
Кияни підтримали програму святкування
1530�річчя столиці
На їх думку, місто потрібно озеленити та прикрасити фонтанами
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Столиця отримала перші
мільярдні інвестиції
На Київському інвестиційному форумі підписано 6 меморандумів 
про співпрацю на загальну суму понад 30 млрд грн
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Вчора розпочався Київсь ий
інвестиційний фор м, ор ані-
зований КМДА, Фондом
“Ефе тивне правління” та
провідним світовим виданням
Financial Times. На ньом 300
часни ам із 15 раїн світ
представили 22 прое ти, ще
122 війшли до збір и фор -
м . За альна с ма прое тів,
представлених на заході, пе-
ревищ є 125 млрд рн.

За словами Наталії Ізосімової, дирек�

тора Фонду “Ефективне управління”,

всі проекти, які представлені на розгляд

учасників, сприятимуть розвитку еконо�

міки столиці та відповідають завданням

Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

“Цей інвестиційний форум є свідченням

того, що документ під назвою Страте�

гія — реальний, прагматичний та націле�

ний на конкретні практичні результати.

І це вселяє впевненість, що Київ стане

справді європейською столицею з відпо�

відним рівнем економіки та якістю жит�

тя. Однак, щоб це стало реальністю, міс�

ту потрібні серйозні інвестиції, які здат�

ні забезпечити економічний прорив. Та�

кож актуально, що вони важливі не ли�

ше для Києва, але й надають нові мож�

ливості для інших міст України. Тож всі

проекти і інвестиції, що прийдуть в Ки�

їв, дадуть поштовх для економічного

розвитку всієї України”,— зазначила

Наталія Ізосімова.

Також вона наголосила, що проведен�

ня інвестиційного форуму стало можли�

вим тільки завдяки ініціативі та лідерству

Київської міськадміністрації.

Присутній на події голова КМДА

Олександр Попов запевнив представни�

ків бізнесу, що місто готове до активної

співпраці, яка буде спрямована на розви�

ток столиці. “Сьогодні ми вже маємо ре�

зультати великої роботи, що проведена в

напрямку створення умов для залучення

інвестицій. Нами напрацьовано майже

150 конкретних інвестиційних проектів і

вже знайдено партнерів для реалізації

ключових з них. Це свідчить про те, що

ми готові приймати інвестиції, а інвестор

готовий вкладати кошти в економіку Ки�

єва. Це і дозволить досягти тієї мети, про

яку ми амбітно заявили в Стратегії роз�

витку Києва до 2025 року: рівень життя в

українській столиці має бути не гіршим,

ніж в інших європейських столицях”,—

зауважив Олександр Попов.

Учасникам форуму представили чоти�

ри якірних проекти: “Міжнародний ді�

ловий район “Київ Сіті”, будівництво

четвертої лінії метрополітену, будівниц�

тво паркінгів та зведення “Інноваційно�

го парку “BIONIC HILL”. Після обгово�

рення проектів з потенційними партне�

рами голова КМДА Олександр Попов

підписав шість меморандумів про спів�

працю та наміри реалізувати інвестицій�

ні проекти в столиці на загальну суму по�

над 30 млрд грн.

Силіконова долина по�київськи

Зокрема під час форуму був підписа�

ний Меморандум з ТОВ “Юкрейніан де�

велопмент Партнерс” про наміри створи�

ти в Києві інноваційний парк 

“BIONIC HILL”. Зазначимо, цим проек�

том передбачено створення сучасного

парку високих технологій, що згодом має

стати платформою створення макси�

мально комфортного середовища для

ефективного ведення та розвитку бізнесу

в ІТ�сфері. Як зазначив Віктор Галасюк,

віце�президент проекту “Інноваційний

парк “BIONIC HILL”, унікальність його

в тому, що на території 147 га у Свято�

шинському районі планують створити

справжнє містечко з різноманітною ін�

фраструктурою. До роботи у ньому пла�

нують залучити 35 тисяч спеціалістів у га�

лузі ІТ�технологій. Першу чергу проекту

планують здати вже у 2014 році, при цьо�

му фінансування цієї частини “Юкрейні�

ан девелопмент Партнерс” бере на себе.

Орієнтовна вартість проекту створення

парку складає 8 млрд грн. “Динаміка роз�

витку проекту буде залежати від ринково�

го попиту та поточної ситуації в державі.

Я думаю, що при підтримці міста та орга�

нів центральної влади проект буде реалі�

зовуватися достатньо швидко”,— зазна�

чив “Хрещатику” Віктор Галасюк.

Заступник голови КМДА Руслан Кра�

маренко запевнив, що місто таку під�

тримку гарантує та бере на себе зобов’я�

зання з будівництва під’їздної дороги до

парку. До проекту вже проявили інтерес

декілька компаній. “Нас зацікавило бу�

дівництво ІТ�парку “BIONIC HILL”. Я

детально ознайомився з планами його бу�

дівництва і вважаю, що це дуже перспек�

тивна ідея. Ми зацікавлені в інвестиціях у

обладнання”,— зазначив представник од�

нієї міжнародної технологічної компанії,

яка вже 10 років працює на ринку Києва.

Також були підписані чотири мемо�

рандуми про співпрацю та наміри реалі�

зації інвестиційних проектів між київ�

ською владою і Державним агентством з

інвестицій та Управлінням національни�

ми проектами України, які стосуються

будівництва ділового району “Київ Сіті”,

інфраструктурних об’єктів та намірів ре�

алізувати національні проекти “Чисте

місто” та “Повітряний експрес”.

4�та гілка метро 

Значне зацікавлення серед інвесторів

викликало і будівництво четвертої гілки

метрополітену. Як зазначив Руслан Кра�

маренко, цей напрямок є одним із пріо�

ритетних для міста, адже дозволить знач�

но покращити якість пасажирських пе�

ревезень у Києві.  Орієнтовна вартість

проекту 11,2 млрд грн. На цій ділянці бу�

де побудовано 12 станцій та 2 пересадоч�

них вузла. Руслан Крамаренко розповів,

що реалізація проекту відбуватиметься у

5 етапів, перший з яких уже триває. Так,

наразі проходить конкурс на виконавця

підготовчих робіт. Заявки на участь

приймаються до 17 квітня. Свою зацікав�

леність вже виявили великі компанії Ро�

сії, Франції, США та Німеччини.

Також на засіданні були представлені

проекти щодо розвитку паркінгів у сто�

лиці та будівництва ділового центру

“Київ Сіті”, для якого вже визначено 5

ділянок в межах Києва площею від 100

до 240 га

Алла ШЛАПАК: 
«Соціальна політика + це система,
де кожна людина має відчути
турботу держави» 
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Деснянські школи взяті 
під контроль 
Се ретар Київради Галина Гере а ознайомилася з
проблемами навчальних за ладів
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Зарплати будівельників зросли 
у півтора разу 

За період під отов и до єврочемпіонат середня
зарплата б дівельни ів, я і б ли зайняті на об`є тах
Євро-2012, зросла з 2300 до 3500 ривень на місяць
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У номері

Новини

З 1 травня доплати до пенсій 
для учасників війни збільшаться 
на 30�50%.
Про це заявив Президент У раїни Ві тор Ян о-

вич під час вист п на рочистостях з на оди 25-
річчя засн вання Ор анізації ветеранів У раїни.
“На часі — підвищення виплат ветеранам та інва-
лідам війни, ос часнення пенсій, що дасть нам
можливість підвищити їх розмір та посилити соці-
альний захист пенсіонерів, ветеранів війсь ової
сл жби, часни ів війни та сімей померлих інвалі-
дів війни. Відч тні зр шення подоланні неспра-
ведливості по відношенню до цих засл жених лю-
дей почн ться вже травні”,— с азав лава дер-
жави. За словами Президента, інваліди війни до
1 травня та ож отримають близь о 2 тисяч ри-
вень одноразової допомо и, а з 1 липня на 184
ривні збільшаться пенсії для війсь ових пенсіоне-
рів. “У наст пних бюджетах ми продовжимо поси-
лювати соціальний захист ветеранів війни та пра-
ці, війсь ових пенсіонерів”,— під реслив Ві тор
Ян ович. Президент за важив, що ряд вже от-
римав низ дор чень щодо державно о ре лю-
вання цін на лі и, омпенсацій втрачених заощад-
жень, стовідсот ово о забезпечення інвалідів
протезними виробами та інвалідними віз ами.
“Нинішні фінансові по азни и дають можливість
ствердж вати, що для реалізації нових соціальних
ініціатив є відповідні джерела. Пере онаний: ро
за ро ом, спираючись на реальне зростання е о-
номі и, ми дося немо бажано о рез льтат , за-
безпечимо ідні мови життя людей старшо о по-
оління”,— зазначив лава держави

Австралія надасть 1 мільйон євро
на будівництво об’єкта “Укриття”
Уряд Австралії план є внести мільйон євро до

Чорнобильсь о о фонд “У риття”. Про це йдеть-
ся повідомленні МЗС У раїни. “Спеціальний по-
сланни прем’єр-міністра Австралії з питань Схід-
ної Європи, Бал ан та Кав аз Рассел Праця пе-
редав лист Президент У раїни Ві тор Ян ови-
ч , в я ом о олош ються наміри ряд Австралії
зробити внесо розмірі 1 млн євро до Чорно-
бильсь о о фонд “У риття”,— йдеться пові-
домленні. На адаємо, нещодавно Ві тор Ян о-
вич заявив, що б дівництво об’є та “У риття” на
Чорнобильсь ій АЕС розпочнеться 26 вітня 2012
ро

В столиці розроблено глобальний
проект з утеплення житла
Компле сна ре онстр ція системи теплопоста-

чання та термосанація ( теплення) б дівель житло-
вих масивів столиці допоможе зе ономити теплов
енер ію вдвічі. При цьом іль ість ви идів в ле-
исло о аз повітря зменшиться на 118 тис. тонн
на рі . Відповідний прое т модернізації теплосис-
тем на трьох житлових масивах міста — “Вино ра-
дарі”, “Мінсь ом ” та “Терем и” — презент вали
на Київсь ом інвестиційном фор мі. “Ре онстр -
ція систем теплопостачання разом з термосана-
цією б дин ів дозволить заощадж вати мільйони
бометрів аз на рі , тобто вдвічі зменшити обся

ви ористання теплової енер ії, за я сплач ють
ияни. Крім то о, завдя и реалізації дано о прое -
т , значно знизиться рівень ви идів в ле исло о
аз повітря”,— поінформ вав начальни Голов-
но о правління енер ети и, енер озбереження та
енер оефе тивності В’ячеслав Лісови . Прое т пе-
редбачає модернізацію теплосистем не лише
житлових б дин ах, а й ш олах, дитсад ах та лі-
арнях. Зо рема план ється здійснити ре онстр -
цію отелень та теплових мереж, ви онати термо-
санацію б дівель та створити мереж індивід аль-
них теплових п н тів. Вартість прое т становить
1,46 млрд рн. Орієнтовний термін реалізації:
2012 — 2014 ро и
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Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Меш анці Києва підтрим ють ініціатив
олови КМДА Оле сандра Попова від-
свят вати 1530-т річницю міста. Та и-
ми є дані опит вання ромадсь ої д м и,
проведено о Саll-центром мерії (прово-
дилося з 5 до 22 березня). Усьо о в опи-
т ванні взяли часть близь о 5 тисяч
меш анців міста.

Так, проаналізувавши результати, Служба допомоги

киянам повідомила, що мешканці не лише схвалюють

проведення урочистостей з нагоди 1530�річчя заснуван�

ня міста (78%), а й пропонують власні ідеї та думки що�

до урочистих заходів. Майже однакова кількість опита�

них підтримала проведення концертних програм за

участю фольклорних колективів народної творчості та

зірок сучасної естради.

На думку киян, до святкування 1530�ї річниці Київ

необхідно озеленити, тобто висадити нові парки та

сквери, а також оздобити гарним освітленням пам’ятки

архітектури тощо. Загалом усі заходи, що були запропо�

новані до ювілею, схвалені респондентами, зокрема, і

проведення святкових дійств у Національному музеї ар�

хітектури та побуту України “Пирогів”, які кияни гото�

ві особисто відвідати.

Крім того, під час опитування порушувалися й інші

важливі питання благоустрою міста, медичного забез�

печення, транспортного обслуговування. Так, кияни

підтримують заходи міської влади щодо оновлення ру�

хомого складу та збільшення кількості на маршрутах ав�

тобусів і тролейбусів; встановлення жорсткого контро�

лю за роботою маршрутних таксі та усунення недоліків

у роботі міської електрички. Громадяни, які взяли

участь в опитуванні, зазначили, що Києву не вистачає

парків, скверів і зелених зон відпочинку, та готові взяти

участь у висадженні дерев і кущів. Також мешканці міс�

та вважають, що у 2012 році фонтани повинні стати

окрасою Києва та мати святкову підсвітку.

Що ж стосується сфери торгівлі та побуту, то мешкан�

ці столиці звертають увагу на необхідність ліквідації

осередків несанкціонованої торгівлі, зокрема, у підзем�

них пішохідних переходах та посилення контролю за

якістю продукції, що реалізовується у супермаркетах

міста. Одним із актуальних питань на сьогодні у столи�

ці, на думку респондентів, є проблема з масовим невпо�

рядкованим встановленням МАФів. Кияни пропону�

ють прибрати незаконні кіоски, а під час видачі дозво�

лів на встановлення нових, враховувати їх думку

Голова КМДА Оле сандр Попов підписав шість меморанд мів про співпрацю на за альн с м понад 30 млрд рн
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Суд вирішить долю Пейзажної алеї до 4 квітня
КМДА вст пила с дов справ щодо повернення ділян и на Пей-

зажній алеї до власності ромади міста. Учора О р жний адміністра-
тивний с д Києва задовольнив лопотання КМДА. На адаємо, що міс-
то вима ає визнати недійсним рішення Київради про передач ділян-
и площею 0,38 а на перетині пров. Десятинно о та в л. Пейзажна
алея під заб дов . “Ми надали с д всі до ази то о, що ділян б ло
передано заб довни неза онно. Вважаємо, що рішення про відве-
дення ділян и б ло прийнято вс переч нормам земельно о та приро-
доохоронно о за онодавства. Крім то о, воно пор ш є за онодавство
про охорон льт рної спадщини, ос іль и ця ділян а потрапляє до
меж істори о- льт рних заповідни ів. Її заб дова с перечить інтере-
сам не лише иян, але й держави. Сподіваємося, що с д досл хаєть-
ся наших ар ментів та винесе справедливе рішення”,— розповів за-
ст пни олови КМДА Оле сандр П занов. С дове рішення б де вине-
сене до 4 вітня.
На адаємо, раніше Київрада надала зазначен земельн ділян

МЗС У раїни для б дівництва сл жбово о житла. У 2006 році про ра-
т ра Києва подала позов до с д із проханням визнати рішення Київ-
ради недійсним та поверн ти ділян до ом нальної власності

КМДА розподілила кошти на природоохоронні
заходи
КМДА на ви онання рішення Київради затвердила розподіл оштів

місь о о Фонд охорони нав олишньо о природно о середовища з
за альним обся ом 41 млн рн та ще близь о 19 млн рн бюджетних
призначень на відповідні природоохоронні заходи поточном році,
повідомляє УНІАН.
З ідно з до ментом, з Фонд охорони нав олишньо о природно о

середовища передбачено, зо рема, 500 тис. рн — на винесення в на-
т р прибережних см водних об’є тів міста; близь о 12 млн рн —
на заходи з озеленення столиці, для Київсь о о зоопар — 4,5 млн
рн на створення нових е спозицій (вольєрів) для тварин. Для очист-
и території ВАТ “Ради ал” затверджено фінанс вання в обсязі 5 млн
рн та на обстеження території Державно о на ово-виробничо о під-
приємства “Захід” щодо залиш ів забр днення — 295 тис. рн.
ГУ е оло ії та охорони природних рес рсів КМДА б де виділено 7

млн 815 тис. рн, з я их: 295 тис. рн — для тилізації відходів; 1 млн
400 тис. рн — на лі відацію забр днення нав олишньо о середови-
ща; 1 млн 325 тис. рн — на діяльність сфері охорони нав олишньо-
о природно о середовища Києва; 4 млн 795 тис. рн — на збережен-
ня природно-заповідно о фонд

Цифра дня

Call�центр 15�51

174 000 000 
гривень — на таку суму за результатами опрацювання 258 декларацій
отримають бюджетне відшкодування податку на додану вартість в
автоматичному режимі 50 столичних підприємств 
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Деснянські школи взяті 
під контроль

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Учора се ретар Київради Галина Ге-
ре а відвідала дві ш оли Деснян-
сь о о район — спеціалізован
№ 212 та за альноосвітню № 152,
що на в лиці К рчатова. Обидва
приміщення поб довані 35-40 ро ів
том і мають проблеми з дахом, ві -
нами тощо. Галина Гере а обійшла
ш оли, поспіл валася з вчителями і
пообіцяла особисто посприяти вирі-
шенню найна альніших для них пи-
тань.

Деснянський район — один з найбільших за

кількістю населення. І хоч у ньому розташована

велика кількість навчальних закладів, багато з

них старі і потребують термінового ремонту. Ро�

зуміючи це, секретар Київради Галина Герега на�

відалася до найстаріших навчальних закладів,

щоб дізнатися про їх проблеми і допомогти.

