
Столичний трамвайний парк 
готується до суттєвого поповнення
До Дня міста на маршрути вийдуть 10 нових вагонів київського виробництва
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Київ став зеленішим 
та чистішим
Під час загальноміської толоки у столиці висадили 278 дерев 
та понад двох тисяч кущів

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Вихідними столиці відб вся за ально-
місь ий с ботни , під час я о о меш анці
міста всіх районах столиці прибирали
приб дин ові території, висадж вали де-
рева та облаштов вали подвір’я. Приєд-
нався до за альномісь о о прибирання і
олова КМДА Оле сандр Попов та влас-
нор ч висадив дерева на одном з п с-
тирів на перетині проспе т Гри орен а
та в лиці Княжий затон.

На необхідності створення тут зеленої зони наполяг�

ли самі мешканці мікрорайону, які протягом багатьох

років наполегливо боролися проти будівництва на цій

території. За словами Олександра Попова, дуже при�

ємно, коли такі ініціативи йдуть саме від киян, і міська

влада завжди готова їх підтримати.

Так, у суботу разом з очільником міськадміністрації

власноруч створювати зелену зону біля своїх помеш�

кань вийшли десятки мешканців навколишніх будин�

ків. За словами Вікторії, мешканки сусіднього будинку,

цього дня вона висадила своє перше дерево і доглядати

за ним буде й надалі. “Справа в тому, що наш мікро�

район дуже молодий, і тут відсутні зелені зони для про�

гулянок з дітьми. Тому поява скверу з альтанкою — це

саме те, чого не вистачає місцевим мешканцям”, — ка�

же жінка.

Загалом на ділянці посадили 25 кленів, а також дуби,

туї та кущі. На цьому мешканці зупинятися не збираю�

ться! За сприяння керівництва Дарницького району

вже розроблено проект облаштування цієї території.

Згодом на кленовій алеї з’являться пішохідні доріжки з

лавками та красива альтанка під старовину. Крім того,

тут встановлять художнє освітлення, а як тільки дозво�

лить погода — розіб’ють квіткові клумби.

Олександр Попов особисто взявся за лопату та поса�

див декілька дерев. Це не перший саджанець голови

КМДА, за його словами, за своє життя невеличкий ліс

він уже посадив. “Я з задоволенням допомагаю сього�

дні цим людям, адже приємно, коли не влада говорить,

що і де треба посадити, а самі кияни. Тож уже навесні

тут буде невеличкий сквер. І такі роботи триватимуть

по всьому місту. Так, нещодавно спільно з громадські�

стю ми висаджували дерева на Пейзажній алеї, щоб за�

хистити цю територію від забудовників. Також будемо

висаджувати багато квітів та кущів, які зацвітуть вес�

ною та прикрасять наше місто”, — зазначив Олександр

Попов.

А для того, щоб молоді саджанці прижилися на не

дуже сприятливому ґрунті мікрорайону Позняки, зе�

ленбудівці привезли сюди 40 тонн чорнозему. Як відмі�

тив В’ячеслав Ярмолаєв, в. о. директора КП УЗН Дар�

ницького району, дерева садили за спеціальною техно�

логією, тож 90 % з них точно приймуться.

Підтримали ініціативу міської влади щодо проведен�

ня загальноміської толоки і журналісти. Так, співробіт�

ники телеканалу ICTV самостійно придбали і висади�

ли у новому сквері 40 дерев.

Цими вихідними на суботник вийшли 68 тисяч киян

в усіх районах столиці. Так, столичний парк Слави

прибрали члени Київської міської ради старшокласни�

ків та лідери учнівського самоврядування. Як відмітив

начальник Головного управління контролю за благо�

устроєм КМДА Сергій Садовой, незважаючи на прохо�

лодну погоду, школярі працювали з великим ентузіаз�

мом, в атмосфері дружньої підтримки та співпраці.

Гуртом вони прибрали опале листя, розчистили пішо�

хідні доріжки та висадили березову алею

Сергій САДОВОЙ: 
"У питанні з незаконними МАФами
ми поставимо крапку"  
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Сквер імені Стуса розширить свої
межі  
Кияни засадили деревами зелен зон , де

план вали поб д вати АЗС
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У місті створять ще сім ОСН
Учора на засіданні постійної омісії Київради з

питань місцево о самовряд вання деп тати
підтримали створення столиці сімох Ор анів
самоор анізації населення
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Новини
Компенсації за вкладами 
Ощадбанку СРСР виплатять в два
етапи
В державном бюджеті за ладені всі необхідні ош-

ти на виплат омпенсацій за в ладами Ощадбан
СРСР. Про це заявив прямом ефірі теле анал “Ки-
їв” Голова правління АТ “Ощадбан ” Сер ій Подрєзов.
“На сьо однішній день виділено повний обся потріб-
них оштів на по ашення виплат за в ладами Ощад-
бан . У нас вже є спис и людей, я і під час мин лих
виплат зареєстр валися, але роші та і не отримали.
Для них виплати почн ться вже в червні цьо о ро ”,—
с азав Сер ій Подрєзов. Та ож, за йо о словами, ом-
пенсацію змож ть отримати і ті люди, я і не змо ли ра-
ніше зареєстр ватися і отримати роші. За словами
олови правління АТ “Ощадбан ”, їх почн ть реєстр -
вати вересні 2012 ро . “Спочат , за літній період,
до вересня, ми виплатимо омпенсацію тим, хто вже
зареєстр вався, але не всти отримати роші. А з ве-
ресня почнемо реєстр вати тих, хто не тіль и не отри-
мав ошти, але й не зареєстр вався. Реєстрація б де
проводитися до інця ро . Грошей держбюджеті ви-
стачить на всіх”, — запевнив Сер ій Подрєзов

У Києві проживає 106 мільйонерів
За попередніми даними, в Києві 106 ромадян заде-
лар вали дохід с мі понад 1 млн ривень. Про це по-
відомили Державній подат овій сл жбі У раїни Ки-
єві. “Дохід понад 1 млн ривень заде лар вали 106 и-
ян, що на сьо одні становить третин від за альної
іль ості мільйонерів раїни. Держсл жбовцями, з ідно
з Подат овим оде сом, подано понад 5 тис. де лара-
цій”,— зазначила олова відомства Ірина Носачова. У
цілом з почат ро майже 15 тис. ромадян заде-
лар вали понад 1,3 млрд ривень доходів. До бюдже-
т вони сплатять майже 30 млн ривень подат ів. На-
адаємо, ампанія з де лар вання доходів, одержаних
2011 році, триватиме до 1 травня 2012 ро

Місто розглядає питання щодо 
випуску внутрішніх облігацій
Київ для по ашення цьо о ро пози и в розмірі 250

млн дол. має намір вип стити вн трішні облі ації, по-
відомляє УНІАН. Про це с азав в інтерв’ю ж рналістам
заст пни олова КМДА Р слан Крамарен о, відпові-
даючи на запитання, за рах но я их оштів план єть-
ся по ашення бор в 250 млн дол. попередньої пози-
и. “За рах но рефінанс вання. Я им чином? Кон-
с льт ємося з Мінфіном. Найімовірніше, б де вип с
вн трішніх місь их раїнсь их облі ацій. Адже ми вва-
жаємо, що міст , отре не має вир ч и валюті, пра-
вильно мати всі запозичення в ривні, в національній
валюті”,— відповів Р слан Крамарен о. У Мінфін
КМДА зверн лася напри інці березня і розрахов є до
травня одержати відповідь. По ашення в азаної пози-
и має відб тися в листопаді. Та ож, за словами Р с-
лана Крамарен а, Київ веде онс льтації з Мінфіном
стосовно то о, чи зал чати цьо о ро я ісь додат ові
ошти на розвито столиці

У столиці реконструюють сквер 
на площі Червона пресня
У Києві план ється ре онстр ція с вер на площі

Червона пресня. Відповідне розпорядження підписав
олова КМДА Оле сандр Попов. З ідно з розпоря-
дженням, замовни ом прое т вання та ре онстр ції
с вер на площі Червона пресня стане Подільсь а
РДА. Вона має визначити енеральні прое тні та під-
рядні б дівельні ор анізації для проведення робіт.
Площа Червона пресня, що на Подолі, розташована
між в лицями Костянтинівсь ою, Межи ірсь ою та
Ще авиць ою. Свою назв отримала 1982 році на
зна др жби між тр довими оле тивами Подільсь о-
о район Києва та Краснопресненсь о о район
Мос ви. У центрі площі знаходився пам'ятни І. Д.
Шадра "Камінь — зброя пролетаріат ", я ий з одом
перенесли до с вер біля інотеатр "Жовтень", на ін-
ший бі Ще авиць ої в лиці. У межах ре онстр ції пе-
редбачено влашт вання фонтан
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До Дня Києва на вулицях міста з’яв�

ляться ще 10 нових трамвайних вагонів

київського виробництва. Про це розпо�

вів голова КМДА Олександр Попов. “До

дня міста на лінії вийдуть перші київські

трамваї. А вже до кінця року їх буде кіль�

ка десятків. Важливо, що у нас є джерело

фінансування цієї програми, на її реалі�

зацію працюють столичні підприємства.

А тому ми дуже зацікавлені, щоб цей

проект мав продовження не лише на�

ступного року, а й отримав більш широ�

кий розвиток. Адже таким чином ми

водночас вирішуємо дві проблеми: по�

кращуємо якість перевезень і створюємо

нові робочі місця”, — сказав Олександр

Попов.

При виготовленні київського трамваю

застосований принцип оптимального

співвідношення ціни та якості комплек�

туючих. Наразі триває налагодження се�

рійного виробництва перших столичних

вагонів. Вже повністю виготовлено 2

трамваї. До липня буде виготовлено ще

4. Програмою соціально�економічного

розвитку на 2012 рік для КП “Київпас�

транс” передбачено з державного бю�

джету 10 млн гривень і стільки ж з місь�

кого бюджету для закупівлі 4�х одинар�

них трамваїв з частково низьким рівнем

підлоги. Планується також придбати і

найсучасніші трисекційні трамвайні по�

тяги довжиною понад 25 м, з долею

низької підлоги понад 80 % та одинарні

трамвайні вагоні з частково низьким рів�

нем підлоги довжиною понад 15 м.

Опрацьовується питання придбання

ще 19 трамвайних вагонів з частково

низьким рівнем підлоги, у тому числі й

для нової трамвайної лінії на житловому

масиві Троєщина (від вул. Милослав�

ської до пересадочного вузла на міську

кільцеву електричку) за кошти кредиту

ЄБРР.

До речі, ще 44 нових автобуси та 16

тролейбусів уже на шляху до Києва. Як

і попередні 102 нових автобусів та тро�

лейбусів, які уже вийшли на вулиці міс�

та, цей транспорт працюватиме на най�

проблемніших маршрутах, на які, до

речі, вказали самі кияни через міський

Call�центр

Голова КМДА Оле сандр Попов власнор ч висадж вав дерева на одном з п стирів на перетині проспе т Гри орен а та в лиці Княжий затон
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Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Столичний трамвайний пар до Вели одня поповниться новим
р хомим с ладом. Вже цьо о місяця на лінію швид існо о
трамваю вийд ть одраз 9 одиниць еле тротранспорт : 2
трамвайні ва они тип К-1, з’єднані в потя виробництва “Тат-
ра Ю ”; 3 трисе ційні трамвайні потя и тип К-1М8 виробниц-
тва “Татра Ю ”; 2 трисе ційні трамвайні потя и тип К3R-N ви-
робництва “КЗЕТ”; 2 трамвайні ва они з част ово низь им рів-
нем підло и тип Т-3UA-3, ви отовлені на виробничих площах
КП “Київпастранс”.
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Завершується будівництво нового терміналу
Міжнародного аеропорту "Київ"
Наразі ви онано основні роботи із зведення цієї б дівлі. А тивно

проводяться вн трішні роботи, на черзі — роботи з бла о строю тери-
торії нав оло спор ди. Від риття термінал заплановане вітні.
"Оновлений аеропорт "Київ" під час чемпіонат прийматиме чартерні
рейси. Зараз авіа омпанії же фрахт ють свої чартери. Саме в Ж ля-
нах ми прийматимемо родин УЄФА. Аеропорт "Бориспіль" б де прий-
мати звичайні рейси, том числі й чартери з болівальни ами",— по-
відомив заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о. Він та ож роз-
повів, що для ор анізації перевезень вболівальни ів від аеропорт "Бо-
риспіль" до Києва (ст. метро "Бориспільсь а") під час проведення Єв-
ро-2012 план ється задіяти 50 автоб сів "шатлів" вели ої міст ості, ще
10 автоб сів переб ватим ть резерві. Робот автоб сно о маршр т
від Міжнародно о аеропорт "Бориспіль" до м. Києва (ст. метро "Бо-
риспільсь а") план ється розпочати з 1 червня поточно о ро .
Довід ово. Аеропорт "Київ" (Ж ляни), я ий сьо одні приймає міжна-

родні рейси, розташований на відстані 8 м від центр міста. Після ре-
онстр ції злітно-посад ової см и, засобів правління і онтролю за
повітряним р хом, світлоси нально о обладнання аеропорт вже сьо о-
дні може приймати повітряні с дна лас Boeing або Airbus з повним
завантаженням.
Введення в дію ново о міжнародно о термінал аеропорт "Київ"

збільшить йо о проп с н здатність на 320 пасажирів на один та
значно підвищить рівень я ості надання посл

У місті створять ще сім ОСН
Учора на засіданні постійної омісії Київради з питань місцево о само-

вряд вання, ре іональних, міжнародних зв'яз ів та інформаційної політи-
и деп тати підтримали створення столиці сімох Ор анів самоор аніза-
ції населення. Та , Дарниць ом районі столиці з'явиться "Комітет мі -
рорайон "Нижні Бортничі" та "Бортничі", Святошинсь ом районі —
"Комітет мі рорайон "Зла ода — 1", "Квартальний омітет "Прип’ятчани"
та "Б дин овий омітет "В лиця Михайла Котельни ова, 32/11".
Крім то о, Голосіївсь ом районі дозвіл на створення отримав "Б -

дин овий омітет "В лиця А адемі а Заболотно о, 136", а в Дніпров-
сь ом — "Б дин овий омітет "Б львар Праці, 5".
Голова з аданої постійної омісії Київради Оле Кач ан зазначив, що

до менти цих ОСН під отовлені належним чином, том й підтрима-
ли їх створення. На адаємо, нині столиці зареєстровано 96 Ор анів
самоор анізації населення, 87 з я их мають стат с юридичної особи

Майже 27 тисяч мешканців Дніпровського 
району обслуговуватимуться у нових 
амбулаторіях сімейної медицини

Учора в Дніпровсь ом районі від рили дві амб латорії за альної
пра ти и/сімейної медицини. Відтепер для майже 27 тисяч иян ме-
дичне обсл ов вання стало дост пнішим. Зо рема в амб латорії за-
альної пра ти и/сімейної медицини, я від рили на в л. Алма-Атин-
сь ий, 2, обсл ов ватим ть 11 тис. 881 меш анців район : 9 тис. 725
дорослих та 2 тис. 156 дітей. Амб латорія, за альною площею 527 в.
м, розташована на 1 поверсі полі ліні и № 2 та має о ремий вхід. У за-
ладі передбачені 3 абінети лі аря, 3 о лядові абінети, маніп ляцій-
ний абінет, денний стаціонар на 6 ліжо , абінет завід вача, реєстра-
т ра, стерилізаційна. Та ож т т розташоване ліні о-діа ностичне від-
ділення: 2 абінети стоматоло а, абінет невропатоло а, ендо риноло-
а, абінет хір р а/ роло а з перев'яз вальною, 2 о лядові абінети,
абінет для прийом аналізів, сл жбові приміщення.
Др амб латорію за альної пра ти и/сімейної медицини від рили на

в л. Ро озівсь ій, 6. За лад розташований на 1 поверсі полі ліні и № 1.
Т т облаштовано 4 абінети лі аря, 4 абінети долі арняно о прийом ,
процед рний абінет, денний стаціонар на 2 ліж а, реєстрат ра, стери-
лізаційна. За альна площа амб латорії — 330,6 в. м. Амб латорія нада-
ватиме первинн меди о-санітарн допомо населенню район іль-
ості 14 тис. 228 осіб. З них 10 тис. 911 дорослих та 2 тис. 986 дітей

Цифра дня

Call�центр 15�51

1 276 500 000 
гривень – на таку суму у січні–лютому 2012 року будівельниками
міста виконано робіт по зведенню будівель та споруд, що складає
87,3 % від загального обсягу. 
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Кияни зможуть насолодитися
японським балетом
До столиці з гастролями прибули вихованці Кіотської школи 
балетного мистецтва

У Києві стартує проект 
"Картка киянина"
Цього тижня перші соціальні картки отримають сто мешканців міста

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

У рам ах побратимсь их
відносин Києва та Кіото
Київсь е державне хорео-
рафічне чилище і ш ола
японсь о о балетно о мис-
тецтва ім. Теради вже ба-
ато ро ів співпрацють
творчом полі. За цей час
столиці У раїни поб вало

близь о 400 вихованців і-
отсь ої ш оли. Вчора оло-
ва КМДА Оле сандр Попов
з стрівся з ви ладачами та
вихованцями балетної
ш оли, я і сьо одні вист -
патим ть Київсь ом на-
ціональном а адемічном
театрі оперети.

