Мощі святителя Феогноста знайдені нетлін�

ними в 1471 році. А 1474 року біля труни святи�

теля Феогноста сталося чудо. Один чоловік пі�

шов до місця, де мешканці міста ховали ман�

дрівників й жебраків, щоб за звичаєм помоли�

тися за спокій душ знедолених. Та внаслідок

тісноти спіткнувся, впав на землю та раптово

оглух й онімів. Багато днів страждав він від цьо�

го. Та одного разу хтось, як би уві сні сказав йо�

му: "Йди завтра в соборну церкву Пречистої Бо�

городиці на честь славного Її Успіння". Чоловік

пішов туди, і коли приклався до мощей святите�

ля Феогноста, враз зцілився, й він розповів

усім, як до нього повернулася здатність розмов�

ляти: "Коли я нахилився,— сказав зцілений,— й

хотів прикластися до мощей святителя Фео�

гноста, святий раптово піднявся, благословив

мене рукою й торкнувся мого язика. Я ж стояв,

наче мертвий, і відразу став говорити". Слухачі

дивувалися й прославляли Бога та святого мит�

рополита Феогноста

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української Православної Церкви

У Деснянському районі пройшли
навчання з цивільного захисту
Навчання розпочались з то о, що чер овий опе-

ративної сл жби Деснянсь ої РДА отримав си нал
про "за роз " вини нення надзвичайної сит ації
зв'яз з проходженням весняної повені. Протя ом
20 хвилин за допомо ою смс-повідомлень він пере-
дав інформацію ерівни ам ор анів правління та
сил цивільно о захист , я і одраз ж приб ли до

штаб омісії. Інші етапи навчання проходили на бере овій см зі Дніпра
районі Мос овсь о о мост . Саме т т при проходженні можливої вес-

няної повені при піднятті рівня води до познач и 800 см вини ає за ро-
за підтоплення села Троєщина. На бере овій см зі Дніпра, де проходи-
ло навчання, б ло ор анізовано 7 діляно імітації можливих дій. На ділян-
ах №№ 1, 2, 3 бійці КАРС "Київсь а сл жба порят н " ева ювали не-
еровано о човна з рибал ою, в я о о стався серцевий напад, врят ва-
ли потерпіло о на воді та від ачали вод з підтоплених територій; на ді-
лянці № 4 водолаз РВС КП "Плесо" здійснив рят вально-пош ові робо-
ти на воді та льоді; на ділянці № 5 б ло ор анізовано збірні ева аційні
п н ти; на ділянці № 6 КП "ШЕУ" Деснянсь о о район ор аніз вало
майданчи інженерної техні и для б дівництва тимчасових дамб, риття
обвідних аналів; на ділянці № 7 — ор анізовано інженерні роботи.
Прис тній на навчанні начальни ГУ з питань надзвичайних сит ацій

КМДА Віталій Пшеничний оцінив дії рят вальни ів за за п'ятибальною
системою на 4 з плюсом

У Голосієві розпочався весняний
двомісячник з благоустрою
У приміщенні Голосіївсь ої РДА під ерівниц-

твом олови район Оле сандра Незнала відб -
лась розширена нарада з питання проведення ро-
біт рам ах весняно о двомісячни а з бла о ст-
рою, озеленення та санітарної очист и територій.
Участь в нараді взяли: деп тат Київради Юрій
Дмитр , олова Громадсь ої ради при Голосіїв-
сь ій РДА Оле сандр Боярч , заст пни и олови

РДА, представни и ом нальних сл жб, ЖЕО, ШЕУ, дире тори підпри-
ємств, станов район , за ладів освіти та медицини район , ерівни-
и ОСББ, ЖБК, ор анів самоор анізації населення район . "Протя ом
місяця ви маєте навести лад на підпоряд ованій вам території. Я що
через місяць не б де позитивно о рез льтат — б д ть зроблені пер-
сональні, невтішні для де о о з вас, виснов и",— зверн вся до при-
с тніх олова Голосіївсь ої РДА Оле сандр Незнал. Впродовж двомі-
сячни а з бла о строю в районі б де проведено 3 с ботни и, заходи
до Дня дов ілля

Солом'янці провели оздоровчу
акцію "Українці проти 
туберкульозу"
З на оди відзначення Всесвітньо о дня бороть-

би з т бер льозом Солом'янсь а РДА за спри-
янням Ф ндації "Громадсь ий р х "У раїнці проти
т бер льоз " ор аніз вала інформаційно-про-

світниць ий марафон. Напередодні рам ах а ції серед ш олярів та
ст дентів район відб вся тематичний он рс малюн ів, пла атів і ре-
фератів та пройшов тематичний онцерт. Дипломи та рошові вина о-
роди авторам най ращих робіт вр чили олова Солом'янсь ої РДА Іван
Сидоров та народний деп тат У раїни, олова парламентсь о о оміте-
т з питань на и і освіти Ма сим Л ць ий. Перед прис тніми вист пив
почесний ість заход — до тор медичних на , професор Національно-
о інстит т фтизіатрії та п льмоноло ії ім. Яновсь о о Михайло К ш о.
Під час заход всі охочі мо ли пере лян ти вистав малюн ів та пла а-
тів он рсантів. О рім то о, прис тні мали змо отримати онс льта-
ції з питань т бер льоз представни ів Товариства Червоно о Хрес-
та та волонтерів районно о Центр соціальних сл жб для сім'ї, дітей та
молоді. На онцерті зі своїми номерами, присвяченими здоровом спо-
соб життя, вист пили вихованці районних ш іл та Центр дитячої та
юнаць ої творчості. Найбільш життєствердний при лад самореалізації
людини лядачам по азали артисти театр мімі и та жест "Рад а"
К льт рно о Центр У раїнсь о о товариства л хих, я і не лише танцю-
вали, а й співали мовою жестів

У Подільському районі відбулось
жеребкування з футболу
У рам ах проведення Ро Спорт в Києві старт -

вав І Національний К бо ш ільної лі и з ф тбол ,
присвячений проведенню чемпіонат Євро-2012 в
У раїні. Не залишились осторонь цієї події і ф тбо-
лісти ш ільних оманд Подільсь о о район . Та , на
базі імназії № 257 "Синьоозерна" відб лось же-

реб вання районних матчів. На святі б ли прис тні працівни и прав-
ління освіти, відділ сім'ї, молоді та спорт , тренери та равці ф тболь-
но о л б "Поділ" і навчальних за ладів район . За рез льтатами же-
реб вання визначились оманди-с перни и. Капітани потисн ли р и
і пообіцяли, що зма ання проходитим ть др жній атмосфері, але зі
спортивним азартом і пра ненням до перемо и. Учасни ів заход під-
трим вали численні вболівальни и

"Мистецька палітра 
Шевченківського району"
Під та ою назвою 22 березня Кон рес-холі

Державної подат ової адміністрації У раїни відб -
лося вели е бла одійне свято творчості "Мистець-
а палітра Шевчен івсь о о район столиці" за
частю ращих творчих професійних і самодіяль-
них оле тивів. У онцерті взяли часть видатні

майстри оперної сцени народний артист, соліст Національної опери
У раїни ім. Т. Г. Шевчен а О. Г рець та засл жена артист а У раїни О.
Ч барєва, фіналіст а телевізійно о прое т "Голос раїни" Антоніна Мат-
вієн о; хор "Dolendo" чнів Київсь ої дитячої ш оли мистецтв № 2 ім. М.
Вери івсь о о; народний спортивно-танцювальний ансамбль "П льс"
Центр творчості "Шевчен івець"; народний во альний ансамбль "К па-
ва" НПУ ім. М. Дра оманова та ба ато інших оле тивів

Новини районів

Управління ви онавчої дире ції Фонд соціально о страх вання
від нещасних випад ів на виробництві та професійних
захворювань У раїни м. Києві надає перелі страх вальни ів, я і
мають найбільш с м забор ованості зі сплати страхових внес ів
станом на 01.03.2012 ро

№
п/п

Код за
ЄДРПОУ Назва страхувальника

Сума
заборгованості

(тис. грн.)