Першою стала спеціалізована школа № 152 з

поглибленим вивченням англійської мови. Як

розповіла директор закладу Наталя Вітечек, в

школі протікає дах, не працюють туалети на 3 та 4

поверхах, потребують заміни старі вікна та дверні

замки, а також потрібен ремонт у їдальні та спорт�

залі. Крім того, спортивний майданчик не відго�

роджений, через що перетворився на стоянку для

машин та місце вигулу домашніх тварин. “Давай�

те розпочнемо з облаштування спортивного май�

данчика,— запропонувала Галина Герега.— Також

ми подбаємо про ремонт та нове устаткування в

їдальні та спортзалі, замінимо старі вікна на нові”.

В школі № 212 виявилися аналогічні проблеми.

Викладачі скаржились на старі вікна, які букваль�

но розсипаються, через що температура взимку

тримається на рівні 12 градусів, на дах, який пере�

творився на басейн, старі парти. Нагальною

проблемою для школи є труби — на днях в підва�

лі прорвало трубу, і приміщення залишилося без

опалення. Галина Герега пообіцяла вирішити пи�

тання з трубами за день�два. Також викладачі

звернулися до секретаря Київради з проханням

допомогти влаштувати мультимедійний клас з су�

часним обладнанням для проведення уроків,

конференцій, зустрічей. Галина Герега запевнила,

що візьме питання з ремонтом і обладнанням під

особистий контроль.

“Проблеми однакові — школі старі, потребу�

ють капітальних ремонтів та нового обладнання.

При формуванні бюджету міській владі вдалося

збільшити видатки на освітню галузь на 23 % у

порівнянні з минулим роком. Думаю, що в першу

чергу кошти виділятимуться на ремонт дахів, за�

міну труб, вікон,— запевнила “Хрещатик” Галина

Герега.— В першу чергу треба дякувати вчителям,

які, попри все, люблять свою професію і дбають

про дітей. Нам, як представникам міської влади,

потрібно створити їм якомога комфортніші умо�

ви. Особисто мене вразило, що вчителі праці зро�

били кулінарні, швейні класи, вчать молодь ро�

бити своїми руками, що дуже важливо в наш

час”

Київ готується до Дня Перемоги
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У Києві меш ає 91 тисяча
ветеранів Вели ої Вітчиз-
няної війни. Щоб жоден з
них не лишився поза ва-
ою до 9- о травня, місь а
влада розпочала під отов-

до свята. З цьо о при-
вод КМДА відб лося
розширене засідання ор а-
нізаційно о омітет з під-
отов и та відзначення Дня
Перемо и.

Програма святкування 67�ї річниці

Перемоги у Великій Вітчизняній вій�

ні насичена: це і тематичні зустрічі з

героями Радянського Союзу, кон�

церти художніх колективів України,

салют на Майдані Незалежності,

проведення військово�історичних

фестивалів, облаштування меморі�

альних комплексів та пам’ятників.

“Перед міською владою стоїть

важливе завдання — організувати

свято Перемоги таким чином, щоб

кожен ветеран відчув увагу і турботу

про себе. Тому ми повинні розроби�

ти досконалу ре�

жисуру проведен�

ня цього свята”,—

зазначив “Хреща�

тику” заступник

голови КМДА Леонід Новохатько.

Про загальну концепцію прове�

дення свята “Хрещатику” розповіла

в. о. начальника Управління у спра�

вах жінок, інвалідів, ветеранів війни

та праці Ірина Голубєва. “У місті

пройдуть традиційні тематичні зу�

стрічі з героями Радянського Союзу,

яких у Києві лишилося лише 14 осіб,

та вдовами героїв Радянського Со�

юзу. Що стосується самого параду на

головній вулиці держави, то зали�

шається формат проходження колон

молоді по Хрещатику перед ветера�

нами”,— розповіла Ірина Голубєва.

Окрім того, у місті відбудуться

святкові концерти у Національному

музеї історії Великої Вітчизняної вій�

ни, на Співочому

полі Печерського

л а н д ш а ф т н о г о

парку, а також у

столичній адмі�

ністрації та на Майдані Незалежно�

сті. За словами пані Ірини, не зали�

шаться без вітань і ветерани війни,

які перебувають у лікарнях. Окрім

теплих слів вдячності, для них міська

влада підготувала подарунки у вигля�

ді продуктових наборів. Також пла�

нується закупівля оздоровчих путівок

для ветеранів та виділення одноразо�

вої матеріальної допомоги до свят.

До 9�го травня перед профільни�

ми управліннями столичної адмі�

ністрації та районними держадмі�

ністраціями поставлено завдання з

художньо�декоративного оформ�

лення міста, розміщення бігбордів

з соціальною рекламою та вітання�

ми, забезпечення порядку у місті

та надання автобусів для підвезен�

ня ветеранів на Хрещатик.

Важливу увагу міська влада при�

діляє стану пам’ятників, пам’ят�

них знаків та могил загиблих сол�

датів. “Усі пам’ятки, пов’язані з те�

матикою Великої Вітчизняної вій�

ни, районні державні адміністрації

на своїй території повинні привес�

ти до ладу. Біля меморіальних ком�

плексів мають стояти живі квіти,

території біля них повинні бути

прибраними і належним чином

підготовлені до свята”, — зауважив

Леонід Новохатько

Київ збереже свою 
культурну спадщину
Пам’ятки охоронятимуть міська влада разом із громадськістю

Консультаційну раду, яка займати�

меться збереженням історичної час�

тини міста створять при ГУ з охорони

культурної спадщини. До її складу

увійдуть провідні науковці, архітекто�

ри, історики, представники громад�

ських організацій та управлінь міської

адміністрації. Фахівці вважають, що,

об’єднавши дії громади і влади, мож�

на оперативно реагувати на загрози

бездумної забудови міста та не допус�

тити руйнації або зміни охоронного

статусу старовинних садиб.

“Ми всі розуміємо, що місто по�

винно розвиватися і розбудовуватися,

я впевнений, що можна будувати і в

центрі, але лише із жорстким дотри�

манням законодавства і збереженням

історичного середовища тієї чи іншої

вулиці — доповнювати, а не спотво�

рювати образ міста,— зауважив в. о.

начальника ГУ з охорони культурної

спадщини Яків Діхтяр.— Крім того, є

об’єкти будівництва, до яких прикута

увага не лише киян, а й ЮНЕСКО —

це передусім буферна зона Софії Ки�

ївської. Міська влада робить усе, аби

стримати наступ забудовників у цен�

тральній частині міста, зокрема до су�

ду подано чимало справ про призупи�

нення будівництва аби скасувати зем�

левідведення”.

Однією із найболючіших проблем

столичні пам’яткоохоронці відзнача�

ють порушення забудовниками норм

проектів, тобто, коли замість пого�

джених чотирьох поверхів зводять

сім�вісім. Громадськість це виявляє

уже постфактум, тому, на думку депу�

тата Київради, голови постійної комі�

сії з питань культури та туризму Олек�

сандра Бригинця, необхідно збільши�

ти кількість інспекторів, які пильну�

ватимуть за збереженням історичного

середовища.

Водночас науковці звернули увагу

на те, що захисту потребує не лише

центральна частина міста. Зокрема, за

словами директора Науково�дослід�

ного інституту пам’яткоохоронних

досліджень Олени Сердюк, під загро�

зою знищення об’єкти, які належать

до лінії Київського укріпрайону, збу�

дованого у 30�30 роки минулого сто�

ліття. “Нині збереженням і реставра�

цією дотів займаються лише громад�

ські організації, а необхідно, аби цю

функцію взяла на себе держава. Київ

має звернути на це увагу, адже ці

укріплення можуть стати привабли�

вим місцем для відвідування туристів

з усього світу”.

“Приємно, що у місті багато заці�

кавлених людей, яким небайдужа йо�

го історія. Ми намітили низку спіль�

них дій, які допоможуть значно по�

ліпшити ситуацію з охороною куль�

турної спадщини у столиці”,— підвів

підсумок обговорення Яків Діхтяр.

Зокрема, на сайті ГУ з охорони куль�

турної спадщини мають створити

розділ, у якому розмістять перелік

проблемних будівництв у центральній

частині міста, а також інформацію

про прецеденти позбавлення чи зміни

статусу пам’яток архітектури

Наталка МАРКІВ
“Хрещатик”

Громадсь ість Києва підтрим є місь влад питаннях
збереження льт рної спадщини столиці. Про це
йшлося під час засідання р ло о стол “Збереження
історичної заб дови центральної частини Києва. Проб-
леми та шляхи вирішення”, що відб вся ГУ охорони
льт рної спадщини.

У столиці відбудеться 15 сільськогосподарських
ярмарків
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово-
о обсл ов вання населення КМДА, Києві 30 та 31 березня 2012
ро відб д ться традиційні сільсь о осподарсь і ярмар и. Зо рема
30 березня (п’ятниця) ярмар ватим ть в Голосіївсь ом районі на
просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Подільсь ом — на просп. Правди,
5-11; в Святошинсь ом — на в л. Зодчих, 62-64. 31 березня (с бо-
та) ярмар и відб д ться Голосіївсь ом районі на в л. М. Б рмис-
тен а ( межах в л. Василь івсь ої та Ломоносова); в Дарниць о-
м — на в л. Л. Рев ць о о; в Деснянсь ом — на в л. Маршала Ж -
ова ( межах просп. Лісово о та в л. Вол ова) та на просп. В. Ма-
я овсь о о, 63/12; в Дніпровсь ом — на в л. А. Б чми, 1-9 та в л.
Алма-Атинсь ій, 109; в Оболонсь ом — на просп. Оболонсь ом ,
23-43; в Печерсь ом — на розі в л. Л. Первомайсь о о та І. Мечні-
ова; в Подільсь ом — на просп. Г. Гон адзе, 18-32; в Святошин-
сь ом — на в л. М. Семаш а, 21; в Солом’янсь ом — на в л. Ста-
діонній (в межах в л. Уриць о о та Бо данівсь ої); в Шевчен івсь о-
м — на в л. Татарсь ій, 32-36

У Києві відкрилася виставка 
кімнатних фіалок
З 29 березня до 1 вітня Київсь ом місь ом Б дин природи

триватиме Все раїнсь а вистав а імнатних фіало . Для пере ляд
представлено понад 500 сортів вітів, я і до столиці привезли з Вінни-
ці, Л ансь а, Одеси, Севастополя та Запоріжжя. За словами дире -
тора КП “Київсь ий місь ий Б дино природи” Валентини Гринен о,
та і вистав и стали вже традиційними, їх проводять з 2006 ро . Вони
вихов ють бережливе ставлення до природи та орист ються поп -
лярністю я серед иян, та і серед остей столиці.
“Сорти, створені вітчизняними селе ціонерами-аматорами, внесені

до міжнародно о реєстр . Я що раніше за онодавцем моди на фіал и
вважалися США, відтепер поперед сенполісти У раїни та Росії”,—
с азала Валентина Гринен о. На виставці можна б де не тіль и поми-
л ватися вітами, а й придбати розсад рід існих рослин та отримати
онс льтацію з питань вирощ вання і розмноження імнатних рослин.
Е спозиція працюватиме 30 і 31 березня з 11.00 до 18.00 та 1 вітня
з 11.00 до 17.00

У Києві мешкає 91 тисяча
ветеранів Великої
Вітчизняної війни

Всі військові пам’ятники будуть облаштовані, а ветеранів зігріють увагою

Се ретар Київради Галина Гере а відвідала найстаріші навчальні за лади Деснянсь о о район , щоб
дізнатись про їх проблеми і допомо ти

Секретар Київради Галина Герега ознайомилася з проблемами на!
вчальних закладів



Рішення Київради

Ділові новини

Податкова нарахувала в Україні 300 мільйонерів
В У раїні 300 ромадян заде лар вали свої доходи за 2011 рі на с -

м від 1 млн до 1 млрд ривень. Про це свідчать попередні дані аналі-
з поданих подат ових де ларацій, повідомляє УНІАН із посиланням на
прес-сл жб Державної подат ової сл жби. Всьо о з почат ро свої
доходи за 2011 рі заде лар вали 200 тис. ромадян на с м понад 5
млрд ривень. За алом сплаті підля ають 115 млн ривень подат ів. У
ДПСУ на ад ють, що де лараційна ампанія триватиме до 1 травня
2012 ро

Зарплати будівельників зросли у півтора разу

За період під отов и до єврочемпіонат (2009–2012 ро и) середня
зарплата б дівельни ів, я і б ли зайняті на об’є тах Євро-2012, зрос-
ла з 2300 до 3500 ривень на місяць. За словами олови профспіл и
працівни ів б дівництва і промисловості б дівельних матеріалів Васи-
ля Андрєєва, в цілом на об’є тах, я і б д вали, ре онстр ювали та
модерніз вали до Євро-2012, б ло задіяно понад 40 тисяч б дівельни-
ів. “Крім цьо о, обся зал чених інвестицій в єврооб’є ти становить
15,9 % від тих, я і б ли зал чені за ально раїнсь ій б дівельний ри-
но ”, — зазначив він

Сільгоспвиробникам пообіцяли 300 млн на пересів озимих

Уряд додат ово виділить сіль оспвиробни ам 300 млн ривень на ом-
пенсацію втрат від пересів озимини. Про це заявив перший заст пни
міністра а рарної політи и і продовольства Ми ола Без лий. За йо о
словами, 300 млн ривень б д ть надані сіль оспвиробни ам в я ості
прямої дотації для част ової омпенсації втрат, пов’язаних із пересівом.
До 20 вітня Міна рополіти и б де проводити збір інформації від сіль-
оспвиробни ів з сіх ре іонів У раїни щодо тих площ, я і потреб ють
пересівання. “Компенсацію отримає ожен виробни , я ий разом із від-
повідною районною омісією підтвердить фа т за ибелі озимих і потре-
б в пересіванні льт р. Ми зробимо все можливе, щоб до 15 травня ці
ошти надійшли до товаровиробни ів”,— зазначив Без лий

У столиці відкриють велетенський паркінг

До Дня столиці АТ ХК “Київмісь б д” план є ввести в е спл атацію
один із найбільших підземних пар ін ів, зб дованих омпанією в У ра-
їні, манежно о тип № 32-А та № 32-Б на житловом масиві Позня и в
Дарниць ом районі. Зазначені автостоян и територіально розташова-
ні ви ляді б ви “Г” між житловими б дин ами № 18-А та № 22/20 на
проспе ті Гри орен а. Новий пар ін за своїми масштабами майже
вдвічі більший за автостоян на об’є ті Євро-2012 — НСК “Олімпій-
сь ий”, отра наліч є 250 пар омісць і пост пається лише двом існ -
ючим пар ін ам в У раїні, я і теж знаходяться Києві. В одноповерхо-
вом пар ін на Позня ах висотою 2,45 м нарахов ється 401 машино-
місце за альною площею 10719,08 в. м

Банки зібрали на рахунках 900 мільярдів

Станом на 1 березня 2012 ро раїнсь і бан и а м лювали на
своїх рах н ах 904 млрд ривень. Про це повідомляє а ентство “ЛІГА-
БізнесІнформ” із посиланням на дані НБУ. У стр т рі резервів 320,6
млрд ривень, або 35,5 % від за ально о обся , становлять ошти фі-
зичних осіб, 174,1 млрд ривень (19,3 %) — ошти с б’є тів оспода-
рювання, 166,9 млрд ривень (18,5%) — міжбан івсь і редити та де-
позити. Стр т ра зобов’язань бан ів перед населенням ви лядає та-
им чином: 249,3 млрд ривень (78 %) — стро ові депозити, 71,3 млрд
ривень (22 %) — ошти “до запитання”. За даними НБУ, на 1 березня
2012 ро с ма виданих редитів дося ла рівня 823 млрд ривень

Залізничники готуються до запуску швидкісних поїздів

“У рзалізниця” план є протя ом вітня завершити олійні роботи для
зап с швид існих поїздів, спрям вавши на це 440 млн рн. Основні
роботи б д ть ви он вати на напрям ах Київ–Гребін а–Лозова–До-
нець і Київ–Коростень–Здолб нів–Львів. Зо рема на напрям Ки-
їв–Львів б де модернізовано 20,2 м олії, на напрям Київ–До-
нець — 6,9 м. Вартість цих робіт с ладе 105 млн рн. Крім то о, до
проведення в У раїні Євро-2012 на 88,9 м олії провед ть омпле с-
но-оздоровчий ремонт, на 97,3 м олії — середній ремонт. “С лад-
ність ви онання ремонтних робіт з під отов и шляхової інфрастр т ри
поля ає в том , що всі роботи ви он ються на напрям ах інтенсивно-
о р х я вантажних, та і пасажирсь их поїздів з мінімальним їх від-
хиленням на інші напрями”,— йдеться в повідомленні “У рзалізниці”

Мінфін погасив держоблігації на 1 млрд грн

Міністерство фінансів У раїни 28 березня вчасно та в повном обся-
зі здійснило виплат з по ашення та обсл ов вання облі ацій вн тріш-
ньої державної пози и (ОВДП), повідомляє прес-сл жба Мінфін . За-
альна с ма платеж с лала 1,084 млрд рн

Рішення Київради від 15.03.2012 № 367/7704 “Про поновлення підприєм�
ству з іноземними інвестиціями “МакДональдз Юкрейн Лтд” договору оренди
земельної ділянки на вул. Вишгородській, 33�а (літера А) у Подільському райо�
ні м. Києва від 16.03.2004 № 85�6�00109 та внесення змін до нього”.

