
Відповідальність за несплату 
паркувального збору посилять
Оператори ринку пропонують ввести покарання для водіїв 
за порушення правил паркування

ПЕЙЗАЖКА — ПРИКЛАД

СПІВПРАЦІ 

ВЛАДИ ТА ГРОМАДИ 

СТОР. 2

НА ІННОВАЦІЙНОМУ

ФОРУМІ ПРЕДСТАВЛЯТЬ

20 КРАЩИХ ПРОЕКТІВ  

СТОР. 2

УКРАЇНЦІ 

ПЕРЕСТАЛИ 

СКУПОВУВАТИ ВАЛЮТУ 

СТОР. 3

ВІТЧИЗНЯНІ

ФАРМАЦЕВТИ 

ВИТІСНЯТЬ ІМПОРТ  

СТОР. 3

Метро стане безпечнішим
Для покращення ситуації у столичній підземці міська влада планує
додатково виділити 15–20 млн грн

Голова КМДА Оле сандр Попов провів робоч з стріч на станції «Осо ор и», де майже місяць том сталося за орання еле тропровод и ламп

Руслан КРАМАРЕНКО: 
"Картка киянина видаватиметься
терміном на 5 років"  

СТОР. 4 

Київ — місто спорту та здоров’я 

В столиці пройд ть спортивні фестивалі та
від риють нові об’є ти

СТОР. 2 

Міська влада посилила співпрацю
з ВГО "Союз Чорнобиль України" 

Це стало можливим завдя и послідовном
ви онанню сторонами своїх зобов’язань в рам ах
меморанд м про взаємодію і співробітництво

СТОР. 2

У номері

Новини

У парламенті очікують 
законопроект про зміни 
до держбюджету�2012
Голова Верховної Ради Володимир Литвин до-

п с ає внесення рядом на роз ляд парламент
сьо одні за онопрое т про внесення змін до
держбюджет на 2012 рі . “Я що ряд подасть (за-
онопрое т) вівторо , то можна б ло б попрацю-
вати й вийти (на йо о роз ляд) четвер (12 вітня)
або в п’ятницю (13 вітня)”, — с азав він. При цьо-
м спі ер вист пив з ініціативою одночасно о роз-
ляд з рядовим за онопрое том низ и зареєс-
трованих деп татсь их за онопрое тів про вне-
сення змін до держбюджет -2012, повідомляють
У раїнсь і новини

Україна має намір 
домовитися з ЄС 
про отримання кредиту до серпня
Кабмін має намір до серпня домовитися з Євро-

пейсь им Союзом про надання У раїні ма рофінан-
сової допомо и. Зо рема ряд дор чив профільним
міністерствам до серпня завершити перемовини з
ладення меморанд м про взаємороз міння між

У раїною та ЄС і редитної оди між У раїною (я
позичальни ом), Нацбан ом (я а ентством пози-
чальни а) і ЄС (я редитором) щодо отримання
У раїною ма рофінансової допомо и. При цьом
до мент передбачає, що протя ом 2 місяців після
підписання меморанд м про взаємороз міння й
редитної оди має б ти розроблений і поданий
Верховн Рад прое т за он про ратифі ацію ме-
моранд м й редитної оди.
Крім то о, ряд дор чив різним міністерствам

прое ти відповідних рішень, ви онання я их даcть
змо зал чити та ож і технічн допомо ЄС. Ця
частина план передбачає 14 заходів, ви онання
я их необхідне для зал чення технічної допомо и
ЄС

Місто готується до виплат 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку колишнього СРСР
Київсь і філії Ощадбан а тивно от ються до

почат омпенсаційних виплат в ладни ам Ощад-
бан , я і, відповідно до дор чення президента
У раїни, заплановано на червень цьо о ро . Вже з
2 вітня розпочався перший етап цієї роботи, а са-
ме — а т алізація даних в ладни ів. Вона здійсню-
ватиметься стосовно тих в ладни ів, я і не отрима-
ли протя ом 2008 ро омпенсаційні ошти в ме-
жах проінде сованих заощаджень, але дані про
я их внесено до “Реєстр в ладни ів заощаджень
ромадян” до 1 січня 2012 ро . Вже визначено на-
ст пний порядо отримання інформації про місце і
час а т алізації даних для в ладни ів, я им станом
на 1 січня 2012 ро виповнилось: 80 ро ів і біль-
ше — з 02.04.2012 р. до 20.04.2012 р.; 70 — 79 ро-
ів — з 21.04.2012 р. до 20.05.2012 р.; 60 — 69 ро-
ів — з 21.05.2012 р. до 20.06.2012 р.; 50 — 59 ро-
ів — з 21.06.2012 р. до 20.07.2012 р.; до 50 ро-
ів — з 21.07.2012 р. В Ощадбан радять — для
визначення час і адреси станови філії Ощадбан ,
де б де проводитись а т алізація, в ладни по-
трібно ви онати одн з та их дій: заповнити спеці-
альн форм в розділі “Інформація для в ладни ів
Ощадбан олишньо о СРСР” на сайті Ощадбан ;
зателефон вати на “ аряч телефонн лінію” і доче-
атися з’єднання з оператором; зателефон вати на
“ аряч телефонн лінію” та отримати інформацію
за допомо ою автовідповідача. Номери телефонів
“ арячої лінії”: +38 044 364 21 21 (за тарифами
У ртеле ом ) або 0 800 212 000 (без оштовно зі
стаціонарних телефонів в У раїні). Лінія працює з
9.00 до 18.00 без вихідних
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Щоб встановити паркомати на україн�

ських вулицях, операторам потрібно ви�

класти чималі кошти. Нагадаємо, сього�

дні один паркомат коштує від 40 до 130

тис. грн в залежності від комплектації та

виробника. Додаткові витрати на його

встановлення складають біля 10 тис. грн.

Для того, щоб витрачати такі кошти з

бюджету чи долучати до процесу інвесто�

ра, потрібно, щоб водії користувались

паркоматами. Але сьогодні такої впевне�

ності оператори не мають, а отже, витра�

чені кошти повернути не в силі.

Як зазначає директор КП “Київтранс�

парксервіс” Андрій Дудко, нині за умов

відсутності у операторів паркування

будь�яких важелів впливу на водіїв, які

відмовляються сплачувати за паркуван�

ня чи порушують правила паркування,

повернення коштів, які мають бути ви�

користані на обов’язкове встановлення

паркоматів, неможливе.

Ця проблема є спільною для всіх опе�

раторів паркування в Україні. Тож на

минулому тижні представники парку�

вальних підприємств з 12 регіонів дер�

жави обговорили проблемні питання,

які виникли через відсутність паркома�

тів. Так, директор КП “АвтоПаркСер�

віс” м. Луцьк Олександр Кралюк наго�

лосив, що впровадження нових правил

паркування має здійснюватись на дер�

жавному рівні. “Це має бути ціла систе�

ма з механізмами впливу на водіїв, які не

платять за парковку. Адже, якщо водії не

платять зараз, то немає ніяких гарантій,

що вони платитимуть після встановлен�

ня паркоматів”, — каже пан Кралюк.

Через несплату за паркування надхо�

дження до столичного бюджету можуть

зменшитися. “У 2010 році бюджет Києва

за паркування отримав 5 млн грн, у

2011 — 18 млн грн, а на 2012 рік заплано�

вано отримати 33 млн, — підкреслює Ан�

дрій Дудко. — У Києві на 33 майданчи�

ках працюють паркомати, крім того, є

можливість сплачувати за парковку мо�

більним телефоном, проте більше 90%

платежів збираються паркувальниками.

Там, де немає паркувальника, люди

просто не платять”.

Введення адміністративної відпові�

дальності для водіїв за порушення пра�

вил паркування дозволить зробити існу�

ючу систему економічно ефективною, а

за рахунок застосування досвіду інших

держав та належної інвестиційної полі�

тики вивести її на європейський рівень.

Тож українські оператори паркування

домовилися звернутися до уряду з про�

ханням передбачити адміністративну

відповідальність для водіїв за несплату за

паркування або за авто, припарковане за

межами парувальних майданчиків
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Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Відс тність пар оматів на в лицях міст водії сприймають я
можливість не платити за пар ов , що робить пар вальні під-
приємства збит овими та зменш є надходження до місь их
бюджетів. Тож оператори пар вання вирішили зверн тися
до ряд з проханням внести зміни до адмін оде с ,
де передбачити відповідальність за несплат посл
з пар вання.

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Останнім часом иївсь ом метро ста-
лася низ а надзвичайних сит ацій, я і
ви ли али серйозне занепо оєння меш-
анців міста щодо безпечності цьо о ви-
д транспорт . Особисто перевірив на-
дійність столичної підзем и олова КМДА
Оле сандр Попов, провівши робоч з -
стріч на станції “Осо ор и”, де майже
місяць том сталося за орання еле тро-
провод и ламп.

Як відзначив Олександр Попов, метрополітен завжди

був і повинен залишатися найбезпечнішим видом транс�

порту, тож столична влада готова всіляко сприяти підпри�

ємству у вирішенні поточних проблем. “Щоденно послу�

гами метрополітену користується 1 млн 800 тисяч пасажи�

рів, і ми повинні гарантувати їм безпеку під час перебу�

вання у підземці. Зараз проведений аналіз всіх наявних

проблем, і для їх вирішення підприємству потрібно допо�

могти фінансово. Протягом місяця ми знайдемо додатко�

во 15–20 млн грн для того, щоб профінансувати всі необ�

хідні заходи. Я попередив і керівника метрополітену, і го�

ловного інженера про персональну відповідальність щодо

стабільної експлуатації метро і думаю, що з цим завдан�

ням вони впораються. Таким чином, я хотів би звернути�

ся до киян та запевнити, що керівництво і міста, і метро�

політену зробить все можливе, щоб таких прикрих випад�

ків у нас більше не було”, — зазначив під час зустрічі

Олександр Попов.

За словами Володимира Федоренка, начальника КП

“Київський метрополітен”, виділені кошти будуть витра�

чені на оснащення станцій засобами пожежної безпеки та

заміну того обладнання, яке приносить сьогодні найбіль�

ше проблем. Як зазначив головний інженер підприємства

Володимир Зель, у підземці проводиться дуже велика ро�

бота щодо підвищення пожежної безпеки, на всіх станці�

ях легкозаймисті матеріали замінюють на більш вогне�

стійкі. Відповідним чином модернізують і рухомий склад.

Занепокоєння очільника міськадміністрації викликали

часті зупинки ескалаторів на станціях метрополітену. Як

пояснив Володимир Федоренко, такі ситуації найчастіше

виникають через хуліганські дії пасажирів. “Так, 5 квітня

у нас відбулася зупинка ескалаторів на трьох станціях —

”Університет”, “Майдан Незалежності” та “Хрещатик”.

Ескалатори зупинилися, адже між сходинками потрапили

монети, які задля розваги скинули пасажири. В одному

випадку це навіть була кришечка від пляшки пива. А при

потраплянні сторонніх предметів ескалатор автоматично

зупиняється, адже в іншому випадку це може нести загро�

зу життю пасажирів. Тож, на жаль, складнощів у роботі

нам додають і самі пасажири”,— наголосив Володимир

Федоренко.

Зробив акцент Олександр Попов і на необхідності у ра�

зі виникнення таких надзвичайних ситуацій, як на станції

“Осокорки”, співпраці з “Київпастрансом” задля опера�

тивного перевезення пасажирів. Як відзначив Віталій

Пшеничний, начальник ГУ з питань надзвичайних ситу�

ацій, наразі розробляється схема такої взаємодії, і в деся�

тиденний термін вона буде подана на затвердження голо�

ві КМДА.

Звернув увагу очільник міськадміністрації і на захара�

щення переходів метрополітену та території поблизу

станцій кіосками та лотками несанкціонованої торгівлі.

“Ми розпочали активну реалізацію низки заходів щодо

звільнення місць громадського користування, зокрема

проходів до метрополітену від так званих малих архітек�

турних форм. Щотижня ми будемо демонтувати 150 таких

об’єктів, тож за місяць�півтора, я думаю, ми наведемо тут

порядок, в тому числі і в переходах” — сказав Олександр

Попов.

Крім того, Олександр Павлович зазначив, що уже в

цьому році розпочнеться реалізація проекту з модернізації

близько ста одиниць рухомого складу метрополітену. На

ці цілі планується витратити майже 1 млн грн, отриманих

Україною у якості грантової допомоги за Кіотським про�

токолом
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Інвесторам з Кремнієвої долини представлять
20 найкращих проектів
Для венч рних інвесторів, я і незабаром відвідають Інноваційний фо-

р м “Kyiv City Open Doors”, провед ть road-show най ращих прое тів. За
словами заст пни а олови КМДА Р слана Крамарен а, вже о олошено
реєстрацію прое тів за та ими напрям ами: IT, Mobile, Cloud Computing,
SaaS, Games, Social Networking, альтернативні джерела енер ії та біотех-
ноло ії. “З цих прое тів ми оберемо 20 най ращих, я і і б д ть представ-
лені інвесторам на road-show,— заявив пан Крамарен о.— Ми вже сьо-
одні бачимо значн заці авленість фор мом: після то о, я ми заявили
про приїзд амери ансь их бізнесменів з Кремнієвої долини, до нас по-
чали звертатись інвестори з Європи з побажаннями дол читись до фо-
р м ”. На адаємо, 19-20 вітня КМДА партнерстві з інноваційним пар-
ом BIONIC Hill та омпанією UDP провед ть Інноваційний фор м “Kyiv
City Open Doors”. На презентацію прое т інноваційно о пар BIONIC Hill
приїд ть 15 ерівни ів зі спис 35 провідних венч рних фондів Кремні-
євої долини

Міська влада посилила співпрацю 
з ВГО “Союз Чорнобиль України”
Протя ом 1 вартал 2012 ро співпраця КМДА з КМО ВГО “Союз Чор-

нобиль У раїни” дала неабия і рез льтати. Це стало можливим завдя и
послідовном ви онанню сторонами своїх зобов’язань в рам ах мемо-
ранд м про взаємодію і співробітництво, повідомили в ГУ праці та соці-
ально о захист населення КМДА. За дор ченням олови КМДА Оле сан-
дра Попова б ло створено Конс льтативн рад з питань поліпшення соц-
захист ромадян, я і постраждали внаслідо аварії на Чорнобильсь ій
АЕС. А тивна робота Ради дозволила за орот ий стро вирішити ба ато
важливих питань. Та , на піль ове медобсл ов вання постраждалим вна-
слідо аварії збільшено аси н вання на 10% порівняно з 2011 ро ом. На
це з місь о о бюджет передбачено 3910,5 тис. рн. На 50 % збільшено
фінанс вання на піль ове з бне протез вання чорнобильцям. На ці потре-
би передбачено 529,5 тис. рн (торі виділено 353,0 тис. рн). На 41%
збільшено фінанс вання Київсь о о місь о о центр радіаційно о захист
населення. На йо о робот цьо о ро передбачено 28356,7 тис. рн. Гро-
мадянам, я і постраждали внаслідо Чорнобильсь ої атастрофи, Київ-
сь ом місь ом центрі радіаційно о захист населення за бюджетні ош-
ти провед ть необхідні інстр ментальні (в том числі КТ, МРТ) та лабора-
торні обстеження. У ГУ праці та соціально о захист зазначили, що забез-
печити інвалідів-чорнобильців технічними та іншими засобами реабіліта-
ції змож ть повном обсязі. На це місь ом бюджеті передбачено 7200
тис. рн

Цифра дня

Call�центр 15�51

1 674 236 
гривень становить загальна сума субсидій, призначених київським
сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово"комунальних
послуг у січні"лютому 2012 року. 
За інформацією ГУ статистики в м.Києві
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Пейзажка — приклад 
вирішення міських проблем
Саме така співпраця влади та киян дасть позитивні результати
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Мин ло о тижня б ло на-
решті поставлено рап
сит ації нав оло заб дови
Пейзажної алеї. Саме та а
зла оджена співпраця вла-
ди і ромади міста має
стати нормою для столиці.
Адже завдя и спільній а -
тивній позиції иян, олови
КМДА Оле сандра Попова
та деп татів Київради вда-
лося збере ти с вер із ні-
альними с льпт рами о-
тів та Малень о о принца.

У п’ятницю Олександр Попов, як і

обіцяв раніше, особисто привіз за�

хисникам Пейзажки рішення Окруж�

ного адміністративного суду, що ска�

сував землевідведення на Пейзажній

алеї, та рішення Київради, відповідно

до якого сквер отримав статус ком�

плексної пам’ятки природи місцево�

го значення. Охороняти територію

Пейзажної алеї доручили Державно�

му управлінню охорони навколиш�

нього природного середовища в 

м. Києві. А контролюватиме вико�

нання рішення постійна комісія Ки�

ївради з питань екологічної політики.