1 14312453 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАВОД "ГЕНЕРАТОР" 580,85

2 14312358 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЗАВОД "БУРЕВІСНИК"

238,89

3 05792885 КИЇВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЗУМРУД" 202,64

4 20001964 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ"

52,60

5 32828901 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АИЗ" 46,70

6 30777667 ДЕРЖАВНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КАСКАД" 39,47

7 01296126 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО%ДОСЛІДНЕ
МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДІАЛІР"

35,56

8 21656791 УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ
"УКРЗАКОРДОННАФТОГАЗБУД"

33,18

9 24089370 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРОЕКТНО%БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "СХІД"

29,94

10 31517542 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"АБ %СПЕЦМОНТАЖ"

27,36

Управління ВД ФССНВ м. Києві http://fsnv.kiev.ua
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Читайте в Інтернеті:
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Випуск №29 (1048)

ВІВТОРОК,
27 березня
2012 року

Продовження додатку до рішення Київської міської ради від 1 грудня 2011 року № 726/6962. 
Початок у № 26 (1045) за вівторок, 20 березня, № 27 (1046) за середу 21 березня,  № 28 (1047) за п’ятницю 
23 березня 2012 року

у тому числі:

Проектні
роботи

856,75 856,75 65,00 791,75

Будівельні
роботи

0,00

Інші 35,28 35,28 4,53 30,75

10    Капітальний
ремонт

Від вул.
Кіквідзе до
Либідської

площі

2,2 км 52 000,00 0.00 0,00 610,89 610.89 610,89 0,00 0,00

у тому числі:

Проектні
роботи

479,17 479,17 479,17

Будівельні
роботи

0,00

Інші 131,72 131,72 131,72

11 Капітальний
ремонт

автопроїздів
мосту Метро

через р. Дніпро

В межах
існуючих

автопроїзді
в споруди

довж. 
684,5 м

13,005
тис. м2

189 781,19 1 841,18 0,00 247,77 247,77 247,77 0,00 0,00

у тому числі:

Проектні
роботи

1751,30 0,00 237,77 237,77 237,77

Будівельні
роботи

0,00 0,00 0,00 0,00

Інші 89,88 0,00 10,00 10,00 10,00

12 Прокладка
дощової

каналізації по
вул.

Полупанова від
вул.

Автозаводської
до вул.

Коноплянської

Від вул.
Автозавод(

ської до
вул.

Коноплян(
ської

707
пог.м

23 069,20 271,75 0,00 101,67 101,67 101,67 0,00 0,00

у тому числі:

Проектні
роботи

268,00 0,00 66,67 66,67 66,67

Будівельні
роботи

0,00 0,00 0,00 0,00

Інші 3,75 0,00 35,00 35,00 35,00

13 Розширення
проїзної

частини перед
перехрестями

для здійснення
правого
(лівого)

повороту чи
прямого
проїзду

транспорту

4
розширен(

ня

визна(
читься
проек(

том

4 500,00 284,42 0,00 64,24 64,24 64,24 0,00 0,00

у тому числі:

Проектні
роботи

263,17 0,00 29,24 29,24 29,24

Будівельні
роботи

0,00 0,00 0,00 0,00

Інші 21,25 0,00 35,00 35,00 35,00

14 Розширення
проїзної

частини у
вигляді заїзних

кишень в місцях
зупинок

наземного
транспорту

7 кишень 3,2135
тис. м2

3 500,00 309,24 0,00 73,00 73,00 58,00 15,00 0,00

у тому числі:

Проектні
роботи

289,92 0,00 0,00 0,00

Будівельні
роботи

0,00 0,00 0,00 0,00

Інші 19,32 0,00 73,00 73,00 58,00 15,00

15 Капітальний
ремонт

шляхопроводу
№ 1 через лінію

швидкісного
трамваю

транспортної
розв'язки на

перетині просп.
50(річчя

Жовтня та вул.
Г.Юри

В межах
споруди

довж. 25,0
м

0,347
тис. м2

3 500,00 215,91 0,00 59,33 59,33 59,33 0,00 0,00

у тому числі:

Проектні
роботи

190,00 0,00 44,98 44,98 44,98

Будівельні
роботи

0,00 0,00 0,00 0,00

Інші 25,91 0,00 14,35 14,35 14,35

16 Капітальний
ремонт

шляхопроводу
№ 2 через лінію

швидкісного
трамваю

транспортної
розв'язки на

перетині просп.
50(річчя

Жовтня та вул.
Г.Юри

В межах
споруди

довж. 25,0
м

0,347
тис. м2

3 000,00 180,00 0,00 58,26 58,26 58,26 0,00 0,00

у тому числі:

Проектні
роботи

180,00 0,00 43,26 43,26 43,26

Будівельні
роботи

0,00 0,00 0,00 0,00

Інші 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00

17 Капітальний
ремонт

шляхопроводу
№ 3 через лінію

швидкісного
трамваю

транспортної
розв'язки на

перетині просп.
50(річчя

Жовтня та вул.
Г.Юри

В межах
споруди

довж. 25,0
м

0,347
тис. м2

2 900,00 180,00 0,00 58,26 58,26 58,26 0,00 0,00

у тому числі:

Проектні
роботи

180,00 0,00 43,26 43,26 43,26

Будівельні
роботи

0,00 0,00 0,00 0,00

Інші 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00

Будівельні 0,00 0,00 0,00 0,00

Інші 1,62 0,00 30,40 30,40 30,40

20 Капітальний
ремонт вул.
Мурманської

Від вул.
Червоноткацької до
вул. Попудренка

6,93 тис.
м2

5 390,00 14,77 0,00 191,80 191,80 191,80 0,00 0,00

у тому числі:

Проектні роботи 13,10 0,00 171,80 171,80 171,80

Будівельні
роботи

0,00 0,00 0,00 0,00

Інші 1,67 0,00 20,00 20,00 20,00

21 Капітальний
ремонт вул.
Біломорської

6,07 тис.
м2

5 700,00 14,77 0,00 179,94 179,94 179,94 0,00 0,00

у тому числі:

Проектні роботи 13,10 0,00 159,94 159,94 159,94

Будівельні
роботи

0,00 0,00 0,00 0,00

Інші 1,67 0,00 20,00 20,00 20,00

22 Капітальний
ремонт вул.
Магнітогорської

6,35 тис.
м2

6 200,00 14,77 0,00 188,81 188,81 188,81 0,00 0,00

у тому числі:

Проектні роботи 13,10 0,00 168,81 168,81 168,81

Будівельні
роботи

0,00 0,00 0,00 0,00

Інші 1,67 0,00 20,00 20,00 20,00

23 Капітальний
ремонт мосту
через озеро
Коник на Жуків
острів

В межах споруди
довж. 17,26 м

0,2171
тис. м2

1 920,00 0,00 0,00 315,90 315,90 315,90 0,00 0,00

у тому числі:

Проектні роботи 290,90 290,90 290,90

Будівельні
роботи

0,00

Інші 25,00 25,00 25,00

24 Капітальний
ремонт бульвару
Тараса
Шевченка

2,0 км 85 000,00 0,00 0,00 400,00 " 400,00 0,00 0,00 400,00

у тому числі:

Проектні роботи 297,12 297,12 297,12

Будівельні
роботи

0,00

Інші 102,88 102,88 " 102,88

Виготовлення документації 0,00 0,00 23,00 23,00 23,00 0,00 0,00

25 Страховий фонд
документації

0,00 0,00 23,00 23,00 23,00

Обстеження споруд 0,00 0,00 289,46 289,46 289,46 0,00 0,00

26 Обстеження
мосту Метро
через
Русанівську
протоку

289,46 289,46 289,46

Об'єкти, не включені до плану робіт, по яких виникла заборгованість за
роботи, виконаніу 2010 році

5,15 0,00 5,15 5,15 0,00 0,00

27 Встановлення
розподільчих
захисних
бар'єрних
огороджень по
вул. Набережне
шосе

3,18 3,18 3,18

28 Встановлення
розподільчих
захиспих
бар'єрних
огороджень по
вул. О.Теліги

1,97 1,97 1,97

18 Капітальний
ремонт
шляхопроводу
на перетині вул.
О. Теліги з вул.
Фрунзе

В межах
споруди
довж. 
59,2 м

1,624
тис. м2

13 503,00 808,61 0,00 226,85 226,85 226,85 0,00 0,00

у тому числі:

Проектні
роботи

803,00 0,00 200,35 200,35 200,35

Будівельні
роботи

0,00 0,00 0,00 0,00

Інші 5,60 0,00 26,50 26,50 26,50

19 Капітальний
ремонт
шляхопроводу
на перетині
просп.
Комарова та
бульв. І.Ленсе.