Депутати Київради прийняли рішення поновити на 5 років договір оренди

земельної ділянки підприємству з іноземними інвестиціями “МакДональдз

Юкрейн Лтд”. Нагадаємо, договір оренди на 0,0760 га землі укладено між Ки"

їврадою та підприємством у 2004 році. На вказаній ділянці, що знаходиться на

вул. Вишгородській, 33"а у Подільському районі столиці, підприємство “Мак"

Дональдз Юкрейн Лтд” збудувало та обслуговує заклад швидкого харчування.

Відповідно до прийнятого рішення, розмір річної орендної плати підлягає при"

веденню у відповідність до норм українського законодавства. Крім того, депу"

тати внесли технічні зміни до договору оренди. Приміром, відбулася заміна слів

“для будівництва, експлуатації та обслуговування ресторану швидкого приго"

тування” на “для обслуговування та експлуатації закладу громадського харчу"

вання типу “закусочна”. Контроль за виконанням цього рішення покладено на

постійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобудування та ар"

хітектури

Розпорядження КМДА від 21.03.2012 № 434 “Про організацію та облашту�
вання тимчасового табору (кемпінгу) для вболівальників з Королівства Швеція
на період проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 ро�
ку з футболу”.

Столиця готується приймати гостей чемпіонату Євро"2012, матчі якого від"

будуться у Києві цього літа. Для туристів готуються місця для проживання на

різний смак та гаманець — від п’ятизіркових готелів до кемпінгів. Зокрема на

період проведення у столиці фінальної частини чемпіонату тимчасовий табір

для вболівальників Королівства Швеція облаштують на Трухановому острові.

Відповідне розпорядження підписано головою КМДА Олександром Поповим.

Згідно з документом, замовником робіт із облаштування кемпінгу визначено

КП “Плесо”. ПАТ АК “Київводоканал” за замовленням КП “Плесо” має вида"

ти технічні умови на підключення об’єктів водопостачання та водовідведення

для забезпечення життєдіяльності тимчасового табору; ПАТ АЕК “Київене"

рго” — видати технічні умови на підключення об’єктів електропостачання; КП

“Київміськсвітло” забезпечить встановлення та підключення засобів освітлен"

ня. Зазначимо, що мешканців кемпінгу забезпечать медичним обслуговуван"

ням та охороною громадського порядку. До обслуговування кемпінгу будуть за"

лучені також ГУ з питань надзвичайних ситуацій, ГУ МНС України у м. Києві

та інші. Контроль за виконанням цього розпорядження покладено на заступ"

ників голови КМДА відповідно до розподілу обов’язків

Розпорядження КМДА
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Людмила ДЕНИСЮК:  

"Столична промисловість має
розвиватись, а не виживати"

— У місті багато говорять про новий проект місь�
кої влади “Столичний стандарт якості”. Коли він
буде запроваджений і чим буде корисний для това�
ровиробників? До того ж у місті уже діяв схожий
проект кілька років тому...

— Так, у Києві протягом п’яти років діяла від"

знака “Київська якість”. Це був непоганий про"

ект, започаткований мерією і Торгово"промисло"

вою палатою. “Київська якість” працювала таким

чином: створювалась експертна рада з науковців,

фахівців, які оцінювали продукцію кращих сто"

личних виробників за критеріями європейських

стандартів. Виділялись кошти, за які готували

рекламні ролики, розміщувалась зовнішня соці"

альна реклама на вулицях міста. Влада заохочува"

ла киян купувати товари столичного виробника,

гарантуючи, що вони дійсно якісні. Тоді у підпри"

ємств з’являвся стимул отримати цю відзнаку, во"

ни мали змогу брати участь у різноманітних ви"

ставках, виходити на зовнішній та внутрішній

ринки. На жаль, з часом інтерес до цієї відзнаки

зник.

Зроблено в Києві

— Отже, тепер цю ідею вирішено відродити?
— Так. Голова КМДА Олександр Попов як лю"

дина системна та далекоглядна вирішив відроди"

ти цей досвід, але кардинально вдосконалити. На

сьогодні ми з Олександром Павловичем вже по"

бували на 14 столичних підприємствах. Мушу вас

запевнити, що у нас є дуже багато виробників ви"

сокоякісної продукції. Але ці підприємства по"

требують значної підтримки від міста. Почина"

ючи від розширення виробничих територій, піль"

гових кредитів до закупівлі їх продукції містом.

Коли ми відвідуємо столичні підприємства, то

звертаємо увагу на їх загальний стан. Деякі з них

роками не можуть вирішити питання розширен"

ня виробничих територій. Наприклад, підприєм"

ство “Фавор”, яке випускає високоякісне дитяче

харчування. Їм не вистачає виробничих

площ, і це питання місто має вирішити.

Тому за результатами відвідування

підприємства розробляється план захо"

дів КМДА щодо вирішення проблем"

них питань економічного та соціально"

го характеру, направлених на підвищен"

ня ефективності роботи та підтримки

вітчизняного виробника. Цей документ

затверджується головою КМДА Олександром

Поповим, а виконання контролюється Головним

управлінням промислової політики. Такі доку"

менти уже складені по підприємствах “Артем”,

“Меридіан”, “Будіндустрія” та інших. Це, як вид"

но з прикладів, виробники різні за розмірами та

формою власності. Для місцевої влади головне —

створення належних умов для їх ефективної робо"

ти, поява нових робочих міць, виділення опти"

мальних за розміром земельних площ, а результа"

том цього є гідне наповнення місцевого та дер"

жавного бюджетів для виконання соціально"еко"

номічних програм міста Києва.

В той же час у нас є підприємства, які займають

до 30 гектарів площ, а виробництво — п’яту чис"

тину цієї території. Вся інша порожня, або її зай"

мають орендарі чи складські приміщення. Ми

маємо визначити: якщо це підприємство пер"

спективне, то влада допоможемо йому залучити

інвестора, який побудує тут житло для молодих

спеціалістів або ж допоможе розширити вироб"

ництво. Всі ці питання потрібно вирішувати на

місцевому рівні. Хоча є і державні завдання, які

потрібно розв’язувати тільки на рівні уряду або

парламенту.

— Які саме питання потрібно вирішити?
— Потрібно вдосконалювати законодавчу базу,

судову, податкову системи. А міська влада має

розробити чіткі регуляторні правила щодо роботи

підприємств та виробників і, перш за все, розби"

ти всі можливі корупційні схеми. Сьогодні є За"

кони “Про державне замовлення для задоволення

пріоритетних державних потреб” та “Про держав"

не оборонне замовлення”, тому бажано, щоб на

державному рівні з’явились державні замовлення

для підприємств ВПК для збереження та розвит"

ку науково"промислового, кадрового потенціалу

мінімум 40 % від обсягу виробництва підпри"

ємств. Або держзамовлення для будівництва ве"

ликих об’єктів: метрополітен, залізничні локомо"

тиви та обладнання, літакобудування, суднобу"

дівництво, будівельні вироби для залізниці, кому"

нального господарства та інші.

Дуже болюче та проблемне питання — це про"

ведення державних закупівель. Кожен рік для го"

ловних розпорядників коштів (головні управлін"

ня КМДА) надається 7–8 мільярдів гривень на за"

купівлю послуг та товарів. Це метрополітен, на"

ука, освіта, дороги, будівництво. Та, на жаль, рі"

вень закупівель у київських підприємств загалом

складає лише 2 %. Чому так відбувається? Є закон

про проведення тендерів, де важливу роль відіграє

перш за все ціна та якість продукції. Ці умови під"

приємства повинні виконувати. Ми хочемо, аби

товари купувались саме у наших виробників, але

для цього потрібно внести відповідні зміни до за"

кону про тендери.

Саме проект “Столичний стандарт якості” пе"

редбачає широку популяризацію високоякісних

товарів київських виробників. Ця продукція має

бути відомою споживачу — це і буде впливати на

проведення закупівель розпорядниками коштів.

Тому проект “Столичний стандарт якості” є для

нас одним із пріоритетних напрямків роботи з

підтримки столичного товаровиробника.

— Коли ж можна буде побачити сам знак “Сто�
личний стандарт якості”?

— Вже в перших числах квітня заплановано

презентацію проекту “Столичний стандарт якос"

ті”, яку спільно проведе Торгово"промислова па"

лата та ГУ промислової, науково"технічної та ін"

новаційної політики для голови КМДА.

Лідери та аутсайдери

— Що сьогодні являє собою промисловість Ки�
єва? Хто очолює трійку лідерів за обсягами вироб�
ництва?

— У столиці працюють державні підприємства,

акціонерні, приватні — все це промисловість. Ну,

а з лідерів, звичайно, це завод “Антонов” — флаг"

ман столичної промисловості. Виробляючи висо"

коякісні літаки, підприємство має державне та

численні закордонні замовлення. Завод успішно

конкурує з підприємствами багатьох країн світу.

По показниках виробництва у лідерах, безумов"

но, приватна кондитерська фабрика ROSHEN.

Також варто відзначити ВАТ “Комбінат Будіндус"

трії”, “Меридіан”, “Київприлад” — вони зуміли

пройти через нелегкі часи у 90"х роках і зараз

успішно нарощують темпи виробництва. Але бу"

демо відверті, сьогодні у Києві працюють лише ті

підприємства, які мають державне замовлення, і

ті, які є конкурентоспроможними, тобто випус"

кають якісну продукцію. Наприклад, ВАТ “Галак"

тон” — українсько"італійське підприємство. Во"

ни вклали 35 мільйонів євро в модернізацію ви"

робництва, крім того, вирішують багато соціаль"

них питань. Це — значний показник. У них є чіт"

ке бачення свого розвитку, конкретні цілі та ін"

вестиції. Це яскравий приклад для інших вироб"

ництв столиці.

— Тож, напевно, є і аутсайдери?
— На жаль. У нас чимало підприємств, де ке"

рівництво спроможне лише на те, аби виживати,

здаючи в оренду вільні площі та складські примі"

щення. Це докорінно неправильно. Галузь має

розвиватись, а не виживати. Зазначу, що лише

19,3 % надходжень дає столична промисловість

для наповнення бюджету Києва. Це дуже мало. Я

вважаю, ми маємо брати приклад з європейських

столиць Берліна, Праги, Варшави, Мілана —

промислової столиці Італії, які дійсно тримають

марку та підтримують розвиток виробництва. У

Росії, наприклад, для підприємств, які виробля"

ють конкурентоспроможну продукцію, готується

інфраструктура для розвитку виробництва, на"

дається безкоштовно земля, якщо це пріоритет"

ний напрямок. Тому є актуальним на лівому бе"

резі столиці виділити земельну площу з розвине"

ною інфраструктуро (дороги, газ, вода, каналіза"

ція) для створення індустріального промислово"

го парку. Там на правах довгострокової оренди

або викупу з відстрочкою можливе створення

кластерів, які орієнтувались би на виробництво

конкурентоспроможної продукції на інновацій"

ній основі.

Промзони на околиці

— Кілька років тому у Києві активно обговорюва�
ли тему винесення промислових підприємств за ме�
жі міста. Чи актуальне сьогодні це питання?

— Так. Сьогодні у Києві 92 % підприємств є при"

ватними і лише 8 % — державні. Але ці вісім від"

сотків займають 618 гектарів землі майже в центрі

міста. Це серйозна проблема, над якою потрібно

працювати. У Києві дуже дорога земля. Якщо під"

приємство не може її викупити, то воно

сплачує відсотки за оренду — від 3 до 12

%, в залежності від зони розташування.

Проблема в тому, що більшість з них не

можуть платити такі гроші. Тому на дер"

жавному рівні потрібно вирішувати пи"

тання винесення підприємств за межі

міста. При цьому видавати безкоштовно

землю, створювати там всю необхідну

інженерну інфраструктуру. А вивільнені площі ви"

користовувати для потреб міста. Крім того, у нас є

великі державні підприємства, які мають страте"

гічне значення: “Арсенал”, “Артем”, “Більшо"

вик”, “Буревісник”, “Маяк”.

— Чи буде влада сприяти розвитку малого та се�
реднього бізнесу?

— Безперечно. І перед нами стоїть задача, як з

малого бізнесу зробити середній, а з середнього ве"

ликий. Нещодавно я була у Мюнхені і бачила, як

місцевий муніципалітет виконує це завдання. У

них є бізнес"центри — технологічні та виробничі. У

кожного центру є територія по 10 тисяч квадратних

метрів, це зручні офіси з дорогами та інфраструкту"

рою. Місцевим підприємствам влада дає шанс —

виробничі офіси по 100 квадратних метрів. Крім то"

го вони цілий рік мають безкоштовний юридичний

супровід та іншу необхідну підтримку. Якщо за рік

підприємство досягнуло гарного результату — воно

організовує власне виробництво. До речі, з такого

бізнес"інкубатора розпочинав завод BMW.

Дозвільне полегшення

— Чи можливо подібний проект організувати у
нас?

— Так, але на це потрібен час та значні інвестиції.

У Києві проведено дуже велику роботу щодо ство"

рення Єдиного дозвільного центру, де надаються

усі необхідні дозвільні документи. Адже ще не так

давно, аби отримати дозвіл, наприклад, на будів"

ництво у Києві, потрібно було зібрати понад 121

документ. На це люди витрачали по 3–4 роки! Ми

значно спростили цей процес, запустивши у роботу

Міський дозвільний центр. Він суттєво полегшив

процес отримання дозвільних документів. Раніше

зареєструвати підприємство за 1–3 дні було просто

зі сфери фантастики, а зараз це реальність. І ми на

цьому не зупинимось. Адже якщо у державі не буде

підприємців, то не буде розвитку економіки.

— Але ж розвиток виробництва неможливий без
наукових розробок?

— У Києва дуже потужна наукова база — 56 ти"

сяч науковців. Тільки нам потрібно зробити так,

щоб наукові розробки не ховали “для шухляди”,

як за часів радянського держплану. Має діяти чіт"

кий та логічний ланцюжок: науковці розроблять

цікавий продукт, виробники якісно його вироб"

ляють, а торгівля — вигідно реалізує. Саме тому

ми зараз об’єднуємо в єдиний департамент сто"

личну промисловість, науково"технічну, іннова"

ційну, регуляторну політику, підприємництво,

торгівлю та побутові послуги. Це єдиний ком"

плекс, який має працювати на місто

Спілкувався Олександр МАРУЩАК, 
“Хрещатик”

"Раніше зареєструвати підприємство у Києві 
за 1–3 дні було просто зі сфери фантастики, а зараз
це реальність. І ми на цьому не зупинимось. Адже

якщо у державі не буде підприємців, то не буде
розвитку економіки" 

Що че ає на столичн промисло-
вість? Я ою б де політи а щодо під-
трим и мало о бізнес ? Коли
з’явиться обіцяний владою столич-
ний зна я ості? На ці та інші питан-
ня “Хрещати ” відповіла начальни
ГУ промислової, на ово-технічної та
інноваційної політи и КМДА Людми-
ла Денисю . За її словами, для роз-
вит ал зі потрібні: дост пні ре-
дити, прозора дозвільна система,
одна ові мови он ренції та не-
можливлення ор пції.
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“Хрещати ” продовж є
а тивний діало з деп -
татсь им орп сом місь -
ради. Сьо одні вашій вазі
пропон ємо інтерв’ю з о-
ловою постійної омісії
Київради з питань мані-
тарної політи и, лідером
деп татсь ої р пи “Соці-
альна справедливість” Ал-
лою Шлапа . Алла Васи-
лівна розповіла про стан
реформ вання медичної
ал зі, харч вання в ш о-
лах та дитячих садоч ах,
а та ож про соціальні про-
рами, я і діють в місті.

Медична реформа

— Алло Василівно, у столиці три�
ває реформа галузі охорони здоров’я.
На якому етапі вона зараз знаходить�
ся та які її перші результати?

— Насправді, слід усвідомлюва�

ти, що реформування сфери мед�

обслуговування та охорони здо�

ров’я процес досить тривалий, і го�

ворити про реальні зрушення мож�

на буде лише через 3�5 років. Але

разом з тим, у Києві вже відкрито

близько 70�ти амбулаторій сімейної

медицини, і це досить�таки хоро�

ший результат. У цьому році пла�

нується довести кількість центрів

первинної медико�санітарної допо�

моги до 100. При цьому зазначу, що

головним критерієм того, де буде

приймати лікар сімейної медици�

ни — залишається його максималь�

на наближеність до пацієнта.

Одним з етапів реформи є реор�

ганізація поліклінік, які стають ко�

мунальними підприємствами. За�

раз у пілотних Дарницькому і Дніп�

ровському районах на базі цих мед�

установ створені 8 центрів первин�

ної медико�санітарної допомоги і 4

консультаційно�діагностичних

центри. В той же час хочу звернути

увагу, що основна проблема нашої

медицини полягає в дисбалансі між

існуючою нормативно�правовою

базою і тими управлінськими рі�

шеннями, які необхідно ухвалюва�

ти, аби забезпечити якісне надання

медичних послуг. Тому необхідно

від полеміки переходити до кон�

кретних дій та рішень. Вивести на�

шу медицину на якісно новий рі�

вень зможе лише злагоджена спів�

праця органів місцевого самовря�

дування та вищої державної влади.

Дитяче харчування має 
отримати єдиний стандарт

— Нещодавно Київрада ухвалила
рішення про звільнення батьків від
плати за харчування дітей у дитячих
садочках. Як ви оцінюєте таке но�
вовведення, і наскільки для міста “по
кишені” виконати це рішення?

— Як добре знають кияни, я про�

ти будь�яких популістських рішень.