Голова КМДА подякував киянам

за тверду позицію, небайдужість та

активність. “Ми зуміли відстояти

Пейзажну алею. Суд ухвалив рішен�

ня на нашу користь, Київрада під�

тримала ініціативу з надання алеї

статусу “комплексної пам’ятки при�

роди місцевого значення”. Сьогодні

й у майбутньому Пейзажній алеї вже

ніхто й ніщо не загрожуватиме. Ки�

ївська влада робить усе можливе,

щоб зберегти зелені зони міста та

його історичний центр. Ми вже по�

вернули тисячі гектарів землі, пере�

даних у попередні роки під забудову.

Раз та назавжди попередити зазіхан�

ня на історичні місця та зелені зони

кияни мають право, ухваливши від�

повідні рішення на місцевому рефе�

рендумі. Тому я розраховую на вашу

підтримку і активну участь у цьому

процесі”,— сказав Олександр По�

пов, спілкуючись із киянами.

Рішення щодо подальшого роз�

витку скверу на Пейзажці має

приймати громада міста. Автор по�

пулярних скульптур на Пейзажній

алеї, художник та скульптор Кос�

тянтин Скретуцький розповів, що

продовжує роботу над “заселен�

ням” скверу іншими казковими

персонажами та має іще багато пла�

нів щодо благоустрою міських зеле�

них зон, у тому числі і на лівому бе�

резі, де незабаром з’явитися фон�

тан закоханих.

“Розмови щодо забудови Пейзаж�

ної алеї не припинялися з часу ство�

рення скверу, і я радий, що міська

влада і депутати надали цьому місцю

охоронний статус,— розповів “Хре�

щатику” Костянтин Скретуцький.—

Я як художник відповідаю за красу

цього місця, аби воно і надалі милу�

вало око і не лише дітей, у яких і так

багатий внутрішній світ, а саме до�

рослих, яким у житті, на мою думку,

інколи бракує радості. Думаю, що

цей задум вдався”.

Під час зустрічі із найактивніши�

ми захисниками Пейзажної алеї

Олександр Попов запропонував ак�

тивістам продовжити співпрацю і

об’єднати зусилля для захисту істо�

ричного обличчя Києва

Київ — місто спорту та здоров’я
В столиці пройдуть спортивні фестивалі та відкриють нові об’єкти
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

2012 рі в У раїні о оло-
шено Ро ом спорт та
здорово о способ життя.
Київ приєднався до цієї
ініціативи. Лише цьо о ро-

в столиці проходить 490
місь их та 160 міжнарод-
них і все раїнсь их зма-
ань, а та ож заплановано
б дівництво і ре онстр -
ція 14 об’є тів спортивної
інфрастр т ри, зо рема
водно о стадіон на Обо-
лоні.

Підтверджуючи статус столиці

спорту, Київ чи не щотижня стає

майданчиком для спортивних зма�

гань. Так, найближчими днями в Па�

лаці спорту пройде Чемпіонат світу з

фехтування, а в Українському домі —

боксерський турнір “Київські рука�

вички”. Наступного місяця, на День

Києва, планується близько 15 фіз�

культурно�спортивних заходів — від

змагань з повітроплавального спорту,

регати та параду велосипедистів до

20�го “Пробігу під каштанами” і зма�

гань з різних видів єдиноборств.

Активно розвивають у столиці і

іншу складову — популяризацію

здорового способу життя та під�

тримку фізичної культури. За ста�

тистикою, близь�

ко 400 тисяч ки�

ян, а це 15% меш�

канців столиці,

організовано зай�

маються фізич�

ною культурою та

спортом. Залучи�

ти іншу частину

населення до фі�

зичної активності

влада нама�

гається через різ�

номанітні фести�

валі. Так, у 2012

році відбудеться

59 спортивно�масових заходів, що

майже на третину більше, ніж мину�

лого року. Новим проектом для міс�

та стане проведення у серпні спор�

тивного фестивалю “Екстрімфест�

2012” у парку Дружби народів. А з

кінця квітня всіх бажаючих запро�

шують до парку Шевченка на ран�

кову зарядку.

В рамках відзначення Року спорту

та здорового способу життя розпо�

чалася і триває Київська спартакіада

“Здоровий киянин”. Це комплекс

фізкультурно�спортивних заходів з

20�ти видів спорту, що відбувати�

муться протягом року на найкращих

спортивних базах міста за участі зі�

рок вітчиз�

няного спор�

ту.

З 26 травня

до 31 серпня

у столиці

т р и в а т и м е

спортивний

ф е с т и в а л ь

“Спорт про�

ти наркоти�

ків, тютюну

та зловжи�

вання алко�

голем”, який

пройде на те�

риторії пляжу “Венеція” на Доло�

бецькому острові у Гідропарку.

“Особливо актуальним цей фести�

валь є у Рік спорту та здорового спо�

собу життя. Міська влада активно

підтримує всі громадські ініціативи,

а також вітає внесок приватних

структур у розбудову масового спор�

тивного руху столиці. Цей фести�

валь має особливе значення саме че�

рез його соціальну складову. Адже у

його основі — пропаганда здорового

способу життя, активна боротьба зі

шкідливими звичками”,— зазначив

начальник Головного управління

сім’ї, молоді та спорту Володимир

Вовк.

За рішенням оргкомітету, вже з 10

до 25 квітня у Гідропарку відбувати�

муться підготовчі роботи — встанов�

лення сценічних конструкцій та

тимчасових споруд, що необхідні

для проведення фестивалю. Цього

року, як обіцяють організатори, на

Долобецькому острові з’явиться

стадіон для міні� футболу, 2 стадіони

для пляжного футболу, 6 майданчи�

ків для інших пляжних видів спорту,

облаштований баскетбольний май�

данчик. Також, разом з КП “Плесо”,

до ладу приведуть центральний

міський пляж “Венеція”.

Серед інших спортивних об’єктів,

які заплановано ввести в експлуата�

цію цього року,— відкриття водної

дистанції в Оболонській затоці КП

“Київський водний стадіон”, вод�

но�спортивний стадіон на Трухано�

вому острові, завершення будівниц�

тва оздоровчо�фізкультурних ком�

плексів на проспекті Маяковського,

27г та на вул. Райдужна, 33а, завер�

шення реконструкції легкоатлетич�

ного манежу на вул. Тичини,18, ре�

конструкція спортивних майданчи�

ків на вул. Шалетт

Десять ініціатив 
громадськості та влади
Вже найближчим часом кількість проблемних будівництв у місті поменшає

Вони, перш за все, стосуються

припинення забудови Києва та ви�

рубки зелених насаджень. Олек�

сандр Попов висловив свою відкри�

тість до співпраці з киянами, які

вболівають за добробут та майбутнє

Києва. У список адрес, що прагнуть

зберегти активісти від втручання за�

будовників, потрапили: вул. Гого�

лівська, 7; просп. Перемоги, 138;

вул. Гончара, 17�23, вул. Багговутів�

ська, 1; вул. Маяковського, 40�52;

Павлівський сквер на Обсерватор�

ній гірці та інші.

Голова КМДА Олександр Попов

схвально оцінив небайдужість киян

до свого міста. “Ваша активна гро�

мадянська позиція заслуговує на

повагу, і я особисто дякую вам за

це,— сказав очільник адміністра�

ції.— І заявляю, що моя позиція

повністю співпадає з вашою. В

зв’язку з цим, ми дуже багато роби�

мо для того, щоб відстоювати інте�

реси киян”.

Олександр Попов підтримав ви�

ключно всі пропозиції громадських

активістів щодо збереження міста

від забудови та дав доручення під�

готувати низку проектів рішень по

кожному із перерахованих об’єк�

тів, які планує особисто винести

вже на наступну сесію Київради.

Також глава КМДА запропонував,

щоб зустрічі з громадськими акти�

вістами стали традиційними та від�

бувалися кожні два тижні. “Я гото�

вий особисто втручатися, відстою�

вати і домагатися вирішення важли�

вих для киян проблем. Думаю,

об’єднавши наші зусилля, ми змо�

жемо досягти максимально хороших

результатів”,— підкреслив Олек�

сандр Попов

Оле сандр Попов особисто привіз захисни ам Пейзаж и рішення Київради, відповідно до я о о с вер отримав стат с
омпле сної пам`ят и природи місцево о значення
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Наступного місяця, на День
Києва, планується близько

15 фізкультурно"спортивних
заходів " від змагань з

повітроплавального спорту,
регати та параду

велосипедистів до 20"го
«Пробігу під каштанами» 
і змагань з різних видів

єдиноборств

Ірина СЛАВУТСЬКА
“Хрещатик”

Яс равий при лад взаємодії влади і ромадсь ості ви-
рішенні проблемних питань з заб довни ами на Пей-
зажній алеї б де продовжено. Нещодавно олова КМДА
Оле сандр Попов з стрівся з представни ами ромад-
сь их ор анізацій міста. Під час з стрічі ияни озв чили
десять ініціатив, я і пра н ть реаліз вати за підтрим и
місь ої влади.

Національний музей історії Великої Вітчизняної
війни започатковує проект “Родинна пам’ять
про війну”
Сім десятиліть віддаляють нас від найжорсто ішої війни ХХ століття. З
ожним днем меншає в нашом олі тих, хто брав часть боях, вав пе-
ремо в тил , хто пережив війн і збері ає пам’ять про неї. М зей запро-
ш є всіх, ом не байд жа історія сво о родовод , підхопити естафет
пам’яті і стати часни ами прое т . Передивіться свої сімейні альбоми,
до ментальні архіви, запишіть родинні воєнні історії. Фото і орот і роз-
повіді (обов’яз ово зі своїми оординатами) надсилайте на еле тронн
адрес м зею rodyna@nmhpw.Kiev.ua або поштою (01015 м. Київ 15, в л.
Лаврсь а, 24). Ці матеріали війд ть до бази даних прое т , я а стане ще
одним джерелом для вивчення історії Вели ої Вітчизняної війни, а та ож
основою для манітарних про рам прое т : ци л п блі ацій “Родинна
пам’ять про війн ”, ци л виставо “Війна в долі однієї родини”, ци л ве-
чорів пам’яті (вечорів-спо адів) “Сторін ами родинних альбомів” тощо.
Героями цих виставо і заходів станете ви і ваші близь і. Ваша сім’я об’-
єднається нав оло цьо о во ни а родинної пам’яті, я ви зможете збе-
ре ти і передати наст пним по олінням

У столиці триває підготовка координаторів 
київських волонтерів
Сьо одні відб деться чер овий тренін для волонтерів, я і ер ватим ть

ор анізованими р пами добровольців під час Євро-2012 Києві. На сай-
ті приймаючо о міста Києва http://www.city-kyiv.com.ua/uefaeuro2012/ за-
значають, що менеджмент волонтерів є в рай важливим етапом ом-
пле сній під отовці р х добровольців до часті ф тбольном чемпіона-
ті. Саме том волонтери-менеджери, я і б д ть частиною правлінсь ої
лан и, мають пройти валіфі аційн під отов з ор анізації волонтер-
сь их р п і відпрацювати базові ор анізаційні схеми. У рам ах тренін
“Техноло ічне забезпечення діяльності волонтерсь их р п в місті Києві
під час проведення Євро-2012” майб тні волонтери-менеджери відпра-
цюють навич и з питань ом ні ативної омпетентності волонтерів, лідер-
ства волонтерсь ій р пі, роботи в оманді. У заході візьм ть часть
представни и Фонд сприяння демо ратії Посольства США в У раїні, ГУ з
питань під отов и та проведення в У раїні фінальної частини Євро-2012,
ГУ освіти і на и КМДА. Тренін відб ватиметься “Молодіжній залі” Ки-
ївсь о о місь о о б дин вчителя (в л. Володимирсь а, 57) о 10.00



Рішення Київради

Ділові новини

Українці перестали 
скуповувати валюту
Попит на іноземн валют з

бо населення в березні змен-
шився четверо. Про це повідо-
мила дире тор енерально о
департамент рошово- редит-
ної політи и НБУ Олена Щерба-
ова. “Валютний рино березня
продовж є демонстр вати зба-
лансованість, я а сформ валася
напри інці січня. А тивна часть
Національно о бан в березні
звелася до н ля. Тобто ми не
продавали валют , ми проводи-
ли тіль и невели і інтервенції
для поповнення золотовалютних
резервів”,— розповіла вона.
Цьом , на д м пані Щерба о-
вої, сприяли два фа тори: зрос-
тання надходжень інвалюти фі-
нансов систем і зниження по-
пит на отів ов валют з бо
населення. “Я що взяти за ос-
нов березень і лютий мин ло о
ро , то нас падіння обся ів

чисто о попит на іноземн ва-
лют з бо населення в чотири
рази”,— під реслила Щерба-
ова

Послугами міської 
електрички скористались
майже 2,5 млн киян
Кіль ість пасажирів, я і орис-

т ються посл ами місь ої еле -
трич и, постійно зростає. Про це
повідомили в КП “Київпастранс”.
Та , за три місяці мин ло о ро
(жовтень- р день) б ло перевезе-
но 2 млн 249,2 тис. пасажирів, се-
ред я их 793,4 тис. піль ови ів.
При цьом за три місяці 2012 ро
перевезено 2 млн 495 тис. паса-
жирів, в том числі 880,1 тис. піль-
ови ів. На адаємо, місь а еле -
трич а розпочала робот жовтні
2011 ро .
Основним завданням реалізації

зазначено о прое т стало роз-
вантаження лінії метрополітен і

зменшення навантаження на йо о
центральні пересадочні станції, а
та ож по ращення транспортно о
спол чення ліво о та право о бе-
ре ів міста

Бензин без спирту 
заборонять

Міністерство енер ети и та в -
ільної промисловості під от ва-
ло за онопрое т про обов’яз о-
вий вміст бензині 5 % біоетано-
л , починаючи з 1 січня 2013 ро-
, і 7 % — з 2014 ро . Про це

заявив міністр енер ети и і в -
ільної промисловості Юрій Бой-
о. “Ми вносимо за онопрое т.
Сподіваюся, він б де прийнятий
на засіданні ряд . Це дозво-
лить, з одно о бо , знизити за-
півлю нафти, а з іншо о — за-

вантажити сіль оспвиробни-
ів”,— повідомив Бой о. За йо о
словами, цей за онопрое т вже
з оджений з сіма часни ами

рин . Наявність в бензині 5 %
біоетанол або 15 % простих
ефірів відповідає стандарт
я ості “Євро-4”, я ий повинен
б в почати діяти в У раїні з 1 січ-
ня 2010 ро

“Бориспіль” обслужив 
на 12 % більше пасажирів

Аеропорт “Бориспіль” за ре-
з льтатами діяльності в I варталі
цьо о ро обсл жив 1 млн 588,4
тис. пасажирів, що на 12 % біль-
ше, ніж за анало ічний період ми-
н ло о ро . За три місяці в аеро-
порт прийняли 22 067 рейсів
(11 045 на виліт і 11 022 — на
приб ття). З почат ро в аеро-
порт обробили 7 999 тонн ван-
тажів (приріст с лав 19 %) та
1 358 тонн пошти (на 6 % більше
відносно мин ло о ро ). Зо ре-
ма в березні б ло обсл овано
560 тис. пасажирів, ви онано
7 501 рейс, оброблено 3 335 тонн

вантажів і 508 тонн пошти. На а-
даємо, що мин ло о ро аеро-
порт “Бориспіль” обсл жив понад
8 млн пасажирів

Президент налаштований
заборонити рекламу 
алкоголю
Ві тор Ян ович наполя ає на

необхідності запровадження пов-
ної заборони ре лами ал о оль-
них, слабоал о ольних і тютюно-
вих виробів. Про це повідомив
повноважений президента з
прав дитини Юрій Павлен о.
“Президент на олош є на необ-
хідності дос оналення за оно-
давства, в перш чер в частині
запровадження повної заборони
ре лами, в лючаючи і прихован
ре лам , ал о ольних, тютюнових
і слабоал о ольних напоїв”,—
відзначив пан Павлен о. Він по-
яснив, що під прихованою маєть-
ся на вазі ре лама брендів, я і

виробляють ал о ольні або тютю-
нові вироби. “Більше то о, на на-
ш д м , є неприйнятним, оли
тор ові мар и, під я ими вип с а-
ється ал о оль, вист пають зо -
рема спонсорами спортивних за-
ходів, або та чи іна ше їх пред-
ставляють відомі люди”,— додав
пан Павлен о

Ціни у готелях можуть 
зменшитись

Президент У раїни Ві тор Ян -
ович дор чив віце-прем’єр-мі-
ністр — міністр інфрастр т ри
Борис Колесні ов та міністр
е ономічно о розвит та тор івлі
Петр Порошен вжити заходи
щодо приведення цін на надання
отельних посл до е ономічно
об р нтовано о рівня. Йдеться в
том числі про період проведен-
ня в У раїні фінальної частини
чемпіонат Європи 2012 ро з
ф тбол

Рішення Київради від 15.03.2012 № 317/7654 “Про надання Київському на�
ціональному університету технологій та дизайну земельної ділянки для експлу�
атації та обслуговування будівель і споруд учбово�наукової зони на вулиці Не�
мировича�Данченка, 2 у Печерському районі м. Києва”.

