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Родина — їхня основна 
цінність
Дитячий будинок сімейного типу родини Гедз цьогоріч святкує своє семиліття

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

На сьо одні столиці діє 11
б дин ів сімейно о тип , де
вихов ється 83 дитини. Вчора
один з та их б дин ів, я ий
б в створений столиці пер-
шим та де наразі вихов ється
10 дітей, відвідав олова
КМДА Оле сандр Попов.

У родині Гедз — 10 дітей віком від 6 до

16 років. Двоє найстарших, Ілля та Кате�

рина, біологічні діти подружжя Наталії та

Сергія Гедзів. До речі, Ілля цьоріч уже

вступив до вузу та зараз освоює ази еко�

номіки та управління. За словами пана

Сергія, ідея створити таку велику родину

прийшла не випадково, адже подружжя

просто не могло не допомогти дітям із

важкою долею.

"Розпочалося все з того, що ми дізнали�

ся про важку ситуацію однієї покинутої

дитини і просто не змогли залишитися

байдужими, тож взяли її на виховання. У

нас тоді вже було двоє біологічних дітей.

Потім ми кожні вихідні відвідували лікар�

ню, де лікувались діти�сироти, допомага�

ли їм і бачили той жахливий стан, в якому

вони знаходяться. А одного разу спіймали

себе на думці, що нам просто соромно ди�

витися в очі цій малечі. Було таке відчут�

тя, ніби відкуповуємося цими невелички�

ми гостинцями від їхньої важкої долі. Так

ми прийняли свідоме рішення взяти ще

одну дитину, а згодом зайнялись відкрит�

тям дитячого будинку сімейного типу",—

розповів "Хрещатику" Сергій Гедз.

Тож після проходження всіх необхід�

них процедур в 2005 році був створений

дитячий будинок сімейного типу, і роди�

на стала першою, хто отримав цей статус

у столиці.

Після цього у сім'ї з'явилося ще шесте�

ро дітей. За словами мами Наталії, на до�

лю кожної дитини, яку прийняла роди�

на, випало немало важких випробувань,

які й не кожен дорослий здатен пережи�

ти. "Були і такі ситуацію, коли дитину

просто залишали, коли якісь нехороші

речі відбувалися на її очах. Або ж мале�

чею не займалися зовсім, так що, потра�

пивши до нас у семирічному віці, дитина

не могла самостійно тримати ложку чи

помити руки, та й навіть говорити не

могла",— зізнається пані Наталія.

Як відмічає жінка, для того, щоб дитина

адаптувалася в сім'ї, потрібно, щоб вона

перебувала в родині стільки часу, скільки

була позбавлена домашнього затишку. І

хоча, як зазначає пані Наталія, жодну ди�

тину вони не обирали, та подружжя вірить,

що один з синів вибрав їх самостійно.

"У лікарні, яку ми відвідували кожні

вихідні, потрапляли діти з різних інтер�

натів з високою температурою, з про�

студними захворюваннями. Там їх ліку�

вали та відправляли назад до навчальних

закладів. Однак ми помітили, що декіль�

ка тижнів підряд постійно натрапляли на

одного хлопчика — Антоніо. Виявилося,

що його щопонеділка виписували здоро�

вого, а в п'ятницю чи суботу він знову

повертався до лікувального закладу з

температурою. Ми вирішили, що це

просто знак. До речі, після усиновлення

Антоніо ні разу не хворів",— розповідає

батько родини.

Антоніо — особлива дитина, адже

хлопчик має статус інваліда з діагнозом

ДЦП. Як зазначає Наталія Гедз, коли по�

дружжя забирало його із інтернату, ситу�

ація із здоров'ям хлопчика була вкрай

важкою, батьків навіть відмовляли від та�

кого рішення. Однак наразі з Антоніо

відбулися радикальні зміни зі здоров'ям,

хлопчик веселий та життєрадісний, дуже

розумний та любить майструвати. Заува�

жимо, що всього у родині виховується

троє дітей з інвалідністю.

Під час відвідин будинку сімейного ти�

пу голова КМДА Олександр Попов озна�

йомився з умовами проживання родини,

а за спільним чаюванням діти охоче роз�

повідали очільнику міськадміністрації

про свої хобі та таланти. Зауважимо, що

всі діти у сім'ї малюють, займаються му�

зикою, вокалом.

Подружжя Гедзів розповіло голові

КМДА про низку проблем, які виникають

при вихованні та догляді за дітьми, осо�

бливо з тими, які мають інвалідність. Од�

на з них — транспортна. Олександр По�

пов уже вирішив цю проблему та подару�

вав родині автомобіль Ford Connect

Kombs. Малечі новеньке авто дуже сподо�

балось, адже тепер у родини є можливість

виїжджати на сімейний відпочинок. Та�

кож Олександр Попов пообіцяв і далі під�

тримувати родину. Наступним подарун�

ком від міської влади може стати літній

відпочинок на морі для всіх членів сім'ї.

"Це не перший будинок сімейного ти�

пу, який я відвідую, і дуже велику повагу

у мене викликають ті люди, які такі ро�

дини організовують. Наше завдання —

забезпечити для кожної дитини право на

виховання у сім'ї. І особливу увагу необ�

хідно звернути саме на дітей з інвалідніс�

тю",— зазначив Олександр Попов.

Однією з першочергових потреб цих

сімей є забезпечення автотранспортом.

Тож в найближчий час це питання буде

вирішене. Зазначимо, що загалом в Ки�

єві проживає 2 463 дітей�сиріт, з яких

245 — це діти з інвалідністю, 95 з них уже

виховуються в повноцінних сім'ях

Подароване оловою КМДА Оле сандром Поповим новень е авто малечі д же сподобалось, адже тепер родини є можливість виїжджати на сімейний відпочино

Олександр ПОПОВ: 

"Інвестиційний форум виправдав
наші очікування" 

СТОР.4 

Відтепер бюветні комплекси
обслуговуватиме "Київводоканал" 
Підприємство перемо ло тендері щодо ви онання
робіт з технічно о обсл ов вання та поточно о
ремонт місь их бюветів

СТОР.2 

У столиці з`являться три нові вулиці 
Комісія з питань наймен вань та пам’ятних зна ів
КМДА прийняла рішення про присвоєння назв
новим в лицям мі рорайон "Липин а"
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У номері

Новини

Україна високо цінує допомогу
ЄБРР у забезпеченні ядерної 
безпеки
Про це с азано в повідомленні прес-сл жби пер-

шо о віце-прем'єр-міністра Валерія Хорош овсь о-
о. "Підтрим а У раїни з бо ЄБРР є послідовною.
Це дає нам натхнення для р х вперед",— під рес-
лив Хорош овсь ий під час з стрічі з президентом
ЄБРР Томасом Міровим, я а відб лася в Лондоні.
Перший віце-прем'єр під реслив, що завдя и допо-
мозі ЄБРР У раїна починає б дівництво ново о сар-
офа а над аварійним бло ом Чорнобильсь ої АЕС
вітні. "Б дівництво ново о сар офа а — лючове
питання в забезпеченні ядерної безпе и У раїни.
Після завершення б дівництва Чорнобильсь а АЕС
перетвориться в е оло ічно безпечний об'є т",—
с азав Хорош овсь ий.
Під час з стрічі перший віце-прем'єр та ож зазна-

чив, що для У раїни д же важливо відч вати під-
трим ЄБРР здійсненні лючових реформ. На а-
даємо, президент Ві тор Ян ович вважає, що парт-
нерство з бан ом в реалізації страте ічних інвести-
ційних прое тів в У раїні створює мови для розвит-

її е ономі и. ЄБРР отовий інвест вати в раїн-
сь і прое ти близь о 1 млрд доларів на рі період
з 2011 ро по 2014 рі , повідомляють У раїнсь і но-
вини

Буре вугілля будуть видобувати 
за китайські інвестиції
Міністерства енер ети и та в ільної промисло-

вості У раїни та итайсь а омпанія China Coal
Technology & Engineering Group Corp. підписали
рам ов од про співробітництво реалізації
прое т із видоб т і розроб и б ро о в ілля Кі-
рово радсь ій області. Комент ючи підписання
оди, міністр енер ети и та в ільної промислово-

сті У раїни Юрій Бой о зазначив: " Ми план ємо,
що в рез льтаті реалізації прое т річний видоб -
то б ро о в ілля на "Костянтинівсь ом " розрізі
с ладе до 2,5 млн тонн. Левова част а йо о піде на
виробництво еле тро- і теплової енер ії на новій
еле тростанції, пот жність я ої після введення в
дію всіх енер обло ів повинна с ласти 300 мВт",—
зазначив Бой о. У ода передбачає зал чення и-
тайсь их інвестицій та техноло ій відновлення
розроб и б ро о в ілля на "Костянтинівсь ом "
розрізі пор ч з містом Оле сандрія Кірово рад-
сь ій області, а та ож б дівництво пор ч із
ар'єром еле тростанції

На реконструкцію "Українського
дому" витратять майже 300 млн
гривень
Кошторисна вартість ре онстр ції Національно о

центр ділово о та льт рно о співробітництва
"У раїнсь ий дім" с ладе 290 млн 147 тис. ривень.
Про це повідомляє прес-сл жба Кабмін . Почато
ре онстр ції заплановано на 2012 рі . З ідно з
ошторисом, вартість б дівельно-монтажних робіт
с ладе 172 млн 150 тис. рн, обладнання —
48,9 млн рн, п с онала одж вальні роботи —
2 млн 320 тис. рн. Інші витрати — 66 млн 750 тис.
рн. На проведення б дівельних робіт потрібно
близь о 18 місяців. Фінанс вання робіт з ре он-
стр ції "У раїнсь о о дом " б де здійснюватися за
рах но оштів державно о бюджет

Українські реформи обговорять 
у Вашингтоні
Перший заст пни лави Адміністрації президента

У раїни Ірина А імова 4-5 вітня візьме часть ро-
боті фор м , присвяченом реалізації реформ в
У раїні. Захід, ор анізований членами У раїнсь о-
амери ансь ої ділової ради, відб деться Вашин -
тоні, повідомляє прес-сл жба президента
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Судами різних інстанцій були прийняті рішення про

повернення місту 1 971,665 га землі (152 ділянки). Щодо

решти наділів є відповідні рішення Київради. По 83,27

га (24 ділянки) міські депутати задовольнили протести

прокуратури, стосовно ще 10,255 га (19 ділянок) народ�

ні обранці прийняли рішення про скасування або відмі�

ну своїх попередніх рішень. Крім того, станом на 20 бе�

резня цього року до судів першої інстанції подано позо�

ви щодо повернення земельних ділянок загальною пло�

щею понад 94 га.

Так, у власність територіальної громади міста повер�

нуті земельні ділянки, які вибули з її власності протягом

2007�2010 років з порушенням законодавства. Це, зокре�

ма, земельна ділянка на вул. Пухівській (площею 130, 19

га); наділ між вул. Оноре де Бальзака та річкою Десенка

(площею 100, 62 га ) у Деснянському районі; по вул. Ко�

мунальній (площею 97, 43 га); по вул. Академіка Заболо�

тного (площею 92, 62 га); по вул. Червонопрапорній

(площею 86,62 га) та 21�й км Столичного шосе (площею

74, 55 га) у Голосіївському районі; по вул. Лісничій (пло�

щею 85, 81 га — Жуків острів) та по Русанівській набе�

режній (площею 0, 280 га ) в Дніпровському районі.

Повернули й значну кількість ділянок у центральних

районах міста: вул. Мечникова, 1 (0, 385 га); вул. Шов�

ковична, 39/1 (0, 223 га); вул. Панаса Мирного, 11 (0, 16

га); бульвар Дружби народів, 8 (0, 448 га); вул. Червоно�

армійська, 55 (4, 83 га) у Печерському районі; на Андрі�

ївському узвозі у Подільському районі (0, 025 га); вул.

Саратовська, 20 (6, 71 га) та вул. Прорізна, 3�5 (0, 1083

га) у Шевченківському районі.

З детальним переліком усіх земельних ділянок, повер�

нутих у власність міста, можна ознайомитись на сайті

КМДА

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Київсь а влада продовж є виправляти помил и своїх попередни ів стосовно виділен-
ня земельних наділів останні де іль а ро ів. За інформацією Головно о правління
земельних рес рсів та юридично о правління апарат КМДА, за альна площа зе-
мельних діляно , по я их прийняті рішення про повернення власність територіаль-
ної ромади Києва станом на 20 березня цьо о ро , с ладає 2065,16 а.
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Бульдозером по незаконних МАФах
Місь а влада налаштована ріш че боротися з неза онно встановле-

ними МАФами, особливо з тими, я і з’явилися місті з почат цьо о
ро без жодних на це дозволів. Власни и дея их демонтованих іо-
с ів, незважаючи на заборон встановлення МАФів, зводять їх ночами.
З цією пра ти ою столична влада б де ардинально боротися, а саме:
знищ вати неза онні іос и фізично, ви ористов ючи б льдозери. “Я
обіцяв раніше, що вітні ми розпочинаємо реалізов вати політи ,
направлен на наведення поряд в цій сфері. І б демо це робити до-
сить жорст о. Демонтовані МАФи б д ть перетворені на металобр хт
і відправлені на звалище. Ми пройшли період до овірних, мирних від-
носин, адже ми врах вали пропозиції тих, хто представляє цей бізнес,
але в місцях, де не повинні стояти та і об’є ти, напри лад, виходи з
метрополітен , однозначно ці іос и б д ть демонтовані, прибрані і ні-
оли більше там не з’являться. А я що з’являться — б д ть відправле-
ні на металобр хт”,— зазначив в ефірі теле анал “Київ” олова КМДА
Оле сандр Попов. Та , близь о 50 МАФів б д ть знесені б льдозером
вже сьо одні. Серед них іос и, де здійснювалася тор івля ал о оль-
ними напоями поблиз навчальних за ладів

Загальний рівень сплати киянами за житлово�
комунальні послуги у березні становить 97,63%
А відсото поточної сплати дорівнює 90,65%. Серед меш анців б -

дин ів ом нальної форми власності рівень сплати ся н в 98,17%. За
словами дире тора КП “Головний інформаційно-обчислювальний
центр” Станіслава Капл нен а, березні цьо о ро спостері ається
зростання рівня сплати за спожиті ЖКП. Крім то о, чотирьох районах
міста рівень сплати перевищив 100%. Най ращий по азни Дар-
ниць ом районі — 100,97%, Печерсь ом — 100,96%, Шевчен ів-
сь ом — 100,9% та Голосіївсь ом — 100,51%. Найнижчий рівень
сплати залишається Деснянсь ом районі, де поточна сплата стано-
вить 87,47% з врах ванням по ашеної забор ованості — 93,34%. Слід
зазначити, що впродовж березня иянам перераховано 2,9 млн рн за
посл и, я і надані не повном обсязі або не б ли надані вза алі

Цифра дня

Call�центр 15�51

21 700 000
пасажирів перевезено Південно�Західною залізницею у січні�лютому
2012 року (з урахуванням перевезень пасажирів міською електрич�
кою), що на 6,7% більше, ніж торік. 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві
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Міська влада продовжує
активно створювати нові сквери
Після звернень киян до КМДА зелені зони облаштують  
у Святошинському та Оболонському районах

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Київсь а влада продовж є
створювати столиці нові
пар и та с вери. Це є од-
ним із основних завдань
прописаних Cтрате ії
розвит Києва до 2025
ро , про що неодноразо-
во на олош вав олова
КМДА Оле сандр Попов.
Тож незабаром на розі в -
лиць Вели ої О р жної та
Зодчих, нав оло озера
“Віра” Святошинсь ом
районі та по в л. Приріч-
ній, 3 в Оболонсь ом
районі створять та облаш-
т ють нові с вери.