Я переконана, що батьки повинні

знати правду — жодної користі від

цього рішення вони не отримають,

тому що зараз у бюджеті на це не�

має коштів. Батьки або будуть зму�

шені давати дітям їжу в пластико�

вих контейнерах, або самі запиту�

вати:”Куди доплатити? “, щоб ди�

тина нормально харчувалася. При

цьому я хочу нагадати, що у нас в

місті другий рік школярі не отриму�

ють “другого сніданку”, який для

малозабезпечених дітей найчастіше

взагалі був першим прийомом їжі.

Тому моя позиція: харчування дітей

має бути якісним і своєчасним, а

заробляти політичні бонуси на ді�

тях — цинічно. Політики часто,

піддаючись спокусі отримати полі�

тичні дивіденди, намагаються за�

провадити якусь додаткову пільгу. Я

ж вважаю, що, перш за все, потріб�

но в повному обсязі забезпечувати

пільги, які вже передбачені законо�

давством.

— Ви згадали про якість і доступ�
ність харчування маленьких киян.
При цьому, як відомо, не так давно в
столиці були порушені кримінальні
справи саме через зловживання у цій
сфері. Як, на ваш погляд, можна ви�
рішити цю проблему?

— Сьогодні перед міською владою

стоїть непросте завдання — ми має�

мо досить обмежений фінансовий

ресурс, але нам потрібно якісно го�

дувати дітей. Забезпечити це можна

шляхом впорядкування тендерних

закупівель у сфері дитячого харчу�

вання. Головне, щоб кожна київська

дитина споживала здорову їжу,

якість якої контролюється владою на

міському рівні. Хочу зазначити, що в

цій сфері є і моя особиста маленька

перемога — у 2009 році, завдяки мо�

їм зусиллям, санітарні лікарі отрима�

ли право увійти до складу тендерних

комітетів, які відбирають постачаль�

ників дитячого харчування.

Разом із тим, сьогодні у забезпе�

ченні дітей харчуванням у 10 райо�

нах Києва задіяні 25 підприємств,

12 з яких комунальні,— це непра�

вильно. Як голова гуманітарної ко�

місії я постійно звертаю увагу на

нагальну необхідність затвердити

єдиний столичний стандарт, що

стосується дитячого харчування.

При цьому я переконана, що всі

процедури щодо закупівлі та визна�

чення якості дитячого харчування

мають стати публічними.

Сиріт стало менше

— Уже не один рік у місті працює
цільова програма “Діти столиці”. На
що вона направлена першочергово,
які дає результати?

— Для мене програма “Діти сто�

лиці” має особливе значення. Я

особисто була її співавтором та іні�

ціатором ухвалення, тож для мене

важливо, щоб ця програма викону�

валася у максимально можливому

обсязі. Попри те, що ми все ще до�

лаємо наслідки економічної кризи,

діти — це та категорія, на якій не

можна економити, тому завдання

міської влади та депутатського кор�

пусу — спільними зусиллями знахо�

дити необхідний ресурс. На засі�

данні Комісії з питань гуманітарної

політики, яку я очолюю, а пізніше

на одному з останніх засідань Київ�

ради було ухвалено рішення щодо

фінансування заходів міської цільо�

вої програми “Діти столиці” на

2012 рік в загальному обсязі 3 млн

215 тис. грн, крім того, додаткові

кошти були виділені на погашення

кредиторської заборгованості по

цій програмі за 2011 рік у сумі 256,6

тис. грн.

Щодо того, куди будуть витрачені

ці гроші, зазначу, що програмою

“Діти столиці” передбачені заходи

запобігання соціальному сирітству,

подолання бездоглядності та без�

притульності серед дітей, заходи по�

в’язані із соціальним захистом ді�

тей�сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування. Програ�

ма є досить ефективною, адже за

останні роки у Києві вдвічі зменши�

лася кількість дітей, від яких батьки

відмовляються в малюковому віці,

майже на 40% зменшилася кількість

дітей�сиріт, і при цьому основною

формою усиновлення стають сім’ї, а

не заклади інтернатного типу. Ко�

жен може підтвердити, що на сто�

личних вулицях майже немає мало�

літніх жебраків та безхатченків. От�

же, ефективність програми гово�

рить сама за себе. Я глибоко переко�

нана, що кожна українська дитина

повинна мати сім’ю, саме сімейна

форма усиновлення має бути пріо�

ритетною в нашій країні.

Як подолати чергу 
в дитсадки

— Якщо ми вже говоримо по дітей,
то як, на вашу думку, можна виріши�
ти питання з нестачею місць у дит�
садках? Можливо, варто створити
якийсь електронний реєстр?

— На мій погляд, навіть створен�

ня електронного реєстру не додасть

вільних місць у дитячих садках.

Сьогодні, наприклад, в Печерсько�

му районі Києва на 100 місць — 127

осіб. І тому, яка б не була черга —

електронна чи будь�яка інша — ді�

тям просто нікуди йти. А проблему з

місцями в дитсадках необхідно ви�

рішувати швидко. Для цього слід

створити рівні умови для приватних

та державних навчально�виховних

закладів та змінити принципи роз�

поділу бюджету. Тобто обсяг коштів,

що виділяються на освіту, повинен

розподілятися не між навчальними

закладами, а між дітьми. Кожна ки�

ївська дитина повинна бути забез�

печена відповідним фінансуван�

ням, незалежно від форми власності

закладу, який вона відвідує. Крім

того, державна влада повинна вима�

гати від забудовників, які здійсню�

ють комплексне житлове будівниц�

тво, забезпечувати спорудження

об’єктів соціальної інфраструктури,

у тому числі й дитячих дошкільних

навчальних закладів.

Соціальні ініціативи

— За ініціативи Олександра Попо�
ва у цьому році було відновлено фі�
нансування програми “Турбота”. Які
заходи у ній передбачені?

— Слід зазначити, що програма

“Турбота” реалізується в Києві ще з

2006 року, і я пишаюся тим, що бу�

ла одним з її ініціаторів. Саме в

рамках цієї цільової програми Київ

був першим містом в Україні, де бу�

ло запроваджено надання адресної

матеріальної допомоги, цільових

субсидій на послуги ЖКГ та ком�

пенсацію за проїзд в громадському

транспорті найменш захищеним

киянам, а також придбання за раху�

нок міського бюджету засобів ре�

абілітації для людей з особливими

потребами. Разом із тим, в останні

роки, на жаль, ми мали певні труд�

нощі з реалізацією цієї програми.

Києву просто не вистачало кош�

тів — причиною тому є наслідки

світової економічної кризи і шалені

вилучення останніх років до Держ�

бюджету. Але і скрутні часи рано чи

пізно закінчуються, і на сьогодні�

шній день, дійсно, фінансування

програми “Турбота” поступово від�

новлюється. Цього року місто

збільшило соціальну допомогу

більш ніж на 400 мільйонів. Це

означає, що допомогу отримають

пенсіонери, інваліди, афганці, ба�

гатодітні сім’ї. Частина пенсіонерів

уже отримала муніципальну допо�

могу до 8 березня. До Великодня,

Дня Перемоги та інших знакових

дат, як запевняє Олександр Павло�

вич, адресну допомогу отримають

ще й інші категорії.

— Окрім питань медицини та осві�
ти комісія, яку ви очолюєте, опікує�
ться питаннями соціального захисту.
Тож, якою, на вашу думку, має бути
соціальна політика міста?

— Соціальна політика — це сис�

тема, де кожна людина має відчува�

ти себе повноцінним членом су�

спільства й відчувати турботу дер�

жави. Особливого значення соці�

альна політика набуває в Києві,

який вже багато років вважається

одним з найдорожчих міст Європи.

Тут багато заможних людей, які го�

тові платити шалені гроші за житло,

одяг, продукти. А це закономірно

викликає зростання цін навіть на

звичайні побутові товари та послу�

ги. Я, будучи таким же покупцем на

ринку та в супермаркеті, як і тисячі

киян, бачу це на власні очі щодня.

Тому соціальна політика має бути

спрямована на підтримку киян —

люди старшого віку мають право на

муніципальні доплати до пенсій,

які дозволять їм гідно жити, одяга�

тися, харчуватися, дарувати пода�

рунки онукам; вчителі, лікарі, пра�

цівники соціальних служб, бібліо�

тек, будинків культури, інші “бю�

джетники” — на муніципальні над�

бавки до зарплат; молоді кияни —

на “підйомні” з міського бюджету

та гарантоване робоче місце. Люди

працездатного віку, які зараз за свої

скромні доходи одночасно змушені

і фінансово підтримувати батьків, і

піднімати на ноги дітей, мають пра�

во на соціальні пільги. Тому всі мої

ініціативи як голови постійної ко�

місії Київради, що опікується пи�

таннями медицини, освіти, соці�

ального захисту, спрямовані саме на

вирішення цих питань

Спілкувалася 
Оксана ЛИСИНЮК, 

“Хрещатик”

В Голосіївському районі 
запрацює Центр з надання 
адміністративних послуг
Сьо одні в Голосіївсь ом районі від рива-

ють Центр з надання адміністративних посл
(ЦНАП), що працюватиме за адресою: просп.
40-річчя Жовтня, 42. Відтепер меш анці райо-
н та представни и с б’є тів осподарювання

змож ть за принципом “єдино о ві на” отрим вати весь спе тр адмі-
ністративних посл , я і надаються підрозділами Голосіївсь ої РДА,
витрачаючи при цьом мінім м час . В Центрі працюватим ть пред-
ставни и правлінь охорони здоров’я, освіти, відділи державної ре-
єстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, архівний, по
розподіл житлової площі, приватизації, б дівництва, архіте т ри і
земле орист вання.
Для зр чності відвід вачів Центр облаштовано спеціальними ін-

формаційними стендами та с часними інформбо сами, де можна до-
відатися про отримання тієї чи іншої адміністративної посл и. Спеці-
альна про рама еле тронної чер и, що діє Центрі, дозволить ни -
н ти чер , с оротити час очі вання та підвищити я ість обсл ов -
вання населення

У Деснянському районі триває
демонтаж МАФів
Робота з демонтаж малих архіте т рних

форм Деснянсь ом районі продовж ється.
Робочою р пою Деснянсь ої РДА протя ом
де іль ох місяців проводилася перевір а тим-
часових спор д тор овельно о призначення,
розташованих раді сі 100 метрів від за ла-

дів освіти, на дотримання правил продаж ал о ольних, слабоал о-
ольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім.
Та , тор овельних спор дах по просп. Мая овсь о о, 38/10 та по

в л. К рчатова, 19-а, незважаючи на численні приписи з вимо ою
припинити реалізов вати ал о ольні напої та тютюнові вироби
(обидва іос и знаходилися біля навчальних за ладів), продовж ва-
ли продавати зазначений товар. Силами ГУ онтролю за бла о ст-
роєм міста Києва та відділ онтролю за бла о строєм Деснянсь о-
о район тимчасові спор ди б ло демонтовано. О рім цьо о, в
районі демонт вали ще три об’є ти тор овельно о призначення по
в л. Мілютен а, 34, в л. За ревсь о о, 75/2 та просп. Мая овсь о-
о,62. Ці малі архіте т рні форми б ли встановлені без дозвільної
до ментації

В Оболонському районі провели
навчання з питань цивільного 
захисту
Навчання з питань цивільно о захист прове-

ли з вчителями та ласними ерівни ами 2-х,
6-х, 7-х ласів. Захід відб вся на базі спеціалі-
зованої ш оли № 214 ви ляді семінар . В

ньом прийняли часть 180 осіб. Основна мета та их ле цій — пере-
вір а отовності до дій разі вини нення надзвичайних сит ацій і
вдос оналення навичо щодо оперативно о реа вання на них. Про-
сл хавши інформацію щодо правил поводження при вини ненні мож-
ливих аварій чи атастроф, часни и навчань за ріпили свої теоретич-
ні знання та навич и, відпрацювали ал оритм дій при вини ненні над-
звичайної сит ації

Мешканців Оболоні запрошують на суботник
31 березня в Оболонсь ом районі відб деться с ботни , при роче-

ний до Дня дов ілля. В заході б д ть задіяні працівни и Оболонсь ої
РДА, працівни и ом нальних підприємств, представни и ромадсь их
ор анізацій та меш анці район . Основним завданням є прибирання
території, посад а дерев та щів, фарб вання елементів бла о строю.
Ор анізатори запрош ють меш анців Оболонсь о о район приєдна-
тися до с ботни а та прийти 31 березня в 09:00 до центрально о вхо-
д Оболонсь ої РДА

На Подолі відсвяткували 
25;річчя ветеранської
організації 
У Подільсь ом районі відб лась рочиста

з стріч ветеранів з на оди 25-ї річниці ство-
рення ГО «Ор анізація ветеранів Подільсь о о
район м. Києва". Учасни ів заход привітав

олова Подільсь ої РДА Петро Матвієн о. За ва омий особистий
внесо та а тивн життєв позицію членів ор анізації олова на оро-
див рамотами, а чні навчальних за ладів Подільсь о о район по-
дар вали свят овий онцерт. На адаємо, що ГО Подільсь о о райо-
н нарахов є 15400 членів, серед них часни и Вели ої Вітчизняної
війни, олишні партизани, підпільни и, ополченці, часни и ло аль-
них війн, тр дівни и воєнно о тил , пенсіонери праці, Збройних сил
і ор анів правопоряд , вдови за иблих воїнів, реабілітовані. До да-
ної ор анізації входять 9 первинних осеред ів, я і розташовані по
мі рорайонах

У Святошинському районі
проведуть "День здоров’я" 
В рам ах проведення заходів із відзначення

Всесвітньо о дня здоров’я, з 2 по 7 вітня
(з 8-ої до 10-ої одини) в лі вально-профіла -
тичних за ладах район б де проводитись ви-
мірювання артеріально о тис та визначення
рівня ц р в рові. А цію з вимірювання рівня

ц р в рові б де проведено за підтрим и ромадсь ої ор анізації
"Наш Святошинсь ий", оловою я ої є деп тат Київради Лев Парцха-
ладзе. Ор анізатори запрош ють сіх меш анців Святошина відвідати
полі ліні и район та взяти часть проведенні "Тижня здоров’я"

Новини районівАлла ШЛАПАК: 

"Соціальна політика —
це система, де кожна
людина має відчути 
турботу держави"

"Я глибоко переконана, що кожна українська дитина
повинна мати сім`ю, саме сімейна форма усиновлення

має бути пріоритетною в нашій країні". 

Головне правління юстиції м. Києві о олош є про проведення он р-

с з відбор адво атів для надання безоплатної вторинної правової допомо-

и м. Києві. До менти щодо часті в он рсі приймаються Головним та

районними правліннями юстиції м. Києві до 23 вітня 2012 ро .

Анонімне письмове тест вання претендентів відб ватиметься 7 травня 2012 ро

з 10:00 до 12:00 за адресою: м. Київ, пров. М зейний 2-Д, (почато реєстрації - о

9:00). З напрямами перевір и теоретичних знань, пра тичних навичо і мінь під час

анонімно о письмово о тест вання та за альними підходами до йо о проведення

можна ознайомитися на веб-сайті Центр правової реформи і за онопрое тних ро-

біт при Міністерстві юстиції У раїни www.legalreform.gov.ua.

Співбесіда з претендентами відб ватиметься 14-15 травня 2012 ро примі-

щенні Головно о правління юстиції м. Києві за адресою: м. Київ, пров. М зейний

2-Д. Точний день та час співбесіди ожно о претендента б де о ремо повідомлено

під час реєстрації для проходження анонімно о письмово о тест вання.

Кон рс проводить омісія, творена Головним правлінням юстиції м. Києві (зі

с ладом омісії можна ознайомитись на веб-порталі Київсь ої місь ої влади веб-

сторін а Головно о правління юстиції м. Києві http://kmv.gov.ua/divisi-

ons.asp?Id=3874), я а за рез льтатами он рс с ладає та передає спис и відібра-

них претендентів відповідном ор ан юстиції для в лючення їх до реєстрів адво а-

тів.

Повн інформацію щодо мов проведення он рс Ви можете отримати

на веб-сторінці Головно о правління юстиції м. Києві офіційно о веб-

портал Київсь ої місь ої влади http://kmv.gov.ua/divisions.asp?Id=3874.
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №31 (1050)

П’ЯТНИЦЯ,
30 березня
2012 року

Про зарахування до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва закінченого будівництвом об'єкта комунального призначення

Рішення Київської міської ради № 76/6292 від 22 вересня 2011 року
Відповідно до статті 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, пункту 31 частини пер�

шої статті 26, частин другої, п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", у зв'язку із закінченням ре�
конструкції транспортної розв'язки на перетині вулиці Щусєва з вулицею Тираспольською біля станції метрополітену "Сирецька" з
будівництвом підземного пішохідного переходу у Шевченківському районі м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної громади міста
Києва завершений будівництвом об'єкт "Реконструкція транспортної роз�
в'язки на перетині вулиці Щусєва з вулицею Тираспольською біля станції
метрополітену "Сирецька" з будівництвом підземного пішохідного пере�
ходу" (Сертифікат відповідності серія КВ № 16411003915, виданий ін�
спекцією державного архітектурно�будівельного контролю у м. Києві на
підставі акта готовності об'єкта до експлуатації від 02.06.2011) згідно з
переліком, зазначеним у додатку 1 до цього рішення.

2 Закріпити на праві господарського відання за комунальними підпри�
ємствами об'єкти комунального призначення згідно з додатком 2 до цьо�
го рішення.

3. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) спільно з КП "Дирекція будівництва шляхово�транспорт�
них споруд м. Києва" передати у володіння та користування обслуго�
вуючим організаціям об'єкти комунального призначення згідно з до�
датком 3 до цього рішення на умовах, визначених відповідними угода�
ми.

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

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 1 
до рішення Київської міської ради 

від 22.09.2011 № 76/6292

Перелік 
об'єктів комунального призначення завершеного будівництвом об'єкта 

"Реконструкція транспортної розв'язки на перетині вул. Щусєва з вул. Тираспольською 
біля станції метрополітену "Сирецька" з будівництвом підземного пішохідного переходу",

що зараховується до комунальної власності територіальної громади міста Києва

Заступник міського голови — секретар Київської міської ради Г. Герега

Заступник міського голови — секретар Київської міської ради Г. Герега

Заступник міського голови — секретар Київської міської ради Г. Герега

Додаток 3 
до рішення Київської міської ради

від 22.09.2011 № 76/6292 

Перелік 
об'єктів комунального призначення, що передаються у володіння 

та користування обслуговуючим організаціям

Додаток 2 
до рішення Київської міської ради 

від 22.09.2011 № 76/6292

Перелік об'єктів комунального призначення, що закріплюються на праві господарського 
віддання за комунальними підприємствами міста

1. Затвердити перелік об'єктів комунальної власності територіальної
громади міста Києва, право оренди яких виборюється на конкурсних за�
садах, згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити проведення незалежної оцінки нерухомого майна, перелік
якого затверджений пунктом 1 цього рішення, для визначення стартово�
го розміру орендної плати.

3. Зобов'язати підприємства (установи), в господарському віданні
(оперативному управлінні) яких перебуває відповідне нерухоме майно (в
якості платника, з подальшим відшкодуванням вартості робіт по виконан�
ню незалежної оцінки переможцем конкурсу на право оренди відповідно�
го об'єкта), укласти тристоронні договори на проведення оцінки майна з
Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого орга�

ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (в
якості замовника) та з переможцем конкурсу по відбору суб'єктів оціноч�
ної діяльності (в якості виконавця).

4. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
офіційно оприлюднити у газеті Київської міської ради "Хрещатик" оголо�
шення про проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва, перелік якого
затверджено пунктом 1 цього рішення.

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

Київський міський голова Л. Черновецький

Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності територіальної
громади міста Києва, право оренди яких виборюється на конкурсних засадах

Рішення Київської міської ради № 195/6411 від 6 жовтня 2011 року
Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в

Україні", статті 5, статті сьомої та частини сьомої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", рішен�
ня Київської міської ради від 28.09.2006 № 34/91 "Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади міста Києва
в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади міста Києва, Типового договору
про оренду майна територіальної громади міста Києва", з метою ефективного використання нерухомого майна комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

№ п/п Підприємства, за якими
закріплюються об'єкти

Найменування об'єктів Балансова вартість, грн.

1 2 3 4

1. Публічне акціонерне товариство
"Київенерго"

Кабельні мережі: 344612,00

� кабель ААБл� 10�3х240 � 694,0 п. м 217630,00

� кабель ААБл�10�3х185 � 621,1 п. м 126982,00

2. Публічне акціонерне товариство
акціонерна компанія
"Київводоканал"

Водопровід: 2462196,94

� сталева труба д = 630 мм � 234,46 п. м 1802284,34

� сталева труба д = 530 мм � 189,51 п. м 649376,60

� пожежний гідрант � 4 шт. 10536,00

3. Публічне акціонерне товариство
"Київгаз"

Газопровід: 34000,00

� газопровід низького тиску д = 114 мм � 106,0 п. м 34000,00

РАЗОМ: 2840808,94

№ п/п
Підприємства, 

за якими
закріплюються

об'єкти

Найменування об'єктів Балансова
вартість, грн.

1 2 3 4

1. Комунальне
підприємство
"Шляхово�
експлуатаційне
управління по
ремонту та
утриманню
автомобільних
шляхів та споруд
на них
Шевченківського
району"

Дорожні об'єкти: 12491772,69 в т. ч.

Дорожнє покриття з асфальтобетону та сходи до підземного пішохідного переходу: 8742362,63

Площа покриття з асфальтобетону:

� проїздів � 20200,0 м2 7272546,23

� тротуарів � 7000,0 м2 1050000,00

� сходи до підземного пішохідного переходу � 1 шт. 70000,00

� металева однобічна бар'єрна огорожа дорожнього типу � 24,0 п. м 30800,00

� металева двобічна бар'єрна огорожа дорожнього типу � 266,0 п. м 222216,40

� металева поручнева огорожа, що встановлена поверх бар'єрної � 242,0 п. м 96800,00

Підземний пішохідний перехід: 3025378,06

� загальна площа переходу � 617,40 м2 2999172,00

� кабель АВВГ�1 4х120 � 260,5 п. м 22895,00

� електрощит СК � 5 в кількості � 1 шт. 2100,00

� сталева труба д = 57 мм � 13,0 п. м 1211,06

Дощова каналізація: 724032,00

� а/цементна труба д 400 мм � 62,93 п. м 160273,00

� з/бетонна труба д 800 мм � 164, 74 п. м 466936,00

� з/ бетонний колектор перерізом 3,0х1,5 м � 9,0 п. м 96823,00

2. Комунальне
підприємство
електромереж
зовнішнього
освітлення
"Київміськсвітло"

Зовнішнє освітлення: 360679,00

� кабель АВВГ�1�4х 25 мм2 � 830,0 п. м 8050,00

� кабель АВВГ�1�4х35 мм2 � 2180,0 п. м 87200,00

� кабель АВВГ�1�4х50 мм2 � 520,0 п. м 26000,00

� кабель АВВГ�1�3х6 мм2 � 630,0 п. м 6300,00

� опора паркова h = 8,5 м � 12 шт. 67200,00

� світильники ЖКУ � 150 з лампами 123 шт. 115029,00

� світильники ЖКУ � 100 з лампами � 12 шт. 8700,00

� ПВ 3288 � 1 шт. 21100,00

� ПВ 3606 � 1 шт. 21100,00

3. Комунальне
підприємство
"Київпастранс"

Контактна мережа: 1490260,00

� опори типу ОКМ�12 (металеві) � 60 шт. 1461360,00

� опори типу ОКМ�18 (металеві) � 1 шт. 28900,00

4. Комунальне
підприємство по
утриманню
зелених
насаджень
Шевченківського
району м. Києва

Озеленення: 200954,00

� дерева � 12 шт. 13438,00

� кущі � 8 шт. 960,00

� газони � 6500,0 м2 186556,00

5. Комунальне
підприємство
"Київдорсервіс"

Технічні засоби організації дорожнього руху: 63803,20

� дорожні знаки � 63 шт. 63803,20

РАЗОМ: 14607468,89

№ п/п Найменування об'єктів Балансова вартість, грн.

1 2 3

1. Дорожнє покриття з асфальтобетону та сходи до підземного пішохідного переходу: 8392546,23

Площа покриття з асфальтобетону:

� проїздів � 20200,0 м2 7272546,23

� тротуарів � 7000,0 м2 1050000,00

� сходи до підземного пішохідного переходу � 1 шт. 70000,00

2. Підземний пішохідний перехід: 2999172,00

� загальна площа переходу � 617,40 м2

3. Озеленення: 200954,00

� дерева � 12 шт. 13438,00

� кущі � 8 шт. 960,00

� газони � 6500,0 м2 186556,00

4. Технічні засоби організації дорожнього руху: 413619,60

� дорожні знаки � 63 шт. 63803,20

� металева однобічна бар'єрна огорожа дорожнього типу � 24,0 п. м 30800,00

� металева двобічна бар'єрна огорожа дорожнього типу � 266,0 п. м 222216,40

� металева поручнева огорожа, що встановлена поверх бар'єрної, � 242,0 п. м 96800,00

5. Водопровід: 2463408,00

� сталева труба д = 630 мм � 234,46 п. м 1802284,34

� сталева труба д = 530 мм � 189,51 п. м 649376,60

� сталева труба д = 57 мм � 13,0 п. м 1211,06

� пожежний гідрант � 4 шт. 10536,00

6. Дощова каналізація: 724032,00

� а/цементна труба д = 400 мм � 62,93 п. м 160273,00

� з/бетонна труба д = 800 мм � 164,74 п. м 466936,00

� з/бетонний колектор перерізом 3,0 х 1,5 м � 9,0 п. м 96823,00

7. Газопровід: 34000,00

� газопровід низького тиску д = 114 мм � 106,0 п. м

8. Контактна мережа: 1490260,00

� опори типу ОКМ�12 (металеві) � 60 шт. 1461360,00

� опори типу ОКМ�18 (металеві) � 1 шт. 28900,00

9. Зовнішнє освітлення: 360679,00

� кабель АВВГ�1�4х25 мм2 � 830.0 п. м 8050,00

� кабель АВВГ�1�4х35 мм2 � 2180,0 п. м 87200,00

� кабель АВВГ�1�4х50 мм2 � 520,0 п. м 26000,00

� кабель АВВГ�1�3х6 мм2 � 630,0 п. м 6300,00

� опори паркові h = 8,5м � 12 шт. 67200,00

� світильники ЖКУ � 150 з лампами � 123 шт. 115029,00

� світильники ЖКУ � 100 з лампами � 12 шт. 8700,00

� ПВ 3288 � 1 шт. 21100,00

� ПВ 3606 � 1 шт. 21100,00

10. Кабельні мережі: 369607,00

� кабель ААБл� 10�3х240 � 694,0 п. м 217630,00

� кабель ААБл� 10�3х 185 � 621,1 п. м 126982,00

� кабель АВВГ� 1 4х120 � 260,5 п. м 22895,00

� електрощит СК� 5 � 1 шт. 2100,00

РАЗОМ: 17448277,83 

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 06.10.2011 № 195/6411

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

право оренди яких виборюється на конкурсних засадах

№ п/п Адреса Характеристика об'єкта оренди

1 2 3

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА"

1. Пимоненка Миколи, N 10�а 1 поверх (цоколь) Загальна площа � 11,00 кв. м

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ N 3 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

2. Соціалістична, N 12 1 поверх (хол) Загальна площа � 5,00 кв. м

3. Соціалістична, N 12 1 поверх (хол) Загальна площа � 5,00 кв. м

4. Соціалістична, N 12 2 поверх (хол) Загальна площа � 10,00 кв. м

5. Волинська, N 21, корпус N 2 1 поверх Загальна площа � 220,00 кв. м (погодинно)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ N 4 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

6. Стражеска Академіка, N 6�а, корпус N 1 1 поверх (частина холу) Загальна площа � 2,00 кв. м

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ N 9 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

7. Копилівська, N 1/7, корпус N 2 1 поверх (вестибюль) Загальна площа � 12,0 кв. м

8. Копилівська, N 1/7, корпус N 1 1 поверх Загальна площа � 9,00 кв. м

9. Турівська, N 26 2 поверх Загальна площа � 24,20 кв. м

10. Турівська, N 26 1 поверх Загальна площа � 25,60 кв. м

11. Правди просп., N 64�а 1 поверх Загальна площа � 24,00 кв. м

12. Правди просп., N 64�а 1 поверх Загальна площа � 34,00 кв. м

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

13. Братиславська, N 3, корпус N 1 1 поверх (вестибюль) Загальна площа � 1,0 кв. м

14. Братиславська, N 3, корпус N 1 1 поверх (вестибюль) Загальна площа � 5,0 кв. м

15. Братиславська, N 3, корпус N 3 1 поверх (вестибюль) Загальна площа � 1,0 кв. м

16. Братиславська, N 3, корпус N 3 1 поверх (вестибюль) Загальна площа � 5,00 кв. м

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ N 5

17. Відпочинку, N 11 1 поверх Загальна площа � 9,00 кв. м

18. Відпочинку, N 11 1 поверх Загальна площа � 1,00 кв. м

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ N 7

19. Котельникова Михайла, N 95, корпус N 1 підвал Загальна площа � 52,31 кв. м

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ N 10

20. 40�річчя Жовтня просп., N 59�б, корпус N 2 2 поверх Загальна площа � 53,90 кв. м

21. 40�річчя Жовтня просп., N 59�б, корпус N 2 2 поверх Загальна площа � 55,00 кв. м

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ

22. Героїв Сталінграда просп., N 16, корпус N 1 1 поверх (хол) Загальна площа � 20,00 кв. м

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � ПОЛІКЛІНІКА N 1 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

23. Гавро Лайоша, N 26 5 поверх Загальна площа � 9,48 кв. м

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

24. бульв. Вигурівський, N 4 1 поверх (хол) Загальна площа � 5,00 кв. м

25. бульв. Вигурівський, N 4 1 поверх (ліфтовий хол) Загальна площа � 18,62 кв. м

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ПОЛІКЛІНІКА ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

26. Мостицька, N 9 2 поверх (частина холу) Загальна площа � 53,00 кв. м

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � ЦЕНТР "ЗДОРОВ'Я" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

27. Білоруська, N 11, літ. Д, корпус N 1 цоколь Загальна площа � 37,80 кв. м

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � ЦЕНТР МЕДИКО�СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПСИХІЧНОХВОРИХ N 2

28. Миропільська, N 8, корпус N 1 1 поверх Загальна площа � 50,00 кв. м

29. Миропільська, N 8, корпус N 2 н/приміщення Загальна площа � 120,00 кв. м

30. Миропільська, N 8 корпус N 3 н/приміщення Загальна площа � 120,00 кв. м

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА N 2 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

31. Харківське шосе, N 121, корпус N 4 1 поверх Загальна площа � 20,00 кв. м

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � ПОЛІКЛІНІКА N 2 ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

32. Якубовського Маршала, N 6, корпус N 1 1 поверх (хол) Загальна площа � 5,00 кв. м

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ N 2

33. Попудренка, N 36, корпус N 1 2, 3 поверхи Загальна площа � 34,80 кв. м

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ПОЛІКЛІНІКА СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА

34. Симиренка, N 10, корпус N 1 підвал, 1 поверх (вестибюль) Загальна площа � 38,00 кв. м

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ N 1

35. Богатирська, N 30, корпус N 1, літ. А 1 поверх Загальна площа � 5,00 кв. м

36. Богатирська, N 30, корпус N 1, літ. А 1 поверх Загальна площа � 5,00 кв. м
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БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � ПОЛІКЛІНІКА N 2 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА

37. Драйзера Теодора, N 19, корпус N 1 1 поверх (хол) Загальна площа � 5,00 кв. м

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ N 1

38. Харківське шосе, N 121, корпус N 1 1 поверх (хол) Загальна площа � 5,00 кв. м

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ПОЛІКЛІНІКА ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

39. Вербицького Архітектора, N 5 1 поверх (хол) Загальна площа � 5,00 кв. м

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ N 3

40. Запорожця Петра, N 26, корпус N 2 1 поверх (хол) Загальна площа � 2,50 кв. м

41. Запорожця Петра, N 26, корпус N 3 1 поверх (хол) Загальна площа � 2,50 кв. м

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ПОЛІКЛІНІКА ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

42. Закревського Миколи, N 81/1, літ. А 1 поверх (хол) Загальна площа � 25,00 кв. м

43. Закревського Миколи, N 81/1, літ. А 1 поверх (хол) Загальна площа � 5,00 кв. м

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ПОЛІКЛІНІКА ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

44. Луначарського, N 5 1 поверх(хол) Загальна площа � 5,00 кв. м

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � ПОЛІКЛІНІКА N 1 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

45. Харківське шосе, N 121, корпус N 6 1 поверх(хол) Загальна площа � 5,00 кв. м

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛОДИМИРСЬКИЙ РИНОК"

46. Горького, N 115 1 поверх Загальна площа � 28,80 кв. м

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЕРЕРОБЦІ НЕРУДНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

47. Стеценка, N 20, корпус N 1 1 поверх Загальна площа � 48,23 кв. м

48. Стеценка, N 20, корпус N 1 2 поверх Загальна площа � 8,00 кв. м

49. Стеценка, N 20, корпус N 1 1 поверх Загальна площа � 78,52 кв. м

50. Стеценка, N 20, корпус N 1 2 поверх Загальна площа � 21,09 кв. м

51. Стеценка, N 20, корпус N 6 н/споруда Загальна площа � 174,00 кв. м

52. Стеценка, N 20, корпус N 13 н/споруда Загальна площа � 16,00 кв. м

Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що належать 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються

до сфери управління Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації

Рішення Київської міської ради № 200/6416 від 6 жовтня 2011 року
Відповідно до частини п'ятої статті 57, статей 59, 78 Господарського кодексу України, пунктів 30, 31 статті 26, частини п'ятої стат�

ті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення Київради від 09.09.2010 № 7/4819 "Про питан�
ня організації управління районами в місті Києві", від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної
громади міста Києва", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
10.12.2010 № 1112 "Про питання організації управління районами в місті Києві" та з метою підвищення ефективності використання
майна комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Змінити найменування комунальних підприємств, що належать до
комунальної власності територіальної громади міста Києва:

1.1. Комунальне підприємство "Дирекція з управління та обслугову�
вання житлового фонду Подільського району" Подільської районної у м.
Києві ради на комунальне підприємство "Дирекція з управління та обслу�
говування житлового фонду Подільського району міста Києва".

1.2. Комунальне підприємство "Центральний" Подільської районної у
м. Києві ради на комунальне підприємство "Центральний Подільського
району міста Києва".

1.3. Комунальне підприємство "Введенське" Подільської районної у м.
Києві ради на комунальне підприємство "Введенське Подільського райо�
ну міста Києва".