Київрада розглянула технічну документацію із землеустрою і прийняла

рішення надати в постійне користування земельну ділянку Київському на�

ціональному університету технологій та дизайну. Йдеться про 4,9 гектара на

вул. Немировича�Данченка, 2 у Печерському районі столиці, які універси�

тет має намір використати для експлуатації та обслуговування будівель і

споруд учбово�наукової зони. Відповідно до цього рішення, Київський на�

ціональний університет технологій та дизайну має звернутися до ГУ зе�

мельних ресурсів із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж

земельної ділянки на місцевість та виготовленню документа, що посвідчує

право користування земельною ділянкою. За університетом також зали�

шається зобов’язання забезпечити вільний доступ для прокладання нових,

ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знахо�

дяться в межах земельної ділянки. Землекористувача попереджено, що ви�

користання землі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�

ня права користування нею. Контроль за виконанням цього рішення по�

кладено на постійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто�

будування та архітектури

Розпорядження КМДА від 26.03.2012 № 467 “Про реконструкцію скверу з
влаштуванням фонтана на площі Червона пресня (ІІ черга)”.

Міська влада продовжує роботи з облаштування у Києві парків, скверів

та фонтанів. Зокрема на площі Червона персня, що у Подільському районі,

заплановано реконструкцію скверу з облаштуванням там фонтана. Відпо�

відне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов. Згідно з

документом, Подільську РДА визначено замовником виконання робіт з

проектування та реконструкції згаданого скверу та облаштування фонтана.

Відтак Подільській РДА доручено визначити генеральну проектну та під�

рядну будівельні організації для виконання зазначених робіт. А також отри�

мати вихідні дані для проектування, забезпечити оформлення права влас�

ності на земельну ділянку, розробку та затвердження проектно�кошторис�

ної документації тощо.

Зазначимо, що інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з рекон�

струкції зеленої зони та облаштування фонтана будуть внесені до проектів

програм соціально�економічного розвитку Києва на 2012 та наступні роки.

В документі також вказано, що при укладанні договору підряду на рекон�

струкцію парку та встановлення фонтана обов’язково потрібно передбачи�

ти умови щодо надання підрядником гарантій якості виконаних робіт та

встановити гарантійні строки експлуатації об’єкта

Розпорядження КМДА

Новини компаній
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Українські фармацевти
витісняють імпорт
Вітчизняні медпрепарати можуть бути конкурентними за ціною 
та якістю
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Фармацевтична ал зь виходить з
ризи — мин лий рі більшість ра-
їнсь их омпаній завершила з плю-
совими по азни ами. Озброївшись
демо ратичною ціною та європей-
сь ою я істю, вітчизняні фармацевти
р хаються на зовнішні рин и. Всере-
дині раїни вони очі ють рост
зв’яз з реформою медичної ал зі.

Лідери ринку

Переважна частка медичних препаратів на

українському фармацевтичному ринку вироблена

всередині країни. Минулого року сформувалася

стійка десятка лідерів серед фармацевтів�вироб�

ників. Перша у списку — столична компанія

“Фармак”, далі відповідно — Berlin�Chemie,

Sanofi�Aventis, “Артеріум”, Nycomed, “Дарниця”,

Teva, “Здоров’я” ГК, Servier, KRKA.

Звернемо увагу, що обсяг продажів у 2011 році

компанії “Фармак” склав 1,5 млрд грн, зростання

порівняно з 2010 роком становить 26 %. “Фармак”

займає майже 5 % фармацевтичного ринку Укра�

їни. Близько 20 % виготовленої продукції відправ�

ляється на експорт в країни СНД, Балтії та Європи.

“Минулого року ми розробили сім нових препара�

тів, на 2012 рік очікуємо запустити у продаж вже 19

нових медикаментів. Йдеться про біоподібні ліки,

що використовуються в кардіології, діабетології,

інфекціології, для лікування респіраторних захво�

рювань”,— коментує “Хрещатику” генеральний

директор ВАТ “Фармак” Філя Жебровська.

Директор з маркетингу та продажів Михайло

Ванат додає, що вихід на перше місце,— це довго�

строкова стратегія, яку компанія втілює з 2005 ро�

ку. “В останніх чотири роки ми росли в півтора

разу швидше від ринку. За п’ять років компанія

піднялася з шостого місця на перше”,— повідо�

мив Михайло Ванат.

Решта фармацевтичних компаній не були на�

стільки успішними. Разом з тим керівництво кор�

порації “Артеріум” заявляє, що минулий рік ком�

панія завершила з приростом у 10 %. “При цьому

несприятлива кон’юнктура експортних ринків, а

також високий темп витрат на розвиток бізнесу

спричинили епізодичне зниження норми прибут�

ковості до 7 %”,— зазначає головний виконавчий

директор корпорації “Артеріум” Денис Гарцилов.

Він також додав, що у портфелі “Артеріум” 144

препарати, з них 30 були виведені на ринок Укра�

їни за останніх 3 роки. У період 2012—2015 років

компанія планує представити 89 нових продуктів.

Голова Державної служби України з лікарських

препаратів Олексій Соловйов зазначає, що фар�

мацевтичний ринок України достатньо розвине�

ний. Він також переконаний у високій якості віт�

чизняних лікарських препаратів.

Референтні ціни на ліки
В Україні є наміри запровадити механізм, що

перешкодить завищенню цін на медпрепарати.

Сьогодні питання щодо проекту запровадження

референтних цін на ліки й медичні вироби

опрацьовується робочою групою, створеною

наказом МОЗ України. Зокрема запропоновано

визначити обмежений перелік препаратів, що

найчастіше застосовуються для лікування арте�

ріальної гіпертензії, а також реалізувати пілот�

ний проект регулювання цін на них. Наступним

кроком буде запровадження референтних цін на

інсуліни.

У межах даних пілотних проектів також пла�

нується відпрацювати механізм компенсації дер�

жавою вартості ліків, які купує хворий. “Буде ви�

значено групу найбільш соціально незахищених

пацієнтів, і на наступному етапі введено систему

компенсації”,— повідомив голова Державної

служби України з лікарських препаратів Олексій

Соловйов. Він також додав, що рівень такого від�

шкодування залежатиме від економічної ситуації

в країні, можливостей державного та місцевих

бюджетів.

Водночас українські виробники заявляють, що

ціни на їхню продукцію ринково обґрунтовані, а

головне — невисокі порівняно з імпортними.

“Наведу приклад кількісного і грошового балан�

су: 70 % медичних препаратів на нашому ринку —

вітчизняні, 30 — імпортні. Якщо ж оцінювати в

грошовому еквіваленті, то навпаки: 70 % коштів

витрачено на завезені товари, на решту куплено

наші українські препарати”,— пояснює головний

виконавчий директор корпорації “Артеріум” Де�

нис Гарцилов.

Експерти зазначають, що в Україні найкраще

продаються брендовані медпрепарати, що, зрозу�

міло, коштують дорожче від “нерозкручених”

аналогів. Зазначимо, що маркетингові витрати

можуть досягати 20 % від вартості препарату. Де�

нис Гарцилов каже, що медики та працівники ап�

тек мають пояснити пацієнту лікарський склад

препарату, запропонувати дешевший або дорож�

чий продукт, а вже вибір — за людиною.

Зазначимо, що у 24 із 27 країн ЄС (89 %) регу�

лювання цін на препарати відбувається на рівні

виробників; у 14�ти країнах (52 %) регулюються

ціни на ліки, вартість яких підлягає відшкодуван�

ню в рамках діючих систем медичного страхуван�

ня чи соціального забезпечення; у 3 країнах регу�

люванню підлягають лише ціни на рецептурні лі�

карські засоби.

В очікуванні 
медичної реформи

Експерти відзначають, що частка імпорту на

фармацевтичному ринку України останніми ро�

ками має тенденцію до зменшення. Це відбуває�

ться з одного боку завдяки активності фармацев�

тичних компаній, з іншого — завдяки підвищен�

ню якості вітчизняних препаратів, що гармонізує

з європейськими стандартами.

Водночас українські фармацевти продовжують

експансію на зовнішні ринки. Приміром, київ�

ський “Фармак” вже присутній на ринках країн

СНД, Балтії та Європи. Вже згаданий “Артеріум”

здійснює експорт в Росію, Білорусь, Казахстан,

Узбекистан, підтримуючи в актуальному стані

близько 480 реєстрацій препаратів на зовнішніх

ринках.

Фахівці переконані, що новий якісний сплеск

в галузі фармацевтики викличе медична рефор�

ма. Вже зараз компанії заявляють, що готові ви�

робляти якісні генерики (аналоги оригінальних

препаратів), яким користуються у світі. Справа

лише за тим, щоб у медичній галузі була виробле�

на загальна і чітка стратегія лікування. Страхова

медицина як складова реформи активізує виго�

товлення рецептурних медикаментів і здешевить

для кінцевого споживача “соціальні” види пре�

паратів

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Підприємці, діяльність я их спрямована на вирішення
соціальних проблем, змож ть отримати дост пніше фі-
нанс вання на розвито я омерційної, та і соціальної
с ладової сво о бізнес . З вітня цьо о ро на фінан-
совом рин дост пний новий редитний прод т, що
поєднав собі пози та рантові ошти.

Нові умови для кредитування “соціального” бізнесу запропонували

Фонд “Східна Європа” та “Ерсте Банк”. Головна ідея розробки — фінансу�

вання у формі кредиту та гранту. “Соціальним підприємцям пропонується

кредит та грант у розмірі до 200 тис. грн у співвідношенні 50 % на 50 % (тоб�

то до 100 тис. грн — кредитні кошти та до 100 тис. грн — грант). Фінансу�

вання надається у гривні, при цьому термін кредитування складає до 5 ро�

ків, тоді як грант повинен бути використаним за період від 3 до 12 місяців.

Крім цього, банк пропонує пільгові ставки за кредитами для соціальних

підприємців, що на 2 % нижчі за середню ставку фінансування для комер�

ційних установ”,— йдеться в офіційному повідомленні “Ерсте Банку”.

Як зазначає президент Фонду “Східна Європа” Віктор Лях, надання кре�

дитів соціальним підприємствам дозволить їм вийти на новий етап розвит�

ку, стати більш професіональними та працювати в реаліях бізнесу. “Зі свого

боку в рамках надання грантів ми будемо інвестувати у навчання, набуття

необхідних навичок конкретними соціальними підприємствами, створю�

ючи передумови для системного розвитку сектору в цілому”,— пояснює

Віктор Лях. Зазначимо, що в рамках кредитно�грантового фінансування

банк надає кредит для забезпечення та розвитку комерційної діяльності, то�

ді як кошти гранту повинні бути спрямовані на соціальну складову бізнесу.

Таким чином, кредит надається для поповнення оборотного капіталу, при�

дбання транспортних засобів чи обладнання, реконструкцію та ремонт

приміщень тощо. Грантові кошти можуть використовуватися для фінансу�

вання окремих витрат, що безпосередньо не пов’язані з поточною комер�

ційною діяльністю. Це можуть бути навчання чи перекваліфікація персона�

лу, виготовлення інформаційно�просвітницьких матеріалів, аудиторські,

бухгалтерські або юридичні послуги, участь у виставках, популяризація ідеї

соціального підприємництва.

Фонд “Східна Європа” надає гранти соціальним підприємцям за рахунок

коштів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Американ�

ської торговельної палати

Два в одному: 
кредит і грант
Соціальному бізнесу пропонують
новий фінансовий продукт

В Україні є наміри запровадити
механізм, що перешкодить

завищенню цін на медпрепарати.
Сьогодні питання щодо проекту

запровадження референтних цін 
на ліки й медичні вироби

опрацьовується робочою групою,
створеною наказом МОЗ України.  
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 10 квітня 2012 року

Першими картку отримають
багатодітні сім’ї 

— Нещодавно ви презентували
“Картку киянина”. Розкажіть, хто
її отримає?

— З 1 травня ми надамо такі

картки всім батькам багатодітних

родин, які проживають у Києві.

Це близько 4,5 тисячі осіб. З черв�

ня будемо проводити видачу кар�

ток всім 80 тисячам пільговиків,

яким надано право безкоштовно�

го проїзду у міському транспорті

за рішенням Київради. 

— Скажіть, будь ласка, запрова�
дження картки буде відбуватися за
бюджетні гроші? (запитання гляда�
ча)

— Дякую за питання. По�пер�

ше, жодної копійки бюджетних

коштів не витрачено на реалізацію

цього проекту. По�друге, ця сис�

тема створена для того, щоб зро�

зуміти, скільки людей користую�

ться пільгами, які надаються міс�

том. Наприклад, зараз є 80 тисяч

пільговиків, зокрема, пенсіонери�

інваліди, які не мають права на

пільговий проїзд в метрополітені.

Ми розуміємо, що близько 30%

цих людей не користуються мет�

рополітеном, тому що мають осо�

бистий автотранспорт або через

ступінь інвалідності не пересу�

ваються містом самостійно. А

пільги ці перераховуються кому�

нальному підприємству, бо ми зо�

бов’язані сплатити послуги за всіх

мешканців, які відносяться до да�

ної категорії. Коли картка буде за�

проваджена в дію і видана всім,

ми чітко побачимо, скільки піль�

говиків нею скористається, і, зви�

чайно, в цьому обсязі буде сплаче�

но транспортному підприємству

за дану послугу.

— Картка буде іменною для кож�
ного киянина? (запитання глядача)

— Так. Вона містить в собі три

складові. Це банківська картка

стандарту VISA, що видається тер�

міном на 5 років, для її отримання

виконуються всі процедури як для

банківської картки. Друга складо�

ва — транспортна, це проїзний

квиток для проїзду у метрополіт�

ені. І третя складова — соціальна,

де є ідентифікація користувача

або пільговика. На кожній картці

буде фото та дані власника, які

висвітлюватимуться в тому ж мет�

рополітені при проході через тур�

нікет...

— Перші 10 осіб вже написали
заяви для отримання такої картки.
Що необхідно зробити людям, які
підпадають під ці категорії, куди
звернутися?

— Якщо є бажання отримати

картку і до людей ще не зателефо�

нували, можна звернутися в служ�

бу допомоги киянам, зареєструва�

тися... До вас обов’язково звер�

нуться фахівці, а всю інформацію

ми будемо надавати через ЗМІ.

— Якщо пенсіонер проживає в
Київській області, він зможе корис�

туватися безкоштовним проїздом в
метрополітені? (запитання гляда�
ча)

— Якщо людина зараз за дер�

жавними пільгами має право без�

коштовного проїзду, звісно, вона

зможе їздити і далі безкоштовно.

Ми надавали додаткову пільгу

тільки киянам, тому що Київрада і

київська влада не може надавати

пільги мешканцям інших міст.

— Руслане Михайловичу, після
того як всі пільгові категорії, які на
сьогоднішній день визначені місь�
кою цільовою програмою “Турбота.
Назустріч киянам”, отримають
картки, чи зможуть її отримати інші
категорії населення?

— В цьому році ми плануємо

видати картки саме пільговим ка�

тегоріям населення. В наступному

році, я думаю, кожен киянин змо�

же отримати цю картку.

— Чи буде вигідна картка для ки�
ян, на яких не поширюються піль�
ги?

— Якщо будуть знижки в комер�

ційних установах або в тих же про�

дуктових магазинах, гадаю, сенс

з’явиться сам собою.

Система VISA 
не обмежиться 
одним банком

— Чому для реалізації проекту
були обрані саме банк “Хрещатик”
та система VISA?

— Система VISA — це система

терміналів, що знаходиться майже

в кожному торговельному пункті,

а банк “Хрещатик” — банк, який

працює у місті понад 10 років. До

того ж, цей банк володіє пакетом

комунальних акцій міста і в бага�

тьох соціальних програмах під�

тримує киян: допомагає молодим

сім’ям, підприємцям тощо. Тому

цю програму ми розробили з бан�

ком “Хрещатик”. Надалі система

не обмежиться певним банком.

Зараз ми проводимо реалізацію

проекту з “Ощадбанком”, а також

з деякими комерційними банка�

ми. Кожна людина зможе вибрати

той банк, який захоче взяти участь

в даному проекті.

— Чи зможу я, пенсіонерка, якщо
не отримаю цю картку киянина або
за нею будуть черги, і далі їздити в
метро безкоштовно за посвідченням
пенсіонера? (запитання глядача)

— Якщо це пільга, надана дер�

жавою, то ви і надалі будете ко�

ристуватися нею в метрополітені

або в будь�якому міському транс�

порті за пред’явленням свого по�

свідчення, тому що, згідно з зако�

нодавством, пенсійне посвідчен�

ня надає право безкоштовного

проїзду. Якщо ця пільга вам нада�

на саме за рішенням місцевої ра�

ди, то до 1 січня 2013 року ви змо�

жете користуватися і карткою, і

посвідченням паралельно.

Ту чи іншу пільгу людина
отримуватиме особисто

— Яка процедура отримання
картки? Чи може її отримати дові�
рена особа, якщо сама людина не
спроможна прийти? (запитання
глядача)

— Якщо людина не в змозі отри�

мати картку, то яким чином вона її

буде використовувати? Зараз ми

опрацьовуємо варіант, і банк

“Хрещатик” висловив свою готов�

ність в тому, щоб прийти і видати

картку вдома. Фотографію з усіма

необхідними документами можна

буде вислати банку. Але людина

має отримувати ту чи іншу пільгу

особисто.