Зробити Київ найзеленішою сто�

лицею Європи — одне із завдань

міської влади. Для цього у місті

збільшують кількість зелених зон,

створюють парки та сквери. Так за

підтримки членів постійної комісії

Київради з питань екологічної полі�

тики у Святошинському та Оболон�

ському районах столиці створять та

облаштують сквери.

Територія навколо озера “Віра”,

що в Святошинському районі, бага�

то років знаходиться в не�

задовільному стані. До Call�центру

КМДА часто звертаються місцеві

мешканці з пропозицією навести

там порядок, а прилеглій території

надати статус скверу. "Тож ми одно�

голосно підтримали таке прохан�

ня”,— зазначив Олег Петькун, депу�

тат Київради, член комісії з питань

екологічної політики.

Інша ділянка, якій депутати надали

статус скверу, знаходиться на вул.

Прирічна, 3. “Тут уже кілька років ве�

дуться суперечки між мешканцями та

інвестором, який планує побудувати

будинок. В разі його зведення почне�

ться руйнування сусіднього будинку

на вул. Прирічна, 5. Тому потрібно

підтримати людей й запевнити їх, що

на цій ділянці буде довгоочікуваний

сквер, а не будівництво”,— каже Ві�

талій Лаврененко, депутат Київради.

Голова постійної комісії з питань

екологічної політики Денис Москаль

наголошує, що надаючи певній тери�

торії статус скверу, столична влада за�

хищає її від незаконних посягань,

адже досить часто підприємці нама�

гаються забудовувати зелені зони, які

не мають відповідного юридичного

статусу.

“Екологічна комісія значну увагу

приділяє створенню нових скверів. За

півроку на пленарних засіданнях Ки�

ївради прийнято рішення про ство�

рення п’яти нових скверів та підви�

щено природоохоронний статус пар�

ку “Юність”. Крім того, наша комісія

погодила ще 10 проектів рішень про

створення скверів у різних районах

столиці. Найближчим часом ці пи�

тання розглядатимуться у сесійній за�

лі”,— розповів “Хрещатику” Денис

Москаль

Будинок на Рогозівській 
отримав друге життя
Мешканці постраждалої від вибуху газу чотирьохповерхівки 
повернуться до своїх домівок у п’ятницю
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Понад рі том б дівлі,
що на в л. Ро озівсь а, 1
Дніпровсь ом районі,

через виті аз стався ви-
б х. Внаслідо аварії по-
страждали 24 вартири.
Меш анці 16-ти б ли від-
селені. Місь а влада пішла
наз стріч людям і за ош-
ти міста відремонт вала
б дівлю. Вже п’ятницю
ияни змож ть поверн ти-
ся до своїх оновлених до-
міво .

Напередодні з інспекцією на вул.

Рогозівську, 1 приїхав перший за�

ступник голови КМДА Олександр

Мазурчак. Він відвідав кожну відре�

монтовану квартиру. Загалом, капі�

тального ремонту зазнали 16 по�

мешкань та ще вісім — часткового.

Окрім того, було відновлено фасад

будинку у тому місці, де стався ви�

бух, зведені зруйновані внутрішні

стіни, по�новому забетоноване пе�

рекриття. На відновлювальні роботи

було виділено 3,6 млн грн з міського

бюджету.

Після огляду будинку Олександр

Мазурчак залишився задоволений

якістю виконаних робіт. “Хочу ска�

зати, що у квартирах старанно

зроблене кахельне облицювання,

розумно використані будівельні

матеріали”,— зазначив “Хрещати�

ку” перший заступник голови

КМДА.

Проте навіть без покращених ма�

теріалів квартири виглядають як

нові. Замінено сантехніку, ламінат,

шпалери, батареї, ванни та унітази,

люстри та встановлені нові пласти�

кові вікна. Наразі залишається

під’єднати нові газові плити, вклю�

чити газ і водопостачання у квар�

тирах та прибрати будівельне сміт�

тя. До п’ятниці з цим обсягом ро�

боти ремонтні бригади повинні

впоратися.

“Зараз тривають опоряджувальні

роботи — миття, чистка, під’єднан�

ня комунікацій. Плануємо, що до

п’ятниці всі відселені люди підпи�

шуть акти прийому квартир у своє

користування та почнуть заселяти�

ся. Якщо будуть виявлені дрібні не�

доопрацювання, мешканці зазна�

чать їх — і вони будуть максимально

швидко усунені”,— підкреслив

Олександр Мазурчак.

Під час інспектування будинку вда�

лося поспілкуватися з мешканкою

однієї з квартир, де зроблений ремонт.

“По�перше, я не очікувала, що так

швидко завершаться роботи. А по�

друге, все виконано дуже якісно. Пра�

цювали кваліфіковані майстри. Заува�

жень суттєвих немає. У моїй квартирі

потрібно лише відрегулювати вікна та

вмонтувати нову люстру, якої не ви�

стачило. А загалом, у квартирі все

зроблено дуже добре”,— розповіла

“Хрещатику” Любов Смородінова

Відтепер бюветні комплекси обслуговуватиме
“Київводоканал”
ПАТ АК “Київводо анал” перемо ло тендері щодо ви онання робіт

з технічно о обсл ов вання та поточно о ремонт бюветів столиці.
Та , після підписання до овор “Київводо анал” надаватиме посл и з
монтаж , технічно о обсл ов вання і ремонт насосів та омпресорів
( рім водоочисно о обладнання) бюветних омпле сів. За важимо, що
від риті тор и, о олошені спеціалізованим водо осподарсь им ом -
нальним підприємством “Київводфонд”, відб лися 20 березня. Відпо-
відним листом від 31 січня 2012 ро СВКП “Київводфонд” повідомило,
що приймає на себе зобов’язання щодо здійснення оплати робіт з тех-
нічно о обсл ов вання та поточно о ремонт бюветних омпле сів по-
чинаючи з січня 2012 ро . Ще раніше (з 2010 до інця 2011 ро ) ба-
лансо трим вачем бюветних омпле сів Києва вист пало КП “Київ о-
м нсервіс”. Кінцевим терміном ладання до овор між СВКП “Київ-
водфонд” та ПАТ “АК “Київводо анал” про за півлю-надання посл и
з технічно о обсл ов вання бюветів визначено 21 вітня 2012 ро

У Києві розпочався другий етап обговорення
проекту “Столичний стандарт освіти”

Про це повідомила начальни ГУ освіти і на и КМДА Віра Горюно-
ва. “Прое т “Столичний стандарт освіти” пройшов попередній етап
об оворення в ш олах та дитячих сад ах столиці. До об оворення б -
ли зал чені педа о и і співробітни и освітніх станов, представни и
бать івсь их омітетів, члени ш ільно о самовряд вання”,— зазначила
Віра Горюнова. За її словами, зазначений прое т отримав позитивні
від и я серед педа о ів-пра ти ів, та і серед е спертів. За рез ль-
татами попередньо о об оворення до мент б в доопрацьований з
рах ванням запропонованих доповнень иян

У столиці з’являться три нові вулиці
У Подільсь ом районі столиці з’являться три нові в лиці. Комісія з

питань наймен вань та пам’ятних зна ів КМДА прийняла рішення про
присвоєння назв новим в лицям мі рорайон “Липин а”: в л. Сер ія
Данчен а, в л. Івана Кавалерідзе, в л. Геор ія Нарб та. Про це пові-
домив член омісії з питань наймен вань та пам’ятних зна ів, олова
постійної омісії Київради з питань льт ри та т ризм Оле сандр
Бри инець.
“Я радий, що в столиці б де більше в лиць, пов’язаних з історією та
льт рою Києва. Всі три особистості, іменами я их б д ть названі в -

лиці, засл ов ють на це. На жаль, нові в лиці не та і вели і, я хоті-
лося б для вічнення імен та их поважних і важливих для Києва лю-
дей”,— на олосив Оле сандр Бри инець

На розі вулиць Великої Окружної та Зодчих, 
навколо озера “Віра” у Святошинському районі 
та по вул. Прирічній, 3 в Оболонському районі 

створять та облаштують нові сквери

Зробити Київ найзеленішою столицею Європи – одне із оловних завдань иївсь ої влади
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"Плануємо, що до п`ятниці всі відселені люди
підпишуть акти прийому квартир у своє користування

та почнуть заселятися. Якщо будуть виявлені дрібні
недоопрацювання, мешканці зазначать їх — і вони

будуть максимально швидко усунені"

На відновлювальні роботи б ло виділено 3,6 млн рн з місь о о бюджет
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Рішення Київради

Ділові новини
Приватні перекази в Україну 
досягли $ 7 мільярдів
В Нацбан повідомили про збільшен-

ня обся приватних рошових перерах -
вань з-за ордон в У раїн в 2011 році
на 19,7 %, до $ 7,02 млрд. “Ця с ма
пра тично е вівалентна розмір оштів,
що надійшли в У раїн ви ляді прямих
іноземних інвестицій — 7,2 млрд”, — за-
значено в повідомленні. Ре лятор он-
стат вав, що перерахована фізичними
особами в У раїн с ма виявилася най-
більшою за останніх п’ять ро ів, але її
част а ВВП все ще невели а — 4,3 %.
Основна с ма пере азів — $ 3,25
млрд — пройшла через ореспондент-
сь і рах н и бан ів. Др им за пріоритет-
ністю аналом стали міжнародні системи
пере аз рошей — $ 2,8 млрд (зростан-
ня на 31,9 %). При цьом обся оштів,
перевезених неофіційно, та ож збіль-

шився — з $ 777 млн до $ 963 млн (+23,9
%). З ідно зі статисти ою НБУ, оловним
постачальни ом оштів в У раїн зали-
шаються астарбайтери, що офіційно
працюють за ордоном менше ро ,— $
4,02 млрд, в той час я “постійні” тр до-
ві мі ранти перерах вали $ 1,89 млрд

Держава зацікавлена у співпраці 
з Лондонською фондовою біржою

У раїна заці авлена зростанні при-
с тності раїнсь их омпаній на Лон-
донсь ій фондовій біржі. Про це заявив
перший віце-прем’єр-міністр У раїни Ва-
лерій Хорош овсь ий під час рочистої
церемонії від риття тор ів Лондонсь ої
фондової біржі, передає прес-сл жба
висо опосадовця. Вист паючи з віталь-
ним словом, Хорош овсь ий під реслив
здійснення У раїною реформ, зо рема

системі оподат вання, с дочинства,
енер озбереження та ре ляторної полі-
ти и. На йо о д м , раїнсь ий ряд
ви ористов є системний підхід до вирі-
шення завдань, я і стоять перед держа-
вою. Він та ож висловив д м , що за-
безпечення верховенства права б ло та
залишається одним із пріоритетних зав-
дань для раїнсь ої влади. На адаємо, 2
вітня в Лондоні розпочалась Ukrainian
Business Week 2012

Сільгоспвиробникам спростили
умови продажу зерна

Для то о, щоб продати сіль осппро-
д цію до А рарно о фонд , виробни и
мож ть с ористатися “Єдиним ві ном”
для подачі до ментів. Цьо оріч відом-
ство спростило процед р подачі до -
ментів, і тепер замість 20 необхідно

подати лише 8 з них. Про це повідомив
заст пни ендире тора А рарно о
фонд І ор Я бович. “Щоб ни н ти
бі анини та бюро ратично о збирання
до ментів, ми вирішили створити
“Єдине ві но”. А рарій на нашом сай-
ті ознайомлюється з перелі ом до -
ментів, я і він повинен здати. Після їх
подачі ми обробляємо ці до менти на
відповідність. Після цьо о передаємо їх
на а рарн бірж і після то о, я тор и
відб д ться, ми відп с аємо а рарія
же з підписаним форвардним он-
тра том”, — повідомив І ор Я бо-
вич

Урожай винограду скоротиться 
на 6 %

Пош одження сильними морозами
частини вино радни ів і ба аторічних

насаджень в У раїні призведе до с оро-
чення врожаю вино рад на 6 %, плодо-
во-я ідної прод ції — майже на 8%.
Про це заявив начальни відділ депар-
тамент землеробства Міна рополіти и
і продовольства Ві тор Костен о. “Ми
план ємо отримати 1,75 млн тонн пло-
дово-я ідних та близь о 490 тис тонн
вино рад ”, — с азав він. За словами
пана Костен а, найбільш постраждали
від аномально низь ої температ ри
перси и, абри оси та столовий вино-
рад. З ідно з проведеним міністер-
ством аналізом стан ба аторічних на-
саджень і вино радни ів, в дея их ре іо-
нах пош одження плодових бр ньо аб-
ри осів і перси ів дося ає 100 %. Пан
Костен о не ви лючив, що зв’яз зі
с ороченням рожаю вино рад , перси-
ів і абри осів У раїна б де зм шена
збільшити їх імпорт на 30–50 %

Рішення Київради від 15.03.2012 № 321/7658 “Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю “Пролог�93” земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування офісних приміщень на вул. Ігорівській, 11 (літ “Б”, “Ж”) у
Подільському районі м. Києва”.

Київрада затвердила проект землеустрою щодо відведення ТОВ “Пролог�

93” в довгострокову оренду на 15 років земельної ділянки на вул. Ігорів�

ській, 11 у Подільському районі столиці. ТОВ “Пролог�93” має намір на ді�

лянці площею 0,07 га експлуатувати та обслуговувати офісні приміщення.

Відповідно до рішення Київради, ТОВ “Пролог�93” зобов’язане виконува�

ти обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96�ої Земельного

кодексу України, а також забезпечити вільний доступ для прокладання но�

вих, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що зна�

ходяться в межах земельної ділянки. Землекористувача також попередже�

но, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за собою

припинення права користування ділянкою. Контроль за виконанням цього

рішення покладено на постійну комісію Київради з питань земельних від�

носин, містобудування та архітектури

Розпорядження КМДА від 22.03.2012 № 454 “Про затвердження заходів з
озеленення зеленої зони м. Києва, запланованих районними в місті Києві дер�
жавними адміністраціями на 2012 рік”.