1.4. Комунальне підприємство "Куренівське" Подільської районної у м.

Києві ради на комунальне підприємство "Куренівське Подільського райо�
ну міста Києва".

1.5. Комунальне підприємство "Вітряні гори" Подільської районної у м.
Києві ради на комунальне підприємство "Вітряні гори Подільського райо�
ну міста Києва".

1.6. Комунальне підприємство "Галицьке" Подільської районної у м.
Києві ради на комунальне підприємство "Галицьке Подільського району
міста Києва".

1.7. Комунальне підприємство "Мостицький" Подільської районної у м.
Києві ради на комунальне підприємство "Мостицький Подільського райо�
ну міста Києва".

1.8. Комунальне підприємство "Лісове" Подільської районної у м. Києві
ради на комунальне підприємство "Лісове Подільського району міста Києва".

1.9. Комунальне підприємство "Синьоозерне" Подільської районної у
м. Києві ради на комунальне підприємство "Синьоозерне Подільського
району міста Києва".

1.10. Комунальне підприємство "Виноградар" Подільської районної у
м. Києві ради на комунальне підприємство "Виноградар Подільського
району міста Києва".

1.11. Комунальне підприємство "Нивки" Подільської районної у м. Ки�
єві ради на комунальне підприємство "Нивки Подільського району міста
Києва".

1.12. Комунальне підприємство "Поділ�Житло" Подільської районної у
м. Києві ради на комунальне підприємство "Поділ�Житло Подільського
району міста Києва".

2. Припинити комунальне підприємство по паркуванню та зберіганню
транспортних засобів "Поділпарксервіс" шляхом приєднання до кому�
нального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) "Київтранспарксервіс".

3. Віднести до сфери управління виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Комунальне підприємство "Аптека�музей".
3.2. Комунальне підприємство "Поділ�Нерухомість" та підпорядкувати

його Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побутового обслугову�
вання населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) затвердити статути комунальних підприємств, за�
значених у пункті 3 цього рішення.

5. Припинити комунальне підприємство "Оренда" шляхом приєднання
до комунального підприємства "Дирекція з управління та обслуговування
житлового фонду Подільського району міста Києва".

6. Припинити шляхом ліквідації наступні комунальні підприємства:
6.1. Комунальне підприємство "Інформаційна агенція Подільського

району".
6.2. Комунальне підприємство "Поділ".
6.3. Комунальне підприємство "Транс�Проект".
7. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�

жавній адміністрації) на виконання пункту 6 цього рішення:
7.1. Утворити ліквідаційні комісії.
7.1.1. Ліквідаційним комісіям затвердити проміжні і ліквідаційні балан�

си та подати їх на затвердження виконавчому органу Київської міської ра�
ди (Київській міській державній адміністрації).

8. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) та Подільській районній в місті Києві державній ад�

міністрації вжити всіх організаційно�правових заходів згідно з законодав�
ством України щодо виконання пунктів 1 — 7 цього рішення.

9. Передати до сфери управління Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації наступні комунальні підприємства:

9.1. Комунальне підприємство "Дирекція з управління та обслугову�
вання житлового фонду Подільського району міста Києва".

9.2. Комунальне підприємство "Центральний Подільського району міс�
та Києва".

9.3. Комунальне підприємство "Введенське Подільського району міста
Києва".

9.4. Комунальне підприємство "Куренівське Подільського району міста
Києва".

9.5. Комунальне підприємство "Вітряні гори Подільського району міс�
та Києва".

9.6. Комунальне підприємство "Галицьке Подільського району міста
Києва".

9.7. Комунальне підприємство "Мостицький Подільського району міс�
та Києва".

9.8. Комунальне підприємство "Лісове Подільського району міста Ки�
єва".

9.9. Комунальне підприємство "Синьоозерне Подільського району міс�
та Києва".

9.10. Комунальне підприємство "Виноградар Подільського району міс�
та Києва".

9.11. Комунальне підприємство "Нивки Подільського району міста Ки�
єва".

9.12. Комунальне підприємство "Поділ�Житло Подільського району
міста Києва".

9.13. Комунальне підприємство "Поділ�Благоустрій".
9.14. Комунальне підприємство "Шкільне харчування".
9.15. Комунальне підприємство "Поділ�ІнвестРеконструкція".
10. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адмініс�

трації) затвердити статути комунальних підприємств, зазначених у пункті
9 цього рішення, з урахуванням зміни власника.

11. Взяти до відома, що підприємства комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва, зазначені в пункті 9 цього рішення, є пра�
вонаступниками попередніх комунальних підприємств.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий
орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністра�
цію).

Київський міський голова Л. Черновецький
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Заступник міського голови — секретар Київської міської ради Г. Герега

Про питання погодження з Кабінетом Міністрів України 
продажу земельних ділянок

Рішення Київської міської ради № 334/6550 від 6 жовтня 2011 року
Відповідно до статей 82, 129 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве са�

моврядування в Україні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутись до Кабінету Міністрів України із клопотанням щодо погодження продажу земельної ділянки площею 1,4045 га для експлуатації та об�
слуговування готельного комплексу на вул. Андрія Малишка, 1 у Дніпровському районі м. Києва публічному акціонерному товариству "ГОТЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС "БРАТИСЛАВА", заснованому за участю іноземних юридичних і фізичних осіб.

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

Київський міський голова Л. Черновецький

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності Вавриша А. В.
Розпорядження № 404 від 16 березня 2012 року

Комісією з проведення службового розслідування стосовно посадових осіб Головного управління містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженою розпорядженням вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.01.2012 № 120 "Про проведення службо�
вого розслідування стосовно посадових осіб Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)" було перевірено стан виконання керівниками Головного управління міс�
тобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) своїх посадо�
вих обов'язків. За результатами роботи комісії, затвердженими актом від 8 лютого 2012 року, керуючись статтями 147�149 Кодексу
Законів про працю України:

Про підпорядкування Спеціалізованого закладу для проживання громадян 
похилого віку та інвалідів Головному управлінню праці та соціального захисту

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

Розпорядження № 2394 від 16 грудня 2011 року
Відповідно до Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про міс�

цеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності
територіальної громади міста Києва", враховуючи звернення Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від
02.11.2011 № 1756) та згоду Головного управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) (листи від 01.11.2011 № 06/1�2699 та від 09.11.2011 № 06/1�2771), в межах функцій ор�
гану місцевого самоврядування:

Про виконання робіт з оснащення інженерних вводів багатоквартирних 
житлових будинків засобами обліку споживання гарячої води (II етап)

Розпорядження № 2442 від 21 грудня 2011 року
Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження виконав�

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01,2011 № 117 "Про Програму соціально�еко�
номічного розвитку міста Києва на 2011 рік" (із змінами та доповненнями) та в межах здійснення функцій органу місцевого само�
врядування:

1. За неналежне виконання службових обов'язків Вавришу Андрію Ва�
лентиновичу — заступнику начальника Головного управління містобуду�
вання та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) — оголосити догану.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

1. Вивести із сфери управління Подільської районної в місті Києві дер�
жавної адміністрації і підпорядкувати Головному управлінню праці та со�
ціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Спеціалізований заклад для
проживання громадян похилого віку та інвалідів, що знаходиться за адре�
сою вул. І. Їжакевича, 3.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
разом з Головним управлінням праці та соціального захисту населення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та Подільською районною в місті Києві державною адмініс�
трацією здійснити в установленому порядку приймання�передачу Спеціа�
лізованого закладу для проживання громадян похилого віку та інвалідів.

3. Закріпити на праві оперативного управління за Спеціалізованим за�
кладом для проживання громадян похилого віку та інвалідів будівлі та
споруди на вул. І. Їжакевича, 3 згідно з переліком, що додається.

4. Головному управлінню праці та соціального захисту населення вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) підготувати та подати на затвердження в установленому поряд�
ку зміни до Положення про Спеціалізований заклад для проживання гро�
мадян похилого віку та інвалідів з урахуванням пункту 1 цього розпоря�
дження.

5. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010
№ 1112 "Про питання організації управління районами в місті Києві" (із
змінами та доповненнями), а саме:

— у таблиці 4 додатка 7 до розпорядження позицію 3 виключити.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов

Про внесення змін до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської
міської ради ( Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 2488 від 26 грудня 2011 року
Відповідно до статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання рішень Київської міської ради від

17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011�2015 роки", від 10.11.2011
№ 603/6839 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 25.05.2011 № 198/5585 "Про внесення змін до міської цільо�
вої програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011�2015 роки та фінансування заходів щодо її фінансування у 2011 році" та в зв'яз�
ку з уточненням чисельності учасників Великої Вітчизняної війни, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.04.2011 № 609
"Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги ветеранам
війни міста Києва з нагоди відзначення 66�ї річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні":

— в абзаці 1 пункту 2 цифри та слова "11334,7 тисяч гривень" заміни�
ти цифрами та словами "9604,7 тисяч гривень".

2. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.10.2011

№ 1941 "Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги ве�
теранам Великої Вітчизняної війни та жертвам нацистських пересліду�
вань міста Києва з нагоди відзначення 67�ї річниці визволення України
та 68�ї річниці визволення столиці України від фашистських загарбни�
ків":

— в абзаці 1 пункту 2 цифри та слова "10436,3 тисяч гривень" заміни�
ти цифрами та словами "11745,3 тисяч гривень".

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.09.2010 № 774

Розпорядження № 2240 від 30 листопада 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні, "Про дорожній рух", "Про автомобільні дороги", врахо�
вуючи звернення акціонерного товариства холдингової компанії "Київміськбуд" від 04.10.2011 № 7534/0/2�11, в межах функцій ор�
гану місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
29.09.2010 № 774 "Про будівництво інженерних мереж до житлових
будинків в кварталах, обмежених вулицями Полтавською, Дмитрів�
ською, Річною, Златоустівською, В. Чорновола (І квартал) та Полтав�

ською, Дмитрівською, В. Чорновола (ІІІ квартал) у Шевченківському
районі, а саме:

у п. 1 розпорядження цифри "15.10.2011" замінити цифрами
"15.10.2012".

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.08.2008 № 1123

Розпорядження № 2241 від 30 листопада 2011 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні, "Про дорожній рух", "Про автомобільні дороги", врахо�

вуючи звернення акціонерного товариства холдингової компанії "Київміськбуд" від 04.10.2011 № 7533/0/2�11, в межах функцій ор�
гану місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.08.2008 № 1123
"Про дозвіл на закриття проїзної частини вулиці Златоустівської у Шев�
ченківському районі" (зі змінами та доповненнями), а саме:

у п.1 розпорядження цифри "29.07.2011" замінити цифрами
"30.06.2012".

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак

1. Визначити замовником виконання робіт з оснащення інженерних
вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживан�
ня гарячої води (II етап) згідно з переліком, що додасться, комунальне
підприємство "Група впровадження проекту з енергозбереження в ад�
міністративних і громадських будівлях м. Києва" виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (да�
лі — КП "ГВП").

2. КП "ГВП":
2.1. Забезпечити виконання робіт з оснащення інженерних вводів ба�

гатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання гарячої
води (II етап).

2.2. Роботи з оснащення інженерних вводів багатоквартирних житло�
вих будинків засобами обліку споживання гарячої води (II етап) виконува�
ти відповідно до проектно�кошторисної документації, затвердженої в ус�
тановленому порядку.

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

2.4. При укладенні замовником договору підряду на виконання робіт з

оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засо�
бами обліку споживання гарячої води (II етап) обов'язково передбачати
умови щодо надання підрядником гарантій якості виконаних робіт та вста�
новити гарантійні строки експлуатації засобів обліку гарячої води.

3. Взяти до відома, що фінансування виконання робіт, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження, буде здійснюватись відповідно до показ�
ників Програми соціально�економічного розвитку міста Києва на 2011 рік.

4. Головному управлінню енергетики, енергоефективності та енерго�
збереження подати до Головного управління економіки та інвестицій ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження, до проектів Програм соціально�економіч�
ного розвитку міста Києва на 2012 рік та наступні роки.

5. Взяти до відома, що все майно після завершення робіт, зазначених

у пункті 1 цього розпорядження, зараховується до комунальної власності
територіальної громади міста Києва.

6. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) забезпечити у встановленому порядку зарахування до кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва встановлених засо�
бів обліку.

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

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов



У ритмі хоробрості
Японські барабанщики презентують 
киянам нове шоу
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 30 березня 2012 року

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

31 березня в Національном палаці
“У раїна” в рам ах світово о т рне
вист патим ть відомі японсь і бара-
банщи и Yamato з новою про рамою
“Gamushara”, що поєдн є р на
старовинних інстр ментах з елемен-
тами театр і танцю. Гіпнотичне дій-
ство зв й ритм ияни поч ють
вже вдр е.

Перший раз японці Yamato відві�

дали Київ у 2010 році. Цього разу вони привозять

нове шоу “Gamushara”, що значить “бути повні�

стю поглинутим досягненням конкретної мети,

не дивлячись ні на що”. А в перекладі з англій�

ської “The Beat of Courage” – це “ритм хоробро�

сті”. Всі виступи світового туру 2011–2012 років

“Yamato” присвячують жертвам землетрусу і цу�

намі в Японії навесні 2011. Кожен виступ

“Yamato” в світовому турне починається з музич�

ної вистави “Akatsuki” (“Світанок”) і залучає гля�

дачів до подорожі, у фіналі якої слухачі, доведені

майже до екстазу, самі починають задавати ритм

барабанщикам.

Гурт Yamato створив майстер Маса Огава в Нара,

“землі Ямато”, колишній столичній префектурі, яку

вважають батьківщиною японської культури. Група

виступає з барабанами тайко різного розміру, типу і

тембру, зокрема і з великим одайко, зробленим із ці�

лісного стовбура чотирьохсотлітнього дерева. Вік

деяких інструментів налічує 300 років, їх виготовле�

но зі шкіри тварин і кори стародавніх японських де�

рев. Потужні голоси барабанів доповнюють кото,

сямісен, флейта, дзвінкі гонги і цимбали.

Історія японських барабанів тайко почалася по�

над чотирнадцять сторіч тому. Спочатку барабани

виконували сигнальну функцію, повідомляючи про

небезпеку або загальні роботи, далі стали храмови�

ми інструментами, що використовувалися у релігій�

них обрядах. Відомо також, що одним з найдавні�

ших призначень тайко було військове — для заляку�

вання суперника і натхнення воїнів на битву. Окрім

того, на тайко грали церемоніальну музику при дво�

рі імператора, у виставах но та кабукі.

Старовинні японські традиції у сучасному світі

відтворюють барабанщики Yamato. Навіть спогля�

дання колективу приносить естетичне задоволен�

ня — щоб гідно відіграти повноцінну програму, мо�

лоді люди постійно тренуються фізично. Видовищ�

не та енергетичне шоу через ритм дозволяє відчути

життя і силу в собі та, як своєрідний гіпноз, повні�

стю поглинає відвідувачів
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Відповіді на сканворд 

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

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

адміністрації) повідомляє про повторний продаж на а ціоні зі
зниж ою 30% об'є та приватизації — нежилих приміщень

за альною площею 109,50 в. м на в л. П люя Івана, 5, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 109,50 в.м.

Адреса: 03048, м. Київ, в л. П люя Івана, 5, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце спл атація".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення за альною площею 109,50 в.м, том числі:
№№ 70,70а, 71, 82, 81 ( р пи приміщень № 122) площею 73,00 в.м,
місця спільно о орист вання площею 36,50 в.м, що с ладає 16/100 частин від нежитлово о

б дин площею 6951,10 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 512 680 (п'ятсот дванадцять тисяч шістсот вісімдесят) ривень.
ПДВ — 102 536 (сто дві тисячі п'ятсот тридцять шість) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 615 216 (шістсот п'ятнадцять тисяч двісті

шістнадцять) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ — 61 521

(шістдесят одна тисяча п'ятсот двадцять одна) ривня 60 опійо .

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

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

"Київсь а а ропромислова біржа" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни
продаж об'є т , я ий встановлюється біржею.

4. А ціон відб деться 20 вітня 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 01601, м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 13, тор овий зал товарної
біржі "Київсь а а ропромислова біржа". Почато об 11.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою:
01601, м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 13, аб. 209 (II поверх), товарна біржа "Київсь а
а ропромислова біржа" в робочі дні з 9.00 до 18.00 (в п'ятницю та передсвят ові дні — до
16.45), обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати
проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на рах но
№ 26004300010000 ПАТ "Бан Фор м" м. Києва, од бан 322948, од 23243248, отрим вач:
Товарна біржа "Київсь а а ропромислова біржа".

7. Грошові ошти в розмірі — 61 521,60 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової ціни
об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26004300010000 ПАТ "Бан Фор м" м. Києва,
од бан 322948, од 23243248, отрим вач: Товарна біржа "Київсь а а ропромислова біржа",

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 03048, м. Київ, в л. П люя Івана, 5,

літ. "А".
10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01601, м. Київ, в л. Червоноармійсь а,

13, аб. 209 (II поверх), товарна біржа "Київсь а а ропромислова біржа", тел. 234-21-80.

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

адміністрації) повідомляє про повторний продаж на а ціоні зі
зниж ою 30 % об'є та приватизації — нежилих приміщень за альною

площею 608,30 в. м на в л. Виш ородсь ій, 28/1, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 608,30 в. м.