В межах
споруди
довж. 94,0
м

3,307
тис. м2

26 546,00 775,86 0,00 223,97 223,97 223,97 0,00 0,00

у тому числі:

Проектні 774,24 0,00 193,57 193,57 193,57

Про заснування пам’ятної медалі з нагоди 1530�річчя Києва
Рішення Київської міської ради № 202/7539 від 15 березня 2012 року

З метою вшанування 1530�річчя від дня заснування міста�героя Києва та відповідно до статті 22 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Заснувати пам’ятну медаль “На відзначення 1530�річчя Києва”.
2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�

жавній адміністрації):
2.1. Розробити та до 23.03.12 подати на затвердження до Київської

міської ради Порядок вручення пам’ятної медалі “На відзначення 1530�
річчя Києва”.

2.2. Розробити протягом березня 2012 року дизайнерський проект
пам’ятної медалі “На відзначення 1530�річчя Києва”.

2.3. Профінансувати виготовлення та закупівлю 1530 пам’ятних меда�
лей та футлярів до них за рахунок асигнувань, передбачених у бюджеті

міста Києва на 2012 рік Управлінню справами виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на нагород�
ження визначних людей.

2.4. Забезпечити вручення пам’ятної медалі відповідно до Порядку
вручення пам’ятної медалі “На відзначення 1530�річчя Києва”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв’язків та інформаційної політики.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про прийняття гуртожитку, 
який не увійшов до статутного капіталу публічного акціонерного товариства

“Київенерго”, до комунальної власності територіальної громади міста Києва
та надання дозволу на приватизацію жилих приміщень

Рішення Київської міської ради № 32/7369 від 26 січня 2012 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, пункту ЗО частини першої статті 26, частин другої, п’ятої статті 60 За�
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 1, 3, 5, 14, 18 Закону України “Про забезпечення реалізації житлових
прав мешканців гуртожитків”, статей 4, 6 Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, вра�
ховуючи звернення Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.02.11 № 04�354, листи Фонду державного
майна України від 09.08.11 № 10�15�10957, від 15.04.10 № 10�25�4450, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 08.09.11 № 04/12�3113 та публічного акціонерного товариства “Київенерго” від 19.10.11 № Д17/9156, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до комунальної власності територіальної громади міста
Києва відомчий гуртожиток на вул. Волкова, 10�А, який не увійшов до ста�
тутного капіталу публічного акціонерного товариства “Київенерго”, та пе�
редати до сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації згідно з додатком.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
здійснити в установленому порядку передачу майна, зазначеного у пунк�
ті 1 цього рішення.

3. Залишити гуртожиток, зазначений у пункті 1 цього рішення, у стату�

сі “гуртожиток” та надати дозвіл на приватизацію жилих приміщень.
4. Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації забезпе�

чити приватизацію жилих приміщень гуртожитку на вул. Волкова, 10�А,
зазначеному у пункті 1 цього рішення, в установленому законом порядку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань власності та постійну комісію Київської
міської ради з питань житлово�комунального господарства та паливно�
енергетичного комплексу.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської ради від 26 січня 2012 року № 32/7369

Відомчий гуртожиток, який не увійшов до статутного капіталу ПАТ “Київенерго”, 
що приймається до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

та передається до сфери управління Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації



6

ДОКУМЕНТ
Хрещатик 27 березня 2012 року

Назва та ад(
реса об'єкта
житлового
фонду

Підприємство,
що передає

Площа, кв.м Кількість кімнат Рік побудови Балансова вартість, грн.

Загальна У т. ч.
нежитлових
приміщень

Призначе(
ння нежит(
лового
приміщення

Всього У т. ч.
приватизова
них

Первинна , Залишкова

Гуртожиток
вул.Волкова,
10(А

Публічне
акціонерне
товариство
"Київенерго"
(філія
"Енергосервіс
Київенерго")

7182,4 13,9
73,5  

104,7

Кімната
завідуючого
комори
душові

237 ( 1972 1468571,48 687 634,58

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Про надання земельних ділянок Національному природному 
парку “Голосіївський” для експлуатації та обслуговування Національного 

природного парку “Голосіївський” у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 69/7406 від 26 січня 2012 року

Відповідно до статей 93, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних діля�
нок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити Київському комунальному об’єднанню зеленого будів�
ництва та експлуатації зелених насаджень міста “КИЇВЗЕЛЕНБУД” (лист�
згода Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та екс�
плуатації зелених насаджень міста “КИЇВЗЕЛЕНБУД” від 09.09.2011
№ 148�03�2644) право користування земельними ділянками загальною
площею 1867,71 га, та віднести зазначені землі до земель запасу при�
родно�заповідного фонду з виключенням їх з категорії земель лісогоспо�
дарського призначення, з них:

— площею 5,51 га, відведеною відповідно до рішення виконавчого ко�
мітету Київської міської ради депутатів трудящих від 21.05.68 № 792 “Про
будівництво Національного парку “Голосіївський ліс” на території Голосі�
ївського лісу лісопаркового господарства “Конча�Заспа”;

— площею 1862,20 га лісових земель (квартали 1�5, 8, 10�17, 20�25,
27, 28 частин 6, 7, 9, 18, 19, 26 Голосіївського лісництва та квартали 2�3,
5, 7�9, 11�14, 17�19, 21, 23�25, 28�29, 43 Конча�Заспівського лісництва)
комунального підприємства “Лісопаркове господарство “Конча�Заспа”.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних діля�
нок Національному природному парку “Голосіївський” для експлуатації та
обслуговування Національного природного парку “Голосіївський” у Голо�
сіївському районі м. Києва.

3. Надати Національному природному парку “Голосіївський”, за умови
виконання пункту 4 цього рішення, в постійне користування земельні ді�
лянки загальною площею 1888,18 га для експлуатації та обслуговування
Національного природного парку “Голосіївський” у Голосіївському районі
м. Києва, в тому числі:

— ділянку № 1 загальною площею 723,69 га — за рахунок земель за�
пасу природно�заповідного фонду (площею 709,90 га) та міських земель,
не наданих у власність чи користування (площею 13,79 га);

— ділянку № 2 площею 11,12 га, ділянку № 3 площею 1,08 га, ділянку
№ 4 площею 8,33 га, ділянку № 5 площею 8,99 га, ділянку № 6 площею
6,70 га, ділянку № 7 площею 11,24 га, ділянку № 8 площею 1,58 га — за
рахунок земель запасу природно�заповідного фонду;

— ділянку № 9 загальною площею 1115,45 га — за рахунок земель за�
пасу природно�заповідного фонду (площею 1108,77 га), міських земель,
не наданих у власність чи користування (площею 4,28 га) та земель запа�
су лісогосподарського призначення (площею 2,40 га).