Столиця продовжує вдосконалювати об’єкти благоустрою, з приводу цього

підготовлено план заходів з оновлення зеленої зони Києва. Мається на увазі

здійснення озеленення, реконструкції, капітального ремонту парків, скверів та

вуличних насаджень. Відповідне розпорядження відписав голова КМДА Олек�

сандр Попов. На створення та відтворення зелених насаджень цього року в бю�

джеті столиці передбачено 24 млн грн, зокрема для Голосіївського району — 2

млн грн; Дарницького — 3,99 млн грн; Деснянського — 1,8 млн грн; Дніпров�

ського — 1,7 млн грн; Оболонського — 1,9 млн грн; Печерського — 1,9 млн грн;

Подільського — 1,3 млн грн; Святошинського — 1,4 млн грн; Солом’янсько�

го — 1,3 млн грн; Шевченківського — 6,4 млн грн. За ці кошти РДА мають за�

купити саджанці дерев та кущів, насіння газонних трав, насіння квіткових

культур, цибулини квіткових рослин для озеленення та створення експозицій

весняних виставок квітів. Також передбачено закупівлю ампельних квітів для

вертикального квіткового оформлення в’їздів у місто та основних магістралей,

капітальний ремонт зелених насаджень на Хрещатику, площі Перемоги, вул.

Артема тощо. Контроль за виконанням цього розпорядження покладено на за�

ступників голови КМДА згідно з розподілом обов’язків

Розпорядження КМДА

Ефективні мережі
Іноземці зацікавилися 
запровадженням в Україні 
новітніх технологій 
електропостачання
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Компанія GE Energy отова надавати ряд У раїни он-
с льтаційн допомо з привод запровадження “ро-
з мних мереж”. Йдеться про масштабний прое т вдос-
оналення вже існ ючої системи постачання еле тро-
енер ії на основі новітніх техноло ій. Ідея потреб є
мільярдних інвестицій та широ их часових рамо —
30–40 ро ів.

Нагальною потребою для майбутнього економічного розвитку України,

так само, як і для інших країн, є чисте, безпечне, а головне — економічно

ефективне постачання електроенергії. В розвинутих країнах Америки та

Європи активно реалізуються системи так званих “розумних мереж”. У

впровадженні таких технологій в Україні зацікавлена компанія GE Energy.

Про це заявив директор департаменту “розумних мереж” у Центральній та

Східній Європі компанії GE Energy Пітер Княжко.

“Запровадження в Україні цієї програми є невідворотним, його не уник�

нути. Можна провести паралель з Інтернетом. Це все одно, що питати, чи

зможемо ми поширити в Україні цю інформаційну мережу. А от як запрова�

дити згадану програму — це вже велике питання. Кожна держава, звичайно,

починає з різних рівнів. Ми бачимо можливості створення в Україні “розум�

ної мережі”, більше того — ми зацікавлені в цьому”,— сказав Пітер Княжко.

Зазначимо, що під поняттям “розумна мережа” мається на увазі модерні�

зація системи електропостачання, метою якої є моніторинг, захист, автома�

тична оптимізація усіх підключених елементів: починаючи від центрального

генератора розподілу і закінчуючи мережею високої напруги, промисловими

споживачами, кінцевими споживачами та побутовими електроприладами.

Ключовими перевагами “розумної мережі” експерти називають надійність

та якість електропостачання, енергоефективність, підвищений рівень енерго�

збереження та фінансової активності. Разом з тим експерти зазначають, що на

базі вітчизняної енергетичної інфраструктури буде складно запроваджувати

новітні технології. “Потрібно модернізувати вже існуючі мережі: підстанції,

кабелі тощо. А вже на цій основі реалізовувати складніші проекти”,— комен�

тує Пітер Княжко. Він також зазначив, що компанія GE Energy готова надава�

ти уряду України консультаційну допомогу з приводу запровадження “розум�

них мереж”.

За приблизними підрахунками фахівців, “розумна мережа” обійдеться Укра�

їні недешево — це мільярдні інвестиції, які все ж мають окупитися в майбут�

ньому. Крім того, директор Європейсько�українського енергетичного агент�

ства Олена Рибак зазначає, що реалізація проекту — справа стратегічна. “Це

дуже довгострокові перспективи. Якщо ми скажемо сьогодні, що це перспек�

тиви п’ятидесятиліття, і взагалі нічого не почнемо, то не зможемо ніколи до

цього прийти. Згадаймо, раніше перспективи отримання відновлюваної енер�

гетики взагалі ніхто не сприймав, а зараз ми вже маємо результати”, — резюму�

вала Олена Рибак

Новини компаній
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 4 квітня 2012 року

Михайло ГОЛИЦЯ:  

"Розумні" будинки — 
це наше майбутнє"
“Хрещати ” продовж є
р бри “Зроблено в Ки-
єві”, де ознайомлює чита-
чів з діяльністю столичних
підприємств, я і мож ть
претенд вати на звання
“Столичний стандарт я ос-
ті”. Цьо о раз центрі
ва и АТ ХК “Київмісь -
б д”, омпанія, я а вже 57
ро ів забезпеч є иян
я існим житлом. Про сьо-
одення підприємства, йо-
о здоб т и та плани щодо
подальшо о розвит ми
поспіл вались з оловою
правління АТ ХК “Київ-
місь б д” Михайлом Голи-
цею.

Здобутки 
минулого року

— Михайле Миколайовичу, яким
був 2011 рік для АТ ХК “Київміськ�
буд”?

— Минулий рік за багатьма пара�

метрами став визначальним в істо�

рії “Київміськбуду”. Адже ми —

компанія з 57�річним досвідом ро�

боти в будівництві, яка стояла у ви�

токів формування та практичної

реалізації нових принципів фінан�

сування будівництва житла в Укра�

їні. “Київміськбуд” став першою

будівельною організацією, яка роз�

почала залучати власні кошти гро�

мадян в будівництво житла. В той

же час, в період 2008–2010 років

компанія відчувала значні склад�

нощі через процеси, які відбували�

ся навколо неї і були пов’язані із

боротьбою за пакет акцій компанії,

що належав київській міській гро�

маді, та, відповідно, встановлення

управлінського впливу на діяль�

ність підприємства. Врешті, ком�

панія залишилася у власності гро�

мади Києва, і це, безперечно, ви�

датна подія в житті організації. То�

му найвагоміший підсумок роботи

будівельно�інвестиційного ком�

плексу “Київміськбуд” у 2011 ро�

ці — це відродження і налагоджен�

ня на оновлених та удосконалених

принципах співпраці корпоратив�

них зв’язків між підприємствами та

організаціями, що входять до скла�

ду АТ ХК “Київміськбуд”, пошук

нових партнерів для реалізації про�

ектів та програм посткризового пе�

ріоду функціонування будівельної

галузі та ринку нерухомості.

— Все сказане вище — узагальне�
на оцінка діяльності організації. Які
якісні показники ви можете навес�
ти?

— Що стосується конкретних по�

казників роботи компанії у 2011ро�

ці, то АТ ХК “Київміськбуд” впро�

довж цього року завершено весь

комплекс робіт у встановлений тер�

мін по НСК “Олімпійський”, збу�

довано та введено в експлуатацію

13 житлових будинків в Києві за�

гальною площею 213 361 кв. м, що

складає 104 % фактичного введення

в експлуатацію житла у минулому

році та 4 житлових будинки в регіо�

нах України загальною площею

46 568 кв. м. Також введено в екс�

плуатацію 4 дитячих дошкільних

заклади на житловому масиві По�

зняки, 2 мкрн, ж. м. Осокорки�Пів�

нічні, 6 мкрн, на вул. Осінній, 33,

на вул. Народного Ополчення, 9 та

Центр інфекційних хвороб Олек�

сандрівської клінічної лікарні на

вул. Шовковичній, 39/1 у Печер�

ському районі міста.

Доступне житло

— З минулого року компанія бере
активну участь в програмі будівниц�
тва доступного житла. Які результа�
ти роботи?

— Справді, торік “Київміськ�

буд” активно долучився до реаліза�

ції в Україні державної програми

“Доступне житло”. Компанія без�

посередньо брала участь у форму�

ванні принципів та критеріїв запо�

чаткування цієї програми на дер�

жавному рівні, а на прикладі будів�

ництва у Полтаві восени 2008 року

презентувала керівництву держави

дім, збудований за ознаками про�

грамних положень, необхідних для

реалізації будівництва доступного

житла в державі. У 2009 році осно�

ви проекту державної програми бу�

дівництва доступного житла також

презентувалися широкому загалу

на об’єкті “Київміськбуду”. Це бу�

ло в квітні 2009 року за участю

Президента України на будівниц�

тві житлового будинку на масиві

Осокорки у столиці.

В минулому році за державною

та місцевою (київською) програ�

мою будівництва доступного жит�

ла “Київміськбуд” збудував 355

квартир. З них 118 збудовано в

рамках програми 70х30, де сприян�

ня громадянам здійснила міська

влада, виділивши кошти з місцево�

го бюджету. У рамках державної

програми будівництва доступного

житла “Київміськбуд” збудував в

Києві 191 квартиру. Ще 46 квартир

збудовано в рамках реалізації про�

грами в регіонах України, зокрема

в Полтаві, Житомирі та Севасто�

полі.

Компанія, безумовно, готова до

участі в програмі будівництва до�

ступного житла і в наступні роки.

Така готовність базується на кон�

цептуальних принципах стратегії

розвитку, соціальних пріоритетах

діяльності на ринку нерухомості та

будівництва, прагненням всіма до�

ступними компанії ресурсами та

можливостями сприяти розв’язан�

ню “квартирного питання” грома�

дян України.

Пріоритет квартирам 
економ.класу

— На вашу думку, квартири якого
класу зараз найбільш популярні се�
ред громадян?

— Українські сім’ї в своїй пере�

важній більшості не настільки за�

можні, щоб обирати помешкання

для життя за принципами попу�

лярності. Люди мріють про квар�

тиру, яка їм “по кишені”, яку вони

здатні придбати, і яку потім змо�

жуть утримувати. Рівень доходів

населення диктує смаки та уподо�

бання. Тому зрозуміло, що сього�

дні найбільшим попитом корис�

туються невеликі за площею одно�

та двокімнатні квартири в сучас�

них комфортних будинках, як ін�

дустріальних (переважно), так і ін�

дивідуальних архітектурно�плану�

вальних рішень. Збільшити обсяги

будівництва таких будинків — на�

ше першочергове завдання. На

жаль, не все залежить від будівель�

ників. Бракує нових ділянок під

будівництво, дуже часто ситуатив�

не розміщення ділянки не дозво�

ляє розташувати на ній будинок

ринково�оптимальних плануваль�

них рішень.

Перспектива 
за енергозбереженням

— Зараз досить багато говорять
про необхідність побудови енерго�
ефективних будинків. Чи користує�
ться компанія такими принципами
при зведенні своїх будівель?

— Одразу зазначу, що програма

енергоефективності споруд діє в

Україні з кінця 90�х років минуло�

го століття, і наші підприємства

(зокрема домобудівельні комбіна�

ти “Київміськбуду”) були перши�

ми, чиї огороджувальні конструк�

ції будинків почали повною мірою

відповідати новим державним ви�

могам щодо енергозбереження.

Для цього на домобудівельних

комбінатах була проведена рекон�

струкція виробничих потужностей

під проведене принципове пере�

проектування конструкцій та ви�

робів. Водночас, незважаючи на

те, що всі огороджувальні конс�

трукції відповідають вимогам

енергозбереження та енергоефек�

тивності, в проекті рішення будин�

ків та споруд “Київміськбуд” обо�

в’язково закладає зовнішнє утеп�

лення фасадів. Не в останню чергу

це робиться для підвищення кон�

курентної спроможності новобу�

дови.

В будинках “Київміськбуду” всі

квартири обладнані приладами об�

ліку використання електроенергії,

гарячої та холодної води. В кожно�

му під’їзді житлового будинку є і

лічильник споживання теплової

енергії. Але, говорячи про ефек�

тивне використання енергії, необ�

хідно розуміти, що прийшов час

для впровадження якісно інших

технологій споживання. Ви ж не

будете заперечувати, якщо я скажу,

що наявність в квартирі пилососу

зовсім не гарантує того, що в по�

мешканні завжди буде чисто. Тому

нові будинки необхідно обладнати

не стільки приладами обліку,

скільки приладами запобігання

нераціональному використанню

енергії. Йдеться про обладнання

квартир датчиками руху, інженер�

них систем автоматичної підтрим�

ки оптимальної температури тощо.

Тобто про будівництво “розумних”

будинків, в яких обладнання та

прилади, якими оснащені кварти�

ри, самі працюють на енергозбере�

ження, навіть при умові, що госпо�

дар помешкання не дуже дбає про

це. Обладнати споруду за такими

принципами — справа досить до�

рога, але я впевнений: “розумні”

будинки — це наше майбутнє.

“Київміськбуд” планує у най�

ближчій перспективі провести від�

повідні дослідження і з викорис�

танням отриманої інформації по�

ступово, але постійно оновлювати

та осучаснювати проектні рішен�

ня. До речі, перший такий “розум�

ний” будинок “Київміськбуд” вже

завершив

Підготувала 
Олександра ГУНІНА,

“Хрещатик”

"В минулому році за державною 
та місцевою (київською) програмою 

будівництва доступного житла 
"Київміськбуд" збудував 355 квартир. 

З них 118 збудовано в рамках програми 70х30, 
де сприяння громадянам здійснила міська влада, 

виділивши кошти з місцевого бюджету"
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У про рамі "Столи-
ця" на теле аналі
"Київ" олова КМДА
Оле сандр Попов
відповів на запитан-
ня иян. Очільни
міста розповів про
рез льтати першо о
Київсь о о інвести-
ційно о фор м ,
джерела фінанс ван-
ня Дня міста, он -
ренцію сфері жит-
лово- ом нально о
осподарства та б -
дівництво масштаб-
них транспортних
розв'язо .

150 тисяч нових 
робочих місць

— Минулого тижня у сто�
лиці проходив перший київ�
ський інвестиційний форум,
на якому КМДА презентува�
ла проекти, які сприятимуть
розбудові сучасної інфра�
структури столиці та відпові�
дають стратегії розвитку Ки�
єва до 2025 року. Наскільки
цей форум справдив ваші
особисті очікування, і як ви
оцінюєте меморандуми про
наміри реалізувати інвести�
ційні проекти, які було підпи�
сано?

— Якщо оцінювати ре�

зультати форуму за 12�баль�

ною шкалою, їм можна по�

ставити "12": інвестиційний

форум виправдав наші очі�

кування. Реалізація проек�

тів дасть змогу створити у

місті приблизно 150 тисяч

нових робочих місць з сер�

йозною заробітною платою

на рівні сучасних стандар�

тів. Місцевий бюджет отри�

має мільярди прибутків, а

це — можливість для влади

збільшувати соціальні ви�

плати, підтримувати бю�

джетну сферу, організувати

перспективу для учнів і сту�

дентів мати дуже цікаву ро�

боту.

Треба також розуміти, що

отриману заробітну плату, а

це приблизно 4,5 млрд грн

на рік додатково до фонду

оплати праці, люди будуть

витрачати у київських мага�

зинах, що покращить сере�

довище для малого бізнесу.

Загалом, це — прорив у еко�

номіці. До форуму ми готу�

валися більше року, і це була

напружена, щодобова про�

фесіональна підготовка. До

речі, підписання всіх угод

іще не завершено, тривають

консультації. Я думаю, що

ми якщо не щомісяця, то

щокварталу будемо підпи�

сувати нові угоди про спів�

працю з інвесторами. Я вва�

жаю, що для Києва це — но�

вий етап в економічному

розвитку.

— Якщо взяти базові про�
екти: Kyiv City, BIONIC
HILL, метро, перехоплюючі
паркінги — що найбільше ці�
кавило інвесторів?