Олександр Попов привітав учнів

та викладачів Кіотської школи ба�

летного мистецтва та її директора

Мітіко Такао та висловив вдячність,

що своїм мистецтвом вони радува�

тимуть українського глядача. "Я ду�

же вдячний за те, що ви завітали до

України. І мене дивує, що серед до�

рослих артистів тут є і зовсім ма�

ленькі діти. Адже потрібно бути

справжнім патріотом, щоб витрима�

ти такий довгий переліт, різницю в

часі, для того, аби мати змогу донес�

ти культуру свого народу київським

глядачам",— зазначив, звертаючись

до гостей, Олександр Попов.

Директор школи Мітіко Такао в

свою чергу подякувала голові КМДА

за теплий прийом та запросила його

на концерт, який відбудеться сього�

дні (3 квітня) у Київському націо�

нальному академічному театрі опе�

рети. А також висловила сподіван�

ня, що кияни зустрінуть вихованців

балетної школи гаряче та з захоп�

ленням. Олександр Попов пообіцяв

виділити час, щоб завітати на кон�

церт та насолодитися балетним мис�

тецтвом учнів школи.

Цікавила пані

Такао і доля са�

кур, що були ви�

саджені у столич�

ному парку Кіото

на знак сорока�

річної дружби

між містами�по�

братимами Ки�

євом та Кіото.

"Особливість са�

кури в тому, що під час свого росту

вона постійно долає перепони. Тож

це особливе дерево, і ми вважаємо,

що пелюстки сакури — це серця всіх

людей нашої планети",— відмітила

Мітіко Такао.

О л е к с а н д р

Попов висло�

вив сподівання,

що вже цієї вес�

ни кияни та

гості міста ма�

тимуть змогу

м и л у в а т и с я

першим цвітін�

ням цих дерев.

Також голова

КМДА вручив учням подарунки на

згадку про Київ, зокрема і ляльок в

українському вбранні. А меру Кіо�

то Олександр Попов передав кар�

тину київської школи живопису та

запрошення на фінальний матч

Євро�2012.

Кіотська сторона також вручила

очільнику міськадміністрації лист

від мера Кіото та пам'ятні сувеніри.

Зокрема старовинну японську гру,

оформлену традиційним східним

живописом та звичними для Укра�

їни слов'янськими мотивами. Пані

Такао висловила сподівання, що та�

кі подарунки стануть символом то�

го, що співробітництво міст трива�

тиме й надалі, в тому числі й між на�

ступними поколіннями

Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Кіль а ро ів поспіль
місь а влада працює
над соціальним про-
е том "Карт а ияни-
на". Учора заст пни
олови КМДА Р слан
Крамарен о презен-
т вав перший плас-
ти овий зразо , я ий
днями б де зап ще-
ний в обі . До почат-

травня план ється
забезпечити 4,5 тис.
иян піль овою арт-
ою. А до інця ро-
— 600 тис. меш-

анців столиці.

Проект "Картка киянина"

має забезпечити прозоре та

ефективне соціальне обслу�

говування населення, а та�

кож надати точний підраху�

нок витрачених коштів. "У

Києві проживає 84 тисячі

людей, яким рішенням Ки�

ївради надані додаткові

пільги на проїзд в метро. Є

також 690 тис. киян, які ма�

ють право на безкоштовний

проїзд згідно з законодав�

ством України. Окрім того,

600 тис. людей мають право

на субсидії, дотації та допла�

ти. Деякі з цих категорій пе�

ретинаються між собою, —

розповів заступник голови

КМДА Руслан Крамарен�

ко.— Проте не всі громадя�

ни користуються пільгами, а

гроші за них ми перерахову�

ємо у повному обсязі. "Карт�

ка киянина" покликана ви�

рішити проблему персоніфі�

кації пільг та точного підра�

хунку витрачених для цього

коштів. Реалізація проекту

дозволить міській владі ком�

пенсувати для КП "Київ�

ський метрополітен" і інших

комунальних служб виключ�

но ту суму, яку витрачають

пільгові категорії міста".

"Картка киянина" викону�

ватиме три функції — бан�

ківської картки, дисконтної

та як пільговий проїзний до�

кумент у громадському

транспорті. На першому

етапі вона діятиме лише у

метрополітені та швидкіс�

ному трамваї, де вже налаго�

джена автоматизована сис�

тема пропусків. Згодом її дія

пошириться і на інші види

громадського транспорту.

"Ми плануємо залучити ін�

вестиційні кошти на облаш�

тування комунального

транспорту автоматизова�

ною системою пропусків.

Такий проект плануємо ре�

алізувати до кінця року, щоб

вже з першого січня 2013 ро�

ку автоматизована система

з'явилась і в комунальному

трамваї, тролейбусі, автобусі

та міській електричці",— за�

значив пан Крамаренко.

"Карта киянина" вигля�

дає, як і звичайна банків�

ська — з магнітною смуж�

кою та персональним номе�

ром. На її звороті розміщена

фотографія власника та ін�

формація про нього. У карт�

ці вмонтовані два чіпи: один

контактний — для викорис�

тання як дисконтної картки

у сфері медицини, торгівлі, а

інший чіп безконтактний —

для пільгового проїзду у

транспорті.

Запровадження проекту

буде поступовим. Так, у квіт�

ні цього року картку отрима�

ють батьки багатодітних сі�

мей. Саме з даної категорії

населення робочою групою

вирішено розпочати видачу

"Картки киянина". "Оформ�

лення та видача карток здій�

снюватиметься ГУ праці та

соціального захисту насе�

лення та районними відділа�

ми праці та соціального за�

хисту населення безкоштов�

но. Соціальні працівники

районних відділів запрошу�

ватимуть, зокрема й телефо�

ном, кожного киянина з ви�

значеної категорій прийти

для оформлення та отриман�

ня "Картки киянина" осо�

бисто. Для оформлення

картки громадянину необ�

хідно мати при собі лише

паспорт та посвідчення, що

дає право на пільгу",— зазна�

чив Руслан Крамаренко.

Після отримання картки

батьками багатодітних сімей,

її зможуть отримати: пенсіо�

нери та інваліди, які не ма�

ють права на пільговий про�

їзд в метрополітені; непра�

цюючі особи, які здійснюють

догляд за дітьми�інвалідами

та отримують державну соці�

альну допомогу; особи, які не

мають права на пенсію та ін�

валіди; соціальні працівники.

За словами Руслана Кра�

маренка, на етапі пілотного

впровадження системи от�

римувачі картки матимуть

право безоплатного проїзду

в метрополітені (використо�

вуючи лише "Картку кияни�

на" без пред'явлення посвід�

чення), а з травня — отриму�

вати знижки на медичні пре�

парати у мережі муніципаль�

ної аптеки КП "Фармація".

Нагадаємо, за результата�

ми проведеного інвестицій�

ного конкурсу, виконавцем

робіт із впровадження сис�

теми "Картка киянина" є пе�

реможець конкурсу — ТОВ

"Універсальні інформаційні

технології" та його співвико�

навці ПАТ "КБ Хрещатик" і

ТОВ "Віза Україна"

Заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о: "Для оформлення арт и ромадянин необхідно
мати при собі лише паспорт та посвідчення, що дає право на піль "

Запровадження проекту буде поступовим.
Так, у квітні цього року картку отримають
батьки багатодітних сімей. Саме з даної

категорії населення робочою групою
вирішено розпочати видачу "Картки

киянина"

Оле сандр Попов привітав чнів та ви ладачів Кіотсь ої ш оли балетно о мистецтва

Цікавила пані Такао і доля
сакур, що були висаджені
у столичному парку Кіото

на знак сорокарічної
дружби між містами$
побратимами Києвом 

та Кіото
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Міжнародна ор анізація
"Козацтво У раїни"

висловлює либо е співч ття рідним
та близь им з привод передчасної смерті

на 69 році життя етьмана,
енерал армії озацтва У раїни

Поповича Анатолія Васильовича.

Відпівання відб деться 4 вітня 2012
ро об 11.00 По ровсь ом чоловічом

монастирі в Голосієво.



Рішення Київради

Ділові новини

МОЗ посилило контроль 
реєстрації ліків
Міністерство охорони здо-

ров’я У раїни своїм на азом
№ 178 “Про творення Комісії з
питань державної реєстрації лі-
арсь их засобів при МОЗ У ра-
їни” посилило мови реєстрації
лі арсь их препаратів. До омісії
входитим ть 18 осіб — пред-
ставни и міністерства і поза-
штатні фахівці, а її засідання
проводитим ться щотижня, пові-
домляє прес-сл жба МОЗ. “Від-
повідно до раїнсь о о за оно-
давства, при внесенні препарат
до Державно о реєстр лі ар-
сь их засобів У раїни видається
реєстраційне посвідчення, при
цьом повинні затвердж ватися
мар вання, інстр ції та методи
онтролю я ості. Фа тично ж ці
дані в МОЗ не надавалися. Том
й б ло прийняте рішення про
взаємодію е спертів і фахівців

МОЗ в частині посилення он-
тролю за відповідністю за оно-
давств процед ри реєстрації лі-
арсь их засобів”,— зазначила
начальни Управління розвит
фармацевтично о се тор ал зі
охорони здоров’я Людмила Ко-
ношевич

У Лондоні стартував
Ukrainian Buisness Week 2012

У Лондоні вчора розпочався
Ukrainian Buisness Week (UBW)
2012, я ий триватиме до 5 віт-
ня. З ідно з про рамою заход ,
тиждень розпочнеться з по аз
фільм “У раїна: точ а відлі ”
та рочисто о прийом . 3 вітня
відб деться перша сесія на те-
м “Перспе тиви розвит е о-
номі и У раїни та співпраці з
іноземними інвесторами”, що
в лючатиме та і теми я євро-
пейсь а інте рація У раїни, пер-

спе тиви розвит а рарно о
се тор , по ляд ЄБРР на спів-
працю з У раїною я ості парт-
нера та інвестора та співпраця
У раїни з іноземними інвесто-
рами на міжнародних рин ах а-
пітал

Обсяг імпорту 
металопрокату в Україну
виріс на 50,3%
Імпорт металопро ат до У ра-

їни за січень-лютий 2012 р. виріс
на 50,3% і с лав 352,7 тис. т по-
рівняно з анало ічним періодом
2011 р. Про це повідомили в мар-
етин овом центрі АТ “УГМК”
(У раїнсь а ірничо-метал р ійна
омпанія), передає прес-сл жба
омпанії.
В стр т рі імпортних поста-

во металопрод ції в значній
мірі переважає тр бна за отов-
а, її част а збільшилася до

40,4% в порівнянні з 32% за під-
с м ами 2-х місяців 2011 р.,
част а аряче атано о листа
зросла з 12,6% до 17,2%, част а
ола зросла з 6,3% до 11,5%,
част а холодно атано о листа
зменшилася з 6,7% до 5,6%. За
підс м ами люто о поточно о
ро обся імпорт металопро-
ат с лав 237,3 тис. т. У лютом
2012 р. імпорт зріс на 105,7% в
порівнянні з лютим 2011 р. і на
105,5% в порівнянні з січнем
2012 р

Долар і євро на міжбанку
дорожчають

2 вітня тор и доларом на між-
бан івсь ом валютном рин
від рились в діапазоні
8,032/8,036 рн/дол. За даними
омпанії “ІнтерБізнесКонсал-
тин ”, рино євро від рився оти-
р ванням 10,7271/10,7365

рн/євро, тор и р блем —
0,2734/0,2738 рн/р б.
На адаємо, 30 березня тор и

доларом США на міжбан івсь о-
м валютном рин завершили-
ся в діапазоні 8,031/8,035
рн/дол., рино євро за рився
отир ванням 10,691/10,6996
рн/євро

Уряд пропонує нову систему
контролю над аудиторами

Кабінет міністрів подав на
роз ляд парламент за онопро-
е т № 10285, я ий змінює підхо-
ди до здійснення а диторсь ої
діяльності. Основний ар мент
ряд — профільний за он
прийнято 19 ро ів том і лише
част ово модернізовано 2006
році. Йо о норми застаріли й не
відповідають європейсь им під-
ходам в частині ромадсь о о
на ляд . За онопрое том за-

пропоновано с оротити повно-
важення А диторсь ої палати
(АПУ), позбавивши її ф н цій
сертифі ації і онтролю я ості
а диторсь их посл . Ці завдан-
ня б д ть по ладені на дві спеці-
ально створені омісії, я і б д ть
форм ватися з а диторів і вось-
ми представни ів від ор анів
влади (Мінфін, Нацбан ,
НКЦПФР і Нац омфінпосл ).
А дитори б д ть отрим вати
безстро овий сертифі ат, той
час я зараз термін йо о дії —
5 ро ів. Вартість до мента б де
дорівнювати трьом мінімальним
зарплатам. “Я що раніше серти-
фі ат ошт вав 500 ривень, то
зараз претендент платить по
3 тис. ривень за ожен етап
проходження сертифі ації, що
передбачає тест вання та пра -
тичні завдання”,— пояснює віце-
президент Союз а диторів Ми-
хайло Крапив о

Рішення Київради від 15.03.2012 № 353/7690 “Про внесення змін до дого�
вору оренди земельної ділянки від 22.10.2008 № 63�6�00515, укладеного між
Київрадою та акціонерним товариством холдинговою компанією “Київміськ�
буд” для будівництва житлових будинків та об’єктів соціально�побутового при�
значення, комплексного благоустрою території для суспільних потреб у 2�му
мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва”.