— Чи забезпечується картка яки�
мись угодами? Де можна з ними
ознайомитися? (запитання глядача)

— Ми опублікуємо договір і зра�

зок заяви на сайті адміністрації, і

потім, певно, дамо в пресі інфор�

мацію про всі правила і умови до�

говору, що будуть надані банком,

соціальною службою і т. д.

— Чи спонукатиме отримання
картки людей, які не зареєстровані
в місті Києві, але проживають тут,
зареєструватися?

— Гадаю, що так. Якщо людина

прописана або зареєстрована в ін�

шому місті, то виплати на медичне

та соціальне утримання надаються

за місцем прописки людини або її

реєстрації. Тому ми з вами маємо

ситуацію, коли в місті Києві заре�

єстровано 2 мільйони 700 тисяч

громадян, а проживає 4,5 мільйо�

на. І ми недоотримуємо компенса�

цій з державного бюджету майже

на півтора мільйона осіб. Існує

процедура тимчасової реєстрації,

реєстрації для студентів, і якщо

людина зареєструвалася, вона

зможе отримати картку. Також ми

знаємо, що багато людей живе за

наймом в квартирах, але всі розра�

хунки проходять в прихованому

режимі, не сплачуються податки

ні орендодавцями, ні орендарями.

Захист персональних даних

— Єдина картка москвича видає�
ться на 5 років. Чи будуть встановле�
ні певні терміни дії для картки кияни�
на?

— У нас це також банківська

картка, що надається терміном на 5

років. І цей термін цілком опти�

мальний.

— Скажіть, пільгова картка поши�
рюється тільки на проїзд? (запитан�
ня глядача)

— Зараз ця картка поширювати�

меться на проїзд в метрополітені,

а з осені — на проїзд в наземному

транспорті, ми проведемо інвес�

тиційний конкурс і встановимо

автоматизовану систему оплати в

тролейбусах, трамваях, автобусах.

Також з 1 травня з допомогою

картки киянина можна буде отри�

мувати знижки в комунальній ме�

режі на медикаменти.

— Ви зазначили, що на картці буде
фотографія та певна інформація про
користувача. Як будуть захищені
персональні дані кожної людини?

— На базі комунального підпри�

ємства “Геоc”, що надає платіжки

кожному киянину, створена спеці�

альна кімната з окремою системою

доступу, де буде зберігатися база да�

них згідно з чинним законодавством

України в сфері захисту інформації.

Всі необхідні для цього процедури

виконані нами в повному обсязі.

— Міністерство соціальної політи�
ки вже кілька років говорить про
впровадження соціальної картки
українця. Якщо вона все�таки з’я�
виться, як ці дві картки будуть співіс�
нувати?

— Бюджет міста Києва складає

майже 20% бюджету України. Ми

порахували, що пільгові доплати в

місті Києві дорівнюють близько 

2 млрд грн на рік. І для того, щоб

контролювати ці кошти і щоб вони

не залишалися в комунальних під�

приємствах або комерційних, а та�

кож щоб збільшити кількість соці�

альної допомоги саме для кожного

киянина, ми і запускаємо цю карт�

ку. Думаю, до кінця року ми доведе�

мо, що цей проект може ефективно

працювати

Підготувала 
Марія КАТАЄВА, 

“Хрещатик”

У православних християн розпочався Страсний тиждень
Останній тиждень перед Вели однем но-
сить назв Страсно о, бо в цей час Цер ва
з ад є Страсті (тобто страждання) Христо-
ві. Через особливе значення і велич д хов-
них спо адів та бо осл жінь Страсний тиж-
день не в лючений бо осл жбове оло
Вели о о пост , а стоїть о ремо, я пере-
хід від Святої Чотиридесятниці до Світло о
Христово о Вос ресіння.

У Великий вівторок (10 квітня) згадується викриття

Господом книжників і фарисеїв, Його розмови і притчі,

сказані в цей день в Єрусалимському храмі: про податок

кесарю, про воскресіння мертвих, про Страшний суд і

кінець світу, притчі про десять дів і таланти.

У Велику середу (11 квітня) згадується жінка�грішни�

ця, яка омила сльозами і помазала дорогоцінним миром

ноги Спасителя, коли Він був на вечері в Віфанії, в домі

Симона прокаженого, і цим приготувала Христа до по�

хорону. Тут же Іуда удаваною турботою про бідних ви�

явив своє сріблолюбство, а потім вирішив видати Хрис�

та юдейським старійшинам за тридцять срібняків. Про�

тягом перших трьох днів Страсного тижня в храмах не

звершується повна Літургія, а лише постова Літургія

Передосвячених Дарів.

У Страсний четвер (12 квітня) в богослужінні згадую�

ться чотири важливі події з життя Христа Спасителя:

Тайна вечеря, на якій Господь встановив новозавітне Та�

їнство Святої Євхаристії — Причастя Його Тіла і Крові;

вмивання ніг ученикам на знак глибокого смирення і

любові до них, а також як повчання всім християнам не

шукати влади один над одним, а слугувати один одному;

молитва в саду Гефсиманському; видання Ісуса Христа

Іудою на неправедне судилище.

Ввечері Страсного четверга у храмах відбувається бо�

гослужіння, під час якого читаються 12 уривків з Єван�

гелія про Страсті Христові. Під час цих читань парафі�

яни стоять із запаленими свічками, які, за традицією,

після служби приносять додому.

Страсний четвер також називають “Чистим”, бо з

цього дня починаються особливі приготування до свят�

кування Пасхи — віруючі очищають житло від бруду, а

також починають пекти паски та фарбувати великодні

писанки.

У Велику п’ятницю (13 квітня) Церква згадує непра�

ведне осудження Синедріоном і Пілатом Господа Ісуса

Христа, Його страждання, розп’яття на хресті, смерть і

покладання Його тіла в гріб, зішестя душею в пекло для

сповіщення там перемоги над смертю і визволення душ,

які з вірою чекали Його пришестя, а також введення

розбійника в Рай.

В цей день, який є особливо суворим постовим днем

року, віруючі намагаються зовсім не споживати їжі.

Після полудня у храмах урочисто виносять для покло�

ніння Плащаницю — іконографічне зображення покла�

дання тіла померлого Спасителя у гріб. На утрені Вели�

кої суботи, яка відправляється або ввечері в п’ятницю,

або зранку в суботу, перед цією Плащаницею читаються

поховальні статії, а потім її обносять хресним ходом

навколо храму

Інформацію надано Синодальним відділом
Української православної церкви

Графік проведення особистих
та виїзних прийомів громадян 
і прямих (“гарячих”) 
телефонних ліній керівництва
КМДА на II квартал 2012 року

У голови КМДА Олександра Попова особистий прийом громадян третього

вівторка місяця з 14.00�15.00 за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 36. Прямі

“гарячі” телефонні лінії відбуватимуться другого вівторка з 11.00�12.00 за

тел. 279�40�59.

У першого заступника голови КМДА Олександра Мазурчака особистий

прийом в другу середу з 17.00�18.00 та в четверту середу з 17.00�18.00 на Хре�

щатику, 36. Особистий виїзний прийом громадян — в третю середу з 16.00�

17.00 в приміщенні Печерської РДА. Прямі “гарячі” телефонні лінії відбува�

тимуться першої середи з 17.00�18.00 за тел. 279�40�59.

У заступника голови КМДА Анатолія Голубченка особистий прийом в пер�

ший вівторок з 12.00�13.00 та в четвертий вівторок з 12.00�13.00 на Хрещати�

ку, 36. Особистий виїзний прийом — другого вівторка з 12.00�13.00 в Голосі�

ївській РДА та третього вівторка з 12.00�13.00 в Святошинській РДА. Прямі

“гарячі” телефонні лінії — четвертого вівторка з 11.00�12.00 за тел. 279�40�59.

У заступника голови КМДА Руслана Крамаренка особистий прийом в дру�

гий вівторок з 14.00�15.00 та в четвертий вівторок з 14.00�15.00 на Хрещати�

ку, 36. Особистий виїзний прийом — третьої п’ятниці з 14.00�15.00 в Дар�

ницькій РДА та першого вівторка з 14.00�15.00 в Оболонській РДА. Прямі

“гарячі” телефонні лінії — третього вівторка з 11.00�12.00 за тел. 279�40�59.

У заступника голови КМДА Михайла Кучука особистий прийом громадян

в другий четвер з 15.00�16.00 та в четвертий четвер з 15.00�16.00 на Хрещати�

ку, 36. Особистий виїзний прийом — в третій понеділок з 15.00�16.00 в Дніп�

ровській РДА та в першу середу з 15.00�16.00 в Шевченківській РДА. Прямі

“гарячі” телефонні лінії — третього четверга з 15.00�16.00 за тел. 279�40�59.

У заступника голови КМДА Леоніда Новохатька особистий прийом грома�

дян в перший четвер з 16.00�17.00 та в третій вівторок з 16.00�17.00 на Хре�

щатику, 36. Особистий виїзний прийом — в другий четвер місяця з 16.00�

17.00 в Солом’янській РДА. Прямі “гарячі” телефонні лінії — першої сере�

ди з 10.00�11.00 за тел. 279�40�59.

У заступника голови КМДА Олександра Пузанова особистий прийом в тре�

тій четвер 11.00�12.00 та в четвертий четвер з 11.00�12.00 на Хрещатику, 36.

Особистий виїзний прийом — в другий четвер з 12.30�13.30 в Деснянській

РДА та в другий четвер з 14.30�15.30 в Подільській РДА. Прямі “гарячі” те�

лефонні лінії — в перший четвер з 14.00�15.00 за тел. 279�40�59

Зворотний зв’язок

У Деснянському районі 
розпочалася підготовка 
до 26/ї річниці 
Чорнобильської катастрофи
У Деснянсь ій РДА під олов ванням першо о за-

ст пни а олови Деснянсь ої РДА Вадима Костючен-
а відб лася нарада з питань під отов и та проведення заходів, присвя-
чених 26-м ро овинам Чорнобильсь ої атастрофи. У засіданні взяли
часть начальни рай правління праці та соцзахист Анастасія Філонен-
о, олова Товариства ветеранів-інвалідів лі відації аварії на Чорнобиль-
сь ій АЕС Володимир Кобчи , олова ГО інвалідів-чорнобильців “Земля-
и” Тамара Красиць а. Під час наради об оворювали питання соціально-
о захист чорнобильців, зо рема, медично о, житлово о, пенсійно о за-
безпечення, призначення та виплати омпенсацій, передбачених за о-
ном. Йшлося та ож про завершення б дівництва ІІ чер и Меморіальном
омпле с “Героям Чорнобиля”. Учасни и наради роз лян ли прое т
план районних заходів, присвячених 26-м ро овинам Чорнобильсь ої
атастрофи, я і пройд ть 25-26 вітня

В Голосієво створюють 
міні/сквери
В Голосіївсь ом районі а тивно впровадж ють

ініціатив олови район Оле сандра Незнала сто-
совно облашт вання міні-с верів дворах житло-
вих б дин ів. Та , 6 вітня працівни и “ЖЕО-103” та
КП “Голосіївжитлосервіс” облашт вали зелені зони
по в л. Деміївсь а, 45-а та в л. Лятошинсь о о, 26-

а. С вер по в л. Деміївсь ій матиме площ 1100 в. м. Наразі вже ви-
саджено молоді сосни, а на центральній л мбі — віти та жасминові
щі. Для зр чності меш анців з дітьми с вер б де облаштовано пан-

д сами для сп с олясо та с часним дитячим і ровим майданчи ом.
У с вері на в л. Лятошинсь о о, 26-а в мі рорайоні “Терем и-2” про-
ладено доріж и, висаджено дерева та щі, визначено місця для роз-
таш вання дитячо о майданчи а. Вже 12 вітня розпочн ться роботи
по створенню міні-с вер по в л. Лятошинсь о о, 26-б. “Ми присл ха-
лись до побажань иян та створили в мі рорайонах місця для відпо-
чин ,— на олосив олова Голосіївсь ої РДА Оле сандр Незнал.— До
інця травня та і міні-с вери з’являться в сіх мі рорайонах Голосі-
єва”

Родзинки “Сонячного 
каштанчика” у Святошино
У рам ах свят вання Дня столиці та Дня Києва

пройде Третій міжнародний бла одійний фести-
валь дитячо-юнаць ої творчості “Сонячний аштан-
чи ”. Ініціатив святошинців підтримало ГУ льт -
ри КМДА: фестиваль в лючений до Про рами свят-

ових за альномісь их заходів за мови проведення йо о за рах но
спонсорсь их оштів. “Сонячний аштанчи ” пройде 26 травня на Спі-
вочом полі Печерсь о о ландшафтно о пар . За алом фестиваль
триватиме в столиці три дні. Та , 25 травня свято від риється в Інтер-
національном пар Святошинсь о о район . Цьо о ж дня запланова-
ні офіційний прийом деле ацій Міністерстві льт ри У раїни та в о-
лови Святошинсь ої РДА. 26 травня, з 15.00 до 20.00, на Співочом по-
лі пройде рандіозний п’яти одинний танцювальний марафон “Танець
єднає планет ” за частю столичних хорео рафічних оле тивів та за-
р біжних дитячих ансамблів. 27 травня — за риття фестивалю. Цьо о
дня в Національном драматичном театрі імені Фран а пройде ала-
онцерт, а на стадіоні “Темп” на лядачів че атиме спортивно-мис-
тець е шо “Фестивальний Святошин вітає Євро-2012”

Новини районів

Руслан КРАМАРЕНКО: 

"Картка киянина 
видаватиметься 
терміном на 5 років"

"В цьому році ми
плануємо видати картки

саме пільговим
категоріям населення. 

В наступному році, 
я думаю, кожен киянин

зможе отримати 
цю картку"
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Я б де працювати прое т
“Карт а иянина”, хто і
оли її отримає, а та ож
я і піль и та зниж и вона
надаватиме меш анцям
столиці? Про це в прямо-
м ефірі про рами “Сто-
лиця” на ТРК “Київ” роз-
повів заст пни олови
КМДА Р слан Крамарен о.
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №35 (1054)

ВІВТОРОК,
10 квітня
2012 року

Про порядок денний пленарного засідання 
VIII сесії Київради VI скликання 15.12.2011

Рішення Київської міської ради № 821/7057 від 15 грудня 2011 року
Враховуючи подання постійних комісій Київради, Президії Київради, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
Внести до порядку денного пленарного засідання VIII сесії Київради VI

скликання 15.12.2011 такі питання:
1. Про направлення депутатських запитів Київському міському голові

та посадовим особам.
2. Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.
3. Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.10 № 574/5386

"Про Програму соціально#економічного розвитку на 2011 рік".
4. Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.10 № 573/5385

"Про бюджет міста Києва на 2011 рік".
5. Про внесення змін та доповнень до рішень Київської міської ради від

16.10. 08 № 498/498 та від 28.12. 10 № 508/5320.
6. Про затвердження ліквідаційного балансу Дарницької районної у

місті Києві ради.
7. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Дніпровської

районної у м. Києві ради.
8. Про звільнення державного підприємства "Укрінвестбуд" від сплати

пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно#транспортної
інфраструктури м. Києва.

9. Про звільнення гр. Ковальчук Н. І. від сплати державного мита.
10. Про звільнення гр. Столяр Р. Я. та гр. Столяр Л. М. від сплати па#

йової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно#транспортної ін#
фраструктури м. Києва.

11. Про міський конкурс проектів та програм розвитку місцевого само#
врядування.

12. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотан#
ня про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Докіля
Леоніда Петровича.

13. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотан#
ня про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Єрмо#
ленка Володимира Володимировича.

14. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотан#
ня про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Бодро#
вої Тетяни Василівни.

15. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотан#
ня про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Шаті#
ла Володимира Анатолійовича.

16. Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення "Комі#
тет мікрорайону "Микільська Слобідка" в Дніпровському районі м. Києва.

17. Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення "Комі#
тет мікрорайону "Каунаський" у Дніпровському районі м. Києва.

18. Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення "Комі#
тет мікрорайону "Ленінградська площа" у Дніпровському районі м. Києва.

19. Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення "Комі#
тет мікрорайону "Райдужний — 1" у Дніпровському районі м. Києва.

20. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населен#
ня "Комітет мікрорайону "Дачі Караваєві" в Солом'янському районі м. Ки#
єва.

21. Про найменування вулиць у м. Києві.
22. Про затвердження міської цільової програми на 2011#2015 роки

"Київ інформаційний".
23. Про затвердження міської комплексної програми "Сприяння місце#

вому самоврядуванню та розвитку громадського суспільства у м. Києві на
2012#2016 роки".

24. Про погодження клопотання державного підприємства "Національ#
ний палац мистецтв "Україна" про надання надр у користування з метою
геологічного вивчення, в тому числі дослідно#промислової розробки ро#
довищ корисних копалин загальнодержавного значення (підземних вод),
за допомогою однієї артезіанської свердловини, розташованої на терито#
рії підприємства за адресою: вул. Червоноармійська, 103 Печерського
району міста Києва.