— Інтерес був до кожної

теми і до кожного проекту,

але найбільше цікавилися

абсолютно новою темою,

про яку ми ще рік тому на�

віть не мріяли — інновацій�

ний парк, на зразок Скол�

ково в Росії або "Силіконо�

вої долини" в США. Це —

рівень найсучасніших тех�

нологічних, наукових та ін�

ших підходів. В інновацій�

ному парку (йдеться про

проект BIONIC HILL.—

Авт.) навіть буде філіал од�

ного з найбільш сучасних

університетів. Все це ро�

биться для нашої молоді,

для перспективи, для май�

бутнього Києва. Я неодно�

разово говорив, що Київ

може мати успіх в економіч�

ному розвитку, тільки якщо

він буде розвиватись на ін�

новаційній основі.

— Як часто, на вашу дум�
ку, слід проводити такі фору�
ми: щороку чи достатньо
провести один такий форум,

а потім в робочому порядку
інвестори зможуть поцікави�
тися щодо участі в тих чи ін�
ших проектах?

— Раніше Київ не прово�

див такі форуми тому, що,

на жаль, не був до цього го�

товий. Сьогодні, попрацю�

вавши на найвищому рівні,

безумовно, ми хочемо зро�

бити проведення таких фо�

румів традицією для міста.

До речі, співпраця і обмін

думками з учасниками фо�

руму підтверджують, що йо�

го можна організовувати

щорічно.

Масова заміна ліфтів

— Ви плануєте залучити до
облаштування прибудинко�
вих територій, скверів, бла�
гоустрою зелених зон та ін�
ших соціальних об'єктів ме�
ценатів. Чи будете відроджу�
вати традиції меценатства у
інших сферах?

— Цього року планується

реалізувати проект "Малої

опери", яка потребує ре�

конструкції. Це буде зроб�

лено виключно за гроші ме�

ценатів. Виділення Музею

історії міста Києва нового

приміщення — факт меце�

натства, який практично

відбувся, його профінансо�

вано на 80 млн грн. Най�

ближчим часом (у цьому та

наступному роках) планує�

ться будівництво кількох

музеїв найсучаснішого сві�

тового стандарту загальною

вартістю понад 1 млрд грн.

Це все — спонсорські, ме�

ценатські проекти, і їх дуже

багато.

— "ЖКГ має швидше пе�
реходити на нові форми гос�
подарювання",— так виріши�
ли минулого тижня на засі�
данні Комітету з економічних
реформ. Якщо ЖЕКи будуть
змагатися з приватними ком�
паніями, чи можна говорити
про "початок кінця" для пер�
ших, адже їм доведеться ра�
дикально переглянути став�
лення до своєї роботи?

— Безумовно, для нас —

не самоціль, щоб ЖЕКи пе�

рестали існувати. Ідея у то�

му, щоб мешканці самі мог�

ли вибрати, хто буде надава�

ти їм ці послуги в умовах

конкуренції. Якщо компа�

нія надає послуги високої

якості і доступні за ціною —

немає різниці, комунальне

це підприємство чи приват�

не. Хто працює ефективні�

ше — у того є перспективи, і

тоді механізм конкуренції

спрацьовує на користь ки�

ян, ми будемо це стимулю�

вати.

— На засіданні Комітету з
економічних реформ були
озвучені перспективи ліфто�
вого господарства столиці.
Що входить до планів влади
у цій сфері найближчим ча�
сом?

— В минулому році ми

розпочали реалізацію такої

програми, адже дуже велика

частина ліфтового госпо�

дарства міста вичерпала

свій ресурс. В 2011 було за�

мінено, реконструйовано

або зроблено капітальний

ремонт приблизно 250 ліф�

тів, і на цей рік плануємо

300, а за сприятливих

умов — до 400 одиниць. Це

питання також є на порядку

денному як одне з першо�

чергових. У травні почнемо

реалізацію масштабної про�

грами по заміні і капіталь�

ному ремонту ліфтів. Ми за�

раз шукаємо варіант, який

дозволить нам профінансу�

вати цю програму.

Час збирати каміння

— Кожен киянин зможе
безпосередньо долучитися до
розбудови столиці. В Україн�
ському домі відбулися уста�
новчі збори Громадянського
форуму Києва — неформаль�
ного представницького орга�
ну, до якого увійшли науков�
ці, відомі музиканти та
спортсмени. Які ідеї після
цього форуму ви для себе ви�
несли, реалізація котрих є
обов'язковою?

— Ініціаторами форуму

виступили дуже відомі, і не

тільки в Києві, люди. І я ду�

маю, що можна було б ви�

значити таку тезу, що

"прийшов час збирати ка�

міння", і ця теза відповідає

духу цього форуму. Вони

хотіли б брати участь в роз�

робці певних програм місь�

кого розвитку, вирішенні

проблем, пов'язаних з за�

хистом нашої історичної

спадщини, розвитком

культури і спорту. У пред�

ставників форуму буде

можливість запропонувати

владі нові ідеї, а також

можливість спитати з неї

щодо її роботи, вказати на

можливі помилки. Для

останньої — це дуже пози�

тивна річ, оскільки влада

повинна звітувати перед

громадою, і такий форум —

форма звітності і співпраці.

Гадаю, настав час, коли по�

зитивні проекти розвитку

повинні об'єднувати грома�

дян незалежно від фаху. Всі

пропозиції на форумі були

практичними, і я доручив

розпочати їх реалізацію

після певного обговорення

і консультацій.

— Кілька років тому у Ки�
єві почалися розмови про
можливість введення зональ�
ної системи оплати проїзду в
метрополітені, яка діє зокре�
ма в Парижі і Лондоні. Чи
можливо, що у недалекому
майбутньому така система
буде працювати у столиці?
(Запитання з мережі
Facebook)

— Дійсно, така практика

в світі існує, але сьогодні в

Києві ми не готові її вводи�

ти. Це пов'язано як з питан�

нями соціального захисту,

так і з технічними момента�

ми, хоча вони не є глобаль�

ною проблемою. Думаю, що

сьогодні час для цього ще не

настав, хоча не можу сказа�

ти, що це питання не може

стати актуальним через

кілька років.

— Прогулятися оновленим
Андріївським узвозом можна
буде вже 25 травня. Щоб
встигнути до запланованої да�
ти, будівельники працювати�
муть у дві зміни, без вихідних.
Я пам'ятаю, скільки свого ча�
су було критики на адресу вла�
ди Києва щодо відповідності
робіт на узвозі. Чи зменшила�
ся, на вашу думку, кількість
критики на адресу влади?

— Критика, на мою дум�

ку, є об'єктивною, тому що в

попередні роки було зроб�

лено дуже багато помилок.

Кияни втратили довіру до

влади. Мені і моїм колегам

потрібно працювати так,

щоб заслужити цю довіру і

доводити це своїми справа�

ми на користь киян. Тому,

безумовно, критика є, і вона

буде, поки ми не введемо в

експлуатацію Музей історії

міста Києва, не відремонту�

ємо Андріївський узвіз та

інші об'єкти. Але я вірю в

те, що влада поверне собі

довіру, в тому числі і за раху�

нок таких проектів.

— Цього року День Києва
пройде на дуже високому рів�
ні і обійдеться як мінімум в 5
млн грн. Наскільки доречно
витрачати такі великі суми,
враховуючи, що ГУ культури
за період 2008—2011 рр. за�
боргувало різним організаці�
ям 1,5 млн грн? Чи не логічні�
ше було б зекономити? (За�
питання з мережі Facebook)

— Як виявилося, борги

ГУ були за 2008, 2009 ро�

ки — до початку моєї робо�

ти в адміністрації. Щодо

кошторису заходу, то ми не

маємо фінансування з бю�

джету більше 1 млн грн на

наймасштабніші заходи у

столиці. Решта — наші до�

мовленості з тими, хто живе

і працює у місті, спонсора�

ми, які беруть на себе ос�

новні витрати. Саме за та�

кою схемою все буде відбу�

ватися і на День міста, і на

інші свята. У нас є куди ви�

трачати бюджетні кошти.

Насправді пошук таких

партнерів не є простим, але

ми їх знаходимо. Саме свято

Дня Києва буде масштаб�

ним, красивим, і, на мою

думку, місту це потрібно,

адже столиці 1530 років.

Окрім цього, свято стане

репетицією перед Євро�

2012. Я думаю, що киянам і

гостям міста сподобаються

як самі святкові заходи, так

і те, що ми встигнемо збуду�

вати чи реконструювати до

свята.

Транспортні розв'язки

— Невдовзі на новозбудо�
ваній естакаді на Дніпров�
ський узвіз відкриють рух
транспорту. Біля мосту Па�
тона завершують рекон�
струкцію транспортного вуз�
ла. Наскільки складність
процесу будівництва таких
об'єктів виправдовується, і
наскільки це спростить рух
транспорту?

— Практично завершив�

ши будівництво цих двох

розв'язок, ми вирішуємо

проблему транспортного

сполучення між лівим та

правим берегами столиці. У

нас не буде заторів при пе�

реїзді з одного берага на ін�

ший, які, фактично, утво�

рювалися щовечора. Це пи�

тання є дуже важливим,

адже в форматі Києва воно

є одним з найактуальніших

в контексті вирішення

транспортної проблеми.

Важливим є і те, що наші

будівельники показали, як

можна в стислі терміни з

високою ефективністю ро�

бити широкомасштабні

проекти. Ці об'єкти будую�

ться в 2—2,5 разу швидше

від норми.

— Міська влада має намір
до Дня Києва реалізувати в
пілотному варіанті програму
відведення окремої смуги для
громадського транспорту. З
яких районів планується роз�
почати, і як швидко цей про�
ект може бути розповсюдже�
ним на інші вулиці столиці?
(Запитання з мережі Face�
book)

— Розпочнеться проект з

Деснянського і Дніпров�

ського районів, Подолу,

Оболоні, Святошина і де�

яких вулиць центру міста. Я

дав доручення ДАІ разом з

нашими спеціалістами

внести всі відповідні пропо�

зиції, що і було зроблено.

Раніше реалізувати цей

проект ми не могли за кіль�

кісної і якісної відсутності

громадського транспорту,

який би дозволяв надавати

гарний сервіс на маршру�

тах. Наразі така можливість

з'явилася. Тому найближ�

чим часом ми почнемо ре�

алізацією цих проектів. Всі

парковки вздовж прилеглих

вулиць, звичайно, будуть

прибрані. Прийде час, коли

більшість киян захоче їзди�

ти громадським транспор�

том, адже він буде зручним і

комфортним.

— З огляду на те, скільки
прохань киян вам надходить,
хотілося б поцікавитися, від
чого залежить складність ви�
рішення того чи іншого пи�
тання — від бажання, волі,
організованості на місцях?

— Це питання є ком�

плексним, адже, безумовно,

потрібне певне відношення

житлово�експлуатаційних

підприємств, увага рай�

держадміністрацій, можли�

вість профінансувати вирі�

шення тієї чи іншої пробле�

ми і контроль з нашого бо�

ку. Якщо все це існує — пи�

тання вирішується швидко.

На жаль, є проблеми, які і

сьогодні ми не можемо

швидко вирішити. Напри�

клад, надання житла. Таких

прохань надходить дуже ба�

гато. Ми розпочали широ�

комасштабне будівництво

соціального житла, але для

вирішення цієї проблеми

потрібен час

Підготував 
Олександр ХАРЬКО,

"Хрещатик"

5 квітня церква
вшановує пам'ять
преподобного 
Никона
Завтра, 5 вітня, Свята православна цер ва вшанов є
пам'ять преподобно о Ни она, я ий б в першим чнем
та сподвижни ом преподобно о Антонія, засновни а Ки-
єво-Печерсь ої обителі, до я о о прийшов, вже б д чи
священи ом. Він постри ав в обителі всіх бажаючих,
зо рема і преподобно о Феодосія Печерсь о о.

Одного разу за постриг улюбленців великого князя Ізяслава — преподобних

Варлама та Єфрема — святий Никон накликав на себе гнів князя, але сміливо

відмовився переконувати пострижених покинути монастир. Коли в обителі зі�

бралась велика братія, преподобний Никон побажав усамітнитися та взяти на

себе подвиг мовчання. Він пішов на півострів Тмутаракань (на східному березі

Керченської протоки) й поселився в безлюдному місці. Коли слава про його

життя поширилася серед людей, до нього зібралися бажаючі прийняти чернече

життя. Так був заснований монастир із церквою в ім'я Пресвятої Богородиці.

Коли святий повернувся в Києво�Печерську обитель, преподобний Фео�

досій виявляв до нього шанобливість і любов як до духовного отця. За сло�

вами Нестора Літописця, відлучаючись у справах, преподобний Феодосій

доручав Никону ведення монастирського життя та повчання братії.

Нерідко, коли преподобний Никон переплітав книги, преподобний Фео�

досій сидів біля нього та пряв нитки, потрібні для палітурки. Коли князь

Святослав вигнав свого брата Ізяслава з Києва, преподобний Никон знову

пішов у заснований ним монастир. Та повернувся він вже при ігумені Сте�

фані. Й після нього святий Никон був обраний ігуменом монастиря. Він ба�

гато потрудився, прикрашаючи святу обитель написанням ікон та мозаїкою.