4. Національному природному парку “Голосіївський”:
4.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог

статті 96 Земельного кодексу України.
4.2. Виконувати вимоги статей 60,61 Земельного кодексу України та

статей 88, 89, 96 Водного кодексу України.
4.3. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних

ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі�

ністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж зе�
мельних ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що
посвідчують право користування земельними ділянками.

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

4.5. Питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.
4.6. Земельні ділянки в межах прибережних захисних смуг загальною

площею 86,85 га використовувати без права будівництва будь�яких спо�
руд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних) із врахуванням об�
межень, встановлених статтею 61 Земельного кодексу України та статтею
89 Водного кодексу України.

4.7. Земельні ділянки загальною площею 5,10 га, в межах охоронної
зони електричних мереж, використовувати з обмеженнями, передбаче�
ними Правилами охорони електричних мереж, затвердженими постано�
вою Кабінету Міністрів України від 04.03.97 № 209.

4.8. Земельні ділянки загальною площею 73,45 га, в межах охоронних
зон магістральних газопроводів, використовувати з обмеженнями, перед�
баченими Правилами охорони магістральних трубопроводів, затвердже�
них постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1747.

4.9 Забезпечити під’їзд до об’єктів та земельних ділянок інших земле�
користувачів.

4.10. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління міс�
тобудування та архітектури від 15.09.2011 № 10326/0/18/19�11, головно�
го державного санітарного лікаря м. Києва від 06.12.2011 № 6949, Дер�
жавного управління охорони навколишнього природного середовища в м.
Києві від 13.09.2011 № 05�08/7390, Управління водного господарства в
м. Києві та Київській області від 16.09.2011 № 446, Головного управління
охорони культурної спадщини від 13.09.2011 № 4452, Міністерства куль�
тури України від 30.09.2011 № 232/22/51�11, Головного управління зе�
мельних ресурсів від 03.10.2011 № 05�7506.

5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого коміте�
ту Київської міської ради депутатів трудящих від 21.05.68 № 792 “Про бу�
дівництво Національного парку “Голосіївський ліс” на території Голосіїв�
ського лісу лісопаркового господарства “Конча�Заспа”.

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

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�
місію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архі�
тектури.

Київський міський голова  Л. Черновецький

Про передачу приватному акціонерному товариству “ЄВРОПОРТ” земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного 

комплексу на вул. Зої Гайдай, 2 в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 73/7410 від 26 січня 2012 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки приватному акціонерному товариству “ЄВРОПОРТ” для будівництва,
експлуатації та обслуговування торговельного комплексу на вул. Зої Гай�
дай, 2 у Оболонському районі м. Києва.

2. Передати приватному акціонерному товариству “ЄВРОПОРТ”, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, в довгострокову оренду на 10
років земельну ділянку площею 0,23 га для будівництва, експлуатації та
обслуговування торговельного комплексу на вул. Зої Гайдай, 2 в Оболон�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування, у зв’язку з переходом права власності на будівлю (до�
говір купівлі�продажу від 14.09.2006).

3. Приватному акціонерному товариству “ЄВРОПОРТ”:
3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог

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

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

3.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління місто�
будування, архітектури та дизайну міського середовища від 15.07.2010

№ 19�8721, Київської міської санепідстанції від 12.03.2011 № 1356, Дер�
жавного управління охорони навколишнього природного середовища в м.
Києві від 03.03.2011 № 05�08/1167, Державної служби з питань націо�
нальної культурної спадщини від 23.03.2011 № 22�687/35, Головного
управління земельних ресурсів від 07.04.2011 № 05�7220.

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

3.5. Питання майново�правового характеру вирішувати в установлено�
му законодавством порядку.

3.6. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповід�
но до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 “Про
бюджет міста Києва на 2012 рік”.

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

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�
місію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архі�
тектури.

Київський міський голова  Л. Черновецький

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю Іноваційній фірмі
“ЕФЕКТ” земельної ділянки для будівництва магазину продовольчих 

і непродовольчих товарів з відкритою автостоянкою 
на вул. Миколи Закревського, 12 у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 72/7409 від 26 січня 2012 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу
України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки товариству з обмеженою відповідальністю Іноваційній фірмі “ЕФЕКТ”
для будівництва магазину продовольчих і непродовольчих товарів з від�
критою автостоянкою на вул. Миколи Закревського, 12 у Деснянському
районі м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальністю Іноваційній
фірмі “ЕФЕКТ”, за умови виконання пункту 3 цього рішення, земельну ді�
лянку в довгострокову оренду на 10 років площею 1,46 га для будівниц�
тва магазину продовольчих і непродовольчих товарів з відкритою авто�
стоянкою на вул. Миколи Закревського, 12 у Деснянському районі м. Ки�
єва за рахунок земель, відведених товариству з обмеженою відповідаль�

ністю Іноваційній фірмі “ЕФЕКТ” відповідно до рішення Київської міської
ради від 27.05.2010 № 845/4283 “Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю Іноваційній фірмі “ЕФЕКТ” земельної ділянки для екс�
плуатації та обслуговування відкритої автостоянки на вул. Миколи Закрев�
ського, 12 у Деснянському районі м. Києва”, право користування якими
посвідчено договором оренди земельної ділянки від 03.12.2010 № 62�6�
00564.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю Іноваційній фірмі
“ЕФЕКТ”: 

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

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

3.3. Виконати вимоги, викладені у листах Головного управління міс�
тобудування, архітектури та дизайну міського середовища від
22.12.2011 № 13614/0/18/19�11, головного державного санітарного лі�
каря м. Києва від 26.10.2011 № 6040, Київської міської санітарно�епіде�
міологічної станції від 20.12.2011 № 7242, Державного управління охо�
рони навколишнього природного середовища в м. Києві від 02.12.2011
№ 05�08/8756, Головного управління охорони культурної спадщини від
28.10.2011 № 5261, Головного управління земельних ресурсів від
20.12.2011 № 05�7659.

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

3.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва відпо�

відно до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336
“Про бюджет міста Києва на 2012 рік”.

3.6. Майново�правові питання вирішити відповідно до законодавства.
4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ра�

ди від 27.05.2010 № 845/4283 “Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю Іноваційній фірмі “ЕФЕКТ” земельної ділянки для екс�
плуатації та обслуговування відкритої автостоянки на вул. Миколи Закрев�
ського, 12 у Деснянському районі м. Києва”.

5. Розірвати та зняти з реєстрації договір оренди земельної ділянки від
03.12.2010 № 62�6�00564� з моменту реєстрації договору оренди зе�
мельної ділянки між Київською міською радою та товариством з обмеже�
ною відповідальністю Іноваційною фірмою “ЕФЕКТ”.

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

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

Київський міський голова  Л. Черновецький

Про перейменування комунального підприємства “Інформатика” 
Солом’янського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 33/7370 від 26 січня 2012 року

Відповідно до статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 78 Господарсько�
го кодексу України, на виконання пункту 3 рішення Київської міської ради від 10.11.11 № 607/6843 “Про внесення змін до рішення
Київради від 23.06.11 № 291/5678 “Про деякі питання діяльності комунальних підприємств та установ, що належать до комунальної
власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфери управління Солом’янської районної в “місті Києві державної
адміністрації” та з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади міста Ки�
єва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Змінити найменування комунального підприємства “Інформатика”
Солом’янського району м. Києва на комунальне підприємство “Інформа�
тика” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації).

2. Підпорядкувати комунальне підприємство “Інформатика” виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації).

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

3.1. Затвердити статут комунального підприємства “Інформатика” ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації).

3.2. Закріпити на праві господарського відання майно за комунальним
підприємством “Інформатика” виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань власності.

Київський міський голова  Л. Черновецький

Про надання комунальному підприємству капітального будівництва, 
реконструкції та інвестицій "Голосіїво�будінвест" земельної 

ділянки для будівництва амбулаторії лікарів сімейної медицини 
на вул. Червонопрапорній, 148 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 170/7507 від 16 лютого 2012 року
Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ді�

лянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки комунальному підприємству капітального будівництва, реконструкції та
інвестицій “Голосіїво�будінвест” для будівництва амбулаторії лікарів сі�
мейної медицини на вул. Червонопрапорній, 148 у Голосіївському районі
м. Києва.