Депутати Київради проголосували за внесення змін до договору оренди

земельної ділянки, що був укладений 2008�го року між Київрадою та хол�

динговою компанією “Київміськбуд”. Мова йде про оренду земельної ді�

лянки для будівництва житлових будинків та об’єктів соціально�побутово�

го призначення, комплексного благоустрою території для суспільних по�

треб у 2�му мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому районі

столиці. На підставі рішення Київради до згаданого договору оренди буде

внесено зміни, а саме: слова та цифри “розмір — 17,8300 (сімнадцять цілих

вісім тисяч триста десятитисячних) га” замінити словами та цифрами “Роз�

мір — 13,6702 (тринадцять цілих 6 тисяч сімсот дві десятитисячних) га”.

Тобто зменшено розмір орендованої ділянки на 4,1598 га, вивільнену землю

віднесено до земель запасу житлової та громадської забудови

Розпорядження КМДА від 23.03.2012 № 460 “Про термінове виконання ро�
біт з реставрації та ремонту забудови, благоустрою території, реконструкції ін�
женерних мереж на Андріївському узвозі у Подільському районі міста Києва, 
ІІ черга будівництва “Реставрація та ремонт фасадів забудови в межах черво�
них ліній”.

Реставрацію та ремонт на Андріївському узвозі мають завершити в корот�

кі терміни, щоб на День міста кияни мали змогу відпочити на улюбленій ву�

лиці. Відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

Як зазначено в документі, роботи будуть пришвидшені у зв’язку з виник�

ненням особливих економічних та соціальних обставин, враховуючи необ�

хідність термінового здійснення будівництва. Зокрема ГУ капітального бу�

дівництва доручено до 25 травня цього року здійснити роботи з реставрації

та ремонту забудови, благоустрою території, реконструкції інженерних ме�

реж на Андріївському узвозі у Подільському районі м. Києва, а також ІІ

чергу будівництва “Реставрація та ремонт фасадів забудови в межах черво�

них ліній”

Розпорядження КМДА

Як платити 
за парковку?
У тих місцях, де немає автоматів
для паркування, водії можуть
скористатися безготівковими
видами розрахунку
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

З 1 вітня наб ває чинності постанова ряд щодо обо-
в’яз ової наявності пар оматів на платних пар вальних
майданчи ах. Одна через різні обставини в У раїні
пар оматами обладнані лише 5% пар вальних місць,
Києві ж, замість необхідних 300 працює лише 55. Та
КП “Київтранспар сервіс” зазначають, що решт пар о-
матів мають ввести в дію до 2013 ро .

Нагадаємо, рішення про обладнання парковок автоматами було прийняте,

аби подолати корупцію й збільшити надходження до бюджету. Однак за відве�

дений для підготовки час більшості регіонів не вдалося впоратися з цим зав�

данням. За даними Мінрегіону, в Україні на початок 2011 року з 3 тис. 80 май�

данчиків для платного паркування лише 116 були обладнані паркувальними

автоматами, а ще 32 — в’їзними�виїзними терміналами, що разом складає мен�

ше 5% від необхідної кількості. В Україні загальна потреба у паркоматах стано�

вить близько 7 тис. одиниць. У Києві ж, з 300 необхідних паркоматів встанов�

лено лише 55 та обладнано 33 паркувальні майданчики. “Ми зовсім недавно

дізналися, які паркомати можемо встановлювати. Відповідно що термін, який

нам давали на це, фізично не дозволяв встановити всі пристрої”,— розповів

Денис Салобаєнко, заступник директора КП “Київтранспарксервіс”. Й справ�

ді, в країні є проблеми з виробництвом автоматів для паркування, адже на сьо�

годні до державного реєстру включено лише один паркомат. “Нині усі необхід�

ні випробування пройшов лише автомат для паркування одеського виробниц�

тва, й його включено до державного реєстру розрахункових операцій,— каже

пан Бондаренко, начальник Управління супроводження перевірок Департа�

менту податкового контролю ДПСУ.— Враховуючи, що спроможність підпри�

ємства з виробництва складає 500�600 автоматів на місяць, є впевненість в то�

му, що у найближчий час деякі вимоги зі встановлення будуть виконані”. Тож,

хоча автомати для паркування встановлені не скрізь, водіям не варто забувати,

що відповідно до постанови з 1 квітня оплата за паркування має бути безготів�

ковою. У тих же місцях, де автоматів для паркування немає, водії можуть опла�

тити цю послугу іншими видами безготівкового розрахунку. “Окрім паркома�

тів, у нас існують й інші види оплати. Послуги з паркування можна оплачува�

ти за допомогою мобільного телефону і паркувальних талонів. Талони можуть

бути погодинні, місячні і квартальні. Автовласник купує такий талон, кріпить

його на лобове скло і спокійно паркується без жодних проблем. Талони можна

придбати у всіх кіосках “Союздруку”, на автозаправках, у нас в офісі і, навіть,

через Інтернет”,— зазначає Денис Салобаєнко. У “Київтранспарксервіс” за�

значають, що решту паркоматів мають ввести в дію до 2013 року
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Транспорт за кошти 
інвесторів
Столиця має вдалий приклад іноземних інвестицій — чотири сотні
одиниць громадського транспорту до Євро!2012
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Ще 60 нових автоб сів та
тролейб сів же на шлях
до Києва. Столиця от є-
ться прийняти чер ов
партію с часно о р хомо о
с лад ромадсь о о
транспорт . Більше сотні
нових автоб сів та тролей-
б сів вийшли на в лиці
міста на почат березня
цьо о ро . На адаємо, що
прое т півлі чотирьох
сотень одиниць техні и до
Євро-2012 місто реаліз є
завдя и приватно-партнер-
сь ій співпраці з Європей-
сь им бан ом ре онстр -
ції та розвит .

Київ вирішує транспортні
проблеми

Минулого тижня у столиці від�

бувся перший Київський інвести�

ційний форум, де було презенто�

вано 150 інвестиційних розробок.

Зокрема учасники форуму деталь�

но ознайомилися з чотирма якір�

ними проектами — це будівництво

четвертої лінії метрополітену, пар�

кінгів, ділового району “Київ Сі�

ті” та інноваційного парку

“BIONIC HILL”. Результатом фо�

руму стало підписання головою

КМДА Олександром Поповим

шести меморандумів про співпра�

цю та наміри реалізувати інвести�

ційні проекти в українській столи�

ці на загальну суму понад 30 млрд

грн.

Варто зазначити, що Київ вже

має вдалий приклад співпраці з

іноземним інвестором. Йдеться

про закупівлю для Києва нового

громадського транспорту за кошти

Європейського банку реконструк�

ції та розвитку. “Наші нові автобу�

си та тролейбуси відповідають єв�

ропейським вимогам безпеки,

енергозбереження, екології та

комфорту. До Євро�2012 ми отри�

маємо майже 400 одиниць нової

техніки”,— сказав Олександр По�

пов під час огляду нового рухомо�

го складу спільно з представника�

ми ЄБРР, які були присутні на Ки�

ївському інвестиційному форумі.

У свою чергу директор ЄБРР в

Україні Андре Куусвек повідомив,

що транспорт закуплений за гроші

кредиту ЄБРР у розмірі 6 млн єв�

ро. Також він зазначив, що ЄБРР,

окрім цього кредиту, надав Києву

ще два кредити: 14 млн євро — на

купівлю 50�ти вагонів метро та 15

млн євро — на інформаційні сис�

теми управління дорожнім рухом.

“Ми знаємо про всі ці проблеми

з транспортом і паркуванням. То�

му з’явився такий проект держав�

но�приватного партнерства. У Ки�

єві надали концепцію на 14 років,

ЄБРР виділив кредити. Проблема

з транспортом може бути повністю

вирішена в місті Києві”,— сказав

Андре Куусвек.

Інвестори хочуть стабільності
та прозорості

У рамках Київського інвестицій�

ного форуму учасники події мали

змогу обговорити економічну ін�

фраструктуру Києва зокрема та

України в цілому. Представники

бізнесу насамперед відзначають,

що хочуть бачити стабільність та

рівні умови гри. За словами голови

правління групи “Istil” та власника

газети “KyivPost” Мохаммада Заху�

ра, Київ має переваги як офісний

центр для бізнесу та середовище

капіталу. Разом з тим бізнесмен та�

кож зазначає, що інвестиціям в

Київ найбільше перешкоджають

бюрократичні схеми.

“Маю визнати, що певні зру�

шення вже помітні, справи рухаю�

ться краще, ніж за попередні роки.

І це непоганий знак, непоганий

сигнал для нас, для інвесторів, які

мають свій бізнес в Києві. Ми ба�

чимо, що столиця має перспекти�

ви розвитку, яких раніше не було. І

мені здається, що вся діяльність,

пов’язана з підготовкою до Євро�

2012, іде на користь столиці. Спо�

діваємося, що після закінчення

матчів це прискорення, цей по�

штовх збережуться. Що нам по�

трібно тут? Нам потрібне відкрите

середовище, нам потрібно знати,

що ми отримаємо рівні умови з ін�

шими інвесторами. Звичайно, ми

знаємо, що ми тут перебираємо на

себе певні ризики, але ми хочемо

тут працювати”,— прокоментував

Мохаммад Захур.

Керуючий директор в країнах

Росії та СНД групи Jones Lang

LaSalle Шарль Буде у своїх оцінках

інвестиційної погоди Києва наго�

лошує, що місто та держава мають

солідний потенціал. Але проблема

в тому, що він досі не використа�

ний. “Нам подобається Україна, у

нас є досвід роботи з ринками, які

з’являються, тому ми розрахову�

ємо на довгострокові перспективи.

Наші інвестиції тут гарно працю�

ють, ми отримуємо кошти. Плюс в

Україні великий потенціал, і це го�

ловна причина, чому ми сюди

прийшли. Однак потенціал цей

поки що не повністю використа�

но”,— сказав Шарль Буде.

Співзасновник та головний ви�

конавчий директор Horizon Capital

Наталія Яресько переконана, що

Київ є належним місцем для інвес�

тицій. Але водночас зазначає, що

потрібно усвідомлювати і усувати

бюрократичні та інші ризики.

На форумі також прозвучало, що

готельна група Accor хоче й надалі

розвивати свій бізнес в Україні та

Києві. Про це заявив Генеральний

директор компанії в Росії та Україні

Алексіс Деларофф: “Те, що ми ро�

бимо в Україні, досі було дуже

успішним. Ми почали шість місяців

тому, і робота просувається дуже

добре. Якщо так піде надалі, ми ще

2 чи 3 готелі побудуємо. Це для нас

цілина, територія ще не пізнана, ми

хочемо її пізнати і завоювати”.

Інвестиційний клімат буде
покращуватись

Голова КМДА Олександр Попов

звернувся до іноземних та україн�

ських інвесторів з пропозицією

спільно напрацьовувати законо�

давчі ініціативи, які б сприяли по�

кращенню інвестиційного клімату

в столиці. Про це очільник КМДА

сказав під час засідання секції

“Київська влада і бізнес: на шляху

до створення привабливого інвес�

тиційного клімату”, проведеної в

рамках першого Київського інвес�

тиційного форуму.

“Ми провели дуже велику робо�

ту для того, щоб сьогодні розмов�

ляти з інвесторами однією мовою,

співпрацювати, вирішуючи кон�

кретні проблеми. Сьогодні ми має�

мо чіткий план дій, і це дуже важ�

ливий фундамент. Ми знаємо як

саме зацікавити інвестора, як за�

безпечити йому підтримку. Більш

того, кілька наших законодавчих

ініціатив, у тому числі направле�

них на покращення інвестиційно�

го клімату, вже отримали підтрим�

ку уряду, Верховної Ради і Прези�

дента України. Ми готові сьогодні

разом з представниками бізнесу

продовжувати цю роботу”,— ска�

зав у своєму зверненні до інвесто�

рів Олександр Попов.

Варто звернути увагу, що столич�

на влада вже почала роботу щодо

викорінення корупційних явищ,

які досі відлякують іноземних ін�

весторів. Для цього у Київській

міській державній адміністрації за�

планували провести адміністра�

тивну реформу — до червня в

КМДА відбудеться скорочення

штату та реорганізація управлінь.

Як наслідок — система міської

влади стане простішою і прозорі�

шою.

“Крім того, наразі ми розпочи�

наємо впровадження системи

“Електронний уряд”, яка дозво�

лить спростити більшість процедур

та підвищити ефективність робо�

ти”,— додав Олександр Попов.

Нагадаємо, що в Києві вже пра�

цює єдиний загальноміський до�

звільний центр, що надає послуги

та консультації за принципом

“Єдиного вікна”. Незабаром такі

центри з’являться у кожному райо�

ні столиці

Київ вже має вдалий приклад співпраці з іноземним
інвестором. Йдеться про закупівлю для столиці нового

громадського транспорту за кошти Європейського
банку реконструкції та розвитку
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Про те, я триває двомі-
сячни з бла о строю в
столиці, та я ою на сьо о-
дні є сит ація з МАФами,
в прямом ефірі про рами
“Столиця” на ТРК “Київ”
розповів начальни Голов-
но о правління онтролю
за бла о строєм Сер ій
Садовой

Глобальне прибирання
— Як проходить у місті двомісяч�

ник з благоустрою?
— Він тільки розпочався, але по�

передньо була проведена велика

робота. Спочатку відповідне розпо�

рядження підписав Олександр По�

пов, було створено міську та район�

ні комісії, які подали плани своїх

робіт. Відповідно до плану був про�

писаний бюджет. Ми розпочали ін�

спекцію з Подільського та Шевчен�

ківського районів. Перевіряємо

райони, всі негаразди фіксуємо та

заносимо до себе в базу. Район на�

дає маршрут проїзду для комісії, а

це представники всіх міських

служб — контрольних, балансоут�

римувача території. Варто зазначи�

ти, що ми досить часто змінюємо

маршрут слідування комісії, бо зро�

зуміло, що район хоче показати се�

бе з кращого боку. Наша мета —

об’єктивно оцінити район, щоб по�

тім в підсумку показати всі негараз�

ди і поставити завдання їх виправи�

ти.

— Для облаштування міста цього
року потрібно більше часу?

— Так. Роботи більше, до того ж

додались складні погодні умови.

Розтанув сніг, і в нас виникло ба�

гато питань по розриттям, бо ра�

ніше температурний режим не до�

зволяв активно працювати служ�

бам “Київводоканалу”, “Київене�

рго” та іншим. Також це фасади

будинків, асфальтування, терито�

рія дворів, центральні вулиці і

міжквартальні проїзди, парки,

сквери, де йде зачистка, посадка,

прибирання листя, роботи по ос�

вітленню, очищення заклеєних

об’явами стовпів, переходи, мос�

ти... Наближається літо, а там і

Євро�2012, тому ми повинні пра�

цювати в 2�3 рази швидше.

— Чи може нинішня погода внести
корективи в загальний план робіт?

— Нас вже не зупинити. Основну

роботу ми обов’язково зробимо,

це — прибирання територій від

сміття.