Помер преподобний в глибокій старості й був похований в Ближніх печерах

преподобного Антонія

Інформацію надано 
Синодальним відділом Української православної церкви

У Шевченківському районі 
відкрився благодійний ЕКО6
фестиваль "Чарівна родина"62012
У понеділо під патронатом олови Шевчен ів-

сь ої РДА Сер ія Зіміна та при підтримці деп та-
та Київради Володимира Дейне и відб лося від-
риття бла одійно о ЕКО-фестивалю "Чарівна
родина"-2012. Це яс раве свято е оло ії та ди-

тинства проходить рам ах Х Міжнародно о он рс -фестивалю "Ча-
рівна свіч а" під аслом " Майб тнє планети в твоїх р ах". Мета фес-
тивалю: пропа вання здорово о способ життя чистом природно-
м середовищі, вплив на е оло ічн сит ацію в нашій раїні.
Всі бажаючі залишали свої підписи на вели ом банері із зображен-

ням планети в долонях. На спеціально за отовлених різно ольорових
долонь ах часни и та ості фестивалю написали свої д м и та поба-
жання з привод перспе тив існ вання нашої планети. Участь від-
ритті фестивалю взяли майже 600 осіб. Упродовж двох місяців фес-
тиваль б де проходити ш олах та дитячо-юнаць их л бах район .
Йо о часни и та ості спроб ють об'єднати всіх меш анців столиці
У раїни, том числі представни ів льт рних центрів за ордонних
раїн, з я ими спіл ються ш оли район , в єдин чарівн родин

Голосіївські комунальники 
впорядковують території
В рам ах проведення весняно о двомісячни а з

бла о строю, озеленення та санітарної очист и те-
риторій працівни и ЖЕО Голосіївсь о о район
впоряд ов ють території. Та , КП "ЖЕО 109" се-
бе вже пофарб вали о орожі, побілили старі дере-
ва та висадили нові, про лали доріж и в с верах,
відремонт вали та причеп рили дитячі майданчи-

и. А тивно проводять роботи з бла о строю приб дин ових терито-
рій. Роботи б ли проведені по в л. Новопиро івсь ій, в л. Набарежно-
Корч ватсь ій. За алом б ло розбито та пере опано віт ові л мби,
прибрано сміття за допомо ою спецтехні и. Особлив ва в районі
приділяють створенню нових зелених зон. Та КП "ЖЕО-112" веде за-
вершальні роботи по бла о строю міні-с вер за альною площею 350
в. м, що розташований на в л. Червоноармійсь ій, 126. Вже незаба-
ром всі роботи б д ть завершені, і меш анці приле лих б дин ів мати-
м ть ч дове місце для відпочин . А КП "ЖЕО-105" проводить ремонт
існ ючих с верів на приб дин овій території по в л. Льва Толсто о, 15.
Т т передбачено встановити лавоч и, посадити віти на л мбі та від-
новити азон з висівом трави

У Деснянській РДА відбувся 
тренінг "Ґендерну освіту — 
молоді і дітям"
Захід ор анізований ГУ справах сім'ї, молоді та

спорт КМДА, Центром справах сім'ї, молоді та
спорт Деснянсь ої РДА спільно з ГО "Київсь а
ш ола рівних можливостей". Учасни ами та сл ха-
чами тренін з впровадження ендерної політи и

Києві стали ви ладачі ш іл район , працівни и Центр соціально-пси-
холо ічної реабілітації дітей та молоді з ф н ціональними обмеження-
ми, Центр справах сім'ї та жіно , сл жби справах неповнолітніх, ін-
ших стр т рних підрозділів Деснянсь ої РДА.
Ви онавчий дире тор ГО "Київсь а ш ола рівних можливостей", ін-

спе тор з ендерних питань Ірина Кончен ова на при ладі інших дер-
жав розповіла про створення рівних можливостей для жіно та чолові-
ів с спільстві, запропон вала сл хачам с часні форми і методи ро-
боти серед дітей та молоді щодо впровадження засад ендерної рівно-
сті. Учасни и семінар -тренін взяли часть об оворенні презентації
"Що та е ендер і з чим йо о їдять?", пере лян ли фільм "Незр чна те-
ма. Традиційне ґендерне виховання"; працюючи р пах, ви онали
пра тичні завдання, спрямовані на форм вання ендерної льт ри

На Оболоні провели суботник
В Оболонсь ом районі провели с ботни , при-
рочений до Дня дов ілля. Основним завданням б -
ло не тіль и прибирання території від сміття та опа-
ло о листя, посад а дерев та щів, а й заохоч ван-
ня меш анців район і надалі підтрим вати чистот .
У заході а тивн часть взяли представни и ромад-
сь их ор анізацій, меш анці район , працівни и
райдержадміністрації та ом нальних підприємств.

Крім то о, в цей день олова Оболонсь ої РДА Василь Антонов разом з
представни ами ГО "Фонд інвалідів Чорнобиля" за лав с вер біля пам'-
ятно о зна Героям Чорнобиля. Учасни и а ції прибрали територію,
висадили дерева та щі. Василь Іванович подя вав сім, хто зібрався,
та висловив надію, що чистота та порядо в Оболонсь ом районі б -
д ть постійно підтрим ватись

"До форуму ми готувалися більше року, і це
була напружена, щодобова

професіональна підготовка. До речі,
підписання всіх угод іще не завершено,
тривають консультації. Я думаю, що ми

якщо не щомісяця, то щокварталу будемо
підписувати нові угоди про співпрацю з

інвесторами"

Новини районів

Благовіст

Олександр ПОПОВ: 

"Інвестиційний форум
виправдав наші 
очікування"
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №33 (1052)

СЕРЕДА,
4 квітня
2012 року

Про деякі питання оренди нерухомого майна територіальної громади 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 222/7559 від 15 березня 2012 року
Відповідно до статей 759�764 Цивільного кодексу України, статей 283�289, 291 Господарського кодексу України, пункту 31 части�

ни першої статті 26 та частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про орен�
ду державного та комунального майна”, з метою врегулювання орендних відносин Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Уповноважити виконавчий орган Київської міської ради (Київську
міську державну адміністрацію) виступати орендодавцем нерухомого
майна територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду
Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції).

2. Уповноважити Головне управління комунальної власності м. Києва

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) виступати орендодавцем при передачі в оренду нерухомо�
го майна районним в місті Києві державним адміністраціям.

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

Київський міський голова Л. Черновецький

Про делегування повноважень виконавчому органу Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації) та районним в місті Києві 

державним адміністраціям у сфері освіти
Рішення Київської міської ради № 209/7546 від 15 березня 2012 року

Відповідно до підпункту 31 частини першої статті 26, статті 32 та статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, статей 4, 18 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 13 Закону України “Про дошкільну освіту”, стат�
ті 9 Закону України “Про загальну середню освіту”, статті 13 Закону України “Про позашкільну освіту”, Закону України “Про орен�
ду державного та комунального майна”, з метою підвищення ефективності здійснення управлінських функцій та належного функ�
ціонування навчальних закладів територіальної громади міста Києва, в тому числі переданих до сфери управління районних в міс�
ті Києві державних адміністрацій, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювати облік
дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста
Києва незалежно від форм власності.

2. Делегувати районним в місті Києві державним адміністраціям пов�
новаження затверджувати статути дошкільних, загальноосвітніх та поза�
шкільних навчальних закладів комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва, переданих в установленому порядку до сфери управ�
ління відповідної районної в місті Києві державної адміністрації.

3. Внести зміни до Положення про оренду майна територіальної гро�
мади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від

22.09.2011 № 34/6250 “Про затвердження Положення про оренду майна
територіальної громади міста Києва”, згідно з додатком.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) привести свої акти у відповідність до цього рішення.

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

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Київради
з питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Додаток 
до рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 209/7546

Зміни до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 № 34/6250 

“Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва”

1. У пункт 4.8 Положення внести такі зміни:
1.1. Абзац третій викласти в такій редакції:
“щодо передачі в оренду об’єктів освіти, переданих до сфери управ�

ління районних в місті Києві державних адміністрацій, до відповідних
управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій;”.

1.2. Доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого
змісту:

“щодо передачі в оренду об’єктів освіти, що знаходяться у підпорядку�
ванні Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), до Головного
управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації”); “.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.
2. Абзац п’ятий пункту 4.14 Положення викласти у такій редакції: “Го�

ловне управління охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління осві�
ти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Головне управління охорони культурної спадщи�
ни виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), управління освіти районних в місті Києві державних адмі�
ністрацій не дає згоду на передачу в оренду відповідно об’єктів охорони
здоров’я, освіти або культурної спадщини;”.

Заступник міського голови —
секретар Київської міської ради Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 31.03.2011
№ 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна територіальної

громади міста Києва на 2011—2012 роки”
Рішення Київської міської ради № 237/7574 від 15 березня 2012 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини шостої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, з метою забезпечення запланованих надходжень до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до додатку 1 до рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна територіаль�
ної громади міста Києва на 2011—2012 роки” такі зміни:

— позиції 16, 54, б/н розділу “Перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають
приватизації шляхом викупу”:

16. Нежилі приміщення ФОП Казін Ю.О. м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 32�А, літ.А 77,9

54. Нежилі приміщення ТОВ "Лекс Центр" м. Київ, вул. Хрещатик, 44, літ. "А" 148,0

Нежилі приміщення ФОП Зіневич О.М. м. Київ, вул. Лютеранська, 16 39,7

викласти в такій редакції:

16. Нежилі приміщення ФОП Казін Ю.О. м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 32�А, літ. "А1" 76,9

54. Нежилі приміщення ТОВ "Лекс Центр" м. Київ, вул. Хрещатик, 44, літ. "А" 100,0

99. Нежилі приміщення ФОП Зіневич О.М. м. Київ, вул. Лютеранська, 16 39,7

— позиції 91, 92 розділу “Перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають при�
ватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом”:

91. Нежилі приміщення м. Київ, вул. Кибальчича, 11в 108,0

92. Нежилі приміщення м. Київ, вул. Кибальчича, 11в 187,4

викласти в такій редакції

91. Нежилі приміщення м. Київ, вул. Кибальчича, 11в, літ. "А" 108,0

92. Нежилі приміщення м. Київ, вул. Кибальчича, 11в, літ. "А" 187,4

— позицію б/н розділу “Перелік об’єктів групи Д (об’єктів незавершеного будівництва), що перебувають у комунальній власності територіальної гро�
мади міста Києва та підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом”:

Об'єкт незавершеного будівництва м. Київ, вул. Шолом�Алейхема, 10 а 

викласти в такій редакції

10. Об'єкт незавершеного будівництва м. Київ, вул. Шолом�Алейхема, 10а

2. Доповнити додаток 1 до рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна територі�
альної громади міста Києва на 2011—2012 роки” переліком об’єктів згідно з додатком до цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.
Київський міський голова

Л. Черновецький

Додаток до рішення Київради від 15 березня 2012 року № 237/7574

Доповнення до додатка 1 до рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 100/5487 
“Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва 

на 2011—2012 роки”

1. Доповнити перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації
шляхом викупу, новими позиціями такого змісту:

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

Рішення Київської міської ради № 116/7453 від 16 лютого 2012 року
Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, пункту 31 частини пер�

шої статті 26, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення ко�
мунальної корпорації “Київавтодор” від 16.11.11 № 01�5/2155, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Зарахувати до комунальної власності територіальної громади міста

Києва закінчений будівництвом об’єкт комунального призначення —
“Встановлення розподільчого захисного бар’єрного огородження по На�
бережному шосе у Подільському та Печерському районах м. Києва” (де�
кларація про готовність об’єкта до експлуатації №КВ 14211040308 від
12.09.11) згідно з переліком, зазначеним у додатку 1 до цього рішення.

2. Закріпити на праві господарського відання за комунальними підпри�
ємствами об’єкти комунального призначення згідно з переліком, зазначе�
ним у додатку 2 до цього рішення.

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

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 1 до рішення Київради від 16 лютого 2012 року № 116/7453

Перелік
об’єктів комунального призначення, що зараховуються до комунальної
власності територіальної громади міста Києва у зв’язку із закінченням

будівництва об’єкта — “Встановлення розподільчого захисного бар’єрного
огородження по Набережному шосе у Подільському та Печерському районах м. Києва”

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Додаток 2 
до рішення Київради від 16 лютого 2012 року № 116/7453

Перелік
об’єктів комунального призначення, що закріплюються за комунальними
підприємствами на праві господарського відання у зв’язку із закінченням

будівництва об’єкта — “Встановлення розподільчого захисного бар’єрного
огородження по Набережному шосе у Подільському та Печерському районах м. Києва”

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

Дорожні об'єкти: 4382761,69

1. Блоки бетонної огорожі, шт. � 459 4351493,29

2. Вузли перетину бар'єрного огородження з оглядовими колодязями, шт. � 5 31268,4

Організація дорожнього руху: 8342,41

3. Колонка ДЗ, шт. � 3 1581,36

4. Колонка ДЗ (ММС), шт. � 2 833,78

5. Знак дорожній круглий ф700 (ЮСТ), шт. � 7 2572,92

6. Знак дорожній трикутний ф900 (ЮСТ), шт. � 5 1452,25

7. Знак дорожній прямокутний 350x1050 (ЮСТ), шт. � 2 511,54

8. Будівельно�монтажні роботи 1390,56

Всього: 4391104,10

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

№ пп Підприємства, за якими закріплюються
об'єкти

Найменування об'єктів Балансова
вартість, грн.

1. КП     ШЕУ     Печерського району Дорожні об'єкти: 4382761,69

Блоки бетонної огорожі, шт. � 459 4351493,29

Вузли перетину бар'єрного огородження з оглядовими
колодязями, шт. � 5

31268,4

2. КП "Київдорсервіс" Організація дорожнього руху: 8342,41

Колонка ДЗ, шт. � 3 1581,36

Колонка ДЗ (ММС), шт. � 2 833,78

Знак дорожній круглий ф700 (ЮСТ), шт. � 7 2572,92

Знак дорожній трикутний ф900 (ЮСТ), шт. � 5 1452,25

Знак дорожній прямокутний 350x1050 (ЮСТ), шт. � 2 511,54

Будівельно�монтажні роботи 1390,56

Всього: 4391104,10

Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади
міста Києва майна (дарунку)

Рішення Київської міської ради № 114/7451 від 16 лютого 2012 року
Відповідно до статей 319, 327, 717�722 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, пункту 31 частини

першої статті 26, частин другої та п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постанови Кабінету Мі�
ністрів України “Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, те�
риторіальній громаді, державним або комунальним установам та організаціям” від 16.11.11 № 1195, враховуючи звернення товари�
ства з обмеженою відповідальністю “Тиждень моди” від 07.09.11 № 07/09/1 та від 09.12.11 № 09/12, згоди КП “Керуюча дирекція” від
22.08.11 № 1548/3 та комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва від 24.06.11
№ 863, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва від ТОВ “Тиждень моди” майно (дарунок) згідно з пере�
ліком, зазначеним у додатку 1 до цього рішення.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва відповідно до
законодавства України:

2.1. Укласти договір дарування об’єктів, зазначених у додатку 1 до
цього рішення.

2.2. Здійснити інші організаційно�правові заходи щодо виконання
пункту 1 цього рішення.

3. Закріпити на праві господарського відання за комунальними підпри�
ємствами майно згідно з додатком 2 до цього рішення.

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

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 1 до рішення Київради від 16 лютого 2012 року № 114/7451

Перелік майна, що безоплатно приймається до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва від ТОВ “Тиждень моди”

№ п/п Найменування майна Вартість майна, грн.