2. Надати комунальному підприємству капітального будівництва, ре�
конструкції та інвестицій “Голосіїво�будінвест”, за умови виконання пунк�
ту З цього рішення, в постійне користування земельну ділянку площею
0,09 га для будівництва амбулаторії лікарів сімейної медицини на вул.
Червонопрапорній, 148 у Голосіївському районі м. Києва за рахунок місь�
ких земель, не наданих у власність чи користування.

3. Комунальному підприємству капітального будівництва, реконструк�
ції та інвестицій “Голосіїво�будінвест”:

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

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

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

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

будування та архітектури від 12.09.2011 № 10188/0/18/19�11, Київської
міської санітарно�епідеміологічної станції від 13.12.2011 № 7101, Дер�
жавного управління охорони навколишнього природного середовища в м.
Києві від 03.10.2011 № 05�08/7437, Головного управління охорони куль�
турної спадщини від 28.09.2011 № 4732, Міністерства культури України
від 03.11.2011 № 343/22/51�11, Головного управління земельних ресур�
сів від 14.12.2011 № 05�7651.

3.6. Відповідно до вимог рішення Київської міської ради від 12.07.2007
№ 1143/1804 “Про заходи щодо збереження та реконструкції дитячих

та спортивних майданчиків у місті Києві” (із змінами і доповненнями) збе�
регти дитячий майданчик та здійснити його реконструкцію при будівниц�
тві амбулаторії лікарів сімейної медицини.

4. Попередити землекористувача, що право користування земельною
ділянкою може бути припинено відповідно до статей 141, 143 Земельно�
го кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�
місію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архі�
тектури.

Київський міський голова  Л. Черновецький

Про передачу у безоплатне користування (в позичку) Національній академії
образотворчого мистецтва і архітектури приміщень в будинку 

на вул. Смирнова�Ласточкіна, 20 у Шевченківському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 123/7460 від 16 лютого 2012 року

Відповідно до статей 327, 793, 827 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Зако�
ну України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення Національної академії образотворчого мистецтва і
архітектури (лист від 16.01.12 № 23�15), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати у безоплатне користування (в позичку) Національній ака�
демії образотворчого мистецтва і архітектури приміщення площею
12173,1 кв. м у будинку на вул. Смирнова�Ласточкіна, 20 у Шевченків�
ському районі міста Києва строком на 25 років.

2. Головному управлінню охорони культурної спадщини виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
укласти з Національною академією образотворчого мистецтва і архітекту�
ри охоронний договір на збереження пам’ятки архітектури після здійснен�
ня передачі.

3. Встановити, що Національна академія образотворчого мистецтва і
архітектури має право проводити всі дії щодо користування приміщення�

ми площею 12173,1 кв. м у будинку на вул. Смирнова�Ласточкіна, 20 у
Шевченківському районі міста Києва, крім відчуження та передачі в ко�
ристуванням третім особам.

4. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
укласти договір позички та здійснити передачу майна згідно з пунктом 1
цього рішення в установленому законодавством України порядку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про погодження клопотання товариства з обмеженою відповідальністю 
“Футбольний клуб “Динамо” Київ” 
про надання надр у користування 

з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно�промислової 
розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення 

(підземних вод)  за допомогою двох артезіанських свердловин, розташованих
на території  навчально�спортивної бази “Конча�Заспа” за адресою: 

Столичне шосе, 45 
Голосіївського району міста Києва

Рішення Київської міської ради № 98/7435 від 16 лютого 2012 року
Відповідно до пункту 3 статті 9�1 Кодексу України про надра, пункту 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування

надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.11 № 615, статті 93 Водного кодексу України, статті 113 Зе�
мельного кодексу України, пункту 3 Правового режиму зон санітарної охорони водних об’єктів, затвердженого постановою Кабі�
нету Міністрів України від 18.12.98 № 2024, та враховуючи клопотання товариства з обмеженою відповідальністю “Футбольний
клуб “Динамо” Київ” від 21.04.11 № 73, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити клопотання товариства з обмеженою відповідальністю
“Футбольний клуб “Динамо” Київ” про надання надр у користування з ме�
тою геологічного вивчення, в тому числі дослідно�промислової розробки
родовищ корисних копалин загальнодержавного значення (підземних
вод) за допомогою двох артезіанських свердловин, розташованих на те�
риторії навчально�спортивної бази “Конча�Заспа” за адресою: Столичне
шосе, 45 Голосіївського району міста Києва.

2. Взяти до відома, що спеціальний дозвіл на користування надрами
надається в установленому законом порядку.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “Футбольний клуб “Дина�
мо” Київ” звернутися до Київської міської ради з метою встановлення від�
повідно до чинного законодавства меж зон санітарної охорони двох водо�
забірних свердловин, розташованих на території навчально�спортивної
бази “Конча�Заспа”.

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

Київський міський голова Л. Черновецький



7

КУЛЬТУРА
Хрещатик 27 березня 2012 року

"Коронація слова" представляє дебютний роман Вікторії Гранецької

"Мантра�омана": кохання і потойбіччя

Європейці дивували киян модою
В проекті Eurofashion взяли участь 16 дизайнерів

Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

"Хрещати " продовж є знайомити
читачів з мин лорічними ла реатами
та номінантами літерат рно о он-
рс "Коронація слова". Пропон -

ємо вашій вазі анотацію твор він-
ничан и Ві торії Гранець ої "Мантра-
омана", що перемі в номінації "Ро-
мани".

У анотації до роману "Мантра�омана", що вий�

шов торік у видавництві "Клуб сімейного дозвіл�

ля", зазначається: "Це не чергова романтична ме�

лодрама про кохання у великому місті і не польо�

ві дослідження з українського суїциду, а правда

життя без жахіть і збочень". На початку роману ми

знайомимося з головною героїнею — блондин�

кою Євою (скорочено від Євпраксії), яка веде

гламурний образ життя сучасної дівчини мегапо�

лісу. Будучи літературним редактором у видав�

ництві, вона є коханкою директора, має машину,

квартиру і начебто втішається життям, принижу�

ючи інших. Проте вночі поринає у світ химерних

марень, де її переслідує та заманює на дах хмаро�

чоса Ловець снів. Далі події розгортаються у не�

звичному ракурсі — згодом читач дізнається, що

дівчина насправді стала привидом, про її нещасне

кохання, розчарування, стосунки з братом та ма�

тір’ю — все те, що змусило її буди "стервою" та за�

бути про своє минуле, витиснути його у підсвідо�

ме. Блукання у потойбічному світі змушує Єву

по�іншому поглянути на своє життя.

Над романом письменниця Вікторія Гранецька

працювала два роки, ретельно збирала інформа�

цію, проводила експерименти. Як зізналася вона

в інтерв’ю "Хрещатику", "для того, аби зрозуміти

теорії пам’яті та захисних механізмів, довелось за�

глибитися в праці Анни Фройд (дочки Зиґмунда

Фройда). Для опису епізоду з розтином тіла муси�

ла відвідати морг і побачити той самий розтин на

власні очі. Однак найбільше вражень принесли

досліди, проведені на собі — якось я не спала

кілька діб, аби з’ясувати для своєї героїні, скільки

часу людський організм може витримати без від�

починку". Помітна і ретельна літературна праця,

відточення власного стилю, який просто приємно

читати. Роман вже порівнюють з творчістю укра�

їнських письменників Люко Дашвар, Іреною

Карпою і навіть класиком трилерів Стівеном Кін�

гом. А містики і справді вистачає — привиди, які

можуть помститися живим, розмовляючий кіт і

картина�вбивця, яка забирає у своїх господарів

життя. Книжка захоплює своєю непередбачува�

ністю, на сторінках якої читач іноді губиться в пе�

реплетінні реальності, спогадів і снів

Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

Мин ло о тижня в Києві в
рам ах UFW пройшов
спеціальний модний про-
е т Eurofashion, присвя-
чений ЄВРО-2012. Для
цьо о запросили 15 ди-
зайнерів з раїн Європи,
а У раїн представляла
Ірина Караван. Зар біжні
дизайнери нама алися
вразити лядачів не лише
яс равим одя ом, а й
шо з відеороли ами, зо-
лотим дощем та живою
м зи ою.