— Голова КМДА закликав відпо�
відні служби корегувати свою діяль�
ність з урахуванням побажань киян.
Наскільки ці побажання враховані?

— Останнім часом у мешканців

міста прокинувся патріотизм, во�

ни самі звертаються до нас за до�

помогою, особливо представники

ОСББ. Вони кажуть, що планують

провести певні роботи і що їм по�

трібен такий�то інвентар, дерева.

Ми направляємо мешканців до

ЖЕКу, де їм все це видають. 

Кожен район проводить суботни�

ки за своїм графіком, все це кон�

тролюється одним із представни�

ків адміністрації, до киян дово�

диться  інформація, де саме буде

прибирання територій.

Інспектори будуть у формі

— Чи ефективні сьогодні такі су�
ботники, чи залучаються до них меш�
канці?

— Багато людей, споглядаючи з

вікон, вважають, що сплачують

квартплату і нехай прибирають ін�

ші. Втім, чимало людей виходять у

двір і кажуть, що хочуть власними

руками висаджувати дерева та наво�

дити порядок. Як на мене, то прой�

шла вже тема “моя хата з краю, ні�

чого не знаю”. Приємно, що у нас

зараз активно розвивається волон�

терський рух. До мене вже неодно�

разово звертались керівники гро�

мадських організацій, щоб їх залу�

чили до роботи. Нагадаю, що 28

квітня у нас проходитиме акція під

гаслом “Зробимо Київ чистим!”.

Ми плануємо вивести на вулиці по�

над 100 тисяч волонтерів, серед

яких представники сільгоспакаде�

мії, інших вищих навчальних закла�

дів столиці, плануємо разом приби�

рати наше місто. І якщо пенсіоне�

ри�патріоти хочуть посадити дерев�

ця, квіточки в дворі чи зробити ого�

рожу, то молодь�волонтери думають

ширше: їх мета не просто прибрати,

а зробити так, щоб не смітили. Вони

йдуть в школи, садочки, розповіда�

ють, чому не можна смітити, ми за�

прошуємо дітей до спільної роботи

як громадських інспекторів.

— У працівників управління благо�
устрою буде нова форма. Це робить�
ся для того, щоб їх одразу впізнавали
на вулицях?

— Форма вийшла чудовою, ми її

презентували в адміністрації, заува�

жень не було. Єдине — ми допов�

нили форму шевронами, щоб було

видно, хто з них старший інспек�

тор. Головне, чому інспектор, який

виходить на територію, повинен

бути у формі, – його повинні бачи�

ти, але не для того, щоб лякатися, а

щоб він працював згідно з чинним

законодавством, з повагою як до

нього, так і до підприємців і тих лю�

дей, на чию територію він прихо�

дить. Інспектор не повинен ходити

в якійсь курточці чи в джинсах, це

обличчя влади, і мешканці мають

його бачити та поважати.

— Як сьогодні вирішується пи�
тання щодо торгівлі на ринку
вживаними речами під Шулявським
шляхопроводом?

— Ринок на території Шуляв�

ського шляхопроводу, де йде реалі�

зація товарів секонд�хенду, працює

ще, мабуть, з часів Жовтневого

району. Він був створений шляхом

торгівлі з наметів, потім більш уза�

конився, але сьогодні всі договірні

умови з торгівцями закінчились. Я

маю на увазі і договір на землю, і ін�

ші документи, які б дали змогу зай�

матись тут торгівлею. Там існує не�

проста ситуація з шляхопроводом,

який потребує реконструкції. Ри�

нок в такому місці — небезпека для

життя і продавців, і покупців. Зро�

зуміло, що там не повинно бути та�

кої торгівлі. Ми запропонували під�

приємцям цивілізовані місця на

п’яти ринках столиці, де можна

проводити торгівлю.

Встановлення незаконних
кіосків припинеться

— А коли така крапка буде постав�
лена щодо МАФів? Це питання дуже
турбує мешканців столиці.

— В мене, не як у начальника Го�

ловного управління контролю за

благоустроєм, а як у людини, ки�

янина, болить серце від того, що в

місті Києві склалась така ситуація.

Але, як керівник, я повинен працю�

вати в рамках правового поля. І я

вам скажу, що сьогодні в нас дуже

лояльне законодавство щодо робо�

ти МАФів. Аби у нас працював кри�

мінальний кодекс та були більші

штрафи, думаю, ніхто не захотів би

встановлювати кіоски незаконно.

Під лояльним законодавством я

мав на увазі таку ситуацію, що коли

людина незаконно ставить кіоск, то

ми його демонтуємо, завозимо до

себе на площадку, а вона має право

прийти і написати заяву, сплатити

ті кошти, які ми витратили на демо�

нтаж, забрати кіоск і знову встано�

вити.

Це питання постало не вчора, за�

раз ми з цим явищем боремося і по�

боремо. На останній нараді, яку

провів голова КМДА Олександр

Попов, був присутній прокурор

міста, начальник міліції та голови

районів. Було поставлене чітке зав�

дання — навести порядок в цьому

питанні та поставити крапку, нам

дали добу відпрацювати механізм

ефективної роботи. Гадаю, ми це

питання закриємо і не будемо біль�

ше до нього повертатись.

— А якщо кіоск поставлений за�
конно, але він там взагалі не потрібен
і лише псує територію?

— Ми працюємо в правовому по�

лі. Тобто якщо людина веде свою

торгівлю законно, якщо є докумен�

ти та сплачена пайова участь, ми

можемо поставити лише одну ви�

могу — це зовнішній вигляд кіоска,

а управління торгівлі — щодо реалі�

зацію тієї чи іншої продукції.

— На вашу думку, чи має бути зов�
нішній вигляд МАФів уніфікованим?

— Ми розуміємо, що економіка

держави спонукає людей торгувати

в цих кіосках, і за рік нам цього не

подолати. Звісно, ми поставимо

крапку в питаннях з незаконними

кіосками, тих, що розміщуються

біля станцій метро, шкіл, дитячих

садочків. А також тих, де торгують

алкоголем та тютюном. Але в базі

записано близько 15 тисяч МАФів.

Зараз у місті розробляється схема

розміщення малих архітектурних

споруд, яку має затвердити Київ�

рада. В комплексі цієї схеми зов�

нішній вигляд кіоска будуть визна�

чати фахівці, архітектори з при�

в’язкою до конкретного будинку

чи вулиці.

— Як таке відбувається, що кіоск
прибрали, а на ранок він знову з’яв�
ляється?

— Власник пише заяву, сплачує

кошти за демонтаж і має право за�

брати свій МАФ. В основному нові

кіоски з’являються в нічний час. На

сьогодні головою КМДА Олексан�

дром Поповим поставлене чітке

завдання — створити групи швид�

кого реагування з представників го�

ловного управління, РДА та міліції,

які працюватимуть в нічний час та

припинятимуть подібні порушен�

ня.

— А ось, наприклад, пересувні
кав’ярні, які працюють в місті, — бі�
ля Золотих воріт, на Хрещатику то�
що. Вони начебто є, і в той же час їх
немає. Це МАФ чи ні, і як з ними ви�
рішувати питання?

— В правовому полі дані об’єкти

не є МАФами. На сьогодні ми пра�

цюємо з представниками ДАІ, тіль�

ки вони можуть поставити вимогу,

щоб ці автомобілі не заїжджали на

тротуари, де повинні проходити

мешканці

Підготувала 
Марія КАТАЄВА,

“Хрещатик”

У Дніпровському районі 
запрацював 
Центр надання 
адміністративних послуг
Відтепер меш анці Дніпровсь о о райо-

н змож ть без чер отримати всі необхід-
ні онс льтації, зраз и до ментів, подати
заяв та забрати же отові до менти: рі-
шення, дозволи, випис и, по одження.
Центр надання адмінпосл розташований
за адресою: в л. Бажова, 11/8, що в п’яти
хвилинах ход від метро “Дарниця” та

стіль и ж — до райдержадміністрації. “Місцезнаходження обирало-
ся спеціально зр чном місці,— розповів “Хрещати ” ерівни
Дозвільно о центр Ві тор Довбах.— І я що відвід вачеві потрібна
б де додат ова онс льтація в РДА, то він зможе швид о і без пе-
реш од дістатися потрібно о місця”. У Центрі задіяно 10 працівни-
ів з сіх підрозділів РДА, я і надаватим ть 69 адмінпосл , серед
я их — видача архівних довідо та довідо дозвільно о хара тер ,
облі та розподіл житлової площі, оформлення до ментів, що сто-
с ються відділ справах сім’ї, молоді та спорт та відділ ре ля-
торної політи и. Та ож можна б де з одити до ментацію та отри-
мати посл и, пов’язані зі сл жбою справах дітей та освітнім від-
ділом.
Новий центр обладнаний інформаційними іос ами, онс льта-

тивним залом та спеціальними стендами. Про рама еле тронно о
запис дозволяє ни н ти чер , с оротити час очі вання та підви-
щити я ість обсл ов вання населення

У Деснянському районі 
впроваджуватимуть 
європейські 
стандарти спільно 
з литовцями
Деснянсь ий район відвідала деле ація

міста Др с інін ай (Литовсь а Респ блі а),
до с лад я ої війшли заст пни мера са-
мовряд вання Др с інін ай Кристина Міш-
инене та Надзвичайний і Повноважний
Посол Литовсь ої Респ блі и в У раїні
Пятрас Вайтє нас. В рам ах візит відб -

лася з стріч з оловою Деснянсь ої РДА Ві тором Жеребню ом. На
сьо одні Др с інін ай — це міжнародний с часний рорт з висо-
им рівнем життя та широ им асортиментом висо оя існих оздо-
ровчих і т ристичних посл . Дося ти та их значних рез льтатів за
незначний проміжо час (11 ро ів) самовряд ванню Др с інін ай
вдалося шляхом зал чення інвестиційних оштів, для чо о б ли роз-
роблені дов остро ова Страте ія розвит міста на 13 ро ів та ін-
вестиційні прое ти на оновлення я місь ої, та і всієї т ристичної
інфрастр т ри.
Рез льтатом з стрічі стало підписання оловою Деснянсь ої РДА

Ві тором Жеребню ом та заст пни ом мера самовряд вання Др с-
інін ая Кристиною Міш инене прото ол про наміри розвивати
дов остро ові і всебічні тор овельно-е ономічні, т ристичні, інфор-
маційні, льт рні та інвестиційні зв’яз и. В рам ах співпраці в по-
дальшом передбачаються обмін деле аціями і фахівцями різних
ал зях тор овельно-е ономічної та іншої діяльності, часть яр-
мар ах, вистав ах, масових заходах, роз лядатим ться і перспе ти-
ви співпраці ал зі т ризм

В Голосієво стане 
більше скверів
За ініціативи олови Голосіївсь о о

район Оле сандра Незнала протя ом
двомісячни а з бла о строю заплановано
облашт вання нових міні-с верів на при-
б дин ових територіях район . КП “ЖЕО-
112” одним з перших розпочало а тивно
впровадж вати цю ідею в життя. Зараз ве-
д ться завершальні роботи по бла о ст-
рою міні-с вер за альною площею 350 в.
м, що розташований за адресою: в л. Чер-
воноармійсь а, 126. Вже незабаром всі

роботи б д ть завершені, і меш анці приле лих б дин ів матим ть
ч дове місце для відпочин

У Голосїівському районі 
проведуть День здоров’я
За ініціативи правління охорони здоров’я та Голосіївсь ої РДА 3-

4 вітня 2012 ро відб деться профіла тична а ція “День здо-
ров’я”. Цьо о дня всі охочі меш анці Голосіївсь о о район змож ть
довідатись про свій стан здоров’я шляхом вимірювання артеріаль-
но о тис та визначення рівня лю ози в рові. Територіально День
здоров’я б де проведено в наст пних медичних за ладах: цен-
тральна районна полі ліні а (просп. 40-річчя Жовтня, 59-а) — вимі-
рювання артеріально о тис ; полі ліні а № 2 (в л. Я бовсь о о,
6) — вимірювання артеріально о тис та визначення лю ози в
рові.
Час проведення заход : з 9.00 до 15.00

Новини районівСергій САДОВОЙ: 

"У питанні з незаконними 
МАФами ми поставимо крапку"

"Олександром Поповим поставлене чітке завдання –
створити групи швидкого реагування з представників

головного управління, РДА та міліції, які
працюватимуть в нічний час та покладуть кінець
подібним порушенням зі встановлення МАФів". 
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Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

У вихідні дні члени ромадсь ої ор аніза-
ції “Наш Святошинсь ий”, я очолює
деп тат Київради Лев Парцхаладзе, меш-
анці район та представни и РДА виса-
дж вали дерева та щі с вері на пере-
тині проспе тів Перемо и та а адемі а
Палладіна. Влада пообіцяла, що ця ді-
лян а отримає офіційний стат с с вер і
стане недост пною для заб довни ів.

Нагадаємо, що ця ділянка, вздовж пожвавленої авто�

траси, де росли берези та сосни, сподобалась бізнесме�

нам, які запланували побудувати тут АЗС. Наприкінці

лютого, уночі, було зрубано більше вісімдесяти дерев, і

лише протести мешканців, а також втручання депутатів

Київради спинили подальше знищення зелених наса�

джень. У неділю замість знищених дерев було висадже�

но 15 саджанців — яблунь, горобини та катальп, а також

30 кущів сніжноягідника.

“Заправки у місті повинні бути, але не в скверах.

Нашу акцію з висадки дерев підтримали і кияни, і син

Василя Стуса — Дмитро, адже сквер, який розташова�

ний неподалік, носить ім’я нескореного українського

поета. Потрібно розібратися, хто надав дозвіл на бу�

дівництво у зеленій зоні, і зробити все, аби подібні рі�

шення не приймали у майбутньому”,— розповів

“Хрещатику” депутат Київради, голова громадської

організації “Наш Святошинський” Лев Парцхаладзе.

Дмитро Стус зізнався, що рідко садить дерева під

час масових акцій. Але цей випадок для нього особли�

вий. “Сквер імені Василя Стуса розташований через

дорогу від цієї зеленої ділянки, але була пропозиція

розширити його межі. Буде добре, якщо ім’я батька

допоможе зберегти цю зелену зону”,— зазначив він

“Хрещатику”.

На суботник прийшов і голова постійної комісії Ки�

ївради з питань екологічної політики Денис Москаль,

який зауважив, що зараз готується проект рішення

про надання цій ділянці статусу сквера, а паралельно

триває робота про відміну рішення щодо виділення

земельної ділянки під АЗС.