1. Паркова лава "Окуляри для читання" 37 600,00

2. Скульптура "Коленвал" 25 600,00

3. Скульптура "Дощ" 96 000,00

4. Скульптура "Форма світла" 81 600,00

5. Паркова лава "Криша" 37 600,00

6. Паркова лава "Тканина" 48 800,00

7. Паркова лава "Сакральний Ні�Тесh" 71 200,00

8. Скульптура "Ріка�Любов" 56 000,00

9. Паркова лава "Рубік" 40 800,00

10. Паркова лава "Кавун" 33 600,00

11. Паркова лава "Руки" 37 600,00

12. Паркова лава "Наче вдома" 33 600,00

13. Паркова лава "Килим" 47 200,00

14. Скульптура "Майстер і Маргарита" 64 000,00

15. Паркова лава "Баланс" 25 600,00

16. Скульптура "Веселка" 88 000,00

Всього: 824 800,00

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

113. Нежилі приміщення Приватна фірма "Петро Великий" м. Київ, просп. 40�річчя Жовтня, 120, корпус 3 39,0

114. Нежилі приміщення Приватна стоматологічна фірма "Дента" м. Київ, вул. Азербайджанська, 6, літ. "А" 74,0

115. Нежилі приміщення Фізична особа �підприємець Хачатурян А.А. м. Київ, вул. Костянтинівська, 4, літ. "А" 15,0

116. Нежилі приміщення ТОВ "Амаркорд � Алекс" м. Київ, вул. Червоноармійська, 44, літ. "А" 7,2

117. Нежилі приміщення ПП "Радич" м. Київ, вул. Костянтинівська, 16, літ. "А" 81,7

118. Нежилі приміщення ТОВ "ГрадоСервіс Плюс" м. Київ, вул. Пушкінська, 32, літ. "А, А'" 38,1

119. Нежилий будинок Громадська організація "Нецке" м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, 23, літ. "А" 1 434,10

120. Нежилі приміщення ТОВ "Інстал � Сервіс" м. Київ, просп. Перемоги, 75/2, літ. "А" 51,00

96. Нежилі приміщення м. Київ, вул. Борисоглібська, 5, літ. "В" 92,5

97. Нежилий будинок м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 9 1300,0

98. Нежилий будинок м. Київ, вул. Платона Майбороди, 25, літ. "Б" 588,20

99. Нежилий будинок м. Київ, Набережне шосе, 2 3247,0

100. Нежилі приміщення м. Київ, просп. Червонозоряний, 4�А 304,00

101. Нежилий будинок м. Київ, вул. Юнкерова, 71 759,00

102. Гаражі�споруди Прибудова м. Київ, вул. Братська, 1/9, літ. "А" 314,40
85,3

11. Об'єкт незавершеного будівництва м. Київ, вул. Ярославів Вал, 3, літ. "Б"

2. Доповнити перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом про�
дажу на аукціонах, за конкурсом, новими позиціями такого змісту:

3. Доповнити перелік об’єктів групи Д (об’єктів незавершеного будівництва), що перебувають у комунальній власності територіальної громади міс�
та Києва та підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом, новими позиціями такого змісту:

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега
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Додаток 2 до рішення Київради від 16 лютого 2012 року № 114/7451

Перелік 
майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва 

та закріплюється за комунальними підприємствами на праві господарського відання
№ п/п Підприємства, за якими закріплюється майно Найменування майна Вартість майна, грн.

1. Комунальне підприємство "Керуюча дирекція"
Шевченківської районної у м. Києві ради

Паркова лава "Окуляри для читання" 37 600,00

Скульптура "Коленвал" 25 600,00

Скульптура "Дощ" 96 000,00

Скульптура "Форма світла" 81 600,00

Паркова лава "Криша" 37 600,00

Паркова лава "Тканина" 48 800,00

Паркова лава "Сакральний Ні�Тесh" 71 200,00

Скульптура "Ріка�Любов" 56 000,00

Паркова лава "Рубік" 40 800,00

Паркова лава "Кавун" 33 600,00

Паркова лава "Руки" 37 600,00

Паркова лава "Наче вдома" 33 600,00

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

Паркова лава "Килим" 47 200,00

Скульптура "Майстер і Маргарита" 64 000,00 

Паркова лава "Баланс" 25 600,00

Скульптура "Веселка" 88 000,00

Всього: 824 800,00

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега
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Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 18.05.2011 № 757

Розпорядження № 2519 від 29 грудня 2012 року
Відповідно до ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву голови парафіяльної ра�

ди, настоятеля релігійної громади Української Православної Церкви на честь Богоявлення у Голосіївському районі м. Києва від
23.09.2011 та протокол парафіяльних зборів членів зазначеної релігійної громади від 23.09.2011 № 1, в межах функцій місцевого ор�
гану виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади Української Пра�
вославної Церкви на честь Богоявлення у Голосіївському районі м. Києва,
зареєстрованого розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.05.2011 № 757,
виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації відпо�
відно до розподілу обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення у засо�
бах масової інформації змісту цього розпорядження.

Голова
О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.11.2011 № 2179

Розпорядження № 2388 від 16 грудня 2011 року
Відповідно до статті 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання доручення Президента України

Януковича В. Ф. від 15.08.2011 № 1�1/1792, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 25.11.2011 № 2179
“Про проектування та будівництво об’єкта “Будівництво Центру держав�
ної автомобільної інспекції МВС України по вул. Жулянській, 5 у Голосіїв�
ському районі м. Києва” такі зміни:

1.1. Назву розпорядження викласти у такій редакції:
“Про проектування та будівництво Центру з надання послуг, пов’яза�

них із використанням автотранспортних засобів УДАІ ГУ МВС України в
місті Києві по вул. Жулянській, 5 у Голосіївському районі м. Києва”.

1.2. У пункті 1 розпорядження слова “об’єкта “Будівництво Центру
державної автомобільної інспекції МВС України” замінити словами “Цен�

тру з надання послуг, пов’язаних із використанням автотранспортних за�
собів УДАІ ГУ МВС України в місті Києві”.

1.3. Підпункт 2.1 пункту 2 розпорядження викласти в такій редакції:
“2.1. Оформити у встановленому порядку право користування земель�

ною ділянкою для будівництва Центру з надання послуг, пов’язаних із ви�
користанням автотранспортних засобів УДАІ ГУ МВС України в місті Києві
по вул. Жулянській, 5 у Голосіївському районі м. Києва”.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін та доповнень до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 31. 01.2011 № 121
Розпорядження № 2481 від 26 грудня 2011 року

Відповідно до законів України “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою
забезпечення ефективного функціонування районних в місті Києві державних адміністрацій та належної реалізації прав мешкан�
ців територіальних громад районів в місті Києві:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121
“Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями
окремих повноважень” згідно з додатком.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�

сової інформації змісту цього розпорядження.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподі�
лом обов’язків.

Голова
О. Попов

Додаток 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 26 грудня 2011 року № 2481

Зміни
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 “Про реалізацію районними
в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень”

У додатку 6 до розпорядження:
Пункт 1 викласти у такій редакції: “ 1) управління закладами науки,

охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, навчальними та оздо�
ровчими закладами, які належать територіальним громадам або переда�

ні їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, орга�
нізація їх матеріально�технічного та фінансового забезпечення;”.

Пункт 3 викласти у такій редакції:
“3) створення при загальноосвітніх навчальних закладах комунальної

власності фонду загальнообов’язкового навчання за рахунок коштів міс�
цевого бюджету, залучених з цією метою на договірних засадах коштів
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а та�
кож коштів населення, інших джерел; контроль за використанням коштів
цього фонду за призначенням;”.

Пункт 5 викласти у такій редакції:
“ 5) організація медичного обслуговування та харчування у закладах

культури, фізкультури і спорту, навчальних та оздоровчих закладах, які
належать територіальним громадам або передані їм;”.

Пункт 15 викласти у такій редакції:
“15) вирішення відповідно до законодавства питань про повне держав�

не утримання дітей�сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у
школах�інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, про�
фесійно�технічних навчальних закладах та утримання за рахунок держави
осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть на�

вчатися в масових навчальних закладах, у спеціальних навчальних закла�
дах, про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах�інтерна�
тах, інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у шко�
лах (групах з подовженим днем);”.

Пункт 19 викласти у такій редакції:
“19) вирішення питань призначення на посади та звільнення з посад

керівників комунальних лікувально�профілактичних закладів, які передані
в управління відповідним районним в місті Києві державним адміністраці�
ям, в порядку, визначеному законодавством;” 

Пункт 20 викласти у такій редакції:
“20) встановлення плати для батьків за перебування (харчування) дітей

у державних, комунальних дошкільних навчальних закладах;”
Після пункту 23 доповнити новим пунктом такого змісту:
“24) подання кандидатур щодо призначення на посади керівників на�

вчальних закладів, переданих в установленому порядку до сфери управ�
ління відповідної районної в місті Києві державної адміністрації.”

Заступник голови — керівник апарату

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.09.2011 № 1778

Розпорядження № 2500 від 27 грудня 2011 року
Відповідно до статті 6 Закону України “Про архітектурну діяльність”, постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 № 2137

“Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів”, з метою ефективного проведення містобудів�
ного конкурсу на визначення кращої містобудівної концепції збереження та розвитку київських островів як сталої екосистеми
водно�зеленого рекреаційного діаметру м. Києва “Дніпровські перлини”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. У тексті розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 27.09.2011 № 1778 “Про
визначення кращої містобудівної концепції збереження та розвитку київ�
ських островів як сталої екосистеми водно�зеленого рекреаційного діа�
метру м. Києва “Дніпровські перлини” слова “Київсистемоменеджмент”
замінити словами “Київське інвестиційне агентство”.

2. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього роз�

порядження покласти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

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

Голова
О. Попов

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 19 грудня 2011 року за № 50/909

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Київської
міської державної адміністрації

Розпорядження № 2096 від 11 листопада 2011 року
Відповідно до пункту 16 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731 “Про затвердження Положення про державну

реєстрацію нормативно�правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” та з метою приведення нормативно�пра�
вових актів Київської міської державної адміністрації у відповідність до вимог чинного законодавства, в межах функцій місцево�
го органу виконавчої влади:

1. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Київської
міської державної адміністрації:

від 20.12.99 № 2007 “Про паспортизацію та комп’ютерну реєстрацію
платних об’єктів зберігання і тимчасового відстою транспортних засобів у
м. Києві”, зареєстрованого в Київському міському управлінні юстиції
24.12.99 за № 70/190;

від 15.07.2002 № 1399 “Про внесення змін та доповнень до розпоря�
дження Київської міської державної адміністрації від 15.02.2002 № 292
“Про впорядкування міської маршрутної мережі”, зареєстрованого в Київ�
ському міському управлінні юстиції 24.07.2002 за № 54/437;

від 20.01.2003 № 41 “Про призупинення дії підпункту 3.4 пункту 3 роз�
порядження Київської міської державної адміністрації від 15.02.2002
№ 292 “Про впорядкування міської маршрутної мережі” в редакції, за�
твердженій розпорядженням Київської міської державної адміністрації від
15.07.2002 № 1399 “Про внесення змін та доповнень до розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 15.02.2002 № 292 “Про впо�
рядкування міської маршрутної мережі”, зареєстрованого в Київському

міському управлінні юстиції 07.02.2003 за № 11/497; 
від 06.08.2004 № 1467 “Про заходи щодо зменшення автомобільних

заторів на вулицях та дорогах м. Києва”, зареєстрованого в Київському
міському управлінні юстиції 17.08.2004 за № 44/622;

від 19.04.2005 № 627 “Про внесення змін до розпорядження Київ�
ської міської державної адміністрації від 06.08.2004 № 1467”, зареєс�
трованого в Київському міському управлінні юстиції 12.05.2005 за
№ 29/671;

від 21.02.2006 № 291 “Про внесення змін до розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 06.08.2004 № 1467”, зареєстрованого
в Київському міському управлінні юстиції 14.03.2006 за № 10/715.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

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

Голова
О. Попов

Про прийняття гуртожитку на вул. Дьяченка, 12, який не увійшов 
до статутного капіталу відкритого акціонерного товариства 

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

Рішення Київської міської ради № 107/7444 від 16 лютого 2012 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої статті 60 За�

кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 1, 3, 5, 14, 18 Закону України “Про забезпечення реалізації житлових
прав мешканців гуртожитків”, статей 4, 6 Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, вра�
ховуючи звернення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 04.10.11 № 8451/02, лист Регіонального відділен�
ня Фонду державного майна України по місту Києву від 16.10.07 № 30�021/8137, лист Регіонального відділення Фонду державного
майна України по місту Києву від 05.09.11 № 30�09/10376 та лист товариства з обмеженою відповідальністю “Житлово�комунальне
господарство “Геолог” від 08.06.11 № 228, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Прийняти до комунальної власності територіальної громади міста

Києва гуртожиток на вул. Дьяченка, 12, який не увійшов до статутного ка�
піталу відкритого акціонерного товариства “Північукргеологія”, та переда�
ти його до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації згідно з додатком 1.

2. Прийняти до комунальної власності територіальної громади міста
Києва зовнішні інженерні мережі та електролічильники відомчого гурто�

житку, зазначеного у пункті 1 цього рішення, та передати у володіння та
користування ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” згідно з додатками 2 та 3.

3. Прийняти до комунальної власності територіальної громади міста
Києва зовнішні інженерні мережі гуртожитку, зазначеного у пункті 1 цьо�
го рішення, та передати у володіння та користування ПАТ “АК “Київводо�
канал” згідно з додатком 4.

4. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
здійснити в установленому порядку передачу майна, зазначеного у пунк�
тах 1, 2 та 3 цього рішення.

5. Залишити гуртожиток, зазначений у пункті 1 цього рішення, у стату�
сі “гуртожиток” та дозволити на приватизацію жилих приміщень.

6. Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації забезпе�
чити приватизацію жилих приміщень гуртожитку на вул. Дяченка, 12, за�

значеному у пункті 1 цього рішення, в установленому законом порядку.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з питань власності та постійну комісію Київради з питань
житлово�комунального господарства та паливно�енергетичного ком�
плексу.

Київський міський голова
Л. Черновецький

№
п/п

Назва та
адреса
об'єкта

житлового
фонду

Під�
приємст�

во, що
передає

Загальна
площа,

кв.м  

Кількість кімнат Рік
побу�
дови

Балансова вартість, грн Нежилі приміщення

Всього Ут.ч.
прива�

тизованих

первинна залишкова Орендар № та
дата

договору
оренди,
термін
закін�
чення

1. Гуртожиток
вул. Дячен�
ка, 12  у тому
числі вбудо�
ване нежиле
приміщення

Відкрите
акціонерне
товариство
"Північукр�
геологія"

2849    

160

65 — 1986 1373600 745199
Колектив
не мале
підпри�
ємство
"Діза"

№257 від
21.03.01
до
21.03.13

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Додаток 2 до рішення Київради від 16 лютого 2012 року № 107/7444

Зовнішні інженерні мережі гуртожитку, які приймаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва
Адреса

гуртожитку
та назва

зовнішньої
мережі

Підприємство, що
передає

Рік побу�
дови

Дов�
жина,

п.м

Діаметр труб, мм Кількість
теплокамер,

шт.

Балансова вартість, грн.

центрально�
го опалення

гарячого
водопо�
стачання

первинна залишкова

Вул.
Дяченка, 12
Теплові

Відкрите акціонер�
не товариство
"Північ�
укргеологія"

1986 100 
80

2Ду100
2Ду76

76  
50

1 Згідно з
експертною
оцінкою

Згідно з
фактичною
вартістю

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Додаток 3 до рішення Київради від 16 лютого 2012 року № 107/7444

Електролічильники гуртожитку, які приймаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються 
у володіння та користування ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”

Назва
об'єкта,
адреса

Підприємство
(організація), що

передає

Рік введення
в експлуа�

тацію

Найменування лічильника Балансова вартість, грн.

Однофазні Трифазні

тип кількість тип кількість первинна залишкова

Гуртожиток
на вул.
Дяченка,12

Відкрите
акціонерне
товариство
"Північукргеологія"

1986 Нік2301
5(100)А III
2009

1 Згідно з
експертною
оцінкою

Згідно з
фактичною
вартістю

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Додаток 4 до рішення Київради від 16 лютого 2012 року № 107/7444
Зовнішні інженерні мережі гуртожитку на вул. Дяченка,12, які приймаються 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються 
у володіння та користування ПАТ “АК “Київводоканал”

№
п/п

Назва мереж Підприємство, що
передає

Рік побу�
дови

Довжина,
п.м

Діаметр
труб, мм

Кількість
колодязів

Балансова вартість, грн.