Дводенний проект відкрила по�

сол моди від України Ірина Кара�

вай, яка принципово не використо�

вувала в осінньо�зимовому вбранні

хутра та шкіри. "Варто робити ак�

цент на нюансах, тому потрібні

стримані кольори й пропорції, а та�

кож витонченість. Здається, нам не

вистачає елегантності та благород�

ства",— зауважила Ірина. І дійсно, її

колекція з суконь та пальт була ціл�

ком аристократичною, а блиску до�

давали каміння Сваровскі. В той же

день шанувальників моди потішила

іспанська дизайнерка Agatha Ruiz

de la Prada, яка показала надзвичай�

но барвисту життєрадісну колекцію

з хутряними манто та лаковим взут�

тям. Дочка архітектора та прихиль�

ника сучасного мистецтва, вона

принципово не використовує чор�

ного кольору та експериментує з

формою та кольорами. Шведка Ida

Sjostedt запам’яталася вбранням з

блискучих тканин, а ірландка

Joanne Hynes — масивними прикра�

сами та сукнями з великими при�

нтами�малюнками.

Чоловічу колекцію привіз хорват

Іван Мандзукіч, який пропонує вдя�

гати вкорочені тренчі й піджаки,

дивні об’ємні комірці, вузькі штани.

На осінньо�зимову колекцію порту�

гальського дизайнера Maria

Gambina надихнув хокей, тож для її

вбрання характерна вузька талія,

широкі плечі, V�подібна фігура. Ро�

сіянка Вікторія Андреянова поєдна�

ла стилі хіпі та гранжу — довгі сукні

в клітинку до пола з чоловічими че�

ревиками.

На другий день проекту свої ко�

лекції показали італійський бренд

CARTA E COSTURA з приталени�

ми сукнями та теплими пальто на�

сичених кольорів і французька мар�

ка MEME TТAIME, яка використа�

ла для виробів бахрому та шкіру.

Датчанка Anne Sofie Madsen здиву�

вала скульптурними прикрасами,

спідницями з бахромою, а чеські

дизайнери з Oldschool — сміливим

міксом моди та сучасного мистец�

тва, наприклад, яскравими зелени�

ми лосинами для чоловіків. Неод�

норазова учасниця UFW — німець�

кий дизайнер Annette Gortz, пред�

ставила дуже носибельну колек�

цію — пальта з хутряними комірця�

ми, светри�кардигани, брюки та на�

рядні сукні. Дві цікаві жіночі ко�

лекції з акцентом на вечірнє вбран�

ня показали Elise Kim з Нідерландів

та польська La Mania. Фінальним

акордом проекту став показ бри�

танської марки The Rodnik Band.

Засновник та дизайнер проекту —

шотландець Філіп Колберт, вико�

ристовує в одязі різноманітні сим�

воли Великобританії — від корони

та голубів до англійських червоних

автобусів, а його улюблений об�

раз — яєчня. Покази Філіп Колберт

перетворює на шоу — на подіумі він

співає, веселить публіку та моде�

лей

Британсь ий дизайнер Філіп Колберт з The Rodnik Band любить перетворювати
свої по ази на шо та співати на поді мі

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

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача А сельрод Любов
Оле сандрівн в с дове засідання, я е відб деться 12.04.2012 ро о 10.00 за адресою: м. Київ,
пр-т Мая овсь о о, 5-в, аб. № 29, для роз ляд цивільної справи за позовом А сельрод А.О. до
А сельрод Л.О. про с нення переш од орист ванні жилим приміщенням шляхом визнання
особи та ою, що втратила право орист вання жилим приміщенням.

Адреса с д : м. Київ, пр. Мая овсь о о, 5-в, аб 29.
С ддя Є.П. Смирнова

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що цивільна справа

№ 2-2610/2236/2012 ро за позовом П блічно о а ціонерно о товариства

"Все раїнсь ий А ціонерний Бан " до Яс овця В.Л. про стя нення забор ованості

призначена до сл хання 03.04.2012 о 10.00 за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-

Ласточ іна, 10-Б, с ддя Волошин В.О.

Власю Ми олі Петрович необхідно 24.04.2012 ро з'явитись о 14.30 до

Дарниць о о районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. О. Кошиця, 5-А, абінет

№ 210), для часті роз ляді цивільної справи 02/2-914/12 за позовом

ПАТ "Універсал Бан " до Власю а Ми оли Петровича про стя нення забор ованості.

Власю М.П. випад неяв и зобов'язаний повідомити с д про причини неяв и.

У разі неяв и відповідача до с д , справ б де роз лян то по с ті за наявними

справі матеріалами йо о відс тність в поряд ст. 169 ч. 4 ЦПК У раїни.

С ддя В.А. Д бас

Державне підприємство "Е спериментальний завод медпрепаратів ІБОНХ НАН У раїни"
о олош є про намір передати в оренд державне майно, щодо я их надійшли заяви

Заяви про оренд ожно о із зазначених об'є тів приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: 02099, м. Київ,
в л. Зрош вальна, 15-А. Додат ова інформація за тел: 566-99-68.
У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

№
п/п

Назва ор ан
правління

Балансо трим вач (назва, юридична
адреса, телефон)

Дані про об'є ти, щодо я их надійшли заяви про оренд

Наймен вання та
місцезнаходження
об'є та оренди

Реєстровий
номер
майна

За альна
площа,
в.м

Вартість майна
за незалежною
оцін ою, рн

Ма симально
можливий

стро оренди

Мета
ви орис-
тання

Національна а адемія
на У раїни

ДП "ЕЗМП ІБОНХ НАН У раїни"
в л. Зрош вальна, 15-А, тел. 566-99-68

Частина приміщення
в л. Зрош вальна, 15-А

1120 1260 4118646 три ро и с лад

х р е щ а т и р
о л з и в а я
м и т о м ж а с

н с п а р і а д н а
н е м і ч я д р о

н р с м о м о
ф с т ш б р е м

л о т о д ш а р о

Відповіді на сканворд 

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць....................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці ..............19 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............39 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........78 рн. 00 оп.

на місяць ..................21 рн. 50 оп.
на 3 місяці ................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............129 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць ................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............32 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........130 рн. 80 оп.

на місяць ..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ..........490 рн. 80 оп.

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

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

РЕПЕРТУАР
Київсь о о а адемічно о театр “КОЛЕСО”

на березень 2012 р.

вітень 2012 р.