Адреса: 04074, м. Київ, в л. Виш ородсь а, 28/1, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце спл атація".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення за альною площею 608,30 в.м, том числі:
№ 1 по № 11 ( р пи приміщень № 7) площею 242,50 в. м, з № 1 по № 20 ( р пи приміщень

№ 9) площею 207,40 в. м, № 6 площею 31,80 в. м, № 8 площею 4,90 в.м, місця за ально о
орист вання площею 121,70 в.м, що с ладає 40/100 частин від нежилих приміщень в б дин
площею 1 536,30 в.м.

Ціна об'є та без ПДВ — 2 870 000 (два мільйони вісімсот сімдесят тисяч) ривень.
ПДВ — 574 000 (п'ятсот сімдесят чотири тисячі) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 3 444 000 (три мільйони чотириста соро чотири

тисячі) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ — 344 400 (триста

соро чотири тисячі чотириста) ривень.

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

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

"Київсь а а ропромислова біржа" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни
продаж об'є т , я ий встановлюється біржею.

4. А ціон відб деться 20 вітня 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 01601, м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 13, тор овий зал товарної біржі

"Київсь а а ропромислова біржа". Почато о 10.00.
5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01601, м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 13,

аб. 209 (II поверх), товарна біржа "Київсь а а ропромислова біржа" в робочі дні з 9.00 до 18.00
(в п'ятницю та передсвят ові дні — до 16.45), обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін
прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на рах но
№ 26004300010000 ПАТ "Бан Фор м" м. Києва, од бан 322948, од 23243248, отрим вач:
Товарна біржа "Київсь а а ропромислова біржа".

7. Грошові ошти в розмірі — 344 400 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової ціни
об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26004300010000 ПАТ "Бан Фор м" м. Києва,
од бан 322948, од 23243248, отрим вач: Товарна біржа "Київсь а а ропромислова біржа".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 04074, м. Київ, в л. Виш ородсь а,

28/1, літ. "А".
10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01601, м. Київ, в л. Червоноармійсь а,

13, аб, 209 (II поверх), товарна біржа "Київсь а а ропромислова біржа", тел. 234-21-80.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ МАЙНО В ОРЕНДУ

Інстит т мі робіоло ії і вір соло ії ім. Д. К. Заболотно о НАН У раїни о олош є про
намір передати в оренд державне майно НАН У раїни, що знаходяться на балансі
Інстит т та розташоване за адресою: м. Київ. в л. А адемі а Заболотно о, 154

(реєстровий номер Єдином реєстрі об'є тів державної власності —
05417087.1.ГФУФФС003).

Ма симально можливий стро оренди: 2 ро и.

Додат ові мови: відш од вання витрат Балансо трим вач , з рах ванням місць за ально о
орист вання (2,4 м в.), а саме: на тримання орендовано о приміщення, відш од вання подат
на землю, відш од вання збор за спеціальне ви ористання води. Відш од вання витрат на
розміщення о олошення, відш од вання вартості незалежної оцін и майна. У ладення до овор
оренди за типовим зраз ом, затвердженим постановою Бюро Президії НАН У раїни. Обов'яз ове
здійснення страх вання орендовано о майна на ористь Балансо трим вача на термін дії
до овор оренди. При надходженні двох і більше заяв, б де о олошено он рс на право оренди
дано о об'є та.

Кінцевий стро прийняття заяв про оренд : десятий робочий день з дати виход
о олошення.

Місце прийняття заяв про оренд : м. Київ. в л. Заболотно о. 154, ім. № 159.

Конта тна особа: Мартинен о Марія Іванівна тел.: (044) 526-32-98, т./фа с: (044) 526-90-06.

E-mail: mart_masha@ukr.net

Інша інформація: додат ово інформацію розміщено на сайтах www.usnan.org.ua,
www.imv.kiev.ua.

ОГОЛОШЕННЯ
про он рс на заміщення ва антних посад в Інспе ції

державно о архіте т рно-б дівельно о онтролю місті Києві
Інспе ція державно о архіте т рно-б дівельно о онтролю місті Києві о олош є он рс на

заміщення ва антних посад:

Вимо и до андидатів: ромадянство У раїни; повна вища освіта відповідно о професійно о
спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істр або спеціаліст; стаж роботи на державній
сл жбі не менше 3 ро ів або за фахом не менше 5 ро ів; дос онале володіння державною мовою;
вміння працювати на омп'ютері.

До менти на он рс приймаються протя ом 30 алендарних днів з дня оп блі вання
о олошення за адресою:

01133, м. Київ, б льв. Лесі У раїн и, 26, ім. 713
Додат ові відомості про мови проведення он рс можна одержати за тел. 286-12-30.

№
з/п

Назва підрозділ Ва антна посада
К-сть штатних

одиниць

1.
Управління онтролю б дівництва об'є тів та
сфері житлово- ом нально о осподарства

- оловний державний
інспе тор

3

2. Юридичний відділ - оловний спеціаліст 1

3. Відділ дозвільних до ментів - оловний спеціаліст 1

Головне правління е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення ва антних посад державних сл жбовців:

- валіфі аційні вимо и до посад оловно о е ономіста, оловно о спеціаліста: вища
е ономічна освіта (освітньо- валіфі аційний рівень ма істра, спеціаліста), стаж роботи за
фахом в державній сл жбі на посаді провідно о спеціаліста не менше 1 ро або стаж роботи
за фахом в інших сферах е ономі и не менше 3 ро ів (при необхідності), післядипломна освіта
сфері правління (ма істр державно о правління);

- валіфі аційні вимо и до посади провідно о е ономіста, провідно о спеціаліста: вища
освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній сл жбі на посадах е ономіста, спеціаліста І або
II ате орій не менше 1 ро або стаж роботи за фахом в інших сферах е ономі и не менше
2 ро ів (при необхідності).
До он рсної омісії подають та і до менти:
- заяв про часть он рсі на ім'я начальни а Головно о правління е ономі и та інвестицій;
- особов арт (форма № П-2ДС);
- опію паспорта, війсь ово о вит а;
- опію до ментів про освіт , про присвоєння на ово о ст пеня, вчено о звання, підвищення

валіфі ації;
- де ларацію про майно, доходи витрати і зобов'язання фінансово о хара тер за 2011 рі ;
- фото арт а розміром 3x4.

До менти приймаються протя ом 30 алендарних днів від дня оп блі вання о олошення.

Додат ова інформація щодо основних ф н ціональних обов'яз ів, розмір та мов оплати праці
надається за адресою:

01044 м. Київ, в л. Хрещати , 36, (се тор адрової роботи), тел.: 202-72-53, ф.: 235-63-71.

Святошинсь ий районний с д м. Києва (03148, м. Київ, в л. Я. Коласа, 25) ви ли ає
Козлов Тетян Володимирівн в я ості відповідача по справі за позовом Козлової Г.В. про
позбавлення бать івсь их прав на 19.04.2012 р. 9.30.

В разі неяв и та неповідомлення с д про причини неяв и в с дове засідання справа б де
роз лядатися відс тності відповідача за наявними справі до азами. С ддя А.П. Кривов'яз.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є т, що належить до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва та переданий сфери

правління Святошинсь ої районної в місті Києві державної адміністрації
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення (до 13.04.2012). Заяви про оренд приймаються за адресою: просп. Перемо и, 97, Святошинсь а районна в місті
Києві державна адміністрація, відділ з питань майна ом нальної власності, ім. 407, телефон для довідо : 424-12-69.

ОГОЛОШЕННЯ
Про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності м. Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 12

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є т, що належить до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва та віднесений до

сфери правління Солом'янсь ої районної в місті Києві державної адміністрації
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

адміністрації) повідомляє про повторний продаж на а ціоні зі
зниж ою 30 % об'є та приватизації — нежилих приміщень за альною

площею 134,70 в. м на в л. Тимошен а Маршала, 9, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення площею 134,70 в. м.

Адреса: 04212, м. Київ, в л. Тимошен а Маршала, 9, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце спл атація".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення за альною площею 134,70 в. м, том числі:
з № 1 по № 5 ( р пи приміщень № 3) площею 66,80 в. м, місця за ально о орист вання

площею 67,90 в. м.
Ціна об'є та без ПДВ — 682 290 (шістсот вісімдесят дві тисячі двісті дев'яносто) ривень.
ПДВ — 136 458 (сто тридцять шість тисяч чотириста п'ятдесят вісім) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 818 748 (вісімсот вісімнадцять тисяч сімсот соро

вісім) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ — 81 874

(вісімдесят одна тисяча вісімсот сімдесят чотири) ривні 80 опійо .

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

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

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

4. А ціон відб деться 20 вітня 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 03680, м. Київ, в л, Божен а, 86, літера "И", 2-й під'їзд, 2-й поверх,
офіс № 3, товарна біржа "КМФБ". Почато о 16.00.

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

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

7. Грошові ошти в розмірі — 81 874, 80 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової ціни
об'є та приватизації, вносяться на рах но № 260010105113 в AT "ПроКредитБан ", од бан
320984, од 35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 04212, м. Київ, в л. Тимошен а

Маршала, 9, літ. "А".
10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03680, м. Київ, в л. Божен а, 86, літера

"И", 2-й під'їзд, 2-й поверх, офіс № 3, тел. (044) 383-61-03.

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

адміністрації) повідомляє про повторний продаж на а ціоні зі
зниж ою 30 % об'є та приватизації — нежило о б дин площею

1471,90 в. м на в л. Червонофлотсь ій, 24, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилий б дино площею 1471,9 в.м.

Адреса: 04075, м. Київ, в л. Червонофлотсь а, 24, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце спл атація".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилий б дино площею 1471,9 в.м, том числі:
І поверх — 408,3 в.м, II поверх — 354,2 в.м, ІІІ поверх — 355,2 в.м, IV поверх — 354,2 в. м.
Ціна об'є та без ПДВ — 877 926 (вісімсот сімдесят сім тисяч дев'ятсот двадцять шість) ривень.
ПДВ — 175 585 (сто сімдесят п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять) ривень 20 опійо .
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 1 053 511 (один мільйон п'ятдесят три тисячі

п'ятсот одинадцять) ривень 20 опійо .
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ — 105 351

(сто п'ять тисяч триста п'ятдесят одна) ривня 12 опійо .

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.
2. Питання земле орист вання виріш ється новим власни ом в становленом за оном поряд .
3. Всі витрати пов'язані з ладанням до овор півлі — продаж об'є т приватизації, йо о

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

"Універсальна товарно-сировинна біржа" вина ород в розмірі, що не перевищ є 5% від ціни
продаж об'є т , я а встановлюється біржею.

5. А ціон відб деться 20 вітня 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 01054, м. Київ, в л. Воровсь о о, 51, оф. 11, товарна біржа
"Універсальна товарно-сировинна біржа". Почато о 10.00.

6. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01054, м. Київ, в л. Воровсь о о, 51,
оф. 11, в робочі дні з 9.00 до 18.00 (в п'ятницю та передсвят ові дні — до 16.45), обідня перерва
з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

7. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на рах но
№ 2600112649 ПАТ "У раїнсь ий професійний бан " м. Києві, од бан 300205, од
ЄДРПОУ 32069037, отрим вач: товарна біржа "Універсальна товарно-сировинна біржа",

8. Грошові ошти в розмірі — 105 351,12 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової ціни
об'є та приватизації, вносяться на рах но № 2600112649 ПАТ "У раїнсь ий професійний
бан " м. Києві, од бан 300205, од ЄДРПОУ 32069037, отрим вач: товарна біржа
"Універсальна товарно-сировинна біржа".

9. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
10. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 04075, м. Київ, в л. Червонофлотсь-

а, 24, літ. "А".
11. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01054, м. Київ, в л. Воровсь о о, 51,

оф. 11, товарна біржа "Універсальна товарно-сировинна біржа", тел. 482-07-42.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає до с д держателя втрачено о ве селя серія
блан АА 0288237, с ладений 23.03.2007 ро ТОВ "Бюро "нер хомість і місто" (ЄДРПОУ
34527967, м. Київ, в л. Предславинсь а, 34-Б) номінальною вартістю 9 700 000 рн, я ий належить
ТОВ "ТРИ О" (ЄДРПОУ 23167814, м. Київ, в л. Горь о о, 97).

Держателю втрачено о ве селя пропон ється тримісячний стро з дня п блі ації повідомити
про свої права на ве сель Печерсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати ,
42-а, аб. 30, с ддя С пр н Г.Б.

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає до с д держателя втрачено о ве селя
серія блан АА 0186643, с ладений 23.03.2007 ро ТОВ "Бізнес-Теле ом" (ЄДРПОУ 25282442,
м. Київ, в л. Малинсь а, 2-А) номінальною вартістю 17 500 000 рн, я ий належить ТОВ "ТРИ О"
(ЄДРПОУ 23167814; м. Київ, в л. Горь о о, 97).

Держателю втрачено о ве селя пропон ється тримісячний стро з дня п блі ації повідомити
про свої права на ве сель Святошинсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Жилянсь а, 142, с ддя Маз р І.В.

№
п/п

Балансо трим вач (юридична адреса, онта тний
телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезна-
ходження

За альна
площа, в.м

Цільове ви ористання
приміщення

Орендна плата
за 1 в.м, рн

Розмір місячної
орендної плати
(без ПДВ), рн

Ма симально
можливий

стро оренди

Приміт а

Станом на 31.01.2012

КП " Ком нальне підприємство "Дире ція з тримання
та обсл ов вання житлово о фонд Святошинсь о о

район м. Києва" в л. Симирен а, 17, м. Київ,
тел. 393-23-43

цо оль
б л. Кольцова,

19

198,9
В т.ч.: 95,0

103,9

Офіс

Виробництво
непродовольчих товарів

51,18

16,72
6599,59 2 ро и 364 дні

№
п/п

Балансо трим вач (юридична
адреса, онта тний телефон)

Хара теристи а Місцезнаходження Обладнання Цільове ви ористання
Ма симально можливий

стро оренди
Орендна плата
за один ( рн)

1

Київсь а місь а лінічна лі арня
№ 12 (в л. Підвисоць о о, 4-а,
м. Київ, 01103, тел. 529-95-94

2 поверх
в л. Підвисоць о о,

4-а
Стерилізатор паровий ВК-75 до омпле т
входить Манометр ЕКМ-1У Манометр МПЗ-У

Проведення медичних
лабораторних досліджень

12 місяців (по одинно) 1,33

2 2 поверх
в л. Підвисоць о о,

4-а
Шафа с хожарова МСС-80п до омпле т
входить термометр еле тро онта тний

Проведення медичних
лабораторних досліджень

12 місяців (по одинно) 0,21

3 2 поверх
в л. Підвисоць о о,

4-а
Шафа витяжна

Проведення медичних
лабораторних досліджень

12 місяців (по одинно) 0,36

Термін прийняття заяв про оренд 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: 01103, м. Київ, в л. Підвисоць о о, 4-а, Київсь а місь а лінічна лі арня № 12.
Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01103, м. Київ, в л. Підвисоць о о, 4-а, Київсь а місь а лінічна лі арня № 12 тел. для довідо 529-95-94.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: просп. Повітрофлотсь ий, 41, Солом'янсь а районна в місті Києві
державна адміністрація. Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 03020, м. Київ, просп. Повітрофлотсь ий, 41, Солом'янсь а районна в місті Києві державна адміністрація, відділ з питань
майна ом нальної власності, імн. №.№ 352, 359, телефони для довідо : 207-09-31, 207-09-32.

№
з/п

Балансо трим вач (юридична адреса, онта тний телефон)
Дані про об'є т оренди

Місцезнаходження Хара теристи а
За альна площа

в.м
Цільове ви ористання

приміщення
Ма симально можливий

стро оренди

1 2 3 4 5 6 7

1
КП "Дире ція з правління та обсл ов вання житлово о фонд " (03186, м. Київ,

в л. Соціалістична, 6, тел. 249-46-96, фа с 249-48-18)
просп.