первинна залишкова

1. Водопровідні Відкрите акціонер�
не товариство
"Північукргеологія"

1986 56,0 100 1 Згідно з
експертною
оцінкою

Згідно з
фактичною
вартістю

2. Каналізаційні 1986 70,0 100 4 Згідно з
експертною
оцінкою

Згідно з
фактичною
вартістю

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17.06.99 № 297/398
“Про найменування нової вулиці”

Рішення Київської міської ради № 204/7541 від 15 березня 2012 року
Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 17.06.99 № 297/398
“Про найменування нової вулиці” такі зміни: слова “Михайла Драгоміро�
ва” замінити словами “Михайла Драгомирова”.

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

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

Київський міський голова
Л. Черновецький

Додаток 1 до рішення Київради від 16 лютого 2012 року № 107/7444

Гуртожиток, що не увійшов до статутного капіталу ВАТ “Північукргеологія”, 
приймається до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передається 

до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



Для в личної вистави "Шалені дзвонарі" ви ористають спеціальн металев
онстр цію та зі рає цілий ор естр м зи антів-а робатів

7

КУЛЬТУРА
Хрещатик 4 квітня 2012 року

Українська пісня побила світовий рекорд
Співочий телемарафон на Першому Національному визнано найтривалішим
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

В понеділо завершився телемарафон
“Пісня об’єдн є нас!”, що тривав нон-
стоп майже 5 днів. За 110 один на сайті
та в ефірі Першо о Національно о й ТРК
“Ера” вист пило 376 ви онавців та оле -
тивів, прозв чало 1807 пісень. У раїн-
сь ий прое т потрапив до Кни и ре ордів
Гіннеcса я “найдовший м зичний телеві-
зійний марафон національної пісні в пря-
мом ефірі”, побивши попередній італій-
сь ий ре орд.

Проект став реалізацією спільної ідеї генерального

директора Національної телекомпанії України Єгора

Бенкендорфа та ректора Київського національного ін�

ституту культури і мистецтв Михайла Поплавського. За

словами ініціаторів, його метою було не просто побити

рекорд, а показати багатогранність та красу української

народної та сучасної пісні усьому світові, а також об’єд�

нати всю країну.

Український телемарафон стартував 29 березня о 5.30

в Інтернеті, на сайті соціальної мережі Say. tv і на цифро�

вому телебаченні Першого Національного, а 31 березня

о 12.30 — у прямому ефірі Першого Національного та те�

леканалу “Ера”. Тривав 55 годин без перерви (110 го�

дин — разом із повною трансляцією в Інтернеті), в ньо�

му були задіяні 2012 учасників — виконавці, режисери,

ведучі, технічний персонал тощо. “Українська пісня ру�

лить! — впевнений режисер дійства Михайло Поплав�

ський.— Ми довели, що Україна багата на таланти, а та�

кож відкрили багато самородків з усієї держави”. Учас�

ників марафону шукали творчі групи телевізійних про�

грам “Наша пісня”, “Фольк�music”, “Крок до зірок”, а

також всі бажаючі, хто був готовий виконувати україн�

ські пісні вживу, могли зареєструватися на сайті проекту.

Окрім молодих талановитих виконавців, у марафоні

взяли участь яскраві українські зірки — Гайтана, Ніна

Матвієнко, Павло Зібров, гурти “Гайдамаки” і “Даха

Браха”, Володимир Гришко та багато інших.

“Марафон “Пісня об’єднує нас!” виправдав свою на�

зву: на одній сцені ми об’єднали різні музичні напрям�

ки, різні регіони України та навіть різні національності.

А завдяки трансляції на 155 країн, це побачив увесь

світ”, — розповів гендиректор НТКУ Єгор Бенкендорф.

Втілити такий проект було непросто, адже головна умо�

ва — це безперервність виступів. Звісно, траплялися тех�

нічні негаразди, тож деяким виконавцям навіть доводи�

лося співати а капела, щоб не зупинити марафон.

У понеділок ввечері на студію АСБ�2 Першого Націо�

нального прибув представник Книги рекордів Гіннесса

та експерт Національного реєстру рекордів України Ві�

талій Зорін, щоб особисто зафіксувати українське досяг�

нення. Привітати всю команду прийшов також міністр

культури Михайло Кулиняк. Марафон завершився піс�

нею “Мій рідний край” Миколи Мозгового у виконанні

Таїсії Повалій. Таймер зафіксував рекорд — 110 годин та

15 секунд. Подібний рекорд був встановлений в італій�

ському місті Пезаро у березні 2010 року. Він становив

103 години 9 хвилин та 26 секунд. Українська пісня обі�

гнала італійську майже на 7 годин. Надалі з відзнятого

матеріалу планується змонтувати музичні передачі та

фільм про те, як проходив марафон. Також, за словами

організаторів, записи для трансляції вже просять канали

інших кран

Вся раїна разом з ор анізаторами в прямом ефірі раділа встановленню ново о раїнсь о о ре орд

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

З 4 по 27 вітня в столиці пройде
найочі ваніший весняний
фестиваль, що представить нові
ольори франц зь о о мистецтва.
9-й фестиваль “Франц зь а весна”
запрош є иян на різноманітні
льт рні дійства — вистави, іно-

прем’єри, вистав с часно о мис-
тецтва, онцерт ласичної м зи и.
Цьо о ро про рамі — феєрія,
абс рдність, політ та ф тбол.

У середу о 20.30 на Софійській площі фести�

валь відкриє фантастична вистава “Шалені

дзвонарі” від компанії Transe express. Цілий ор�

кестр незвичайних музикантів здійметься у по�

вітря й вируватиме у небі, дивуючи всіх своїм

мистецтвом передзвону. Ця музика приверне

увагу всього міста, а її відлуння почують тисячі

людей. За 10 років існування вистава була зігра�

на майже 100 разів, а летючий пристрій розробив

художній керівник трупи Жіль Род. Це металева

конструкція, що обертається і якою управляє те�

лескопічний кран. “Повітряна дзвіниця” поєд�

нує театр, музику, відвагу та акробатику артистів.

Кіноманів запрошують з 5 по 10 квітня у кіно�

театр “Київ” на “Панораму французького кіно”.

В програмі шість стрічок — “Курча з чорносли�

вом” за участю Матьє Амальріка, “Незакінче�

ний роман”, кримінальна драма “Поліція”, що

має дві нагороди “Сезар” та приз журі Канн�

ського кінофестивалю, комедія “Мистецтво ко�

хати”, сімейна картина “Царина чаклунства”,

драма про міністра транспорту “Управління дер�

жавою”. А в кінотеатрі “Україна” 13, 14 та 15

квітня триватимуть “Довгі ночі короткого мет�

ра” — програми найкращих короткометражних

стрічок.

Сучасний французький цирк та театр пред�

ставляє компанія Barolosolo. Її спектакль “Диво�

водні історії” можна буде побачити 25 та 26 квіт�

ня у Київському академічному театрі юного гля�

дача на Липках. Це чудернацька вистава, у якій

головні герої зображені нібито збентеженими

музикантами. Незвичність вистави в тому, що

гратимуть актори вживу в басейні, на 30 санти�

метрів наповненого водою.

Музична програма фестивалю представлена

двома різноплановими концертами. 22 квітня

французькі солісти — Офелія Гойар та Гарі Хоф�

фман (віолончель), Давід Кадуш (фортепіано) —

візьмуть участь у “Тижні високої класики”, який

проходитиме в галереї “Лавра”. А 27 квітня о

19.30 на Співочому полі фестиваль завершить

виступ гурту Paris Combo. З моменту його ство�

рення в 1995 році, стиль Paris Combo не підлягає

жодній класифікації. Від джазу до свінгу, від

вальсу до ритмів латіно чи циганських мелодій в

поєднанні з надто актуальними текстами, суміш

звучить надзвичайно сучасно.

Крім того, з 11 по 23 квітня в галереї “Я” буде

представлена колективна виставка “Оживлені

образи”, створена українськими та французь�

ким митцями, яка через кілька місяців поманд�

рує й до Тулузи. Основна її тема — зображення

розбурханих, спотворених або ж просто сплячих

людських тіл. Глядачеві судити, який саме вико�

ристано підхід — розумовий чи інтуїтивний.

Не залишиться осторонь і література — киян

чекають зустрічі з письменниками Жілем Розьє

та П’єром�Луї Бассом. Останній, пристрасний

прихильник футболу, що колись працював у

спортивній редакції, присвятить свою зустріч

футболу. Так само як і Паскаль Боніфас, спеціа�

ліст з міжнародних відносин, розкаже про зв’я�

зок між футболом та глобалізацією (9 квітня,

книгарня “Є”)

"Французька весна" 
розпочнеться зі дзвону
Сьогодні на Софійській площі відбудеться 
театральне дійство

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

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Белі Ірин Дмитрівн в
с дове засідання, я е призначено на 9.30 20 вітня 2012 ро по цивільній справі за позовом Рамі
Віталія Ві торовича до Белі Ірини Дмитрівни про стя нення оштів ( абінет № 28,
пр. Мая овсь о о, 5-в, м. Київ).

С ддя І.А. Галась

Жовтневий районний с д м. Дніпропетровсь а повідомляє Приватне

а ціонерне товариство "У раїнсь а е оло ічна страхова омпанія", ПРАТ "УЕСКА"

про те, що с дом с довом засіданні о 14.30 9 вітня 2012 ро б де роз лядатися

цивільна справа №412/1785/2012 за позовною заявою Пась а Юрія Віталійовича до

Приватно о а ціонерно о товариства "У раїнсь а е оло ічна страхова омпанія" про

стя нення забор ованості по виплаті зі страхово о відш од вання. Вам необхідно

з'явитись зазначений час Жовтневий районний с д м. Дніпропетровсь а, в л.

Паторжинсь о о, б д. 18-а, аб. 19 для часті роз ляді цивільної справи особисто,

або направити до с д сво о представни а з належним чином оформленою

довіреністю.

С ддя Черновсь ой Г.В.

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

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара -
теристи а

Місцезна-
ходження

За альна
площа,
в.м

Цільове ви ористання приміщення
Ма симально
можливий

стро оренди

Орендна плата
за 1 в.м, рн
(без ПДВ)

Розмір місячної
орендної плати,
рн (без ПДВ)

Станом на 31.01.2012

1. КП "Київпастранс"
(04070, м. Київ, в л.
Набережне шосе, 2
Тел: 254-65-03)

1,2 поверх в л. Симирен а, 12 241,35
Розміщення с б'є та осподарювання, що

здійснює виробнич діяльність
непродовольчих товарів

2 ро и 364 дні 25,68 6 196,87

2. 1 поверх
в л. Миропільсь а,

29
136,94 Розміщення с лад 2 ро и 364 дні 44,62 6 110,20

3.

КП "Київпастранс"
(04070, м. Київ,

в л. Набережне шосе, 2
Тел: 254-65-03)

1 поверх
в л. Павла Усен а,

7/9 літ. З
18,00 Розміщення офіс 2 ро и 364 дні 70,35 1 266,25

4.
Цо ольний
поверх

в л. Василь івсь а,
22, літ. З

345,40
Розміщення майстерні, що здійснює
технічне обсл ов вання та ремонт

автомобілів
2 ро и 364 дні 39,18 13 533,33

5. 1 поверх
в л. Василь івсь а,

22, літ. А
72,30

Розміщення майстерні, що здійснює
технічне обсл ов вання та ремонт

автомобілів
2 ро и 364 дні 39,18 13 533,33

6. КП "Київпастранс"
(04070, м. Київ, в л.
Набережне шосе, 2
Тел: 254-65-03)

1,2 поверх в л. Ізюмсь а, 3 160,18
Розміщення тор овельно о об'є т з
продаж продовольчих товарів, рім

товарів піда цизної р пи
2 ро и 364 дні 39,73 6 364,00

7. 1 поверх
в л. Василь івсь а,

22, літ. А
48,50 Розміщення пер арні 2 ро и 364 дні 44,84 2 174,67

8.

КП "Київпастранс"
(04070, м. Київ, в л.
Набережне шосе, 2
Тел: 254-65-03)

1 поверх
в л. Василь івсь а,

22, літ. М
184,62

Розміщення майстерні, що здійснює
технічне обсл ов вання та ремонт

автомобілів
2 ро и 364 дні 41,70 7 698,33

Станом на 15.03.2012

9.

КП "Київпастранс"
(04070, м. Київ,

в л. Набережне шосе, 2
Тел: 254-65-03)

3 поверх
в л. Сім'ї Хохлових

7/9
170,00 Розміщення ом нально о підприємства 2 ро и 364 дні 52,46 8 918,50

Станом на 31.10.2011

10.
КП "Київпастранс"
(04070, м. Київ, в л.
Набережне шосе, 2
Тел: 254-65-03)

1,2 поверх
в л. Виборзь а,

111, К.6
24,12 Розміщення офіс 2 ро и 364 дні 59,50 1 435,00

11.

1 поверх
в л. Виборзь а,

111, К.6

81,30
Розміщення їдальні, що не здійснює
продаж товарів піда цизної р пи

2 ро и 364 дні 32,91 2 675,25

23,20 Розміщення офіс 61,71 1 431,41

Станом на 30.01.2012

12. ККО "Київзеленб д"
(04053, м. Київ, в л.