Висадивши дерева, кияни пішли покласти квіти до

пам’ятного знака Василю Стусу, а працівники КП по

утриманню зелених насаджень Святошинського

району пообіцяли, що доглядатимуть за молодими са�

джанцями. Незабаром тут ще з’явиться більше сотні

молодих каштанів, а сам сквер впорядкують — розі�

б’ють доріжки та встановлять лавки

Сквер імені Стуса розширить свої межі
Кияни засадили деревами зелену зону, 
де планували побудувати АЗС

Члени ГО "Наш Святошинсь ий", представни и РДА та деп тати Київради висадж вали дерева та щі с вері на перетині
проспе тів Перемо и та Палладіна
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5Хрещатик 3 квітня 2012 року

ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №32 (1051)

ВІВТОРОК,
3 квітня
2012 року

Про скасування рішення Київради від 14.07.11 № 388/5775 
“Про проведення у місті Києві Міжнародних молодіжних Дельфійських ігор 

та Сьомих молодіжних Дельфійських ігор держав�країн СНД”
Рішення Київської міської ради № 596/6832 від 10 листопада 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку з організаційними проблемами, пов’язаними з
проведенням у місті Києві Міжнародних молодіжних Дельфійських ігор та Сьомих молодіжних Дельфійських ігор держав�країн
СНД, та враховуючи лист виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 26.09.11 № 005�1758, Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Скасувати рішення Київради від 14.07.11 № 388/5775 “Про прове�
дення у місті Києві Міжнародних молодіжних Дельфійських ігор та Сьомих
молодіжних Дельфійських ігор держав�країн СНД”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з питань культури та туризму і постійну комісію Київради з
питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про питання використання майна комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 77/6293 від 22 вересня 2011 року
Відповідно до статей 327, 331, 398 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої та п’ятої статті

60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою розміщення служб та відділів Головного управління з питань
регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
та забезпечення діяльності Київського міського дозвільного центру, враховуючи лист комунального підприємства “Житлоінвест�
буд�УКБ” від 08.08.2011 № 114/5411, Київська міська радаавирішила:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної громади міста Ки�
єва нежилу будівлю, розташовану на вул. Дніпровська набережна, 19�б, літе�
ра А загальною площею 2109,5 кв. м, та списати з балансу комунального під�
приємства “Житлоінвестбуд�УКБ” вартість цієї будівлі за рахунок інших витрат.

2. Закріпити на праві оперативного управління за Головним управлін�
ням з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) будів�
лю, зазначену у пункті 1 цього рішення.

3. Рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 97/5484 “Про пи�
тання використання майна комунальної власності територіальної громади
м. Києва” визнати таким, що втратило чинність.

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

Київський міський голова 
Л. Черновецький

Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу 
Подільської районної у м. Києві ради

Рішення Київської міської ради № 168/6384 від 6 жовтня 2011 року
Відповідно до статті 111 Цивільного кодексу України та рішення Київської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 “Про питання ор�

ганізації управління районами в місті Києві” Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити проміжний ліквідаційний баланс Подільської районної у
м. Києві ради станом на 24.03.2011 згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київської міської ради з питань бюджету та соціально�економічного
розвитку.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської ради

06.10.2011 № 168/6384

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

БАЛАНС (форма № 1)
станом на 24 березня 2011 року

Установа Подільська районна у м. Києві рада                                                                                         за ЄДРПОУ
Територія Подільський район м. Києва                                                                                                      за КОАТУУ
Організаційно�правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування                       за КОПФГ
Код відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету   407
Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів 010116 Орган місцевого самоврядування

26077603
8038500000
01006

Коди

Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн коп.

АКТИВ Код рядка На початок року На кінець кварталу

1 2 3 4

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи � �

Залишкова вартість 110 � �

Знос 111 � �

Первісна вартість 112 � �

Основні засоби � �

Залишкова вартість 120 � �

Знос 121 � �

Первісна вартість 122 � �

Інші необоротні матеріальні активи � �

Залишкова вартість 130 � �

Знос 131 � �

Первісна вартість 132 � �

Незавершене капітальне будівництво 140 � �

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Матеріали і продукти харчування 150 � �

Малоцінні та швидкозношувані предмети 160 � �

Інші запаси 170 � �

Дебіторська заборгованість 180 16011,28 16011,28

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за
виконані роботи й надані послуги

181 � �

Розрахунки із податків та платежів 182 � �

Розрахунки із страхування 183 16011,28 16011,28

Розрахунки з відшкодування завданих збитків 184 � �

Розрахунки за спеціальними видами платежів 185 � �

Розрахунки з підзвітними особами 186 � �

Розрахунки за іншими операціями 187 � �

Розрахунки за операціями з централізованого постачання
матеріальних цінностей

190 � �

Розрахунки за окремими програмами 200 � �

Короткострокові векселі одержані 210 � �

Інші кошти 220 � �

Грошові кошти в дорозі 230 � �

Рахунки в банках 240 � �

Рахунки загального фонду 241 � �

Рахунки спеціального фонду 242 � �

Рахунки в іноземній валюті 243 � �

Інші поточні рахунки 244 � �

Рахунки в казначействі загального фонду 250 � �

Рахунки в казначействі спеціального фонду 260 � �

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як
плата за послуги

261 � �

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за
іншими джерелами власних надходжень

262 � �

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень
спеціального фонду

263 � �

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на
виконання програм соціально�економічного та культурного
розвитку регіонів

264 � �

Інші рахунки в казначействі 270 � �

Каса 280 � �

III. ВИТРАТИ

Видатки загального фонду 290 � �

Видатки спеціального фонду 300 � �

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги 301 � �

Видатки за іншими джерелами власних надходжень 302 � �

Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду 303 � �

Видатки за коштами, отриманими на виконання програм
соціально�економічного та культурного розвитку регіонів

304 � �

БАЛАНС 310 16011,28 16011,28

ПАСИВ Код рядка На початок року На кінець кварталу

1 2 3 4

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Фонд у необоротних активах 330 � �

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах 340 � �

Результат виконання кошторису за загальним фондом 350 16011,28 �287811,88

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом 360 � �

Результати переоцінок 370 � �

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов'язання 380 � �

Короткострокові позики 390 � �

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 400 � �

Короткострокові векселі видані 410 � �

Кредиторська заборгованість 420 � 303823,16

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за
виконані роботи й надані послуги

421 � �

Розрахунки за спеціальними видами платежів 422 � �

Розрахунки із податків та платежів 423 � �

Розрахунки із страхування 424 � �

Розрахунки із заробітної плати 425 � �

Розрахунки зі стипендіатами 426 � �

Розрахунки з підзвітними особами 427 � �

Розрахунки за депозитними сумами 428 � �

Розрахунки за іншими операціями 429 � 303823,16

Розрахунки за операціями з централізованого постачання
матеріальних цінностей

430 � �

Розрахунки за окремими програмами 440

III. ДОХОДИ

Доходи загального фонду 450 � �

Доходи державного бюджету 451 � �

Доходи місцевого бюджету 452 � �

Доходи спеціального фонду 460 � �

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги 461 � �

Доходи за іншими джерелами власних надходжень 462 � �

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду 463 � �

Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально�
економічного та культурного розвитку регіонів

464 � �

БАЛАНС 470 16011,28 16011,28

Назва рахунку позабалансового
обліку

Залишок на початок
року

Надходження Вибуття Залишок на кінець
звітного періоду

сума сума сума сума

1 2 3 4 5 6

1 01 "Орендовані необоротні активи" � � � �

2 02 "Активи на відповідальному
зберіганні"

� � � �

3 04 "Непередбачені активи і
зобов'язання"

� � � �

4 05 "Гарантії та забезпечення" � � � �

5 06 "Матеріальні цінності, закуплені
шляхом централізованого
постачання"

� � � �

6 07 "Списані активи та зобов'язання" � � � �

7 08 "Бланки суворого обліку" � � � �

8 09 "Призначення та зобов'язання" � � � �

� � � �

� � � �

Разом � � � �

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Про надання дозволів на укладання на новий термін договорів 
оренди нерухомого майна територіальної громади міста Києва 

у Шевченківському районі
Рішення Київської міської ради № 202/6418 від 6 жовтня 2011 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 5, 17 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, статті 7 та статті 11 Закону України “Про
столицю України — місто�герой Київ”, рішень Київради від 28.09.2006 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна тери�
торіальної 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” та від 09.09.2010 № 7/4819 “Про питання
організації управління районами в місті Києві” Київська міська рада вирішила:

1. Надати дозволи управлінню освіти Шевченківської районної в м. Ки�
єві державної адміністрації на укладання договорів оренди на новий тер�
мін згідно з додатком до цього рішення.

2. Управлінню освіти Шевченківської районної в м. Києві державної ад�
міністрації в термін до двох місяців в установленому порядку укласти до�

говори оренди на новий термін згідно з пунктом 1 цього рішення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київської міської ради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток
до рішення Київради

06.10.2011 № 202/6418

ПЕРЕЛІК
юридичних осіб, з якими управлінню освіти Шевченківської районної в місті Києві 

державної адміністрації надано дозволи на укладання на новий термін договорів оренди
нежилих приміщень, будинків та споруд, що належать до комунальної власності 

територіальної громади м. Києва
№ п/п Повна назва орендаря,

його форма власності
та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Ставка
орендної

плати

Строк дії
дого�
вору

оренди

Ухвалили:

1 2 3 4 5 6 7

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1 ІНСТИТУТ
ОБДАРОВАНОЇ
ДИТИНИ АКАДЕМІЇ
ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ Форма
власності � державна
Форма фінансування �
бюджетна

САЛЮТНА, № 11�
А, К. 1.1
Шевченківський
район, ЖБ � 4�
поверховий,
спальний корпус
для хлопчиків
Площа, кв. м �
2491.00

БЮДЖЕТНА
УСТАНОВА (для
виконання статутних
завдань) 4 поверх
Площа, кв. м � 558.00

у межах
витрат на
утримання

2 роки
364 дні

Надати
дозвіл

2 КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ЦЕНТР СІМ'Ї
"РОДИННИЙ ДІМ"
Форма власності �
міська комунальна
Форма фінансування �
бюджетна

САЛЮТНА, № 11�
А, К. 1.1
Шевченківський
район, ЖБ � 
4�поверховий,
спальний корпус
для хлопчиків
Площа, кв. м �
2491.00

БЮДЖЕТНА
УСТАНОВА (офісне
приміщення) 4 поверх
Площа, кв. м � 547.70

у межах
витрат на
утримання

2 роки
364 дні

Надати
дозвіл

3 НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
М. П. ДРАГОМАНОВА
Форма власності �
державна Форма
фінансування �
бюджетна

САРАТОВСЬКА,
№ 20
Шевченківський
район, НБк � 
4�поверховий
Площа, кв. м �
12200.00

БЮДЖЕТНА
УСТАНОВА (Інститут
корекційної педагогіки
та психології) 
2 поверх � 1183.20 
3 поверх � 983.00
Площа, кв. м � 2166.20

у межах
витрат на
утримання

2 роки
364 дні

Надати
дозвіл

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега



6

ДОКУМЕНТ
Хрещатик 3 квітня 2012 року

Про внесення змін і доповнень у додатки до рішення Київської міської ради
від 25.05.2011 № 197/5584 “Про внесення змін до міської цільової програми

“Соціальне партнерство” на 2011—2015 роки та фінансування її заходів 
у 2011 році”

Рішення Київської міської ради № 182/6398 від 6 жовтня 2011 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської

міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік” (із змінами та доповненнями), з метою виконання
міської цільової програми “Соціальне партнерство” на 2011—2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від
17.02.2011 № 23/5410, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у додатки 2, 6 та 8 до рішення Київської міської ради від 25.05.2011 № 197/5584 “Про внесення змін до міської цільової програми
“Соціальне партнерство” на 2011 — 2015 роки та фінансування її заходів у 2011 році”, а саме:

1.1. Позиції 9, 32 і ВСЬОГО в додатку 2 викласти у такій редакції:

№ п/п Назва організації На 2011 рік

Всього в т. ч.

Фінансова допомога на виконання
статутних завдань

На оплату оренди приміщення та
комунальні послуги

9 Громадська організація
"Центр реабілітації
інвалідів�спинальників
"Відродження�АРС"

86,0 � 86,0

32 Київська організація
жінок�інвалідів "Донна"

43,0 40,0 3,0

ВСЬОГО 1629,9 1234,9 395,0

1.2. Позиції 2 і ВСЬОГО в додатку 6 викласти у такій редакції:

№ п/п Назва організації На 2011 рік

Всього в т. ч.

Фінансова допомога на виконання
статутних завдань

На оплату оренди приміщення та
комунальні послуги

2 Київська міська
організація Товариства

Червоного Хреста
України

60,7 41,0 19,7

ВСЬОГО 795,7 583,2 212,5

1.3. Доповнити додаток 8 пунктом 4 такого змісту:
“4. Районним в місті Києві державним адміністраціям для надання фінансової підтримки районним організаціям Червоного Хреста міста Києва на

оплату комунальних послуг та оренди приміщень спрямувати кошти в обсязі 214,3 тис. грн, а саме:
Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації — 14,9 тис. грн;
Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації — 15,0 тис. грн;
Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації — 38,7 тис. грн;
Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації — 22,0 тис. грн;
Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації — 28,5 тис. грн;
Печерській районній в місті Києві державній адміністрації — 23,0 тис. грн;
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації — 15,0 тис. грн;
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації — 6,7 тис. грн;
Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації — 28,0 тис. грн;
Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації — 22,5 тис. грн”.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та соціального захисту.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про створення тимчасової контрольної комісії Київради щодо вивчення 
ситуації, яка склалася навколо забудови Паркової алеї у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 213/7550 від 15 березня 2012 року
Відповідно до підпункту 11 пункту 1 статті 26 та статті 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 16.9

статті 16 Регламенту Київради та з метою збереження території пам’ятки історії та ландшафту місцевого значення “Історичний
ландшафт київських гір і долини річки Дніпро” (наказ Міністерства культури України від 03.02.10 № 58/0/16�10) Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову контрольну комісію Київради щодо вивчення
ситуації, яка склалася навколо забудови Паркової алеї у м. Києві.

2. Обрати персональний склад тимчасової контрольної комісії:
Голова тимчасової контрольної комісії Київради — Бригинець Олек�

сандр Михайлович, депутат Київської міської ради
Члени тимчасової контрольної комісії:
— Давиденко Олексій Володимирович, депутат Київської міської ради;
— Засенко Олексій Юрійович, депутат Київської міської ради;
— Карпунцов Валерій Віталійович, депутат Київської міської ради;
— Кобєлєв Володимир Іванович, депутат Київської міської ради;
— Новак Наталія Василівна, депутат Київської міської ради;
— Овраменко Олена Вікторівна, депутат Київської міської ради;
— Пабат Олександр Вікторович, депутат Київської міської ради;
— Самохін Олексій Юрійович, депутат Київської міської ради;
— Шпак Ігор В’ячеславович, депутат Київської міської ради.
3. Основним завданням тимчасової контрольної комісії Київради є

з’ясування дотримання вимог відповідного пам’яткоохоронного україн�
ського та міжнародного законодавства при забудові Паркової алеї у м. Ки�
єві.

4. Визначити термін діяльності тимчасової контрольної комісії — шість
місяців.

5. Попередній звіт тимчасової контрольної комісії про виконану роботу
та пропозиції заслухати на пленарному засіданні Київської міської ради не
пізніше тримісячного терміну з дня прийняття цього рішення.

6. Матеріально�технічне, інформаційне та організаційне забезпечення
роботи тимчасової контрольної комісії покласти на секретаріат Київради.

7: Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики та
постійну комісію Київради з питань культури та туризму.