24 с бота
25 неділя

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

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

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

1 неділя
Мала сцена МПМ "У раїна"

Жан Ан й ГЕНЕРАЛИ У СПІДНИЦЯХ
франц зь а омедія на 2 дії тіль и для дорослих

3 вівторо
КАМІННА ЗАЛА

Roland Schimmelpfennig Роланд Шіммельпфенніґ
PUSH UP 1-3 ПІД ТИСКОМ 1-3

4 середа
У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є “ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
БЄЛЬЙО?” ородсь а бай а з піснями, танцями та
цимісом за мотивами водевілю М.Янч а “По ярмар ”

5 четвер
Фелі с Міттерер
ЖІНКИ МОЦАРТА ("ВЕБЕРИ")
страшна омедія

6 п'ятниця
У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є “ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
БЄЛЬЙО?” ородсь а бай а з піснями, танцями та
цимісом за мотивами водевілю М.Янч а “По ярмар ”

6 п'ятниця
КАМІННА ЗАЛА

Кен Людви ПРИМАДОННИ омедія на 2 дії

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

Інформаційний спонсор

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
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Спортивні новини

Київ спортивний. В цьому році у столиці 
буде проведено 59 великомасштабних 
спортзаходів
Про це повідомив начальни Головно о правління сім’ї, молоді та

спорт Володимир Вов на виїзном засіданні Ор анізаційно о о-
мітет з відзначення в Києві 2012 Ро спорт та здорово о спо-
соб життя. О рім цьо о в рам ах відзначення цьо о ро Київ прий-
ме ціл низ вели их міжнародних зма ань, серед них “К бо
Стелли Захарової” зі спортивної імнасти и, К бо Європи з дзюдо,
чемпіонат світ з фехт вання, зма ання з вей бордин , бо с та
ре бі. “Вза алі протя ом 2012 ро , з ідно алендарно о план
спортивно-масових заходів, б де проведено 450 зма ань місь о о
рівня і 190 зма ань все раїнсь о о та міжнародно о рівнів, і це ли-
ше з олімпійсь их видів спорт ”,— на олосив пан Вов . Та ож вели-

ва б де приділено б дівництв та ре онстр ції спортивної ін-
фрастр т ри. Зо рема на цей рі заплановано відновити близь о
14 об’є тів. “Усі ці спортивно-масові заходи повинні стати відправ-
ною точ ою поп ляризації здорово о способ життя серед иян.
Ми в чер овий раз доведемо, що Київ — це справжня європейсь а
столиця спорт ”,— підс м вав заст пни олови КМДА Леонід Но-
вохать о

Плавання. Відбувся фестиваль плавання 
“Містер Батерфляй”
24 березня 2012 ро в плавальном басейні ЦСКА відб вся Київ-

сь ий місь ий фестиваль плавання “Містер Батерфляй” в рам ах Ки-
ївсь ої місь ої спарта іади “Здоровий иянин”, я а проводиться за
ініціативи Київсь ої місь ої ор анізації фіз льт рно-спортивно о то-
вариства “Спарта ” та за підтрим и КМДА в рам ах відзначення
2012 році Ро спорт і здорово о способ життя. Учасни ами зма-
ань стали діти та підліт и ДЮСШ міста Києва та збірні оманди о-
ле тивів фізичної льт ри державних станов, відомств, підпри-
ємств, ж рналістів, телевізійних аналів, омерційних стр т р, Київ-
сь их місь их ал зевих профспіло . У зма аннях ветеранів на дис-
танції 50 м вільним стилем най ращими стали: Оль а Ст піна з ча-
сом 28,94 с та Оле сій Б ханцов — 27,7 с. У омандном залі юна-
ів та дівчат найбільше призових місць зайняли вихованці ДЮСШ
№ 3. А серед оманд оле тивів фізичної льт ри державних ста-
нов перемо здоб ли спортсмени ПАТ “Київенер о” № 1. Усі пере-
можці та призери отримали цінні призи і подар н и від партнерів та
меценатів заход

Гандбол. Жіноча збірна України 
перемогла у виїзному матчі 
проти збірної Іспанії
У четвертом т рі відбірно о ра нд ЧЄ-2012 збірна У раїни з міла

взяти реванш за пораз др ом т рі в бронзово о призера остан-
ньо о чемпіонат світ оманди Іспанії. Переможний идо на останніх
се ндах з стрічі завдала Наталія Т р ало. Для розі р ючої ж ород-
сь их “Карпат” цей ол виявився єдиним матчі. Гра за інчилася пе-
ремо ою “синьо-жовтих” з рах н ом 28:27. Наразі вітчизняна оманда
своїй р пі 7 посідає др е місце. Наст пний поєдино підопічні Лео-

ніда Ратнера провед ть 30 травня проти збірної Швейцарії

Гостьова перемога "Динамо"
В 24 турі української Прем’єр�ліги кияни виявилися сильнішими
за маріупольський "Іллічівець"

Температура +3°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 69 %

Температура +4°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 94 %

Температура +5°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 95 %

Прогноз погоди на 27 березня 2012 року

ОВНИ, мандрівоч а – ваша рідна тіточ а, не сидіть воч ою, р х
– це життєвий стим лятор, зав`яз йте ці аві знайомства,
а тивніше навантаж йте інтеле т альні літини, задовольняйте
свою ненаситн допитливість, люч до необхідних джерел
інформації ваших р ах.

ТЕЛЬЦІ, до обід варто перепочити, адже попол дні очі ються
штормові події, оли доведеться а тивіз вати на повн сил міз и,
в лючити мітливість, винахідливість. Втім, пристосов ючись до
обставин, пильн йте, аби не стати на хит лад , а то й збочити
з правильно о шлях .

БЛИЗНЯТА, зран поб дьте на самоті, після обід ваша
енер ія стрім о зросте, тож постарайтеся знайти їй пра тичний
вихід. Одна стережіться, аби в професійній сфері вам не
підс н ли свиню.

РАКИ, ар`єрний марафон триває. Два наст пних дні події
розвиватим ться за армічним сценарієм. Отже, при от йтеся до
енер ійно о вирішення ч жих проблем, відмовляти тим, хто прохає
про допомо (особливо серед ерівництва) протипо азано,
перевтільтеся в роль бла одійни а, що не розрахов є на миттєв
віддач .

ЛЕВИ, постарайтеся до обід ма симально впоратися з
фаховими проблемами, попол дні переми айтеся на витончені
др желюбні вібрації та пош и відданих союзни ів. Та і риси я
ом ні абельність, ділова та інформаційна обізнаність,
інтеле т альний шарм стан ть для вас золотим озирем на шлях
до реалізації зад мів та роз р т и поп лярності.

ДІВИ, я що стомилися – перепочиньте зран , відновіть
втрачені сили. Ближче до вечора розпочнеться віхола
непро нозованих подій, перед сім це позначиться на професійній
діяльності, можливо доведеться ш ати ори інальний вихід із
е стремальних сит ацій.

ТЕРЕЗИ, тема поб дови мостів співдр жності розпалі. Проте
завзято в лючатися в робот зран не слід. Найбільш насиченою
подіями і новинами б де др а половина дня. Пол м`яним
стим лом до дій стане заповзятливість оточення, ділових
омпаньйонів, шлюбних с п тни ів, сл жбових он рентів
(дя йте долі, що поманила та им солод им пряни ом).

СКОРПІОНИ, сл жбовий марафон набирає обертів, до чо о ви
майже зви ли, розчинившись тр довій стихії. Сьо одні в повітрі
витає д х модернізацій, тож при от йтеся ближчих два дні
пірн ти вир новаторсь их реор анізацій.

СТРІЛЬЦІ, я що останньої пори а торсь і дефілювання на арені
життя вам в радість – це ч дово! Втім, сьо однішні сюжети (та
ближчих двох днів) можна охара териз вати за правилом: я ий йшов,
та о о й здибав. Ні о о не ос дж йте, навпа и, переймайте все цінне,
запозич йте позитивний досвід людей, я і опиняться поряд з вами.

КОЗОРОГИ, аби ваше серце зацвіло радістю вдома,
постарайтеся сл жити вірою і правдою домочадцям, жертв вати
на сімейний олтар інтеле т альні, творчі нави и, фізичні сили.
Голова ма ітритиметься від проблем, термінових справ, що
вирост ть я риби після дощ , одна , хапаючись за все підряд, ви
можете залишити чимало розпочато о на півдорозі.

ВОДОЛІЇ, присвятіть день собі, попест йте себе, все, чо о
пра не д ша, а особливо охання, залицянь, веселощів – слід
задовольнити. Розважальні дійства на два дні є неодмінними
вашом "меню", рошей не жалійте, аманцем доведеться щедро
потр сити!