К дрявсь а, 23
Тел: 272-40-18)

1 поверх
в л. К дрявсь а, 23

літер. А
20,00 Розміщення офіс 2 ро и 364 дні 109,64 2192,81

13. 1 поверх
в л. К дрявсь а, 23

літер. Ж
113,90 Розміщення с лад 2 ро и 364 дні 39,73 4525,55

а н і н с в н

о с в я т о ш и н о

і н д т н в о р и ш

ч е х о н я л а а
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х р е щ а т и м о д а
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Відповіді на сканворд 
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Спортивні новини

Спортивна стрільба. Микола Мільчев став 
срібним призером етапу Кубка світу
З першо о етап К б а світ зі стендової стрільби, я ий пройшов в

Т с оні (США), раїнець Ми ола Мільчев поверн вся зі срібною на о-
родою с іті. Наш олімпійсь ий чемпіон б в вл чнішим за ме си анця
Карлоса Альберто Вальдеса. Перемо ж цих зма аннях свят вав
Ефтіміос Мітас з Греції, я ий повторив два абсолютних ре орди сві-
т — валіфі ації та за підс м ами фінал . Всьо о в т рнірі взяли
часть 150 спортсменів із 20 раїн світ

Регбі. Юніорська збірна України вийшла 
до півфіналу чемпіонату Європи
Днями відб лися чвертьфінальні матчі ЧЄ U-18, що проходять в Іс-

панії. Вітчизняна збірна здолала своїх одноліт ів із Лю семб р а, по-
відомляє офіційний сайт ФРУ. У першом таймі оманда змо ла зро-
бити дві спроби, на 16-й хвилині відзначився Андрій Ша ра, а на 23-
й — Ві тор Киричен о. Обидва оли забив Ми ола Б рдьє. С перни и
відповіли на це штрафним і спробою з реалізацією. 14-10 — підс мо
першої половини ри. Др ий тайм а тивніше розпочали лю семб рж-
ці і навіть змо ли вийти вперед. Одна наші хлопці змо ли вирвати пе-
ремо . На 69-й хвилині відзначився спробою Віталій Кочанов, а ол
забив все той же Б рдьє. 21-20 — важ а перемо а збірної У раїні. В
інших матчах Польща роз ромила Латвію — 99-6, Голландія обі рала
У орщин — 48-0, а Сербія про рала Швейцарії — 12-57. Та им чином
півфінальном матчі, я ий відб деться сьо одні в місті П ерта-де-

Йерро, збірна У раїни з стрінеться з омандою Голландії. У др ом
півфіналі швейцарці поміряються силами зі збірною Польщі

Теніс. Катерина Бондаренко успішно стартувала
на турнірі в Чарльстоні
У раїн а Катерина Бондарен о вийшла до др о о ола т рнір в

Чарльстоні (США) з призовим фондом в 740 000 доларів. З рах н ом
2:6, 6:2, 6:4 вона перемо ла білор сь спортсмен Оль Говорцов ,
ви онавши два ейси і доп стивши дев’ять подвійних помило . Та ож
раїн а зробили шість брей ів і п’ять разів про рала свою подач . У

др ом ра нді Катерина Бондарен о зі рає з росіян ою Вірою Звона-
рьовою, я а б ла посіяна під четвертим номером

Бокс. Максим Бурсак битиметься з Хасаном 
Нжікамом за титул тимчасового чемпіона WBO
Найсильніший середньова ови У раїни Ма сим Б рса отримав

дов оочі ван можливість битися за чемпіонсь ий тит л. Керівництво
ВБО (WBO) офіційно затвердило поєдино за тит л тимчасово о чем-
піона в середній вазі між Б рса ом і Хасаном Ндамом Нжі амом.
На адаємо, Ма сим Б рса є першим номером рейтин WBO. Крім

то о, він переб ває на першій сходинці раїнсь о о рейтин і на
26 — світово о. У посл жном спис раїнсь о о “Ти ра” немає жод-
ної пораз и (24-0-1, 10 КО). Та само, я і амер нця Нжі ама (26-0,
17 КО), я ий займає четверте місце в рейтин ор анізації. За попе-
редньою з одою бій відб деться 4 травня в Марселі (Франція)

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

За сім т рів до завершення ан лій-
сь о о чемпіонат з ф тбол “Ман-
честер Юнайтед” відірвався на 5
очо від сво о найближчо о пере-
слід вача іншо о манчестерсь о о
л б “Сіті”. Це стало можливим
після то о, я “ ородяни” дещо не-
сподівано зі рали нічию зі с ром-
ним “Сандерлендом” — 3:3. Нато-
мість “червоні дияволи”, хоч із ве-
ли ими тр днощами, але змо ли
здолати опір “Бле берна” 2:0.

Другий тиждень поспіль “Манчестер Юнай�

тед” своєю грою завершував програму туру

Прем’єр�ліги. Останні нічиї “Манчестер Сіті”

дозволили “манкуніанцям” відірватися від пере�

слідувачів за чемпіонський титул. Навіть настав�

ник “городян” Роберто Манчіні визнав, що на�

браний хід гравців “Юнайтед” буде важко зупи�

нити. Щодо “Блекберна”, то цей клуб завдяки

успішній серії перемог зміг покинути зону аут�

сайдерів.

Саму ж зустріч, як і очікувалось, активніше

розпочали гравці манчестерського клубу. Вже на

шостій хвилині у воротах Пола Робінсона міг

відзначитися Хав’єр Ернандес. Мексиканський

нападник отримав пас від Уейна Руні і опинився

в кількох метрах від лінії воріт, проте не зміг про�

бити сильно, і воротар “Блекберна” спокійно

перехопив м’яч. З відповіддю господарі поля не

забарилися. Два потужні удари Хойлетта і Хан�

лі, які наносилися з меж штрафної, могли ви�

вести “Блекберн” уперед, проте в обох епізодах

на висоті був голкіпер “Юнайтед” Девід де Хеа.

Другий тайм гравці “Блекберна” розпочали аг�

ресивніше, аніж перший. У господарів поля все

частіше почали з’являтися небезпечні нагоди

для взяття воріт. До того ж, “допомагали” їм у

своїх атаках помилки півзахисника “манкуні�

анців” Майкла Карріка, який декілька разів

відверто дарував м’яч супернику.  Час спливав,

а на табло продовжували горіти нулі. Такий ре�

зультат аж ніяк не влаштовував наставника

“Манчестер Юнайтед” сера Алекса Фергюсо�

на, тому на полі замість Філа Джонса з’явився

ветеран команди Райан Гіггз. Саме після появи

валлійського футболіста атака гостей загостри�

лася.

За 10 хвилин до закінчення матчу “Манчестер

Юнайтед” вирушив на фінальний штурм воріт.

Героєм матчу став Антоніо Валенсія, який завдав

несподіваного удару з правого флангу, і м’яч по

неймовірній траєкторії залетів у ворота “Блек�

берна”. А вже за 5 хвилин питання про перемож�

ця були зняті остаточно. Ешлі Янг, стоячи спи�

ною до воріт, отримав точний пас від партнера і

з розвороту з�за меж штрафного майданчика

пробив точнісінько у кут воріт суперника. Тож

2:0 — перемога “Манчестер Юнайтед”, і коман�

да сера Алекса Фергюсона збільшила відрив від

“Манчестер Сіті” до 5 очок

Температура +6°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 88 %

Температура +16°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 58 %

Температура +13°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 64 %

Прогноз погоди на 4 квітня 2012 року

ОВНИ, саме час “ лепати” роші, найбільше поталанить розба-
атіти працелюбам, я і не бояться звалити на себе вантаж сл жбо-
вих повноважень, ставляться відповідально до завдань ерівниц-
тва, с р п льозно зваж ють ожн дрібницю під час робочо о про-
цес .
ТЕЛЬЦІ, час ос часнити свій повся денний імідж і йти в но з

модою. Ан ел-хранитель незримо опі ватиметься вашими діями,
том навряд чи зазнаєте фіас о. Швидше за все, вдасться отрима-
ти ви од навіть з неприємної сит ації.
БЛИЗНЯТА, день напр жений, вам хоч розірвись, доведеться

метатися між домашнім поб том та професійною діяльністю і час-
то з промахами та невдачами (з армічних причин), на чом не слід
заци люватися — після 14 вітня все піде я по масл .
РАКИ, ваша допитливість посилиться, проте с ньте носа до ч -

жо о проса обережно, заці авленість в отриманні нової інформації
слід проявляти тоді, оли це стос ється особистої сфери, де мож-
на навіть не і нор вати пліт ами та ч т ами — там є доля істини.
ЛЕВИ, борець за правд з вас блис чий, одна сьо одні нама-

айтеся менше хиз ватися, стійте міцно на землі та вчіться дбай-
ливо розпоряджатися матеріальними рес рсами. Приб т и та ви-
трати слід чіт о онтролювати.
ДІВИ, день прод тивний, проявляйте наполе ливість, ділови-

тість, професійн обізнаність, аби продемонстр вати власн зна-
чимість і зар читися підтрим ою впливових людей, домочадців. В
стос н ах “бер -даю” дотрим йтеся армонії, на ч же не зазіхайте
і не дозволяйте дітям та оханим вас “доїти”.
ТЕРЕЗИ, я що ви на романтичній хвилі і націлені на майб тнє,

це може переш одити роз ледіти дрібні підводні течії, що за рож є
проблемами в майб тньом . Події дня мають причинно-наслід о-
вий зв’язо і визначені перевиховати вас, я партнера, змінити
ставлення до ерівно о персонал , професійної діяльності.
СКОРПІОНИ, найа т альнішими стан ть різноманітні дрібниці,

пов’язані з планами на майб тнє. Здоровий л зд, пра тичність
застрах ють вас від захоплень с мнівними прое тами. Спирайтеся
на др зів, однод мців, майте справ з впливовими авторитетними
людьми. Я що вини н ть дрібні непороз міння в ході обмін д м-
ами або при оформленні до ментів, швидше за все, вони б д ть
швид о ла оджені і не зроблять серйозно о вплив на хід подій.
СТРІЛЬЦІ, професійний обов’язо — це святе, маєте ви онати

йо о на вищом рівні. Стос н и з ерівництвом, оле ами можна
спішно реставр вати, я що тр дитися зла оджено, адже ви спе-
ціаліст широ о о профілю, здатні тя н ти ділово о воза за іль ох.
У ба атьох чолові ів на оризонті з’явиться юна пасія (із армічно-
о мин ло о), тож майте на вазі: я що ви люнете на її любовні ча-
ри, захопливий романтичний фейервер може затя н тися до 7
серпня.
КОЗОРОГАМ пощастить ле о розібратися в хитросплетіннях

подій і безпомил ово обрати правильн лінію поведін и, нала оди-
ти особисте життя, стати м дрішими, розширити філософсь ий
р озір. Не реа йте на пліт и і чиніть та , я вам під аз є ділове
ч ття. Аби ни н ти с мнівів в порядності чи надійності людей, с -
діть не по словах та ч т ах, а по он ретних вчин ах.
ВОДОЛІЇ, на любовном та творчом небосхилі сходить щасли-

ва зоря, чолові ів вос ресне давній романтичний зв’язо , пода-
р вавши (до 7 серпня ) шалені емоційні переживання вашом за-
в’ялом серцю. Проте сьо одні не слід витати в рожевих хмарах,
ма симально проявіть пра тичн сторон єства, зайнявшись вирі-
шенням питань, пов’язаних з бан івсь ими рах н ами, спадщи-
ною, розділом або об’єднанням майна, подат овими відрах ван-
нями.
РИБИ, ваше “хоч ” — на п’єдесталі, сл жіть йом бла ородно,

тоді сл жба і вза алі б дь-я а робота б де в радість і принесе ар-
ні приб т и. Сьо одні випаде вдалий шанс за ласти ф ндамент
перспе тивної співпраці з впливовими людьми. Проте не поспі-
шайте підпис вати до менти й давати обіцян и. Пізніше з’яс ють-
ся я ісь розбіжності, і ви пожал єте про зроблений ро . В сімей-
них пенатах розпочинається позитивна см а (до 7 серпня ), де
вам вдасться спішно розв’язати давні армічні в зли, створивши
приємн омфортн атмосфер в родині

Астролог Любов ШЕХМАТОВА 
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ранок день вечір

"Будівельник" переміг
"Кривбасбаскет"
Кияни здолали суперника на останніх секундах матчу
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В понеділо відб лися од-
раз три ри в С перлізі
У раїни. Пост паючись
рах н протя ом сьо о
матч , иївсь ий “Б ді-
вельни ” лише за три се-
нди до інця з стрічі з -

мів вирвати перемо
“Кривбасбас ета” — 88:87.
Вирішальний идо на ра-
х н захисни а “ ладіато-
рів” Дмитра Забірчен а. У
інших протистояннях юж-
ненсь ий “Хімі ” без проб-
лем розібрався з БК “Ки-
їв” — 97:76, а протисто-
янні “Дніпра-Азота” та
“Чер ась их мавп” сильні-
шими виявилися дніпро-
дзержинці — 77:74.

У цьому сезоні команда з Кривого

Рогу вдало виступає на домашній

арені, і навіть грандам вітчизняного

баскетболу не завжди вдається здо�

бути на виїзді позитивний результат.

Це зайвий раз підтвердила і звітна

гра. На матч столичний “Будівель�

ник” завітав в якості беззаперечного

лідера Суперліги, хоча настрій у ки�

ян був не надто святковий. За два

дні до поєдинку “гладіатори” зазна�

ли нищівної поразки від маріуполь�

ського “Азовмашу” — 81:60. Тому

успіх у цьому матчі був важливим з

огляду на психологічний стан

команди Звєздана Мітровича. Проте

на перемогу розраховували і госпо�

дарі майданчика, що вони й проде�

монстрували одразу ж після старто�

вого свистка.

Перша чверть пройшла за відчут�

ної переваги “Кривбасбаскету”.

Криворожці швидко заволоділи іні�

ціативою і пішли уперед. Особливо

активним у складі господарів був

американський захисник Джеймс

Флорес, який лише за першу поло�

вину зустрічі зумів набрати 13 очок.

Традиційно в атаці йому допомагали

Далібор Д’япа та Пірс Колдвелл, які

результативно кидали з триочкової

зони. Таким чином до кінця першої

десятихвилинки перевага “Крив�

басбаскету” становила 29:22.

У другій чверті киянам вдалося

трохи вирівняти гру, проте госпо�

дарі піймали кураж і за підтримки

трибун спокійно контролювали

гру. Після великої перерви гра від�

чутно змінилася. “Будівельник”,

розуміючи, що відступати вже ні�

куди, почав діяти набагато впевне�

ніше і перейшов до пресингу су�

перника. Після матчу Дмитро За�

бірченко зізнається, що у перерві

тренер киян в роздягальні сказав:

“Якщо ви нічого не зміните, то ми

можемо повторити попередній ре�

зультат проти “Азовмашу”. А поки

що “гладіатори” зусиллями Артема

Параховського та Джека МакКлін�

тона поволі почали скорочувати

відставання. Проте остаточно пе�

реломити хід гри киянам вдалося

лише в середині заключної чверті.

За три хвилини до кінця матчу ра�

хунок зумів зрівняти Суад Шехо�

вич — 75:75. Решта часу перетво�

рилася в справжній трилер. За 30

секунд до завершення зустрічі кри�

ворожець Далібор Д’япа реалізував

два штрафних кидки і вивів свою

команду вперед — 87:86. Однак у

складі киян знайшовся гравець,

який за лічені секунди кардиналь�

но змінив ситуацію. Дмитро Забір�

ченко майже з фінальною сиреною

зумів закинути від щита вирішаль�

ний м’яч і таким чином приніс

“Будівельнику” таку важливу пе�

ремогу. Матч закінчився з рахун�

ком 88:87 на користь лідера чем�

піонату
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Цей день в історії 4 квітня

1500 — Порт альсь ий мо-
реплавець Педр Кабрал від рив
Бразилію — прийнявши її за ост-
рів
1581 — ан лійсь ий пірат і ад-

мірал Френсіс Дрей завершив
р освітню подорож
1785 — ан лійсь ий винахід-

ни Картрайт отрим є патент на
механічний т аць ий верстат
1818— народився Майн Рід —

ан лійсь ий письменни («Вер-
шни без олови»)
1932 — амери ансь ий біохі-

мі Чарлз Ґлен Кінґ перше виді-
лив вітамін C
1983 — перший політ амери-
ансь о о осмічно о човни а
«Челленджер»
1996 — Верховна Рада У раї-

ни затвердила за он «Про Авто-
номн Респ блі Крим»

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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франц. старов.

монета ро фор

сті зарості

число
народна назва
с зір’я Плеяд

"Манчестер Юнайтед" пішов у відрив
Лідерства в англійській Прем’єр�лізі клубу вдалося досягти 
завдяки перемозі над "Блекберном"

Захисни "Б дівельни а" Дмитро Забірчен о (правор ч) приніс своїй оманді перемо над "Кривбасбас етом"
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