Київський міський голова
Л. Черновецький

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

до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації

Рішення Київської міської ради № 218/7555 від 15 березня
Відповідно до статті 56, частини п’ятої статті 57, статей 59, 78 Господарського кодексу України, пункту 31 статті 26, частини п’ятої

статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Київської міської ради від 09.09.10
№ 7/4819 “Про питання організації управління районами в місті Києві”, від 02.12.10 № 284/5096 “Про питання комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 10.12.10 № 1112 “Про питання організації управління районами в місті Києві” та з метою підвищення ефектив�
ності використання майна комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

1.1. Комунальне підприємство “Дирекція з утримання та обслугову�
вання житлового фонду Святошинського району м. Києва” на комунальне
підприємство “Дирекція з утримання та обслуговування житлового фонду
в Святошинському районі м. Києва”.

1.2. Комунальне підприємство “Екологія” Святошинської районної в м.
Києві державної адміністрації на комунальне підприємство “Екологія в
Святошинському районі м. Києва”.

1.3. Комунальне підприємство територіальної громади Святошинсько�
го району “Промінь” на комунальне підприємство “Промінь в Святошин�
ському районі м. Києва”.

2. Передати до сфери управління Святошинської районної в місті Ки�
єві державної адміністрації такі комунальні підприємства:

2.1. Комунальне підприємство “Дирекція з утримання та обслуговуван�
ня житлового фонду в Святошинському районі м. Києва”.

2.2. Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства
в Святошинському районі м. Києва.

2.3. Комунальне підприємство “Екологія в Святошинському районі м.
Києва”.

2.4. Комунальне підприємство “Промінь в Святошинському районі м.
Києва”.

2.5. Комунальне підприємство “Ремонтно�експлуатаційна організа�
ція — 1”.

2.6. Комунальне підприємство “Ремонтно�експлуатаційна організа�
ція — 2”.

2.7. Комунальне підприємство “Ремонтно�експлуатаційна організа�
ція — З”.

2.8. Комунальне підприємство “Ремонтно�експлуатаційна організа�
ція — 4”.

2.9. Комунальне підприємство “Ремонтно�експлуатаційна організа�
ція — 5”.

2.10. Комунальне підприємство “Ремонтно�експлуатаційна організа�
ція —6”.

2.11. Комунальне підприємство “Ремонтно�експлуатаційна організа�
ція —7”.

Про внесення змін до рішення Київради від 01.07.08 № 9/9 
“Про перелік та склад постійних комісій Київради”

Рішення Київської міської ради № 216/7553 від 15 березня 2012 року
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи

рішення Київради від 26.01.12 № 6/7343 “Про дострокове припинення повноважень депутата Київської міської ради Плачкова І. В.”
та заяву депутата Київради Романюка Р. С. від 24.02.12, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни до додатка до рішення Київради від 01.07.08
№ 9/9 “Про перелік та склад постійних комісій Київради”:

1.1. Виключити зі складу постійної комісії з питань промисловості, ін�
новаційної та регуляторної політики Плачкова Івана Васильовича у зв’яз�
ку з достроковим припиненням його повноважень.

1.2. Включити до складу постійної комісії Київради з питань правопо�
рядку, регламенту та депутатської етики Романюка Романа Сергійовича.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради
“Хрещатик”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

Київський міський голова 
Л. Черновецький

2.12. Комунальне підприємство “Ремонтно�експлуатаційна організа�
ція —8”.

2.13. Комунальне підприємство “Ремонтно�експлуатаційна організа�
ція —9”.

2.14. Комунальне підприємство “Ремонтно�експлуатаційна організа�
ція —10”.

3. Припинити шляхом ліквідації комунальне підприємство по благоуст�
рою та розвитку території Святошинського району м. Києва, комунальне
підприємство “Алгоритм” Святошинської районної у м. Києві ради.

4. Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації:
4.1. Вжити організаційно�правових заходів згідно з законодавством

України щодо виконання пункту 3 цього рішення.

4.2. Утворити ліквідаційні комісії комунальних підприємств, зазначених
у пункті 3 цього рішення.

4.3. Затвердити проміжні та ліквідаційні баланси.
5. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�

жавній адміністрації) затвердити статути комунальних підприємств, за�
значених у пункті 2 цього рішення.

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

Київський міський голова 
Л. Черновецький

Про створення дитячо�юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо “Іппон”
Рішення Київської міської ради № 210/7547 від 15 березня 2012 року

Відповідно до частини другої статті 135, статті 137 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про позашкільну освіту”, Закону України “Про сприяння соці�
альному становленню та розвитку молоді в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993 “Про затверджен�
ня Положення про дитячо�юнацьку спортивну школу”, враховуючи рішення Київської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 “Про
питання організації управління районами в місті Києві”, від 02.12.2010 № 284/5096 “Про питання комунальної власності територі�
альної громади міста Києва” та з метою створення сприятливих соціальних, економічних, організаційних передумов для життєво�
го самовизначення і самореалізації дітей та молоді Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити дитячо�юнацьку спортивну школу з боротьби дзюдо “Іп�
пон”.

2. Передати до сфери управління Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації дитячо�юнацьку спортивну школу з боротьби
дзюдо “Іппон”.

3. Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації:
3.1. Затвердити статут дитячо�юнацької спортивної школи з боротьби

дзюдо “Іппон”.
3.2. Здійснити організаційно�правові заходи, пов’язані з державною

реєстрацією юридичної особи, зазначеної в пункті 1 цього рішення.

4. Взяти до відома, що видатки на утримання дитячо�юнацької спор�
тивної школи з боротьби дзюдо “Іппон” здійснюються за рахунок коштів,
передбачених бюджетом міста Києва для головного розпорядника Обо�
лонської районної в місті Києві державної адміністрації по галузі “Фізична
культура і спорт” на відповідний рік.

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

Київський міський голова 
Л. Черновецький

Про запровадження мораторію на встановлення тимчасових споруд 
на території Гідропарку на період роботи тимчасової контрольної комісії

Київради з питань перевірки розташування об’єктів суб’єктів господарювання,
які здійснюють підприємницьку діяльність на території Гідропарку 
у Дніпровському районі м. Києва, дотримання правил благоустрою 

та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року
Рішення Київської міської ради № 214/7551 від 15 березня 2012 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні”, статті 16 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 14.07.11 № 383/5770, рішення Ки�
ївської міської ради від 10.11.11 № 599/6835 “Про створення тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки розташу�
вання об’єктів суб’єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність на тер иторії Гідропарку у Дніпровському райо�
ні м. Києва, дотримання правил благоустрою та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року” (із змінами) та враховуючи
висновки зазначеної тимчасової контрольної комісії Київради від 31.01.12, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. На період роботи тимчасової контрольної комісії Київради з питань
перевірки розташування об’єктів суб’єктів господарювання, які здійсню�
ють підприємницьку діяльність на території Гідропарку у Дніпровському
районі м. Києва, дотримання правил благоустрою та підготовки до чем�
піонату Європи з футболу 2012 року встановити мораторій на розташу�
вання тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на
зазначеній території.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) на період роботи тимчасової контрольної комісії Ки�
ївради з питань перевірки розташування об’єктів суб’єктів господарюван�
ня, які здійснюють підприємницьку діяльність на території Гідропарку у
Дніпровському районі м. Києва, утриматись від видачі дозволів та нара�

хування до сплати пайової участі суб’єктам господарювання, які здійсню�
ють підприємницьку діяльність на території Гідропарку у Дніпровському
районі м. Києва, на розташування тимчасових споруд для здійснення під�
приємницької діяльності на зазначеній території (окрім тимчасових спо�
руд, розташованих до 01.01.12).

3. Рішення набуває чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з питань торгівлі, підприємництва, громадського харчуван�
ня та послуг та постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від 20.06.11 
№ 07/3�447вих�11 на рішення Київської міської ради від 23.12.04 № 883/2293

“Про виключення дошкільного навчального закладу № 216 
на вулиці Попудренка, 16�А з мережі дошкільних навчальних закладів”

Рішення Київської міської ради № 205/7542 від 15 березня 2012 року
Розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 20.06.11 № 07/3�447вих�11 на рішення Київської міської ради від

23.12.04 № 883/2293 “Про виключення дошкільного навчального закладу. № 216 на вулиці Попудренка, 16�А з мережі дошкільних
навчальних закладів”, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статтею 21 Закону Укра�
їни “Про прокуратуру”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Задовольнити протест заступника прокурора міста Києва від
20.06.11 № 07/3�447вих�11 на рішення Київської міської ради від 23.12.04
№ 883/2293 “Про виключення дошкільного навчального закладу № 216 на
вулиці Попудренка, 16�А з мережі дошкільних навчальних закладів”.

2. Скасувати рішення Київської міської ради від 23.12.04 № 883/2293
“Про виключення дошкільного навчального закладу № 216 на вулиці По�
пудренка, 16�А з мережі дошкільних навчальних закладів”.

3. Доручити заступнику міського голови — секретарю Київради про ре�
зультати розгляду протесту повідомити заступнику прокурора міста Києва
в установленому порядку.

Київський міський голова 
Л. Черновецький

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 31.03.11 № 71/5458
“Про затвердження порядку і правил проведення феєрверків (салютів) 

та реалізації піротехнічних виробів на території міста Києва”
Рішення Київської міської ради № 206/7543 від 15 березня 2012 року

Відповідно до підпункту 44 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи
та фізичної особи — підприємця” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Пункт 3 рішення Київської міської ради від 31.03.11 № 71/5458 “Про
затвердження порядку і правил проведення феєрверків (салютів) та ре�
алізації піротехнічних виробів на території міста Києва” виключити.

2. Внести зміни до Положення про порядок і правила проведення фе�
єрверків (салютів) та реалізації піротехнічних виробів на території міста
Києва та зразку форми дозволу на проведення феєрверку (салюту), за�
тверджених рішенням Київської міської ради від 31.03.11. № 71/5458
“Про затвердження порядку і правил проведення феєрверків (салютів) та

реалізації піротехнічних виробів на території міста Києва" згідно з додат�
ком.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань правопорядку, регламенту та депутат�
ської етики.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Додаток 
до рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 206/7543

Зміни
до Положення про порядок і правила проведення феєрверків (салютів) та реалізації 

піротехнічних виробів на території міста Києва та зразку форми дозволу на проведення 
феєрверку (салюту), затверджених рішенням Київської міської ради 

від 31.03.11 № 71/5458 “Про затвердження порядку і правил проведення феєрверків 
(салютів) та реалізації піротехнічних виробів на території міста Києва”

1. У Положенні:
1.1. Підпункт 2.1. пункту 2 викласти в такій редакції:
“2.1. Проведення феєрверків (салютів) може здійснюватися на терито�

рії міста Києва з 8.00 до 22.00 години поряд з об’єктами, де проводяться
театральні, спортивні та інші культурно�розважальні заходи”.

1.2. В абзаці 2 підпункту 2.2 пункту 2 цифри “300” замінити цифрами
“100”.

1.3. Підпункт 3.4. пункту 3 викласти в такій редакції:
“3.4. Фізичні та юридичні особи проводять феєрверки (салюти) ви�

ключно в місцях, не заборонених цим Положенням”.
1.4. В абзаці 2 підпункту 4.3 пункту 4 слова та символи “� копію свідоц�

тва про державну реєстрацію організації;” замінити словами та символа�

ми “� виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб — підприємців;”.

1.5. В абзаці 3 підпункту 6.2 пункту 6 слова та символи “� свідоцтва
про реєстрацію;” замінити словами та символами “� виписки з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;”.

2. В зразку форми дозволу на проведення феєрверку (салюту) слова
“Свідоцтва про державну реєстрацію” замінити словами “Виписки з Єди�
ного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприєм�
ців”.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 3 квітня 2012 року

Міжнародна нагорода довіри "Золотий
ОТІС" знайшла своїх володарів
У Києві вперше відбулася церемонія нагородження провідних 
медиків, фармацевтів та мас�медіа
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Найбільша польсь а на орода спо-
живачів фармацевтично о рин
“Золотий ОТІС”, я а заснована
2006 році, вперше відб лась в У ра-
їні. На церемонії на ородження б ли
прис тні представни и дипломатич-
них іл з Польщі та У раїни, передо-
ві меди и та державні сл жбовці
ал зі охорони здоров’я. Серед від-
значених переможців й азета “Хре-
щати ” — за а тивне висвітлення
медичної темати и.

Вручення міжнародної нагороди присвячене

чемпіонату з футболу Євро�2012. “Єврочемпіо�

нат — це чудовий захід, який об’єднує наші кра�

їни. Для медиків важливо, щоб після його про�

ведення лишилася справа, яку можна буде про�

довжити. У даному випадку — це подальший

розвиток медицини”,— зазначив координатор

Міжнародної премії довіри

“Золотий ОТІС” в Україні

Лев Приступюк.

Темою цьогорічної нагороди

став діабет, захворюваність на

який щороку стрімко зростає і в

Україні, і в Польщі. Нагорода довіри

покликана зацікавити людей у здоро�

вому способі життя та відродити серед

українців любов до фізичних наванта�

жень. Статуетки “Золотий ОТІС” отри�

мали лікарі, фармацевтичні фірми, гро�

мадські організації та мас�медіа, які від�

значилися у сфері діабетології.

Цього року нагороду отримала Міжна�

родна діабетична асоціація України, яку

очолює Людмила Петренко, за видав�

ництво науково�популярного жур�

налу “Діабетик”. Журнал виходить

на теренах України понад 20 років

та працює на благо хворих на

цукровий діабет. Він цікавий і

для пересічних громадян, і для

професіоналів у сфері діабетології.

Також нагороду отримав головний

лікар Київського міського клінічного

ендокринологічного центру професор

Микола Гульчій. Статуеткою нагород�

жено Дніпропетровську школу�санаторій

для дітей 1�11 класів, хворих на цукровий

діабет. Відмітили й організаторів акції “Від

серця до серця”, які зібрали кошти і заку�

пили 140 інсулінових помп для недужих ді�

тей. Нагороджено окремих фахівців за осо�

бистий внесок в розвиток та боротьбу з цук�

ровим діабетом в Україні: професора Анато�

лія Руденка, професора Інгретта Багдасаро�

ва, професора Олександра Приступюка. У

номінації “Преса” статуетку “Золотий

ОТІС” отримала генеральний директор

видавничого дому “Едіпрес Україна”

Інна Катющенко за видання жур�

налів про здоров’я. Також відзна�

чений головний редактор газети

“Хрещатик” Євгеній Гавлов�

ський — за активну позицію щодо висвітлення

медичної тематики та популяризацію здорового

способу життя

х а т а

с о р о п а д с ь и й

а н д е з и т т т н т

б о р щ л а т р и

а п а о н д е н с

й а т а а е п о с

о и л н е с

н а р о з а т т и

Відповіді на сканворд 

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

О олошення орендодавця

Інстит т фізи и НАН У раїни про намір передати в оренд
державне майно, щодо я о о надійшли заяви

Ор ан правління — Національна а адемія на У раїни

Балансо трим вач — Інстит т фізи и НАНУ м. Київ, пр-т На и, 46, тел. 525-10-10.

Ма симально можливий стро оренди — 31.12.2012 р.

Заяви про оренд ожно о із зазначених об'є тів приймаються протя ом 10 робочих днів після
оп блі вання о олошення за адресою: м. Київ, пр-т На и, 46. Додат ова інформація за тел.:
525-10-10.