РИБИ, перша половина дня різ о онтраст є з др ою. Я що ви
пасивні за вдачею або просто хочете відпочити, більше припаде до
д ші почато дня. А оли ви фонтан єте енер ією і переповнені
новими зад мами, поле для а тивності з'явиться ближче до
вечора

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

Г О Р О С К О П
Н А  2 7  Б Е Р Е З Н Я

ранок день вечір

Спортивний "Оскар" знайшов
своїх героїв
В Києві відзначили найкращих спортсменів 2011 року

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У неділю в Київсь ом Міжнародно-
м центрі льт ри і мистецтв відб -
лася шоста поспіль Все раїнсь а
церемонія "Герої спортивно о ро -
2011". Серед ор анізаторів заход —
НОК У раїни, Міністерство освіти і
на и, молоді та спорт У раїни,
Державна сл жба молоді та спорт
У раїни. Кожен з переможців
12 номінаціях отримав е с люзивні

стат ет и та цінні подар н и від
спонсорів.

Минулий рік подарував чимало щасливих мит�

тєвостей численним вболівальникам, адже завдя�

ки українським спортсменам на найпрестижні�

ших  змаганнях і чемпіонатах світу, Європи неод�

норазово лунав національний гімн і піднімався

синьо�жовтий прапор. Наші атлети показали чи

не найкращий результат за роки незалежності

України, свідченням цього є здобуття понад 200

ліценцій на олімпійські ігри. Проте журі мало об�

рати кращих з кращих, найдостойніших.

Так, у номінації “Спортивна слава України”,

в якій відзначають ветеранів спорту, перемогли

Віра Крепкіна — олімпійська чемпіонка з легкої

атлетики у стрибках у довжину та Юрій Пояр�

ков — дворазовий олімпійський чемпіон з во�

лейболу. “Сенсацією року” було названо Євгена

Хитрова — чемпіона світу з боксу (75 кг). У но�

мінації “Олімпійська надія України” перемогла

триразова переможниця юніорського чемпіона�

ту світу з плавання, дворазова чемпіонка Євро�

пи Дарина Зевіна. “Найкращою командою” ро�

ку визнано жіночу збірну з легкої атлетики у

складі Олесі Повх, Марії Ремінь, Наталії По�

гребняк, Єлизавети Бризгіної і Христини

Стуй — бронзових призерок чемпіонату світу в

естафетному бігу 4х100 метрів. У номінації “Ра�

зом з олімпійцями” (неолімпійські види спор�

ту) найкращою було названо Ларису Соловйо�

ву — чемпіонку світу з пауерліфтингу (силового

триборства). “Меценатом року” стала компанія

“МТС Україна”, а спеціальною нагородою

“Спорт для всіх” (за розвиток спортивної ін�

фраструктури) було відзначено м. Южне Оде�

ської області. Звання “Найкращий спортивний

організатор року” удостоїли Ігора Лисова —

президента Федерації України зі стрибків у во�

ду. Переможницею в номінації “Сильні духом”

стала чотирикратна чемпіонка, дворазова сріб�

на і бронзова призерка чемпіонату світу з лиж�

них гонок та біатлону серед спортсменів з ура�

женнями опорно�рухового апарату Олександра

Кононова.

“Тренером року” цілком заслужено став настав�

ник збірної України з боксу Дмитро Сосновський.

Нагородити найкращих спортсменів на сцену 

вийшли Президент НОК України Сергій Бубка,

голова КМДА Олександр Попов та директор Бла�

годійного Фонду “Фонд Бориса Колеснікова”

Марина Деденко. Найкращим спортсменом року

було визнано Олександра Усика — чемпіона світу

з боксу (91 кг), а серед спортсменок перемогу здо�

була Вікторія Терещук — чемпіонка світу та брон�

зова призерка чемпіонату Європи з сучасного п’я�

тиборства. Окрім омріяних статуеток лауреати

одержали новенькі автомобілі “Hyundaі”. “Ще 10

хвилин тому я думав про те, що запізнююсь на по�

тяг, а тепер поїду до себе додому на новенькому ав�

то”, — пожартував Олександр Усик 

1793 — Катерина II видала ма-
ніфест про в лючення Правобе-
режної У раїни до с лад Росії
1845 — народився Віль ельм

Рентґен, німець ий фізи , пер-
ший ла реат Нобелівсь ої премії
з фізи и
1854 — Ан лія і Франція о оло-

сили війн Росії, що дало почато
Кримсь ій війні
1860 — Май л Бірн запатент -

вав "від ривач зі свердли ом і
Т-подібною р ч ою" — штопор
1899 — італійсь ий винахідни

Г льєльмо Мар оні провів пер-
ший міжнародний сеанс радіо-
зв’яз між Ан лією та Францією
1914 — шпиталі Брюсселя

здійснене перше світі перели-
вання рові
1994— В У раїні пройшли пер-

ші після розпад СРСР парла-
ментсь і вибори

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Господарі поля з перших хвилин

увімкнули швидкість і відразу ж спро�

бували нав’язати гру супернику. Ки�

яни, схоже, такого просто не очікува�

ли і ніяк не могли провести свої атаки.

Також варто відзначити надійну гру

оборони “Іллічівця”. В результаті до

середини тайму господарі поля встиг�

ли провести сім ударів по воротах, але

їм бракувало точності — в трьох епізо�

дах м’яч потрапляв у каркас, а ось гос�

ті все ще намагалися пристрілятися.

Проте саме “динамівцям” вдалося

відкрити рахунок у матчі. На 38 хви�

лині атака киян завершилась голом.

Після гри в стінку біля штрафного

майданчика пройшла навісна переда�

ча на лінію воротарської зони. Голкі�

пер маріупольського клубу Рустам Ху�

джамов зіграв не кращим чином на

виході, пропустивши м’яч за спину.

Такого подарунка тільки й чекав Іде�

йє. Удар головою з декількох метрів —

і рахунок став 1:0 на користь “Дина�

мо”. 

У другому таймі команди продов�

жили демонструвати динамічний

футбол. Особливо рвалися до воріт

гравці “Іллічівця”, але тепер уже так

просто гості по своїх воротах нано�

сити удари не дозволяли. Час ми�

нав, а на табло продовжували горіти

цифри 0:1. Рахунок був дуже хитким

і будь�яка помилка могла відразу ж

поміняти хід подій. На шістдесят

третій хвилині гості змарнували не�

поганий шанс подвоїти свою пере�

вагу в рахунку. Пройшла простріль�

на передача з правого флангу, Ідейє

знову був готовий відзначитися, але

захисник “Іллічівця” разом зі своїм

голкіпером змогли розрядити об�

становку і вибити м’яч на кутовий.

Поступово невеликою територіаль�

ною перевагою змогли заволодіти

футболісти київського клубу, вони

краще контролювали м’яч і часто

створювали гострі моменти. Марі�

упольці намагалися зловити супер�

ника на контратаці, але занадто по�

спішали, що позначилося на точно�

сті ударів.

За п’ятнадцять хвилин до кінця

основного часу господарі поля не

кращим чином провели атаку, отри�

мавши у відповідь стрімкий контр�

випад. "Динамівець" Олександр Алі�

єв пробив низом, але воротар марі�

упольського клубу вчасно вийшов з

воріт і зумів ліквідувати загрозу.

Ближче до кінця матчу гра заспоко�

їлася, і голів у матчі більше забито не

було. Фінальний свисток головного

арбітра зустрічі зафіксував перемогу

київського “Динамо” з мінімальним

рахунком 1:0 

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Ф тболісти "Іллічівця" і иївсь о о "Динамо" від рива-
ли в неділю двадцять четвертий т р. Марі польці в по-
передніх матчах змо ли набрати 23 оч и і опинилися
на одинадцятій позиції. "Динамівці" ж продовж ють
боротьб з " ірни ами" за чемпіонство. У підс м в
матчі б ла зафі сована мінімальна перемо а столично-
о л б 1:0. Єдиним олом відзначився Бра н Ідейє.
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