Повітрофлотсь ий, 58
1 та 2 поверхи 212,05

Надання медичних
посл

2 ро и 364 дні

Приміщення
Площа

приміщення,
в.м

Мета
ви ористання

Хара теристи а
приміщення

За альна
вартість майна
за незалежною
оцін ою від
31.12.2011р.
за 1 м в., рн

Кімната № 205
б дівлі на ово-
адміністративно о

призначення

18,8 Офіс
cmіни — плит а до стелі;
ві на — металопласти ові;
підло а — плит а

7301,89

РАЗОМ: 18,8

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 № 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн енер ію, що відп с ається споживачам”

та постановою НКРЕ від 23.03.2012 № 292 роздрібні тарифи на еле троенер ію для споживачів ( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом
переході до форм вання єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни вітні 2012 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ, я і вводяться в дію з 1 вітня 2012 ро

І лас напр и
(27,5 В і вище)

Крім
то о, ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас напр и
(до 27,5 В)

Крім то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення та населених п н тів, місь о о еле трично о
транспорт та ом нально-поб тових потреб релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од

73,42 14,68 88,10 93,46 18,69 112,15

Місь ий еле тричний транспорт, ом нально-поб тові потреби релі ійних
ор анізацій, оп./ Вт од (Постанова НКРЕ №344 від 17.03.2011)

30,4 6,08 36,48 30,4 6,08 36,48

Плата за перевищення до овірної величини пот жності — в дво ратном розмірі за
1 Вт з ідно з За оном У раїни “Про внесення змін до За он У раїни “Про еле тро-
енер ети ” від 23.06.2005№ 2706 та Постановою НКРЕ№ 558 від 26.07.2005, рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за періодами час , встановлюються
та і тарифні оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):
Нічний період
Напівпі овий період

Пі овий період

0,35
1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 6.00
з 6.00 до 8.00
з 10.00 до 18.00
з 22.00 до 23.00
з 8.00 до 10.00
з 18.00 до 22.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за періодами час , встановлюються
та і тарифні оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):
Нічний період
Денний період

0,4
1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00
з 7.00 до 23.00
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Спортивні новини

Регбі. Визначено склад молодіжної збірної, 
яка виступить на чемпіонаті Європи
Тренерсь ий штаб юнаць ої збірної У раїни з ре бі-15 о олосив

списо з двадцяти шести равців, я і вир шать на чемпіонат Євро-
пи в Іспанії, повідомляє офіційний сайт ФРУ. Отже, в основн обой-
м збірної потрапили: Михайло Черня , Андрій Стець, Сер ій Со-
щен о, Ма сим Б данов, Сер ій Миса (всі “Ти ри Донбас ”, До-
нець ), Віталій Кочанов, Геор ій Маш овс ий, Ілля Нехаєн о, Влади-
слав Шпильовий, Даніель Адєєв (всі “А адемія”, Одеса), Антон Гон-
чаров, Владлен Орлов, Сер ій Осинцев (всі “Море”, Феодосія), Кос-
тянтин Безверхий, Ростислав Іваню , Іван Шашеро, Оле сій Бажа-
нов, Дмитро Р дь о, Дмитро Мироню (всі “Епоха-Політехні ”, Київ),
Ві тор Киричен о, Михайло Тарасен о, Юрій Серафін (всі “Со іл”,
Львів), Юрій Попен о, Бо дан Гелеверя (обидва “Гірни ”, Кривий
Рі ), Ми ола Б рдей (“Сміла”, Сміла) та Андрій Ша ра (“Рівне”, Рів-
не).
На адаємо, що юнаць ий чемпіонат Європи пройде з 30 березня

по 8 вітня в Мадриді (Іспанія)

Футбол. Відбулося засідання 
дисциплінарного комітету Прем’єр!ліги
Вчора на засіданні дисциплінарно о омітет Прем’єр-лі и б ло

винесено рішення щодо матч 21 т р між “Таврією” та донець им
“Метал р ом”. На адаємо, тоді через незадовільний стан ф тболь-
но о поля рефері відмінив р . Том б ло вирішено: матч пере ра-
ти в Сімферополі (дата наразі невідома). О рім цьо о римсь ий
л б, я ий не під от вав ф тбольне поле, відб вся штрафом в
100 000 ривень. Та ож сімферопольці повинні відш од вати зби-
то теле анал , я ий план вав проведення прямої трансляції, а ФК
“Метал р ” — за переїзд і проживання.
Генеральний дире тор “Таврії” Сер ій К ніцин с азав, що це рі-

шення правильне: “Гра не відб лася через форс-мажор, і це під-
твердила омісія Прем’єр-лі и. Але це ще не означає, що три оч и
нас в ишені, нам потрібно обі рати “Метал р ”. Ціл ом проти-

лежної д м и енеральний дире тор “Метал р а” Єв ен Гайд : “Це
неприп стимо! Виходить, що Прем’єр-лі а може змінювати ре ла-
мент на свій розс д. Ми не з одні з та им рішенням і б демо пода-
вати апеляцію до КДК ФФУ”

Євро�2012. У школярів буде шанс влітку 
потрапити на чвертьфінали 
і півфінал континентальної 
першості з футболу
Аdidas о олосив про старт др о о етап національно о он рс

“Euro Ball Kids”, за рез льтатами я о о 22 щасливчи а отримають
шанс подавати м’ячі під час чвертьфіналів та півфінал УЄФА ЄВРО
2012, я і відб д ться в Києві та Донець .
Умови часті в он рсі д же прості. Кожном з часни ів необхідно

завантажити своє фото то о, я потрібно підтрим вати збірн У раїни
для перемо и в т рнірі, в фотоальбом р пи аdidas Sport.
50 фіналістів он рс визначаться олос ванням орист вачів, а

імена 22 переможців назве спеціальне ж рі.
У он рсі мож ть брати часть діти від 14 до 18 ро ів

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вівторо та серед відб лися пер-
ші матчі в рам ах 1/4 фінал Лі и
чемпіонів. Та , першо о і рово о
дня “Бенфі а” домашній рі міні-
мально пост пилася “Челсі” 0:1, а
“Реал” на виїзді впевнено перемі
“АПОЕЛ” 3:0. У серед “Марсель”
на своєм стадіоні “Велодром” ні-
чо о не змі протиставити “Бава-
рії” — 0:2. А ось найці авішом
протистоянні між “Міланом” та
“Барселоною” рах но та і не б ло
від рито, матч завершився н льо-
вою нічиєю.

На етапі чвертьфіналу саме протистояння

“Мілана” і “Барселони” є центральними. Як�не�

як, між собою змагаються чемпіони Італії та Іс�

панії, два суперклуби, які виграли на двох оди�

надцять Кубків чемпіонів. До того ж обидві

команди вже зустрічалися в нинішньому розі�

граші Ліги чемпіонів. На стадії групового етапу

іспанці й італійці не залишили шансів білору�

ському БАТЕ і чеській “Вікторії”, розігравши

між собою першу сходинку. У Барселоні коман�

ди розійшлися миром — 2:2, а в Мілані сильні�

шими були гості — 3:2. Але очікувати на цей раз

гольової феєрії не доводилося, все ж в іграх

плей�офф ціна кожного забитого і пропущеного

м’яча набагато вища.

Команди почали матч активно. Уже на третій

хвилині м’яч міг опинитися у воротах гостей. Бо�

атенг своїм потужним ударом направляв сферу у

ворота, але влучив у Піке. Першим на м’ячі опи�

нився Робіньо, який бив впритул, але бразильцю

забракло точності. Одразу ж після цього каталонці

відповіли своїм гострим моментом, проте Сейду

Кейта також не влучив у ворота. Поволі підопічні

Пепа Гвардіоли заволоділи ініціативою і почали

йти вперед. “Мілан” змушений був побудувати гру

на контратаках. Одна з них на двадцятій хвилині

мала закінчуватися взяттям воріт. Кларенс Зе�

єдорф точною передачею вивів Златана Ібрагімо�

віча віч�на�віч з Вальдесом, проте у очній дуелі пе�

реможцем вийшов голкіпер “Барселони”. У під�

сумку перший тайм закінчився без забитих м’ячів.

Другу половину матчу команди почали не так

активно, як стартову. “Барселона” продовжувала

володіти м’ячем та ініціативою, але вперед не рва�

лася. Склалося враження, що підопічних Пепа

Гвардіоли повністю влаштовували нулі на табло.

Гравці ж “Мілану” були сконцентровані на захис�

ті власних воріт. “Россо�нері” розуміли, що про�

пущений м’яч у домашньому матчі може серйозно

ускладнити їх шанси на вихід у наступне коло зма�

гань. В цілому тайм проходив без особливо гос�

трих моментів. Обидві команди грали дуже обе�

режно. За сімнадцять хвилин до кінця гри перемо�

гу каталонцям міг принести захисник Пуйоль.

Після навісу з кутового іспанець випередив колегу

по амплуа Месба і зрізав м’яч у дальній кут, але

трохи неточно. Через десять хвилин у гостей був

ще один гольовий момент. Мессі з�за меж штраф�

ного бив у дальній кут, але Абб’яті відбив м’яч Тел�

льо. Однак під удар юного гравця каталонського

клубу стрибнув Антоніні і заблокував постріл. У

підсумку — нульова нічия, яка залишає обом

командам рівні шанси

Температура +4°С

Атм. тиск 732 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 80 %

Температура +8°С

Атм. тиск 731 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 59 %

Температура +1°С

Атм. тиск 732 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 79 %

Прогноз погоди на 30 березня 2012 року

С
кл

ал
а 

О
кс

ан
а 

БА
РК

ІН
А

ОВНИ, ви налаштовані ероїчно форс вати події, але, на жаль,
не зможете взяти сит ацію під онтроль, в апломбном пориві б -
ти поперед , стати най ращими, самоствердитися, а схильні на-
ш одити ар’єрі, заплям вати реп тацію, на ли авши нів ерів-
ництва. Для збереження сердечної армонії не ш айте любовної
розради на стороні, а охайтеся з бла овірними.
ТЕЛЬЦІ, ви вродливі, еле антні, ходити в нелюбах не за рож є,

обранці палають до вас жа ою, тож не заб дьте відповісти взаєм-
ністю. Коріться обставинам, вони мають армічний підте ст, само-
та — пре расний радни і помічни при розпл т ванні нито три-
во , с перечностей, помило , я их протя ом ро на опичилося
ба ато.
БЛИЗНЯТА, арена оптимальної самореалізації — с спільні та

др жні терени. В оле тиві ви неформальний лідер, здатний мані-
п лювати р повим рес рсом для задоволення власних інтересів.
Др жнє оло стрім о поповнюється особами, що дихають з вами
одним д хом.
РАКИ, віддайте швартови! Поп тний вітер спіх над ває про-

фесійні вітрила в перспе тивном напрямі, тіль и смиріть амбіції,
прибор айте бійцівсь ий он рентсь ий д х, ворожнечі з ділови-
ми союзни ами (то ваші вбивці) не повинно б ти. І не зд майте ні-
о о “підсидж вати”!
ЛЕВИ асоціюються з центром тяжіння Всесвіт , дов ола я о о

обертаються ала ти и. Піартеся, “роз р ч йте” імідж, боріться за
реноме відмінно о підле ло о! Персональна філософія б ття
зв’яз з д ховним про ресом різ о міняється, том доведеться
розпрощатися з людьми, я і не впис ються в ці “нормативи”, і не
жал йте, а радійте — звільнена ва ансія швид о заповниться!
ДІВИ енер ійні, се с ально привабливі, здатні стати жаданою

м зою обранцям. А життя повне спо с!.. Втім, про ліві при оди за-
б дьте, ті п стощі до добра не довед ть, вам потрібно відновити
серйозні відносини з с п тни ами, я і впис ються в заповітний
ідеал.
ТЕРЕЗИ, бійтеся перетворитися на до матично о онсервато-

ра, чим спрово єте війн , я а не ативно позначиться на ар’єрно-
м сходженні, особистій реп тації, домашніх справах. Конс льт й-
теся, підбирайте психоло ічний люч до сердець залежних від вас
людей, оле , помічни ів.
СКОРПІОНИ на пі професійної майстерності, тр дя а на всі

р и, ви ори інал і винахідни , я ом дано опан вати інноваційні
техноло ії і йти в но з на овим про ресом, ставши взірцем для
онсервативних оле .
СТРІЛЬЦІ, життя пре расне своїй непро нозованості! Творіть,

охайтеся, розважайтеся, в мистецтві зваблювання протилежної
статі вам рівних не б де, але ви не повинні очі вати миттєвої від-
дачі від поч ттєвих інвестицій, вона прийде з одом. Віддавайте
я омо а більше енер ії любові в нав олишній простір, одночасно
дбайте про аманець, азарт до транжирства може призвести до
бан р тства.
КОЗОРОГИ, в сім’ї ви запальний лідер, роза ледачих домочад-

ців і омандир для тих, хто с чив по б рхливих сімейних торже-
ствах, походах на природ , в іно, театр, розважальних т сов ах,
візитах в ості. Т т ваш ип чий ент зіазм знайде вихід і б де за-
треб ваний. Аби ни н ти онфлі тів (бо від авторитаризм вас аж
розпирає), ідіть на пост п и, присл хайтеся до вимо близь их,
адже них інші сма и, інтереси.
ВОДОЛІЇ, спіл вання з людьми, орот і поїзд и, др жні поси-

день и, с спільні т сов и, свіжі враження потрібні я повітря для
підняття тон с , обмін діловим досвідом, професійними знання-
ми. Ува а, я що припече сховатися від с єти, піти від життєвих
проблем,— ви не відпочинете наодинці, а створите стресов а р
нав оло себе і та им чином виженете чорно о дра она з д шевно-
о храм . І хоча ця перемо а дасться "з ров’ю", але вона то о вар-
та!
РИБИ за лопотані пош ами приб т ової роботи, й досить

спішно. К йте залізо по и аряче, майб тнє ар’єри ваших р -
ах. Головне — б ти в зла оді з армічним “хоч ”, я е несе фаталь-
ні р йнації. Вам всюди раді, двері сердець від риті навстіж, висо і
посадовці по ровительств ють, оло ви ідних знайомств росте, я
на дріжджах, і їх слід п стити в пра тичне р сло. А ось др зі, оха-
ні налаштовані ви ористов вати вас з мер антильною метою, це
насильство може спричинити матеріальні й моральні втрати

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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ранок день вечір

"Будівельник" переміг
"ДніпроАЗОТ"
Лідер баскетбольної Суперліги продовжує утримувати першість
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В серед відб лися
два матчі в рам ах
С перлі и з бас ет-
бол . Лідер чемпіо-
нат і новоявлений
володар К б а иїв-
сь ий “Б дівельни ”
д же с ладном

для себе матчі здо-
лав на своєм май-
данчи дніпро-
дзержинсь ий
“ДніпроАЗОТ” з ра-
х н ом 87:79. У ін-
шом протистоянні
БК “Одеса” впевне-
но перемі “Галичи-
н ” зі Львова —
92:72.

Матч у Києві на правах

господарів активніше роз�

почали гравці “Будівель�

ника”. Минуло лише де�

кілька хвилин, а “гладіато�

ри” здійснили стрімкий

ривок 10:2. Проте гості на�

віть не думали здаватись і

зусиллями Максима Бала�

шова, Леоніда Стефани�

шина та Сергія Горбенка

зуміли скоротити відста�

вання до 3 очок. Після

цього гра вирівнялася, і за

дві хвилини до кінця чвер�

ті рахунок на табло був

16:16. У складі столичного

клубу результативними ді�

ями вирізнявся Суад Ше�

хович, саме його влучання

дозволили киянам завер�

шити стартову десятихви�

линку на свою користь.

Після короткої перерви

перебіг подій на майдан�

чику різко змінився. Дніп�

родзержинці несподівано

для всіх перехопили ініці�

ативу і за дві хвилини не

лише зрівняли рахунок, а й

вийшли уперед — 30:25.

Гравці “Будівельника” зов�

сім не очікували таких ак�

тивних дій з боку гостей і

дещо занервували, почав�

ши фолити. Наставнику

киян нічого не залишалося

робити, як брати тайм�аут,

аби хоч якось заспокоїти

своїх підопічних. Проте і

короткі настанови серб�

ського фахівця не допо�

могли “гладіаторам”. Бас�

кетболісти “ДніпроАЗОТу”

продовжували раз за разом

результативно завершувати

кожну зі своїх атак, і за де�

кілька хвилин вони були

вже попереду — 43:32.

Проте втримати цю пере�

вагу гостям так і не вдало�

ся. Ще до кінця першої по�

ловини гри “будівельник”

Луїс Флорес допоміг своїй

команді наздогнати супер�

ника 44:47.

У третій чверті “Дніпро�

АЗОТ” протягом 4 хвилин

був попереду, але коли ра�

хунок став нічийним

(49:49), гра різко змінила�

ся. Кияни, відчувши пси�

хологічну перевагу, почали

діяти більш агресивно і на

кінець десятихвилинки ве�

ли у рахунку 66:61.

Остання чверть розпо�

чалася для “АЗОТу” прос�

то катастрофічно. “Буді�

вельник” легко набирав

очки, тоді як гості намага�

лися грати швидко, але

через це допускалися по�

милок, даючи киянам

можливість контратакува�

ти. Перевага киян завдяки

4 поспіль реалізованим

очкам Суада Шеховича

зросла до 10 балів — 73:63.

Проте “ДніпроАЗОТу”

вдалося скоротити відста�

ванння.

У підсумку лідер чемпіо�

нату київський “Будівель�

ник” переміг 87:79. Після

матчу головний тренер

“Будівельника” Звездан

Мітровіч прокоментував

перемогу своєї команди

над “ДніпроАЗОТом”: “Я

очікував саме таку гру. Ми�

нуло всього кілька днів

після фіналу Кубка. Це бу�

ла шоста гра поспіль за

останні дванадцять днів.

До кінця сезону залишає�

ться сім матчів, графік ду�

же складний. Я намагаюся

робити все, щоб команда

була в тонусі, постійно

проводжу ротацію складу, і

це, як бачимо, приносить

результат”

Цей день в історії 30 березня

1746 — народився Франсіс о
Хосе де Гойя, іспансь ий живопи-
сець і равер
1867 — Росія продала США

Аляс та Але тсь і острови по два
центи за а р
1922 — У Києві створений те-

атр-ст дія «Березіль» (нині це Хар-
івсь ий раїнсь ий драмтеатр)
1981— СРСР перше введено

літній час
1987 — артин Вінсента ван

Го а «Соняшни и» продано за ре-
ордн с м — $39,85 млн. Пізні-
ше з'явилася інформація, що ця
артина – підроб а
1968 — народилася Селін Діон,
анадсь а співач а, ла реат премії
«Ос ар»
1992 — Фільм «Мовчання я -

нят» завоював п'ять призів «Ос-
ар»

Відповіді на росворд на 7-й стор.
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"Мілан" та "Барселона" розійшлися миром
У Лізі чемпіонів відбулися чвертьфінальні матчі

Київсь ий "Б дівельни " перемі "ДніпроАЗОТ" з рах н ом 87:79
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