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

Прийняте рішення про припинення Приватно о а ціонерно о
товариства "БУДІНВЕСТ-8" (Ідентифі аційний од за ЄДРПОУ
21561205) шляхом перетворення Товариство з обмеженою від-
повідальністю "ІНВЕСТБУД-8" (Прото ол за альних зборів а ціонерів від
26.03.2012 p.). Вимо и редиторів мають б ти заявлені в письмовій формі
на адрес товариства (01030, м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 51-Б,
тел. (044) 235-53-78, фа с 235-52-78) двохмісячний термін з дня
п блі ації відомостей про прийняття рішення про припинення "Бюлетені
державної реєстрації". Датою цієї п блі ації є 03.04.2012 р.

Голова Комісії припинення Гарібян Є.В.

Солом'янсь ий районний с д м. Києва повідомляє про те, що роз ляд
цивільної справи за позовом ПАТ "Універсал Бан " до Даш евича Андрія
Ми олайовича, Ісаєвої Марини Юріївни про стя нення забор ованості та за
з стрічним позовом Ісаєвої Марини Юріївни до ПАТ "Універсал Бан ", третя особа:
Даш евич Андрій Ми олайович, про розірвання до овор пор и, призначено на 5
вітня 2012 ро на 10.30 за адресою: м. Київ, в л. Ш това, 1, аб. 11 "під
олов ванням с дді Лозинсь ої М.І.

У с дове засідання ви ли аються відповідачі:

Даш евич Андрій Ми олайович, проживаючий: м. Київ, в л. Рев ць о о, 42, в. 8.
У разі вашої відс тності справа б де роз лядатися на підставі наявних справі
до азів.

С ддя Лозинсь а М.І.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Серафімо-
вича Оле сандра Володимировича в с дове засідання, я е призначено на 11.00
10 вітня 2012 ро по цивільній справі за позовом ПАТ "Просто-Страх вання"
до Серафімовича Оле сандра Володимировича про відш од вання ш оди ( абінет
№ 35, пр. Мая овсь о о, 5-в м. Київ).

С ддя О.В. Лісовсь а

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я відповідача Пшенично о Оле сандра
Ми олайовича на роз ляд цивільної справи за позовом Кривдю О.П. до Пшенично о О.М.
про стя нення забор ованості. Роз ляд справи відб деться 17.04.2012 р. о 10.30 в
приміщенні Деснянсь о о районно о с д м. Києва (пр. Мая овсь о о, 5-в, аб. 22).

В разі неяв и в с дове засідання справ б де роз лян то без вашої часті.
С ддя O.П. Шевч

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 234251 на ім’я
Ан фрієва Сер ія Ми итовича вважати недійсним.

Втрачені дипломи ба алавра KB №21124807, ма істра KB № 23064543 та
додат и Національно о ніверситет імені Тараса Шевчен а фізично о
фа льтет на ім'я Гар ші Ірини Віталіївни вважати недійсними.

ОГОЛОШЕННЯ

про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності

територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: в л. Хрещати , 10, Головне правління
ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва, аб. 524, телефони для
довідо : 279-27-86, 279-27-93.

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

( од 23507865), місцезнаходження: У раїна, м. Київ,
в л. Дмитрівсь а, б д. 30 (надалі за те стом — "Товариство")
повідомляє про внесення змін до поряд денно о чер ових

річних за альних зборів а ціонерів Товариства,
що о олошені на 26 вітня 2012 ро о 17.00.

Порядо денний зборів доповнено наст пними питаннями:

1. Приведення діяльності Товариства відповідність до За он У раїни "Про
а ціонерні товариства" шляхом зміни наймен вання Товариства з "А ціонерне
товариство за рито о тип "У раїнсь а незалежна ТВ- орпорація" на "Приватне
а ціонерне товариство "У раїнсь а незалежна ТВ- орпорація" та затвердження
стат т в новій реда ції.

2. Затвердження вн трішніх положень Товариства.

3. Прийняття рішення про переведення вип с іменних а цій Товариства
до ментарної форми існ вання бездо ментарн форм існ вання
(дематеріалізація вип с а цій).

4. Обрання депозитарію, я ий б де обсл ов вати вип с а цій Товариства.
Затвердження мов до овор про обсл ов вання емісії цінних паперів
Товариства з обраним депозитарієм, я ий б де обсл ов вати вип с а цій, що
дематеріаліз ється.

5. Обрання збері ача, я о о Товариством б д ть від риті рах н и в цінних паперах
власни ам а цій вип с , що дематеріаліз ється. Затвердження мов до овор зі
збері ачем про від риття рах н ів цінних паперах власни ам а цій вип с , що
дематеріаліз ється, я і є зареєстрованими особами в реєстрі власни ів іменних
цінних паперів на дат припинення ведення реєстр .

6. Визначення дати припинення ведення реєстр та дати припинення операцій.

7. Визначення способ персонально о повідомлення а ціонерів та номінальних
трим вачів про дематеріалізацію.

8. Встановлення поряд вил чення сертифі атів цінних паперів вип с , що
дематеріаліз вався.

9. Про лі відацію Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіо омпанія
"УНТК-Поділля".

Чер ові річні за альні збори а ціонерів Товариства відб д ться 26 вітня 2012
ро о 17.00 за адресою: У раїна, м. Київ, в л. Дмитрівсь а, б д. 30, імната для
пере оворів (7 поверх).

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

Перелі а ціонерів, я і мають право на часть за альних зборах, с ладається
станом на 24 один 22 вітня 2012 ро .

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

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

Наймен вання та місцезнаходження об'є та
оренди

За альна
площа,
в.м

Вартість
майна за

незалежною
оцін ою, рн

Мета
ви ористання

1 Приміщення б фет орп сі №3 35 27,19

Розміщення їда-
лень, б фетів,

я і не здійснюють
продаж товарів

піда цизної мар и

2 Кім. № 50, 51, 52, 53 орп с № 2 54,6 53,10 С лад

3 Кім. № 8, 9, 10 орп с № 3 52,7 75,88 Офіс

4 Кім. № 3, 4, 5, 13 енер обло 199,2 45,87 С лад

5 Кім. 11, 12, 13 орп с № 3 65,7 75,88 Офіс

6 Кім. 10 орп с № 3-а 76 52,77 Виробництво

7 Кім. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 орп с № 3 131,2 80,17 Офіс

8 Частина нежитлових приміщень орп с № 2 23 90,94 Офіс

9 Частина нежитлових приміщень орп с № 3 132,5 82,16 Офіс

10 Частина нежитлових приміщень орп с № 3-а 73,6 42,05 Виробництво

11 Частина нежитлових приміщень орп с № 3 19,7 115,66

Розміщення об-
ладнання опера-
торів теле ом ні-

ацій, я і на-
дають посл и з
р хомо о (мо-
більно о) зв'яз

12 Частина дах орп с № 3
1336,72 (за

1 антеномісце)
Встановлення
3-х антен

13 Кім. № 3 орп с № 3 213 74,19 Офіс

14 Кім. 1, 10, 7, 14 орп с № 3 44 75,88 Офіс

15 Кім. 2, 5, 14, 15, 15-а орп с № 3 59,1 53,10 С лад

16 Кім. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 орп с № 4 92,9 74,79 Офіс

17 Кім.№11, 14, 16, 18, 19, 31, 32, 33, 34, 35 орп с№ 3 105,5 52,43 С лад

18 Кім. № 31, 32, 37 орп с № 2 90,6 52,60 Виробництво

19 Кім. № 28, 29, 45, 46, 49, 3, 2 орп с № 2 132 52,27 С лад

20 Частина нежитлових приміщень павільйон П-62 176,6 38,39 С лад

21 Частина нежитлових приміщень павільйон П-62-1 154,6 38,39 Виробництво

22 Частина нежитлових приміщень павільйон ПУС-75 87,1 38,39 Виробництво

23 Частина приміщень орп с енер осл жб 13 78,18 Офіс

24
Частина нежитлових приміщень приб дови до
павільйон ПУС-75

17,7 32,53 С лад

25 Частина нежитлових приміщень орп с № 3-а 350 57,42 С лад

26 Частина нежитлових приміщень орп с № 3 101,5 78,18 Офіс

27 Частина нежитлових приміщень орп с № 3 37,7 78,18 Офіс

28 Частина нежитлових приміщень орп с № 3 9,1 81,98 Офіс

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара -
терис-
ти а

Місцезнаходження

За аль-
на

площа,
в.м

Цільове ви ористання
приміщення

Ма симально
можливий

стро оренди

Орендна
плата за
1 в.м,

рн

Розмір
місячної
орендної
плати, рн

Приміт а

Станом на 10.03.2012

1.

КП "Бессарабсь ий рино "
Бессарабсь а площа, 2
м. Київ, тел. 234-92-07,

246-71-06

1
поверх

Бессарабсь а площа,
2

129,80
Кафе, я і не здійснюють продаж

товарів піда цизної р пи
2 ро и 364 дні 167,34 21720,47

У ладання
охоронно о до овор
на об'є т льт рної

спадщини

Станом на 31.12.2011

2. Дитяча лінічна лі арня № 4
Солом'янсь о о район

м. Києва в л. Стражес а, 6а,
м. Київ тел. 497-10-32

1
поверх

просп. Комарова, 3
орп. 21

6,30 Офіс 2 ро и 364 дні 117,66 741,25

3.
1

поверх
просп. Комарова, 3,

орп. 21
5,00

Б фет, я і не здійснюють продаж
товарів піда цизної р пи

2 ро и 364 дні 81,02 405,08

4.

Київсь а місь а лінічна
лі арня № 6

просп. Комарова, 3, м. Київ,
тел. 497-11-16, 497-12-38

2
поверх

просп. Космонавта
Комарова, 3 орп. 12

19,40

Приватний за лад охорони
здоров'я (медичні посл и по
лі ванню та профіла тиці
ш ірних захворювань)

2 ро и 364 дні 64,05 1242,50

Станом на 31.01.2012

5.

Київсь а місь а лінічна
лі арня № 7 в л.

Котельни ова, 95, м. Київ,
тел. 450-02-55

підвал
в л. Михайла

Котельни ова, 95
орп. 1

57,04
Їдальні, я і не здійснюють
продаж товарів піда цизної

р пи
2 ро и 364 дні 45,58 2600,00

Станом на 31.12.2011

6.

Київсь а місь а лінічна
лі арня № 10 проcп.
40-річчя Жовтня, 59б
м. Київ, тел. 525-53-19

1
поверх
(вести-
бюль)

просп. 40-річяя
Жовтня, 59б орп. 3

5,0
Тор овельний об'є т, що

відп с ає продовольчі товари
2 ро и 364 дні 100,07 500,36

Станом на 01.02.2012

7.
Перший Київсь ий медичний
оледж в л. Мельни ова, 14,
м. Київ, тел. 483-95-15

1
поверх

в л. Блюхера, 6
орп. 2

30,20

Розміщення с б'є тів,
осподарювання що здійснюють

поб тове обсл ов вання
населення (ремонт одя )

2 ро и 364 дні 31,80 960,42

Станом на 30.11.2011

8. А адемія м ніципально о
правління в л. Івана К дрі,
33, м. Київ, тел. 529-00-23

1
поверх

в л. Івана К дрі, 33
літ. А

2,00
Тор овельний об'є т, що

відп с ає продовольчі товари
2 ро и 364 дні 211,97 423,93

9.
1

поверх
в л. Чи оріна, 8 2,00

Тор овельний об'є т, що
відп с ає продовольчі товари

2 ро и 364 дні 211,97 423,93

10. А адемія м ніципально о
правління в л. Івана К дрі,
33, м. Київ, тел. 529-00-23

1
поверх

в л. Еле три ів, 26/8 2,00
Тор овельний об'є т, що

відп с ає продовольчі товари
2 ро и 364 дні 153,24 306,47

11.
1

поверх
в л. Фр нзе, 164

орп. 1
2,00

Тор овельний об'є т, що
відп с ає продовольчі товари

2 ро и 364 дні 162,45 324,89

12.

Київсь а місь а лінічна
лі арня № 3

в л. П. Запорожця, 26,
м. Київ, тел. 540-95-25

1
поверх
(хол)

в л. Петра
Запорожця, 26

орп. 2
2,00

Тор овельний об'є т з продаж
непродовольчих товарів
( осметичні товари)

2 ро и 364 дні

Орендна
плата за
1 один
0,48 рн

По одинно

13.

Київсь ий місь ий Палац
ветеранів

в л. Бастіонна, 11, м. Київ,
тел 285-20-11, 285-42-09

1
поверх

в л. Бастіонна, 11 18,89
Громадсь а приймальня

народно о деп тата У раїни

На період
передвиборчої

ампанії
1 рн на рі

Станом на 29.02.2012

14.

КП "Київжитлоспец-
е спл атація" (01034,

м. Київ, в л.Володимирсь а,
51-а, тел.: 234-23-24)

1,2
поверх,
підвал

просп. Оболонсь ий,
14 літер. Б

93,00

Розміщення с б'є тів
осподарювання, що
здійснюють поб тове

обсл ов вання населення

2 ро и 364 дні 29,19 2715,00

Станом на 31.01.2012

15.

КП "Київжитлоспец-
е спл атація" (01034,

м. Київ, в л.Володимирсь а,
51-а, тел: 234-23-24)

1,2,3
поверхи

Го олівсь а, 39
літер. А

50,00

Розміщення ромадсь ої
ор анізації

2 ро и 364 дні

1 рн на рі

591,00
27,98 16539,81Всьо о:

641,00

Станом на 30.11.2011

16.

КП "Київжитлоспец-
е спл атація" (01034,

м. Київ, в л. Володимирсь а,
51-а, тел.: 234-23-24)

1,2
поверхи

П люя Івана, 5
літер. А

32,70

С б'є т осподарювання, що
здійснює виробнич діяльність

(підрозділ технічно о
обсл ов вання ліфтів)

2 ро и 364 дні 60,21 1968,76

Станом на 31.01.2012

17
Київсь а місь а рада (01044
м. Київ, в л. Хрещати , 36,
тел. 279-41-88, 254-16-23)

1
поверх

в л. Хрещати , 36
літ. "А"

21,00
Апте и, що реаліз ють отові

лі и
2 ро и 364 дні

Апте и КП "Фармація" Б дівля з обмеженим
режимом дост п .

У ладання охоронно-
о до овор на об'є т
льт рної спадщини

72,20 1516,23

Для інших апте

216,60 4548,68

Станом на 31.12.2011

18
КП "Київ інофільм" (01004,
м. Київ, б-р.Т.Шевчен а, 3,

тел: 279-79-64)

2
поверх

Хар івсь е шосе,
168 Ж

110,00
Розміщення приватно о за лад
охорони здоров'я (медична

лабораторія)
2 ро и 364 дні 50,60 5566,67

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
22094

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

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

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

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

Бокс. Українець Тарас Біденко поступився 
сирійцю Мануелю Чарру
У с бот в Кельні (Німеччина) відб вся поєдино між сирійсь им с -

перваж ова ови ом Ман елем Чарром та раїнцем Тарасом Біден-
ом. Перші два ра нди бо сери проводили дещо обережно: Чарр від-
давав перева захист , а Біден о, хоч і б в а тивним, проте пробити
міцно о с перни а не мі . Лише під інець ра ндів Чарр переходив
наст п, але йо о дари нечасто дося али мети. Остання третина бою
б ла більш динамічною і видовищною за рах но відносно а тивно о
обмін дарами. В одном з епізодів рефері в рин зняв з Тараса оч-
о за ап , я а випадала протя ом бою 4 рази. В цілом раїнець зав-
дав наба ато більше дарів і б в а тивнішим, проте, на д м фахів-
ців, рід існі дари Чарра б ли більш ва омими, і вони прис дили пе-
ремо сирійцю. У всіх с ддівсь их запис ах б в зафі сований одна-
овий рах но . Та им чином Чарр залишився володарем тит л WBC
International Silver

Велоспорт. Українські спортсмени виступлять 
на чемпіонаті світу
З 4 по 8 вітня в австралійсь ом Мельб рні проходитиме чемпіонат

світ з велоспорт на тре .
Саме після світової першості та підрах н сіх рейтин ових очо

стан ть відомі володарі олімпійсь их ліцензій. У раїнсь а збірна нара-
зі вже переб ває Мельб рні, де проводить трен вання на старом
тре (безпосередньо зма ання проходитим ть на новом ). Почина-
ючи з листопада 2011 ро наші спортсмени трен вались т рець ій
Анталії, там же проходив і за лючний етап під отов и до чемпіонат
світ . Тож Мельб рні У раїн представлятим ть 12 спортсменів та-
ом с ладі: Любов Ш лі а ( іт, спринт, омандний спринт), Леся Ка-
літовсь а (с етч, омандна он а), Світлана Галю ( омандна он а,
омні м), Єлизавета Боч арьова ( омандна он а, індивід альна он а),
Анна На ірна ( р пова он а), Олена Цьось ( омандний спринт), Ірина
Папеж (спринт, ейрін), Андрій Вино ров ( ейрін, спринт), Віталій
Щедов ( омандна он а), Віталій Поп ов ( омандна он а), Оле сандр
Лобов ( омандна он а), Ма сим Поліщ ( омандна он а)

Більярд. Артем Кошовий здобув срібну медаль
на чемпіонаті Європи
З 20 березня по 1 вітня Лю семб рзі проходив чемпіонат Європи

з більярдно о спорт П л "14+1", "8", "9", "10" серед чолові ів та жі-
но . У раїнсь ий спортсмен Артем Кошовий виборов срібн медаль на
цих зма аннях. У раїнець вийшов до фінал , перемі ши поля а Тома-
ша Каплана та шведа Андреаса Гервена. А ось фіналі йом не вда-
лося обі рати австрійця Маріо Хі, я ий і здоб в золото з п л в дис-
ципліні "Вісім а". Та ож Артем Кошовий став п’ятим "Десятці". Се-
ред жіно Катерина Половинч посіла п’яте місце одном з видів
про рами — "14+1". За алом зма аннях взяв часть 191 спортсмен
із 31 раїни, серед я их шість більярдистів представляли У раїн

Новак Джокович та Агнешка 
Радванська — тріумфатори 
турніру в Маямі
В США завершився престижний міжнародний турнір з тенісу

До чоловічого фіналу Новак Джокович та Ен�

ді Мюррей підійшли абсолютно по�різному.

Британець провів на турнірі всього три матчі,

оскільки суперники Мюррея у третьому колі і

півфіналі Мілаш Раоніч і Рафаель Надаль відпо�

відно знялися зі змагань через травми. Особливо

пощастило четвертій ракетці світу у зв'язку з від�

мовою іспанця Надаля, адже, судячи зі статис�

тики, у британця не було особливих шансів у

протистоянні з іспанцем. Новак Джокович,

який переміг в Маямі торік, провів п'ять матчів.

І хоча перша ракетка світу в цьому сезоні не де�

монструє вражаючої гри, однак продовжує ста�

більно вигравати турніри. А всього Джокович і

Мюррей зустрічалися 12 разів, і сім разів пере�

могу здобував сербський тенісист. На початку

гри суперники обмінялися геймами на своїх по�

дачах, а потім настав зоряний час Джоковича.

Серб виграв п'ять розіграшів поспіль, а вирі�

шальним можна назвати четвертий гейм, у яко�

му Новак переміг з рахунком 40:0, в результаті

чого отримав впевненість у своїх силах і безпо�

милково зіграв в останніх важливих моментах

сету.

У другому сеті суперники по черзі вигравали

гейми на своїх подачах. Особливо наполегли�

вою видалася боротьба за рахунку 5:5 і 6:5 на

користь Мюррея. Проте Новак зумів зрівняти

рахунок, і долю партії повинен був вирішити

тай�брейк. Більш міцними виявилися нерви у

Джоковича, який у підсумку і переміг з рахун�

ком 6:1, 7:4.

Днем раніше у матчі між Марією Шарапо�

вою та Агнешкою Радванською стала відома

переможниця жіночого турніру. На жаль для

всіх прихильників російської тенісистки, вона

вкотре програла ці змагання (це вже четвертий

фінал турніру в Маямі, в якому взяла участь

Шарапова). До початку гри ніщо не віщувало

невдалого результату для Марії Шарапової:

статистика зустрічей між суперницями свідчи�

ла на її користь — 7�1 в очних поєдинках, при�

чому єдину перемогу Агнешка Радванська здо�

була на US Open п'ять років тому. Як і попе�

редні ігри, наполегливою видалася і ця зу�

стріч. В середині першої партії у росіянки бу�

ли шанси взяти подачу у суперниці, проте ско�

ристатися ними вона так і не змогла. А ось по�

чаток вирішального гейму Шарапова провали�

ла і виплутатися з цієї ситуації вже не змогла,

тому і програла — 5:7. За схожим сценарієм

розвивався і другий сет, в якому Радванська

також дотиснула свою суперницю під кінець

партії і здобула чемпіонський титул. Матч за�

вершився з рахунком 6:4, 7:5 на користь поль�

ської тенісистки

Температура +4°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 81 %

Температура +10°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 60 %

Температура +5°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 93 %

Прогноз погоди на 3 квітня 2012 року

Київсь е "Динамо" здоб ло важлив перемо над "Чорноморцем" з рах н ом 3:1

ОВНАМИ ер ватиме несамовитий азарт. К ди спрям вати той
олосальний потенціал: на творчість, розва и, ре ламні а ції,
спорт, любовні тіхи — обирайте на свій сма . Але знайте мір , бо
саме в динамічном пориві через відс тність " альм" можете ви-
снажитися і завдати ш оди здоров'ю та сл жбовим справам.
ТЕЛЬЦІ, мирні стос н и з домочадцями висять на волосинці,

том , аби не посваритися, вті айте з оселі та ш айте розради по-
за межами домів и в олі др зів, їх ба ато і вони нес ть вам тіль и
бла о. Невдовзі б ря вщ хне і настане сонячна по ода. І пам'ятай-
те: смирення є запор ою життєвої стабільності.
БЛИЗНЯТА, на одном ент зіазмі та творчом пориві дале о не

виїдеш. Цей інь може спіт н тися, том натя ніть віж и й р хайте-
ся, дотрим ючись моральних правил безпе и. Роззяв ватість, не-
тямовитість, без осподарність обійд ться доро о. Дбайте про по-
др жнє щастя, це ваш життєвий детонатор до 19 вітня.
РАКИ, прибор айте матеріальні апетити і оді смітити рошима!

Гаманець не бездонний, а ви під впливом спонтанно о імп льс
ризи єте собі на лихо влізти в бор и або пити нея існий товар.
Чи ще ірше — почнете пред'являти близь им майнові претензії,
зап с аючи про рам р йнації взаємин.
ЛЕВИ ви ли атим ть во онь на себе, перетворившись на об'є т

романтичних захоплень, і мож ть стати ероєм серця пасії (лица-
ря). Головне — не роздра онити шефиню, хоча вона та а симпа-
тична та впливова, що ліпше в неї за охатися, паралельно проде-
монстр вавши свій висо ий професіоналізм, що позитивно відоб-
разиться на ар'єрі та матеріальном стат сі.
ДІВИ, етап д ховно о преображення (в борні між "хоч " і "мож-

на") триває, одна сьо одні ваш шлях проля ає через армічні си-
т ації, тримайтеся від дорі ань, не давайте волю нів , бо він за-
тьмарить роз м в той момент, оли менше всьо о цьо о че аєте.
А це по інерції здетон є задавнені хронічні боляч и.
ТЕРЕЗИ, ваш девіз "помірність всьом !" А весело байди ва-

ти на широ но , тринь ати фінансові, д шевні, се с альні ре-
с рси не смійте! Виставте захисні бар'єри від спо сливих зовніш-
ніх прово ацій, аби потім не сати собі лі ті. На часі створення
армонійно о шлюбно о союз та форм вання досвідченої ділової
оманди для співпраці на майб тній рі .
СКОРПІОНІВ очі є ар'єрна олотнеча, т т доведеться арт -

ватися в он рентній боротьбі я професіонал. Тримайтеся до-
стойно, не сабот йте, оли навантаж ють новими обов'яз ами, а
оли шеф всипле проч хан и за я ийсь промах — не біда, то на
раще. Не тримайте на ньо о з б.
СТРІЛЬЦІ роз віті сил, творчий потенціал б'є через вінця, ро-

мантизм заш алює, одна сьо одні одя ніть мас с ромності, ша-
н йте сторонню д м , навіть я що вам в либині д ші начхати на
чиїсь по ляди, особливо оле чи роботодавців, олоти ір ою
правдою в очі не варто. Нині раще змовчати й не лізти на рожен.
КОЗОРОГИ, при от йтеся до е стрим , я що вас в ор анізмі

все в поряд з адреналіновим тон сом, тоді потрапляння в стре-
сов сит ацію пройде без хворобливих депресивних наслід ів. Лю-
бов, роші, се с нині є най ращим стим лом для д шевної еволю-
ції. Одна не чхайте на сім'ю, це свята обитель!
ВОДОЛІЇ, дов ола витає д х онфронтації, я що опинитеся в

епіцентрі онфлі тів, не смійте брати на себе роль арбітра, бо ли-
ше за острите протистояння. Не нівіть домочадців, до оджайте
оле ам по роботі, а рецепт збереження шлюбно о союз — це
зміна обстанов и, свіжі враження, де вам разом б де весело та ці-
аво і серця заб'ються в нісон...
РИБИ, до ладіть ма сим м з силь, аби триматися на сл жбо-

вом плав й заре оменд вати себе я дос оналий фахівець. Не
має значення, я робот ви он єте, працюйте расиво, з творчим
во ни ом, б дь-я а посада — від президентсь о о рісла до при-
биральниці — є престижною, адже тр дитеся для Небес!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  3  К В І Т Н Я

ранок день вечір

"Динамо" продовжує 
лідирувати
В українській Прем'єр�лізі відбулися матчі 25 туру

З перших хвилин зустрічі стало

зрозуміло, що "Чорноморець" на�

лаштований рішуче. Команда абсо�

лютно ні в чому не поступалася су�

пернику. Гості продемонстрували

злагодженість і повне взаєморозу�

міння на полі, гравці всією коман�

дою і оборонялися, і йшли в атаку.

Правда, до серйозних гольових мо�

ментів не доходило. Першими не�

безпечну ситуацію створили кияни.

На 13�й хвилині Олександр Алієв зі

штрафного пробивав здалеку, але

м'яч пройшов повз ворота. Відповідь

була більш гострою. На 17�й хвилині

Павло Кутас зі штрафного метрів з

тридцяти пробивав, але м'яч потра�

пив у хрестовину воріт Олександра

Шовковського. Така гра тривала до

27�ї хвилини, коли гравці київського

"Динамо" відкрили рахунок. Адмір

Мехмеді зіграв у стінку з Олегом Гу�

сєвим і прострілив вздовж воріт на

Брауна Ідейє, який в дотик завер�

шив комбінацію точним ударом в

дальній кут воріт. Після цього про�

тиборство ще більше загострилося.

Одесит Лучиан Бурдужан намагався

тримати в напрузі оборонну лінію

суперника, але не отримував належ�

ної підтримки з глибини поля. На

33�й хвилині Адмір Мехмеді в межах

чужої штрафної площі намагався

подвоїти перевагу своєї команди,

але гравець "Чорноморця" зіграв са�

мовіддано і кинувся під м'яч. В ціло�

му варто відзначити, що одесити

добре виглядали. Натомість склада�

лося враження, що "Динамо" не пов�

ністю використовує свої ресурси.

Попри це на 41�й хвилині господарі

подвоїли рахунок. Горан Попов з лі�

вого флангу виконав передачу в

штрафний майданчик суперника на

Дениса Гармаша, який набіг в цю зо�

ну і відправив м'яч у сітку воріт.

Друга половина гри розпочалася

відносно спокійно. Команди трохи

змістили акцент гри в центр поля.

Правила порушили гравці київсько�

го клубу — на 69�й хвилині знову на�

гадав про себе Олександр Алієв,

який невідпорним ударом зі штраф�

ного довів перевагу своєї команди до

3:0. Але через п'ять хвилин забили і

гості. Після подачі зі штрафного Де

Матос з лінії воротарського майдан�

чика відправив м'яч у ворота киян.

До кінця зустрічі залишалося ще до�

статньо часу, але рахунок не змінив�

ся. Хоча в Андрія Шевченка, який

вийшов на заміну у другому таймі,

був відмінний шанс відзначитися,

проте його удар зумів парирувати

голкіпер "Чорноморця".

Тож "Динамо" перемогло "Чорно�

морець" з рахунком 3:1 і в гарному

настрої буде готуватись до найваж�

ливішого матчу цього сезону проти

донецького "Шахтаря"
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Цей день в історії 3 квітня

1502 — розпочалась четверта
е спедиція Христофора Кол мба
до бере ів Амери и
1879 — Софію про олошено

столицею Бол арії
1885 — цей день Готтліб

Даймлер отримав німець ий па-
тент на свій одноциліндровий
дви н вн трішньо о з орання з
водяним охолодженням
1919 — раїнсь ий раднар-
ом про олосив Ас анію-Нов
заповідни ом
1966 — радянсь а автоматич-

на міжпланетна станція "Л на-
10" б ла виведена на орбіт Мі-
сяця і стала йо о першим шт ч-
ним с п тни ом
2007 — франц зь ий швид іс-

ний поїзд "TGV" встановив новий
світовий ре орд швид ості для па-
сажирсь о о поїзд : 574,8 м/ од

Відповіді на росворд на 7-й стор.
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Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Вихідними визначилися переможці
т рнір в Маямі (призовий фонд —
$3 973 000). У зма аннях чолові ів
фінальном матчі з стрічалися

Нова Джо ович і Енді Мюррей. Пе-
ремо за підс м ами двох сетів
здоб в сербсь ий тенісист з рах н-
ом 6:1, 7:6. У жіно росіян а Ма-
рія Шарапова не змо ла протистоя-
ти А нешці Радвансь ій з Польщі і
пост пилася 5:7, 4:6.

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Лідер чемпіонат — иївсь е "Динамо" в 25 т рі прийма-
ло одесь ий "Чорноморець". Кияни впевнено проводять
веснян частин сезон . Команда не проп стила жодно-
о ола, перемі ши всіх і рах. Одесити ви рали три
матчі з чотирьох, про равши лише "Шахтарю". До по-
чат матч вони переб вали на десятій позиції. Проте
незважаючи на значний опір, я ий чинили ості, иївсь е
"Динамо" перемо ло з рах н ом 3:1.
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