25. Про впорядкування прийняття до комунальної власності територі#
альної громади м. Києва відомчого житлового фонду, гуртожитків, інже#
нерних мереж та об'єктів соціальної інфраструктури.

26. Про створення комунального некомерційного підприємства "Центр
первинної медико#санітарної допомоги № 2" Дарницького району м. Ки#
єва.

27. Про створення комунального некомерційного підприємства "Центр
первинної медико#санітарної допомоги № 4" Дніпровського району м. Ки#
єва.

28. Про дитячий будинок "Ясний".
29. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17.02.11

№ 9/5396.
30. Про затвердження Статуту комунального підприємства виконавчо#

го органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Центр на#
уково#освітніх інновацій та моніторингу".

31. Інформація Головного управління охорони здоров'я виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) про результа#
ти впровадження пілотного проекту по реорганізації засад первинної ме#
дико#санітарної допомоги в Дарницькому та Дніпровському районах м.
Києва.

32. Про внесення змін до рішення Київради від 28.12.10 № 511/5323
"Про створення тимчасової контрольної комісії з опрацювання рішення
Київради "Щодо деяких питань організаційної єдності з видачі ордерів на
розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм)" від
28.10.10".

33. Про забезпечення харчування дітей дошкільного віку в навчальних
закладах м. Києва.

34. Про оголошення природної території парком — пам'яткою садово#
паркового мистецтва місцевого значення "Юність".

35. Про доповнення до переліку природоохоронних заходів у м. Києві
у 2011 році.

36. Про внесення змін до проекту рішення Київради "Про розгляд про#
тесту заступника прокурора м. Києва на рішення Київської міської ради
від 17.02.11 № 14/5400 "Про погодження комунальному підприємству
Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) користування ділянкою надр, що
містить корисні копалини загальнодержавного значення (підземні води),
за допомогою однієї артезіанської свердловини, розташованої на терито#
рії підприємства за адресою: проспект Повітрофлотський, 79 Солом'ян#
ського району м. Києва".

37. Про звернення депутатів Київської міської ради до Кабінету Мініс#
трів України.

38. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 02.12.10
№ 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади
міста Києва" (зі змінами та доповненнями).

З9. Про передачу в оренду нерухомого майна комунальної власності
територіальної громади міста Києва та внесення змін до рішення Київ#
ської міської ради від 31.03. 11 № 100/5487.

40. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади
міста Києва відомчих житлових будинків ПАТ "Укрвторчормет".

41. Про розгляд протесту прокуратури міста Києва від 16.08.10
№ 07/1#486 вих#10 на рішення Київської міської ради від 17.09.2009
№ 45/2114 "Про передачу нежилого будинку на вул. Жилянській, 82/20,
літ. Б (Паньківській, 20/82) комунальної власності територіальної громади
міста Києва у власність товариству з обмеженою відповідальністю "Інбуд#
консалт". (2 проекти (2#й проект альтернативний)).

42. Про передачу в оренду нежилого будинку № 4 на вул. Галицькій.
43. Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради.
44. Про врегулювання питання поновлення договорів оренди земель#

них ділянок в місті Києві.
45. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки державному підприємству "Український ін#
формаційно#обчислювальний центр" Міністерства охорони здоров'я

України на вул. Михайла Гру шевського, 7 у Печерському районі м. Києва
для експлуатації адміністративного будинку (К#19091).

46. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки державному територіально#галузевому об'#
єднанню "Південно#Західна залізниця" в Голосіївському районі м. Києва
для обслуговування та експлуатації будівель і споруд залізничного транс#
порту (К#19070).

47. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки приватному акціонерному товариству
"УРАЛТРАК#ДНІПРО" на вул. Архітектора Вербицького, 1 у Дарницькому
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування адміністративно#
складського приміщення (К#18596).

48. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Службі безпеки України на вул. Великій Ва#
сильківській, 96 в Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та об#
слуговування адміністративних будівель (К#19188).

49. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки житлово#будівельному кооперативу "Буді#
вельник#9" на вул. Декабристів, 10#а у Дарницькому районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування житлового будинку (К#18274).

50. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
фірмі "Ніка" на вул. Великій Окружній у Солом'янському районі м. Києва
для будівництва, експлуатації та обслуговування існуючого комплексного
сервісного центру по обслуговуванню автомобілів (К#17095).

51. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки приватному підприємству "БІОЙЛ" на
просп. Генерала Ватутіна, 15 у Деснянському районі м. Києва для експлу#
атації автозаправної станції з автомийкою (К#16643).

52. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"КОМПЛЕКС "БУДИЩАНСЬКИЙ" на ділянці № 28 у 23#му мікрорайоні
житлового масиву Троєщина у Деснянському районі м. Києва для завер#
шення будівництва торговельного комплексу з офісними приміщеннями
(К#17587).

53. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"СЕВЕН СТАЙЛ" на вул. Набережно#Луговій, 2 (літ. В) у Подільському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування нежилого будинку#ви#
ставкового салону#магазину (К#19022).

54. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації на вул. Некрасівській, 4 у Шевченків#
ському районі м. Києва для експлуатації, обслуговування та реконструкції
СШ № 106 (К#18632).

55. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Світовенко Наталії Миколаївні на вул. Шота
Руставелі, 11 у Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуго#
вування нежитлової будівлі (офісно#торговельного комплексу) (К#19106).

56. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що#
до відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідаль#
ністю "ВІС Юрис" на вул. Спаській, 1/2 (літера А) у Подільському райо#
ні м. Києва для реставрації, експлуатації та обслуговування нежитлово#
го будинку, розміщення офісів, готельно#ресторанного комплексу (К#
19099).

57. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Дарницькій районній в місті Києві держав#
ній адміністрації на вул. Вишняківській, 15 у Дарницькому районі м. Ки#
єва для будівництва поліклініки для дорослих з подальшою її експлуата#
цією (К#18453).

58. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації на вул. Артема, 5 у Шевченківському
районі м. Києва для обслуговування, експлуатації з реконструкцією СШ
№ 155 (К#18921).

59. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству капітального
будівництва, реконструкції та інвестицій "Голосіїво#будінвест" на вул. Те#
ремківській, 9 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва амбула#
торії лікарів сімейної медицини (К#18338).

60. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Київській міській станції швидкої медичної
допомоги та медицини катастроф на перетині вул. Бауманської та вул.
Саратовської в Шевченківському районі м. Києва для будівництва та екс#
плуатації підстанції швидкої медичної допомоги (К#18888).

61. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації на вул. Богдана Хмельницького,
16/18 у Шевченківському районі м. Києва для обслуговування, експлуата#
ції з реконструкцією СШ № 53 (К#18919).

62. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Рось#1" на вул. Жмеринській, 11 у Святошинському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування адміністративно#побутового корпусу, бу#
дівництва та експлуатації автозаправного комплексу (К#18763).

63. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації на вул. Дегтярівській, 6#а у Шевчен#
ківському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації будівель і
споруд школи#дитячого садка "Пізнайко" (К#18917).

64. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки державному територіально#галузевому об'#
єднанню "Південно#Західна залізниця" в Голосіївському районі м. Києва
для обслуговування та експлуатації будівель і споруд залізничного транс#
порту (К#19064).

65. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ#
ДАЛЬНІСТЮ "ГАРДЕН СІТІ" на вул. Антоновича, 54 у Голосіївському райо#
ні м. Києва для будівництва комплексу у складі житлових будинків, оздо#
ровчо#розважальних та торговельно#офісних об'єктів з підземним паркін#
гом (К#19344).

66. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок Міністерству оборони України на вул. Елек#
триків, 30 у Подільському районі м. Києва для експлуатації та обслугову#
вання адміністративно#господарських будівель і споруд військового міс#
течка № 204 (К#16377).

67. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Національному комплексу "Експоцентр
України" на вул. Полковника Потєхіна в Голосіївському районі м. Києва
для облаштування додаткового технологічного заїзду згідно з Генераль#
ним планом реконструкції та розвитку НК "Експоцентр України" (К#
19011).

68. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки державному територіально#галузевому об'#
єднанню "Південно#Західна залізниця" в Голосіївському районі м. Києва
для обслуговування та експлуатації будівель і споруд залізничного транс#
порту (К#19071).

69. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству з питань будів#
ництва житлових будинків "Житлоінвестбуд#УКБ" у 8#му мікрорайоні жит#
лового масиву Позняки (діл.40) у Дарницькому районі м. Києва для будів#
ництва загальноосвітньої школи з басейном (К#19094).

70. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки державному територіально#галузевому об'#
єднанню "Південно#Західна залізниця" у Голосіївському районі м. Києва
для обслуговування та експлуатації будівель і споруд залізничного транс#
порту (К#19063).

71. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки приватному підприємству "Атіс#С" на вул.
Микільсько#Слобідській, 2#г (між буд. 2#б та 2#в) у Дніпровському районі м.
Києва для завершення будівництва, експлуатації та обслуговування міні#
маркету (К#18801).

72. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки спеціалізованій школі № 210 — загальноос#
вітньому навчальному закладу І#ІІІ ступенів з поглибленим вивченням ро#
сійської мови на вул. Лайоша Гавро, 22#а в Оболонському районі м. Ки#
єва для обслуговування та експлуатації будівель та споруд закладу освіти
(К#17138).

73. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації у пров. Татарському, 1 в Шевченків#
ському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації СЗШ № 139
(К#18757).

74. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації на вул. Бориса Житкова, 76 у Шев#
ченківському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації будівель
і споруд СШ № 28 (К#18693).

75. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"АЛЬФА#НЕРУХОМІСТЬ" на вул. Фрунзе, 33 (літ. А) у Подільському районі
м. Києва для експлуатації, обслуговування та реконструкції нежилої будів#
лі офісу (К#18809).

76. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Білоус Неллі Павлівні, Куліді Галині Іванівні
та Куліді Юлії Павлівні на вул. Миколи Василенка, 21 у Солом'янському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування офісного будинку (К#
19107).

77. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Трегубову Василю Юрійовичу на вул. Ко#
лекторній, 24/26 для експлуатації та обслуговування складських примі#
щень (К#18996).

78. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Балясній Тетяні Михайлівні у
Військовому проїзді, 1 літ. "З" у Печерському районі м. Києва для рекон#
струкції та обслуговування адміністративного будинку (К#18670).

79. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"БУДГАРАНТ#2007" у пров. Лабораторному, 12 у Печерському районі м.
Києва для реконструкції нежилих будівель під офісну будівлю з подаль#
шою її експлуатацією та обслуговуванням (К#18985).

80. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Сократ ЛТД" на вул. Щорса, 15 (корпус 2) у Печерському районі м. Ки#
єва для експлуатації та обслуговування магазину (К#18297).

81. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству "УКР#
ПРОМТЕПЛИЦЯ" на вул. Петра Радченка, 27#29 у Солом'янському районі
м. Києва для будівництва багатоповерхових житлових будинків (у т. ч. со#
ціальне, доступне та інше) з об'єктами соціально#побутового призначен#
ня (К#18769).

82. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"ДІА#КОНТ І КО" на вул. Круглоуніверситетській, 22 у Печерському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування гаражів (К#17605).

83. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Літвінчуку Ігорю Анатолійови#
чу на вул. Передовій, 44#б у Голосіївському районі м. Києва для будівниц#
тва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спо#
руд (К#19354).

84. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки релігійній громаді Української
Православної Церкви парафії на честь Святого Праведного Симеона Бо#
гоприємця у Голосіївському районі м. Києва на вул. Ломоносова, 32 у Го#
лосіївському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслугову#
вання храмового комплексу (К#18590).

85. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельних ділянок товариству з обмеженою відпо#
відальністю "Софтлайн#ІТ" на вул. Василя Стуса, 35#37 у Святошинсько#
му районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування об'#
єктів житла, нежитлових приміщень громадського, офісного, спортивно#
оздоровчого призначення та багаторівневого паркінгу (К#18981).

86. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки фізичній особі#підприємцю Ма#
цьосі Ігорю Олександровичу на перетині вул. Михайла Майорова та вул.
Юрія Кондратюка в Оболонському районі м. Києва для реконструкції та
обслуговування автомийки та станції технічного обслуговування автомо#
білів (К#18986).

87. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки громадянину Музиці Ігорю Олек#
сійовичу на вул. Воровського, 12 (літ. А) в Шевченківському районі м. Ки#
єва для будівництва та експлуатації житлово#готельного комплексу з вбу#
дованими торговельно#офісними приміщеннями (К#16898).

88. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству по
будівництву та експлуатації автостоянок і гаражів Дарницького району м.
Києва на вулиці Бориспільській, 12 у Дарницькому районі м. Києва для
розташування автостоянки (К#19083).

89. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству по
будівництву та експлуатації автостоянок і гаражів на проспекті Петра Гри#
горенка, 13 у Дарницькому районі м. Києва для розташування автостоян#
ки (К#19079).

90. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки Національному комплексу "Екс#
поцентр України" на просп. Академіка Глушкова в Голосіївському районі
м. Києва для облаштування паркування автотранспорту експонентів та
відвідувачів Експоцентру України (К#19012).

91. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки підприємству "Офіцери" Все#
української організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України" на
просп. Миколи Бажана, 22/24 у Дарницькому районі м. Києва для експлу#
атації та обслуговування автостоянки (К#18445).

92. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки обслуговуючому кооперативу ав#
токооперативу "ЯВІР" на вул. Світлицького, 34#а у Подільському районі м.
Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування гаражів (К#18943).

93. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки релігійній громаді Української
Православної Церкви парафії Святого Пророка, Предтечі і Хрестителя
Господнього Іоанна у Солом'янському районі м. Києва на вул. Генерала
Потапова, 1#г у Святошинському районі м. Києва для будівництва, екс#
плуатації та обслуговування храмового комплексу (К#18962).

94. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству по
будівництву та експлуатації автостоянок і гаражів Дарницького району м.
Києва на вулиці Ревуцького, 19/1 у Дарницькому районі м. Києва для роз#
ташування автостоянки (К#19087).

95. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо#
відальністю "Доновон груп" на розі вул. Канальної та вул. Сортувальної в

Дарницькому районі м. Києва для будівництва та експлуатації станції тех#
нічного обслуговування автомобілів (К#19014).

96. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству по
будівництву та експлуатації автостоянок і гаражів Дарницького району м.
Києва на Харківському шосе, 148 у Дарницькому районі м. Києва для роз#
ташування автостоянки (К#19078).

97. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки релігійній громаді Української
Православної Церкви парафії на честь Святої мучениці Тетяни в Оболон#
ському районі м. Києва на вул. Прирічній, 37#а в Оболонському районі м.
Києва для будівництва та експлуатації православного храму (К#17415).

98. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо#
відальністю "Слов'янський двір" на просп. 40#річчя Жовтня, 87 (літера С)
у Голосіївському районі м. Києва для реконструкції нежилого будинку (га#
раж, склад) під розміщення культурного центру з об'єктами громадсько#
го призначення (К#18979).

99. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки відкритому акціонерному това#
риству "Київський дослідно#експериментальний механічний завод" на
вул. Фрунзе, 40 у Подільському районі м. Києва для обслуговування та
реконструкції з надбудовою та прибудовою існуючих будівель і споруд,
будівництва офісних приміщень, приміщень торговельного призначення
та паркінгу (К#16302).

100. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельних ділянок комунальному підприємству по
будівництву та експлуатації автостоянок і гаражів Дарницького району м.
Києва на Харківському шосе, 146 у Дарницькому районі м. Києва для роз#
ташування автостоянки (К#19077).

101. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки громадянину Абдуллаєву Вагіфу
Гамза огли на вул. Фрунзе, 64 (літ. Щ) у Подільському районі м. Києва для
експлуатації, обслуговування та реконструкції нежитлової будівлі офісу
(К#19096).

102. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству ви#
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад#
міністрації") "Київське інвестиційне агентство" на вул. Маршала Малинов#
ського, 32#б — 36 в Оболонському районі м. Києва для будівництва жит#
лових будинків з об'єктами соціально#культурного призначення та під#
земним паркінгом (К#16176).

103. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки релігійній громаді Української
Православної Церкви парафії ікони Божої Матері "Помічниця в пологах" в
Оболонському районі м. Києва на просп. Героїв Сталінграда, 16 в Обо#
лонському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговуван#
ня храмового комплексу (К#18141).

104. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРХКОМ" на Столичному шосе в Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та експлуатації багатофункціонального
рекреативно#оздоровчого комплексу в межах урочища Покал (К#19000).

105. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо#
відальністю "МТІ" на вул. Луговій в Оболонському районі м. Києва для бу#
дівництва, обслуговування та ремонту об'єкта інфраструктури дорожньо#
го господарства та озеленення території (К#17570).

106. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної, ділянки державному підприємству "Ки#
ївський ремонтно#механічний завод" на території о. Гідропарк у Дніпров#
ському районі м. Києва для експлуатації водно#спортивної бази "Салют"
(К#19116).

107. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельних ділянок товариству з обмеженою відпо#
відальністю "Київське" на вул. Хрещатик, 23 у Печерському районі м. Ки#
єва для експлуатації та обслуговування сезонного майданчика біля закла#
ду громадського харчування кафе "Київське" (К#19118).

108. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки ЛІСНИКІВСЬКІИ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ
КИЄВО#СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у Голосіївсько#
му районі (орієнтовно на відстані 1 км від міської смуги) для будівництва
дороги загального користування (заїзд в с. Лісники з дороги Київ#Зна#
м’янка) (К#18653).

109. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки Службі зовнішньої розвідки Укра#
їни на вул. Академіка Булаховського, 36 у Святошинському районі м. Ки#
єва для будівництва житлового будинку (К#18437).

110. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки акціонерному товариству хол#
динговій компанії "Київміськбуд" на просп. Правди, 41 у Подільському
районі м. Києва для будівництва соціального та доступного житла (згідно
з постановою КМУ від 11.11.09 № 1249 "Про затвердження Держ. соц.#
економ. програми будівництва (придбання) доступного житла в 2010#
2017 рр." (К#17761).

111. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІФОРМ ББК" на вул. Борщагівській, 95#б у Шев#
ченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування авто#
мийки, автосалону (К#18542).

112. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки релігійній громаді Української
греко#католицької церкви парафії Святого Миколи Чудотворця на Асколь#
довій могилі у Печерському районі м. Києва на Парковій дорозі, 1 у Пе#
черському районі м. Києва для будівництва та обслуговування центру ми#
лосердя Св. Миколая (К#18876).

113. Про передачу обслуговуючому кооперативу "Кардіолог" у власність
земельної ділянки для будівництва, обслуговування та експлуатації гаражів
на вул. Зеленогірській, 2 у Солом'янському районі м. Києва (А#17372).

114. Про надання Українському державному підприємству поштового
зв'язку "Укрпошта" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будівель і споруд філії "Дирекція "Автотранспошта" на вул. Народного
ополчення, 13 у Солом'янському районі м. Києва (А#8404).

115. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відпо#
відальністю "АКЦЕПТ ПЛЮС" для будівництва, експлуатації та обслугову#
вання автозаправного комплексу на вул. Крайній, 1 у Деснянському райо#
ні м. Києва (Д#5298).

116. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відпо#
відальністю "АКЦЕПТ ПЛЮС" для будівництва, експлуатації та обслугову#
вання автозаправного комплексу на вул. Народного ополчення, 11 у Со#
лом'янському районі м. Києва (Д#5310).

117. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відпо#
відальністю "ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ" для будівництва, експлуатації та об#
слуговування автозаправного комплексу на вул. Ізюмській, 2 у Голосіїв#
ському районі м. Києва (Д#5290).

118. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відпо#
відальністю "ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ" для будівництва, експлуатації та об#
слуговування автозаправного комплексу на просп. Броварському, 3#а у
Деснянському районі м. Києва (Д#5295).

119. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відпо#
відальністю "ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ" для будівництва, експлуатації та об#
слуговування автозаправного комплексу на вул. Академіка Глушкова, 139
у Голосіївському районі м. Києва (Д#5299).

120. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відпо#
відальністю "ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ" для будівництва, експлуатації та об#
слуговування автозаправного комплексу на просп. Відрадному, 105 у Со#
лом'янському районі м. Києва (Д#5288).

121. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відпо#
відальністю "ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ" для будівництва, експлуатації та об#
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слуговування автозаправного комплексу на просп. Червонозоряному, 116
у Голосіївському районі м. Києва (Д#5293).

122. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відпо#
відальністю "ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ" для будівництва, експлуатації та об#
слуговування автозаправного комплексу на вул. Сім'ї Сосніних, 17#а у
Святошинському районі м. Києва (Д#5297).

123. Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "АКЦІО#
НЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування будівель і споруд Деснянської водопровідної станції на
просп. Алішера Навої, 1 у Дніпровському районі м. Києва (А#15987).

124. Про надання Київському технікуму залізничного транспорту зе#
мельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель та споруд у
пров. Миколи Островського, 16 у Солом'янському районі м. Києва (Д#
2410).

125. Про надання Київському міському центру радіаційного захисту на#
селення м. Києва від наслідків Чорнобильської катастрофи земельної ді#
лянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд на вул. Мар#
шала Жукова, 10 у Деснянському районі м. Києва (А#4554).

126. Про передачу комунальному підприємству "Головний інформацій#
но#обчислювальний центр" земельної ділянки для експлуатації та обслу#
говування будівель і споруд інформаційно#обчислювального центру на
вул. Космічній, 12#а у Дніпровському районі м. Києва (Д#1615).

127. Про передачу відкритому акціонерному товариству "Науково#ви#
робниче підприємство "Сатурн" земельних ділянок для експлуатації та
обслуговування адміністративно#виробничих та господарських будівель і
споруд на просп. Леся Курбаса, 2#б та вул. Героїв Космосу, 2#б у Свято#
шинському районі м. Києва (А#18417).

128. Про передачу земельної ділянки закритому акціонерному товари#
ству "Торговий дім "Хрещатик" для експлуатації та обслуговування нежит#
лового будинку#складу на вул. Хрещатик, 13 (літера Б) у Печерському
районі м. Києва (А#6271).

129. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "МФК
"ЕДЕЛЬВЕЙС" земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслу#
говування адміністративно#житлового комплексу з вбудованими та при#
будованими приміщеннями громадського, розважального і торговельно#
го призначення з наземним і підземним паркі нгами, зі знесенням існу#
ючого майнового комплексу на вул. Половецькій, 4 у Шевченківському
районі м. Києва (А#19346).

130. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "БІЗАНТ"
земельної ділянки для обслуговування та експлуатації будівлі ресторану
на Парковій дорозі, 20 у Печерському районі м. Києва (А#19300).

131. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "ГАРАНТ
БРОК БУД" земельної ділянки для обслуговування та експлуатації адмініс#
тративної будівлі на вул. Олеся Гончара, 36#а у Шевченківському районі
м. Києва (Д#5104).

132. Про передачу приватному акціонерному товариству "ПОЗНЯКИ#
ЖИЛ#БУД" земельної ділянки для будівництва житлового комплексу з вбу#
дованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул.
Патріса Лумумби, 12 у Печерському районі м. Києва (А#19536).

133. Про надання та передачу комунальному підприємству "Київпас#
транс" земельних ділянок для реконструкції лінійно#диспетчерської стан#
ції, перенесення споруд маслогосподарства з прибудовою торговельно#
складських приміщень та будівництвом паркінгу на вул. Івана Микитенка,
6#8 у Дніпровському районі м. Києва (Д#4383).

134. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "Фірма
"РЕЛЕ#ПЕТРОЛІУМ" земельної ділянки для експлуатації та обслуговуван#
ня автозаправної станції на вул. Академіка Заболотного, 15#д у Голосіїв#
ському районі м. Києва (Д#5315).

135. Про зміну цільового призначення земельної ділянки громадянину
Епштейну Олегу Іллічу і використання її для реконструкції жилого будин#
ку під адміністративну будівлю на вул. Невській, 20 у Шевченківському
районі м. Києва (Д#4471).

136. Про передачу земельних ділянок приватному акціонерному това#
риству "ВІКТОРІЯ" для будівництва та експлуатації багатофункціональних
комплексів з паркінгом на вул. Миколи Василенка, 2 у Солом'янському
районі м. Києва (Д#4673).

137. Про надання земельних ділянок Національному природному пар#
ку "Голосіївський" для експлуатації та обслуговування Національного при#
родного парку "Голосіївський" у Голосіївському районі м. Києва (А#
19079).

138. Про надання земельної ділянки Міністерству закордонних справ
України для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку
МЗС України на площі Михайлівській, 1 у Шевченківському районі м. Ки#
єва (Д#5746).

139. Про надання Міністерству оборони України земельних ділянок для
експлуатації та обслуговування адміністративно#господарських будівель і
споруд військового містечка № 194 на вул. Федора Кричевського, З у
Святошинському районі м. Києва (А 19476).

140. Про передачу земельної ділянки громадянці Кравець Лідії Іванівні
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських бу#
дівель і споруд на вул. 1#го Травня, 10#н у Дарницькому районі м. Києва
(А#14221).

141. Про передачу громадянину Пархоменку Сергію Миколайовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Маслівка,
28#б у Дарницькому районі м. Києва (А#9639).

142. Про передачу громадянці Матвієнко Олександрі Олексіївні у при#
ватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Миколи Ос#
тровського, 31#б у Дарницькому районі м. Києва (А#14156).

143. Про передачу громадянину Коваленку Анатолію Олександровичу у
приватну власність земельної ділянки для ведення колективного садів#
ництва на вул. Садовій, 51, діл. 1#д у Дарницькому районі м. Києва (А#
11504).

144. Про передачу громадянину Караманешту Євгенію Євгенійовичу
земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва на вул. Гав#
рилюка, 37#а у Солом'янському районі м. Києва (А#8413).

145. Про передачу громадянину Матвієнку Геннадію Дмитровичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Миколи Ос#
тровського, 31#а у Дарницькому районі м. Києва (А#12607).

146. Про передачу громадянці Горковенко Жанні Миколаївні у приват#
ну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житло#
вого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Вітавській, 45#а у
Голосіївському районі м. Києва (А#5413).

147. Про передачу громадянці Сідько Валентині Василівні земельної
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господар#
ських будівель і споруд на вул. Балакліївській, 10#а у Шевченківському
районі м. Києва (А#12407).

148. Про передачу громадянці Калатай Наталі Борисівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлово#
го будинку, господарських будівель і споруд на вул. Ялинковій, 4#г у Дар#
ницькому районі м. Києва (А#7976).

149. Про передачу громадянці Антоненко Марії Іванівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлово#
го будинку, господарських будівель і споруд на вул. Стратонавтів, 4#а у
Святошинському районі м. Києва (А#12171).

150. Про передачу громадянці Богдан Євгенії Іванівні у приватну влас#
ність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового бу#
динку, господарських будівель і споруд на вул. Риболовецькій, 41#в у Го#
лосіївському районі м. Києва (А#12684).

151. Про передачу громадянці Рудій Наталії Миколаївні у приватну
власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва на
вул. Комсомольській, 27#б у Солом'янському районі м. Києва (А#10374).

152. Про передачу громадянці Колесник Любові Григорівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлово#
го будинку, господарських будівель та споруд на вул. Лисичанській, 22#А
у Солом'янському районі м. Києва (А#6901).

153. Про передачу громадянці Семенко Ользі Степанівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлово#
го будинку, господарських будівель і споруд на вул. Лермонтова, 72#а у
Дарницькому районі м. Києва (А#6394)

154. Про передачу громадянці Філіпповій Галині Пилипівні земельної
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господар#
ських будівель і споруд на вулиці Костянтина Ареф'єва, 42#В у Дарниць#
кому районі м. Києва (А#7450).

155. Про передачу громадянці Ісаєвій Валентині Гнатівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлово#
го будинку, господарських будівель і споруд на вул. Заливній, 21#б у Го#
лосіївському районі м. Києва (4076).

156. Про передачу громадянці Уляницькій Ользі Петрівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлово#
го будинку, господарських будівель і споруд на вул. Садовій, 16#а у Дар#
ницькому районі м. Києва (А#9664).

157. Про передачу громадянці Давиденко Любові Володимирівні у
приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Комуністич#
ній, 27#б у Дарницькому районі м. Києва (А#9402).

158. Про передачу громадянину Янушкевічу Євгену Георгійовичу у
приватну власність земельної ділянки для ведення індивідуального садів#
ництва на вул. Рожевій, 24#б у Подільському районі м. Києва (А#14053).

159. Про передачу громадянці Казімір Софії Павлівні у приватну влас#
ність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва на вул.
Малоземельній, 38#г у Дарницькому районі м. Києва (А#8017).

160. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва та обслуго#
вування житлових будинків, господарських будівель і споруд у Солом'ян#
ському районі м. Києва (А#19164).

161. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва та обслуго#
вування житлових будинків, господарських будівель і споруд у Голосіїв#
ському районі м. Києва (А#19111).

162. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 27.11.09
№ 875/2944 "Про передачу громадянину Ігнатенку Олексію Володимиро#
вичу у приватну власність земельної ділянки для ведення індивідуального
садівництва на вул. Дзержинського, 13#а у Деснянському районі м. Ки#
єва" (А#18716).

163. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
21.05.2009 № 480/1536 "Про передачу земельної ділянки та продаж цієї
земельної ділянки закритому акціонерному товариству "Автомобільна
група "ВІПОС" для експлуатації та обслуговування гаражних боксів на вул.
Оранжерейній, 1 (літера "З") у Шевченківському районі м. Києва (Є#
1123).

164. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
09.07.2009 № 994/2050 "Про поновлення договору оренди земельної ді#
лянки від 22.02.2005 № 85#6#00181 та продаж цієї земельної ділянки то#
вариству з обмеженою відповідальністю "Компанія "ДЖЕРЕЛО НАДІЙ" для
будівництва громадського центру з паркінгом на вул. Боричів Тік, 20 у По#
дільському районі м. Києва" (Є#1103).

165. Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок на вул.
Анрі Барбюса, 39/2 у Печерському районі м. Києва від 09.10.2007 № 82#
6#00450 та № 82#6#00451, укладених між Київською міською радою та то#
вариством з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"ЖИТЛОБУДІНВЕСТ" (А#19605).

166. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
18.09.2008 № 289/289 "Про передачу відкритому акціонерному товари#
ству "Завод Укркабель" земельних ділянок для реконструкції, будівниц#
тва та експлуатац торговельного, розважального та офісного центру на
просп. Московському, 15#а в Оболонському районі м. Києва" (А#
19578).

167. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю "Єв#
ротекстиль" договору оренди земельної ділянки на вулиці Оноре де Баль#
зака, 2#а у Деснянському районі м. Києва (А#13189).

168. Про поновлення та внесення змін до договору оренди земельної
ділянки приватному акціонерному товариству "Київський завод світлочут#
ливих матеріалів "Фотон" для будівництва, експлуатації та обслуговуван#
ня житлово#офісного комплексу з торговими приміщеннями, приміщен#
нями соціальної інфраструктури та підземним паркінгом зі знесенням іс#
нуючих нежитлових будівель на просп. Перемоги, 42 у Шевченківському
районі м. Києва (А#18774).

169. Про поновлення та внесення змін до договорів оренди земельних
ділянок № 79#6#00349 від 12.09.05 та № 79#6#00268 від 22.12.2004, укла#
дених між Київською міською радою та Фірмою "Т. М. М." товариством з
обмеженою відповідальністю для будівництва комплексу у складі житло#
вих будинків, оздоровчо#розважальних та торговельно#офісних об'єктів з
підземним паркінгом на вул. Горького, 52#54 та на вул. Горького, 54 у Го#
лосіївському районі м. Києва (А#19591).

170. Про поновлення договору оренди земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю "Бастіон#600" для будівництва, експлуатації
та обслуговування станції технічного обслуговування на вул. Кіровоград#
ській, 36 у Голосіївському районі м. Києва (А#16467).

171. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
"ЕКСКО ПЛЮС" договору оренди земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового комплексу з вбудовано#при#
будованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом на
просп. 40#річчя Жовтня, 60 у Голосіївському районі м. Києва (А#19151).

172. Про поновлення договору оренди земельної ділянки № 63#6#
00586 від 25.05.2010 товариству з обмеженою відповідальністю фірма
"Марія" для експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на
Дніпровській набережній, 16 у Дарницькому районі м. Києва (А#19039).

173. Про відміну рішення Київської міської ради від 08.12.2005
№ 578/3039 "Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
"КАТЕНА" земельної ділянки для будівництва житлового будинку з примі#
щеннями соціально#громадського призначення та підземним паркінгом
на вул. Березняківській, 30#в у Дніпровському районі м. Києва" (А#18783).

174. Про відміну рішення Київської міської ради від 09.07.2009
№ 802/1858 "Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки
від 30.09.2008 № 66#6#00493, укладеного між Київською міською радою
та товариством з обмеженою відповідальністю "Мега Луол" для будівниц#
тва, експлуатації та обслуговування автосалону зі станцією технічного об#
слуговування та торгово#виставковим павільйоном на вул. Серафимови#
ча у Дніпровському районі м. Києва" (А#19010).

175. Про відмову у передачі приватній аудиторській фірмі "Аудит Укра#
їни" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування вхідної групи
на вул. Тельмана, 5 у Голосіївському районі м. Києва (А#19261).

176. Про відмову у передачі товариству з обмеженою відповідальністю
"МЦД "Зірка" земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуго#
вування кафе та облаштування зони відпочинку водіїв у кварталі 129 Пу#
ща#Водицького лісництва Святошинського ЛПГ в Оболонському районі м.
Києва (А#19265).

177. Про дострокове припинення повноважень депутата Київської
міської ради Медведєва О. О.

178. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 31.03.11
№ 80/5467 "Про затвердження розподілу коштів на реалізацію у 2011 ро#
ці заходів міської Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я киян" на
2003#2011 роки".

179. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству "Притулок для
тварин" на вул. Автопарковій в Дарницькому районі м. Києва для будів#
ництва, обслуговування та експлуатації центру захисту тварин (К#19112).

180. Про надання державному видавництву "Преса України" Держав#
ного управління справами земельної ділянки для будівництва житлово#
офісно#торговельно#розважального комплексу на вул. Анрі Барбюса, 52/1
у Печерському районі м. Києва (Д#6102).

181. Про передачу земельної ділянки Головному управлінню капіталь#
ного будівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) для будівництва, обслуговування та екс#
плуатації Центру з надання послуг, пов'язаних із використанням авто#
транспортних засобів УДАІ ГУ МВС України в місті Києві, на вул. Жулян#
ській, 5 у Голосіївському районі м. Києва (Д#6065).

182. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від
05.02.2008 № 62#6#00463, укладеного між Київською міською радою та
акціонерним товариством холдинговою компанією "Київміськбуд" (А#
19653).

Київський міський голова Л. Черновецький

Про термінове виконання робіт з реконструкції з добудовою 
трамвайної лінії в систему легкого рейкового транспорту 

на житловому масиві Троєщина від вул. Милославської 
до пересадочного вузла на міську кільцеву електричку

Розпорядження № 361 від 5 березня 2012 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", у зв'язку із виникненням особливих економічних та со�

ціальних обставин, враховуючи необхідність термінового здійснення будівництва, в межах функцій органу місцевого самовряду�
вання:

1. Головному управлінню капітального будівництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1.1. Здійснити до 30.05.2012 року роботи з реконструкції з добу#
довою трамвайної лінії в систему легкого рейкового транспорту на
житловому масиві Троєщина від вул. Милославської до пересадочно#

го вузла на міську кільцеву електричку (І та ІІ черги будівництва об'#
єкта).

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.03.2011 № 406

Розпорядження № 105 від 23 січня 2012 року
Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 6 Закону України "Про дорожній рух",

враховуючи рішення Київської міської ради від 13.12.2007 № 1423/4256 "Про передачу відкритому акціонерному товариству "Аг�
рофірма "Теплиці України" земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єктів громадського і комерційного викорис�
тання, торговельно�розважальних комплексів, офісних центрів, об'єктів житлової забудови, паркінгу на вул. Берковецькій, 6 у Свя�
тошинському районі м. Києва", звернення відкритого акціонерного товариства "Агрофірма "Теплиці України" від 25.11.2011 № 139�
А, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ра#
ди (Київської міської державної адміністрації) від 25.03.2011 № 406 "Про
прокладання дощової каналізації по вул. Берковецькій, 6 у Святошинсько#
му районі" такі зміни:

у пункті 1 розпорядження цифри "04.04.2011" замінити на цифри
"23.01.2012" та цифри "30.06.2011" замінити на цифри
"20.04.2012".

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пузано#
ву О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення у засобах масової Інформа#
ції змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної 
адміністрації від 09.02.2005 № 139

Розпорядження № 114 від 25 січня 2012 року

Відповідно до ст. 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та враховуючи заяву голови парафіяльної ра�
ди, настоятеля релігійної громади парафії Святителя Миколая, архієпископа Мір Лікійських, Чудотворця у Печерському районі м.
Києва Української Православної" Церкви від 15.12.2011 та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної громади від
28.01.2011 № 2, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади парафії Святите#
ля Миколая, архієпископа Мір Лікійських, Чудотворця у Печерському
районі м. Києва Української Православної Церкви, зареєстрованого роз#
порядженням Київської міської державної адміністрації від 09.02.2005
№ 139, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Внести зміни до розпорядження Київської міської державної адмі#
ністрації від 09.02.2005 № 139 "Про реєстрацію Статуту релігійної грома#
ди парафії Святителя Миколая, архієпископа Мір Лікійських, Чудотворця
у Печерському районі м. Києва Української Православної Церкви":

в назві та тексті розпорядження слова: "Святителя Миколая, архієпископа
Мір Лікійських, Чудотворця у Печерському районі м. Києва Української Пра#
вославної Церкви" замінити словами: "на честь Святителя і Чудотворця Ми#
колая Української Православної Церкви у Печерському районі міста Києва".

3. 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 розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 03.09.2011 № 1597 та 03.09.2011 № 1598

Розпорядження № 116 від 25 січня 2012 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", враховуючи звернення акціонер�

ного товариства холдингової компанії "Київміськбуд" від 14.12.2012 № 9572/0/2�11, в межах функцій органу місцевого самовряду�
вання:

Внести зміни до розпоряджень виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.09.2011 № 1597
"Про будівництво інженерних мереж до житлових будинків з об'єктами
соціального призначення та підземним паркінгом на проспекті Червоно#
зоряному, 150#162 у Голосіївському районі" та від 03.09.2011 № 1598

"Про будівництво інженерних мереж до житлового будинку з паркінгом на
вул. Алма#Атинській, 109#б у Дніпровському районі", а саме:

у пункті 1 цих розпоряджень цифри "30.12.2011" замінити цифрами
"30.04.2012"

Голова О. Попов

Про впровадження 
інформаційної системи 

"Міський WEB�портал адміністративних послуг в місті Києві"
Розпорядження № 122 від 26 січня 2012 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних по�
слуг" та з метою оптимізації процесу надання адміністративних послуг шляхом впровадження системи електронного документо�
обігу та автоматизованого обміну даними між суб'єктами надання адміністративних послуг, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та районним в місті Києві дер#
жавним адміністраціям забезпечити ведення документообігу та обліку
звернень фізичних або юридичних осіб у сфері надання адміністративних
послуг в інформаційній системі "Міський WEB#портал адміністративних
послуг в місті Києві".

2. Головному управлінню з питань регуляторної політики та підприєм#
ництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер#
жавної адміністрації) забезпечити доступ структурним підрозділам вико#
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс#

трації) та районним в м. Києві державним адміністраціям до інформацій#
ної системи "Міський WEB#портал адміністративних послуг в місті Києві".

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цього
розпорядження в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ#
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов

Про надання адміністративних послуг в Міському дозвільному центрі
Розпорядження № 115 від 25 січня 2012 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних по�
слуг", доручень Адміністрації Президента України від 14.07.2011 № 41�02/529, Кабінету Міністрів України від 29.07.2011
№ 35234/1/1�11 до протокольного рішення від 10 червня 2011 року за результатами засідання Комітету з економічних реформ з пи�
тань реформування сфери надання органами державної влади, місцевого самоврядування адміністративних послуг та результа�
тів проведення регуляторної реформи та з метою поліпшення організаційних засад надання адміністративних послуг структурни�
ми підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1. Запровадити надання адміністративних послуг структурними під#
розділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) виключно в Міському дозвільному центрі.

2. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації):

2.1. Забезпечити надання адміністративних послуг виключно в Місько#
му дозвільному центрі.

2.2. Забезпечити розробку стандартів адміністративних послуг та по#
дати їх на затвердження до виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

2.3. У разі, коли право надання адміністративної послуги надано двом
або більше суб'єктам, у тому числі місцевим органам виконавчої влади,

територіальним органам центральних органів виконавчої влади, власний
стандарт надання такої послуги розробити відповідно до типового стан#
дарту надання адміністративної послуги, затвердженого відповідальним
за надання адміністративної послуги центральним органом виконавчої
влади.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цього
розпорядження в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ#
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 10 квітня 2012 року

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

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежилих приміщень за альною площею 663,60 в.м на

в л. Щерба ова, 61, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 663,60 в.м.

Адреса: 04128, м. Київ, в л. Щерба ова, 61, літ. "А".

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

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення з№ 1 по№ 35 ( р пи приміщень№ 150) за альною площею 663,60 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 3 568 000 (три мільйони п'ятсот шістдесят вісім тисяч) ривень.
ПДВ — 713 600 (сімсот тринадцять тисяч шістсот) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 4 281 600 (чотири мільйони двісті

вісімдесят одна тисяча шістсот) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ — 428 160

(чотириста двадцять вісім тисяч сто шістдесят) ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

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

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

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

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

4. А ціон б де проведено 3 травня 2012 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172, поверх 15, зал № 9,
товарна біржа "У рспецрес рс". Почато о 10.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172,
поверх 15, зал № 9, товарна біржа "У рспецрес рс", в понеділо — четвер з 9.00 до
18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до
14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на рах но
№ 26001301729701 в АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607, отрим вач:
товарна біржа "У рспецрес рс".

7. Грошові ошти в розмірі — 428 160 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової
ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26001301729701 в АБ "Південний",
од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

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

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 04128, м. Київ, в л. Щерба о-
ва, 61, літ. "А".

10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172,
поверх 15, зал № 9, товарна біржа "У рспецрес рс", тел. 362-90-13, 067-868-96-20.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовни ): ТзОВ "ІНВЕСТ-РЕГІОН"
У раїна, 03038, м. Київ, в л. М. Грінчен а, 4.

2. Місце розташ вання майданчи а б дівництва: ділян а розташована в м. Київ по
в л. Житомирсь е шосе, 6.

3. Хара теристи а діяльності обє та: Б дівництво автозаправно о омпле с в м. Київ по
в л. Житомирсь е шосе, 6.

Технічні і техноло ічні дані: Два підземних двохстінних металевих резерв арах ємністю
60+60 м3, для бензин маро А-92, А-95, А-95премі м (V-Power), дизельно о пально о та
дизельно о пально о премі м (V-Power). А та ож один о ремий резерв ар об'ємом 10 м3 —
резервний, для аварійно о злив нафтопрод тів. За альна ємність резерв арно о пар 130 м3.
При прое т ванні АЗК застосована с часна техноло ічна схема заправлення автотранспорт з
ви ористанням надійно о с часно о обладнання, забезпечено о системою автоматично о облі ,
онтролю та си налізації. Обладнання, я е б де ви ористов ватись, відноситься до найбільш
е оло ічно безпечно о в даний час на європейсь ом рин та пройшло державні випроб вання і
доп щено до застос вання на У раїні. При заправленні автомобілів через паливо-роздавальні
олон и б де застосована система — зворотнє виведення парів рід их в леводнів (ре перація).
У відповідності до постанови Кабінет Міністрів У раїни від 14.02.2001 за №142 АЗС внесено

до перелі видів діяльності та об'є тів, що становлять е оло ічн небезпе .
Транс ордонний вплив відс тній.
4. Соціально-е ономічна необхідність прое тованої діяльності: По ращення мов

забезпечення населення і підприємств я існими нафтопрод тами, створення додат ових робочих
місць, надходження в держбюджет.

5. Потреби в рес рсах при б дівництві і е спл атації:
земельних (площа ділян и) — 2475,0 м2;
сировинних — привозна сировина, 2170 м3 на рі , в т.ч. бензин 1050 м3 на рі , дизпаливо

1120 м3 на рі
енер етичних — еле троенер ія — 60,0 Вт; водних — 1,4 м3/доб .
тр дових — 15 працюючих.

6. Транспортне забезпечення (при б дівництві і е спл атації):
при б дівництві — забезпеч є замовни .
при е спл атації — немає;
7. Е оло ічні та інші обмеження планованої діяльності: Фонове забр днення, розмір СЗЗ,

ранично доп стимі онцентрації забр днюючих речовин в атмосферном повітрі населених
п н тів.

8. Необхідна е оло о-інженерна під отов а території: земляні роботи, роботи по
видаленню зелених насаджень.

9. Можливі впливи прое тованої діяльності (при б дівництві і е спл атації) на
нав олишнє середовище і види впливів на:

еоло ічне середовище — немає;
повітряне середовище — ви иди парів бензин , в леводнів фра ції С12-С19;
лімат і мі ро лімат — немає;
водне середовище — творення осподарсь их, поб тових та зливових сто ів;
р нт — випад аварії;
рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти — немає, заповідні об'є ти в зоні вплив відс тні;
нав олишнє соціальне середовище — вивчається через механізм ромадсь их сл хань;
нав олишнє техно енне середовище — немає.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання, тилізації,

знеш одження чи безпечно о поховання: передбачається вивезення осад і вловлених нафто-
прод тів на тилізацію.

11. Обся ви онання ОВНС: відповідно вимо ДБН.А.2.2-1-2003.
12. Участь ромадсь ості: забезпечення ромадсь их сп хань, п блі ація ЗМІ.
Свої за важення та пропозиції необхідно направляти до місцевої державної адміністрації на

адрес : м. Київ, пр. Перемо и, або до замовни а прое т (адреса та онта тний телефон вище).

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Гаврилю а Валерія
Віталійовича, останнє відоме місце проживання я о о: в л. Ломоносова, 56, в. 52 в
с дове засідання 25 вітня 2012 ро о 09.30 на роз ляд цивільної справи за позовом
Заст пни а про рора Голосіївсь о о район м. Києва до Гаврилю а Валерія Віталійовича
про стя нення забор ованості, я е відб деться в приміщенні с д : м. Київ, в л. П. Потєхіна,
14-а, абінет № 27.

Яв а в с дове засідання є обов'яз овою!

Втрачене "Свідоцтво про право власності" від 25 жовтня 2007 р., видане
Головним правлінням житлово о забезпечення м. Києва, на ім'я Корчемної
Людмили Семенівни, адреса: м. Київ, в л. Райд жна, б д. 18, в. 101, вважати
недійсним.

Товариство з обмеженою

відповідальністю

"СТАРИЙ КВАРТАЛ"

повідомляє про втрат свідоцтва

платни а подат на додан

вартість видано о на ТОВ "СТА-

РИЙ КВАРТАЛ" (Код ЄДРПОУ:

35670051); ІПН: 356700526567;

номер свідоцтва 100298715; дата

почат дії свідоцтва 26.08.2010;

дата реєстрації 05.03.2008.

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ПРОПРІО-К"

повідомляє про втрат свідоцтва

платни а подат на додан

вартість видано о на ТОВ

"ПРОПРІО-К" (Код ЄДРПОУ:

35670376); ІПН: 356703726562;

номер свідоцтва: 100293987; дата

почат дії свідоцтва: 24.07.2010;

дата реєстрації 05.03.2008.

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

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Замовник: Управління капітального будівництва ПАТ"АК "Київводоканал"

Поштова і електронна адреса: Київ, вул. Старонаводницька, 10

2. Місцезнаходження майданчика (траси) будівництва (варіанти): на підвідному
Лівобережному каналізаційному колекторі Д=3000 мм в районі насосної станції І підйому
Бортницької станції аерації у Дарницькому районі м.Києва

З. Характеристика підприємства (орієнтовно, за об'єктами — аналогами): ліквідація аварійної
ситуації на підвідному Лівобережному каналізаційному колекторі Д=3000 мм в районі насосної
станції І підйому Бортницької станції аерації у Дарницькому районі м.Києва

Згідно п. 20 "Переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну
небезпеку", затвердженого постановою КМУ від 27.07.95 р. № 554 зі змінами від 14.02.01 № 142,
об'єкт відноситься до переліку екологічно небезпечних.

Технічні і технологічні дані: відновлення працездатності встановлених механізованих решіток в
грабельному відділенні ІІ>го блоку БСА; ліквідація аварійної ситуації на підвідному колекторі; заміна
механзованих решіток тонкого очищення в грабельному відділенні існуючої НСПП.

Термін експлуатації 30 р. і більше

4. Соціально)економічна необхідність проектованої діяльності: об'єкт комунального
призначення: для подальшого каналізування існуючої та перспективної забудови.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних: тимчасове вилучення земельних ділянок під буд майданчики на території БСА
(площа земель, які вилучаються у тимчасове і постійне користування, вид користування)
сировинних: не використовуються
(види, обсяги, місце розробки і видобування, джерела одержання)
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): електроенергія — електропостачання

будівництва виконується від існуючих мереж БСА.
(види, обсяги, джерела)
водних: від мереж міста
(обсяги, потрібна якість, джерела водозабезпечення)
трудових: згідно кошторису

6.Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): доставка будматеріалів та
конструкцій автомобільним транспортом. Потреба в механізмах та будтранспорті визначаєтся в
розділі ПОБ.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: У проекті будуть
враховані екологічні, сантгарно>гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіальні
обмеження згідно діючих нормативних документів.

8. Необхідна еколого)інженерна підготовка і захист території за варіантами: Топографо>
геодезичні, інженерно>геологічні та інші вишукування виконуються у необхідному обсязі. Проектні
рішення будуть забезпечувати виконання ДБН та санітарно>гігієнічних норм та правил, охоронні,
відновлювальні та захисні заходи. Передбачається: відведення господарсько>побутових стоків до
міської каналізаційної мережі; відведення дощових і талих до міської дощової каналізації;
благоустрій та озеленення прилеглої території згідно дендроплану.

9. Можливі впливи проектованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє
середовище і види впливів на:

Клімат і мікроклімат — відсутні джерела, які впливають на клімат та мікроклімат
Геологічне середовище — впливає, завдяки прийнятим заходам, вплив в межах діючих

нормативів
Повітряне середовище: при експлуатації — не впливає. При будівництві — вплив незначний.

Концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі не перевищують нормативів ГДК
Водне середовище: впливає в межах діючих нормативів. Водовідвід з території забудови

виконується закритою системою з підключенням до існуючої дощової каналізації
Ґрунти: впливає в межах діючих нормативів.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: впливає, вплив компенсований.
Навколишнє соціальне середовище: впливає позитивно. Проектом передбачено ліквідацію

аварійної ситуації на каналізаційному колекторі
Навколишнє техногенне середовище: проектні рішення будуть відповідати будівельним вимогам

і правилам

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації,
знешкодження чи безпечного поховання: при функціонуванні об'єкту утворюються відходи —
вироблений ґрунт, будівельні відходи. Проектом передбачений вивіз відходів зразу після їх
вилучення.

11. Обсяг виконання ОВНС: в повному обсязі відповідно до ДБН А.2.2>1>2003

12. Участь громадськості: публікація в ЗМІ, надання консультацій і роз'яснень до кінця
2010 року. Адреса Замовника — Київ, вул. Старонаводницька, 10, тел. 280>22>39.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Замовник: Управління капітального будівництва ПАТ АК "Київводоканал"
Поштова і електронна адреса: Київ, вул. Старонаводницька, 10
2. Місцезнаходження майданчика (траси) будівництва (варіанти): по вул. Богатирській,

23/2>А в м. Києві
3. Характеристика підприємства (орієнтовно, за об'єктами — аналогами): реконструкція

резервуару чистої води на "Оболонь>2" по вул. Богатирській, 23/2>А в м. Києві
Згідно "Переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку",

затвердженого постановою КМУ від 27.07.95 р. № 554 зі змінами від 14.02.01 № 142, об'єкт не
відноситься до переліку екологічно небезпечних.

Технічні і технологічні дані: резервуару чистої води на "Оболонь>2". Технологічний об'єм
резервуару 5,0 тис. м3.

Термін експлуатації 30 р. і більше
4. Соціально)економічна необхідність проектованої діяльності: об'єкт комунального

призначення: зберігання запасу води питної якості для компенсації нерівномірності споживання
протягом доби та на випадок аварійних ситуацій. 

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних (площа земель, які вилучаються у тимчасове і постійне користування, вид

користування): додаткового вилучення земельних ділянок під будмайданчики не потрібно
сировинних (види, обсяги, місце розробки і видобування, джерела одержання): використання

місцевих матеріалів, які при виробничому контролі перевіряються відповідності їх вимогам ГОСТів і
стандартів, паспортів, сертифікатів

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) (види, обсяги, джерела): електроенергія —
тимчасове підключення до міських електричних мереж

водних (обсяги, потрібна якість, джерела водозабезпечення): тимчасове підключення до міських
мереж міста

трудових: згідно кошторису 
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): доставка будматеріалів та

конструкцій автомобільним транспортом. Потреба в механізмах та будтранспорті визначаєтся в
розділі ПОБ

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: У проекті будуть
враховані екологічні, санітарно>гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіальні обмеження
згідно діючих нормативних документів.

8. Необхідна еколого)інженерна підготовка і захист території за варіантами: Топографо>
геодезичні, інженерно>геологічні та інші вишукування виконуються у необхідному обсязі. Проектні
рішення будуть забезпечувати виконання ДБН та санітарно>гігієнічних норм та правил, охоронні,
відновлювальні та захисні заходи. Передбачається: на момент виконання будівельних робіт
відведення господарсько>побутових стоків до міської каналізаційної мережі; відведення дощових і
талих до міської дощової каналізації; благоустрій та озеленення прилеглої території згідно
дендроплану. 

9. Можливі впливи проектованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на
навколишнє середовище і види впливів на:

Клімат і мікроклімат — відсутні джерела, які впливають на клімат та мікроклімат
Геологічне середовище — впливає, завдяки прийнятим заходам, вплив в межах діючих

нормативів 
Повітряне середовище: при експлуатації — не впливає. При будівництві — вплив незначний.

Концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі не перевищують нормативів ГДК
Водне середовище: впливає в межах діючих нормативів. 
Ґрунти: впливає в межах діючих нормативів.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: впливає, знесення газону, вплив компенсований.

Після завершення будівельних робіт благоустрій території будмайданчиків: відновлення покриття
газонів.

Навколишнє соціальне середовище: впливає позитивно: проектом передбачена реконструкція
резервуару чистої води на "Оболонь>2" по вул. Богатирській, 23/2>А.

Навколишнє техногенне середовище: проектні рішення будуть відповідати будівельним вимогам
і правилам

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації,
знешкодження чи безпечного поховання: при функціонуванні об'єкту утворюються відходи —
вироблений грунт, будівельні відходи. Проектом передбачений вивіз відходів зразу після їх
вилучення.

11. Обсяг виконання ОВНС: в обсязі відповідно до ДБН А.2.2>1>2003

12. Участь громадськості: публікація в ЗМІ, надання консультацій і роз'яснень, 2012 рік. 
Адреса Замовника — Київ, вул. Старонаводницька, 10, тел. 280>41>31.

ЗАЯВА про екологічні наслідки діяльності
під час експлуатації проектованого об'єкта

Об'єкт — проект "Реконструкція резервуару чистої води на "Оболонь>2" по вул. Богатирській,
23/2>А". Мета проектованої діяльності — підвищення надійності роботи насосної станції
"Оболонь>2" та системи водопостачання в зоні її впливу в цілому. Також виконання внутрішньої
поверхні резервуару із поліетилену має на меті покращення якості питної води, яка зберігається
в резервуарі. 

Підсумки кількісної та якісної оцінки впливів
Маса викидів шкідливих речовин об'єктом — в процесі проведення будівельних робіт

прогнозуються тимчасові максимальні разові викиди забруднюючих речовин: азоту діоксиду,
вуглецю оксид , граничних вуглеводнів та викиди від проведення земляних та зварювальних робіт.

Вплив під час проведення будівництва на атмосферне повітря не перевищує санітарних норм у
приземному шарі. 

Для забезпечення і подальшої нормальної експлуатації споруди передбачити заходи по
недопущенню впливу деформативності ґрунтової основи на несучі конструкції.

Концентрація забруднюючих речовин у водах, що скидаються в дощову каналізацію майданчика
з укосів обвалування РЧВ та з РЧВ не перевищує нормативів скиду в дощову каналізацію.

Водопостачання та каналізування тимчасових будівельних майданчиків — централізоване з
підключенням до існуючих міських мереж, що гарантує безпеку планованої діяльності для
поверхневих вод. Воду для пиття поставляється в пляшках.

Проектом передбачено благоустрій та озеленення території тимчасових будмайданчиків з
компенсаціним відновленням газону.

При виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм шкідливий вплив на навколишнє
середовище під час будівництва повністю компенсується по його завершенні і практично відсутній
при експлуатації об'єкта.

Оцінка екологічного ризику проектованої діяльності:
> Об'єкт не відноситься до переліку екологічно небезпечних.
> Об'єкт при виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм практично не буде

здійснювати шкідливого впливу на середовище під час будівництва.
> Проектована діяльність обумовлює зниження екологічного ризику.

Вигоди громадськості від реалізації планованої діяльності:
> забезпечення питною водою житлових масивів міста;
> підвищення якості роботи насосної станції "Оболонь>2";
> створення додаткових робочих місць;
> сприяння реалізації Розпорядження КМДА від 20.07.2011р. №1263. 

Зобов'язання Замовника:
> будівництво та експлуатація об'єктів проектованої діяльності у відповідності з нормами і

правилами охорони НС і вимог екобезпеки;
> дотримання екологічних обмежень згідно ОВНС;
> впровадження захисних заходів згідно вищеподаному переліку;
> вивіз будівельного сміття;
> благоустрій території.

ЗАЯВА про екологічні наслідки діяльності 
під час експлуатації проектованого об'єкта

Об'єкт — ліквідація аварійної ситуації на підвідному Лівобережному каналізаційному колекторі
Д=3000 мм в районі насосної станції І підйому Бортницької станції аерації у Дарницькому районі
м. Києва відповідно до розпорядження КМДА №124 від 26.01.12.

Об'єкт відноситься до переліку екологічно небезпечних, але при виконанні природоохоронних
заходів та санітарних норм практично не буде здійснювати шкідливого впливу на середовище під
час будівництва за рахунок оптимізації проектних рішень по його організації. Проектована
діяльність обумовлює зниження екологічного ризику.

Відповідно до завдання на проектування, затвердженого КМДА від 02.02.12 р. робочим проектом
передбачається проведення робіт в 3 черги:

І черга будівництва — відновлення працездатності встановлених механізованих решіток в
грабельному відділенні ІІ>го блоку БСА.

ІІ черга будівництва — ліквідація аварійної ситуації на підвідному колекторі.
ІІІ черга будівництва — заміна механізованих решіток тонкого очищення в грабельному відділенні

існуючої НСПП.

Перелік найзначніших впливів на стан НС:
Під час будівництва:
> Виробничий шум. Забруднення навколишнього середовища будівельним сміттям. Викиди

цементного пилу та пилу від породи
> Забруднення викидами азоту двоокису NO2, вуглецю окису СО, вуглеводнів С12>С19 від

будівельних машин і механізмів. Викиди компонентів зварювального аерозолю
> Скиди стічних вод із зваженими речовинами (з відстійників миття коліс).
Під час експлуатації:
> Через відсутність високочутливих до антропогенного навантаження видів тварин і рослин,

кардинальних змін у екосистемі регіону не передбачається.
> Незначні викиди сірководню, аміаку та комплексу менш шкідливих газів.
Маса викидів шкідливих речовин об'єктом — в процесі будівництва колектора під час

підключення нового колектора до існуючих прогнозуються тимчасові максимальні разові викиди
основних забруднювачів: сірководню Н2S — 0,00025 г/с, аміаку NН3 — 0,000025 г/с.

Шумовий вплив здійснюється тимчасово під час проведення робіт під час проведення
будівельних робіт. При експлуатації колектору шумовий вплив відсутній.

Інженерно>геологічні умови ділянки дозволяють здійснити ліквідацію аваріі та будівництво
проектованих споруд.

Після проведення будівельних робіт по реконструкції каналізаційного колектору територія буде
впорядкована та благоустроєна відповідно до затвердженого плану. Згідно плану благоустрою
передбачено відновлення благоустрою по типу існуючого.

При виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм шкідливий вплив на навколишнє
середовище під час будівництва повністю компенсується по його завершенні і практично відсутній
при експлуатації об'єкта.

Зобов'язання Замовника:
> будівництво та експлуатація об'єктів проектованої діяльності у відповідності з нормами і

правилами охорони НС і вимог екобезпеки;
> вивіз будівельного сміття;
> благоустрій території.

ЗАЯВА про екологічні наслідки діяльності
під час експлуатації проектованого об'єкта

Об'єкт — проект "Реконструкція резервуарів чистої води насосної станції НВС>ІІ по
вул. Дніпроводська, 1>а". Мета проектованої діяльності — підвищення надійності роботи
Дніпровської водопровідної станції та системи водопостачання в зоні її впливу в цілому. Також
виконання внутрішньої поверхні резервуару із поліетилену має на меті покращення якості питної
води, яка зберігається в резервуарі. 

Перелік найзначніших впливів на стан НС під час експлуатації:
Через відсутність високочутливих до антропогенного навантаження видів тварин i рослин,

кардинальних змін у екосистемі регіону не передбачається.
Підсумки кількісної та якісної оцінки впливів
Маса викидів шкідливих речовин об'єктом — в процесі проведення будівельних робіт

прогнозуються тимчасові максимальні разові викиди забруднюючих речовин: азоту діоксиду,
вуглецю оксид , граничних вуглеводнів та викиди від проведення земляних та зварювальних робіт.

Концентрація остаточного вільного хлору у воді резервуару коливається в межах від 0,3 мг/л до
0,5 мг/л. Багаторічний досвід експлуатації аналогічних РЧВ у різних кліматичних умовах, показує, що
викиди хлору з РЧВ настільки незначні, що їх концентрація знаходиться поза межами чутливості
вимірювальних приладів, або значно менші за ГДК.м.р. (0,1 мг/м3), тому виконання розрахунків —
недоцільне.

Вплив під час проведення будівництва на атмосферне повітря не перевищує санітарних норм у
приземному шарі. 

Для забезпечення подальшої нормальної експлуатації споруди передбачити заходи по
недопущенню впливу деформативності грунтової основи на ії несучі конструкції

Концентрація забруднюючих речовин у водах, що скидаються в дощову каналізацію майданчика
з укосів обвалування РЧВ та з РЧВ не перевищує нормативів скиду в дощову каналізацію.

Водопостачання та каналізування тимчасових будівельних майданчиків — централізоване з
підключенням до існуючих міських мереж, що гарантує безпеку планованої діяльності для
поверхневих вод. Воду для пиття поставляється в пляшках.

Вироблений ґрунт вивозиться, як будівельне сміття, на звалище згідно довідки Замовника. 
Проектом передбачено благоустрій та озеленення території тимчасових будмайданчиків з

компенсаціним відновленням газону.
При виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм шкідливий вплив на навколишнє

середовище під час будівництва повністю компенсується по його завершенні і практично відсутній
при експлуатації об'єкта.

Оцінка екологічного ризику проектованої діяльності:
> Об'єкт не відноситься до переліку екологічно небезпечних.
> Об'єкт при виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм практично не буде

здійснювати шкідливого впливу на середовище.
> Проектована діяльність обумовлює зниження екологічного ризику.

Зобов'язання Замовника:
> будівництво та експлуатація об'єктів проектованої діяльності у відповідності з нормами і

правилами охорони НС і вимог екобезпеки;
> дотримання екологічних обмежень згідно ОВНС;
> вивіз будівельного сміття;
> благоустрій території.

Втрачене "Свідоцтво на право власності" на квартиру, що знаходиться за адресою:
м. Київ, вул. Пожарського, б. 11, кв. 35, на ім’я Ситник Олександри Михайлівни,
вважати недійсним.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Замовник: Управління капітального будівництва ПАТ АК "Київводоканал".
Поштова і електронна адреса: Київ, вул. Старонаводницька, 10.
2. Місцезнаходження майданчика (траси) будівництва (варіанти): по вул. Дніпроводській, 1>А

в м. Києві
3. Характеристика підприємства (орієнтовно, за об'єктами — аналогами): реконструкція

резервуарів чистої води насосной станції НВС>ІІ по вул. Дніпроводській, 1>А в м. Києві.
Згідно "Переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку",

затвердженого постановою КМУ від 27.07.95 р. № 554 зі змінами від 14.02.01 № 142, об'єкт не
відноситься до переліку екологічно небезпечних.

Технічні і технологічні дані: резервуари чистої води входять до складу споруд Дніпроводської
водопровідної станції. Сумарний технологічний об'єм резервуарів 5,0 тис. м3.

Термін експлуатації 30 р. і більше
4. Соціально)економічна необхідність проектованої діяльності: об'єкт комунального

призначення: зберігання запасу води питної якості для компенсації нерівномірності споживання
протягом доби та на випадок аварійних ситуацій. 

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
> земельних (площа земель, які вилучаються у тимчасове і постійне користування, вид

користування): додаткового вилучення земельних ділянок під будмайданчики не потрібно
> сировинних (види, обсяги, місце розробки і видобування, джерела одержання): використання

місцевих матеріалів, які при виробничому контролі перевіряються відповідності їх вимогам
ГОСТів і стандартів, паспортів, сертифікатів

> енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) (види, обсяги, джерела): електроенергія —
тимчасове підключення до міських електричних мереж

> водних (обсяги, потрібна якість, джерела водозабезпечення): тимчасове підключення до
міських мереж міста

> трудових: згідно кошторису 

6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): доставка будматеріалів та
конструкцій автомобільним транспортом. Потреба в механізмах та будтранспорті визначаєтся в
розділі ПОБ

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: У проекті будуть
враховані екологічні, санітарно>гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіальні обмеження
згідно діючих нормативних документів.

8. Необхідна еколого)інженерна підготовка і захист території за варіантами: Топографо>
геодезичні, інженерно>геологічні та інші вишукування виконуються у необхідному обсязі. Проектні
рішення будуть забезпечувати виконання ДБН та санітарно>гігієнічних норм та правил, охоронні,
відновлювальні та захисні заходи. Передбачається: на момент виконання будівельних робіт
відведення господарсько>побутових стоків до міської каналізаційної мережі; відведення дощових і
талих до міської дощової каналізації; благоустрій та озеленення прилеглої території згідно
дендроплану. 

9. Можливі впливи проектованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє
середовище і види впливів на:

Клімат і мікроклімат — відсутні джерела, які впливають на клімат та мікроклімат
Геологічне середовище — впливає, завдяки прийнятим заходам, вплив в межах діючих

нормативів 
Повітряне середовище: при експлуатації — не впливає. При будівництві — вплив незначний.

Концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі не перевищують нормативів ГДК
Водне середовище: впливає в межах діючих нормативів. 
Ґрунти: впливає в межах діючих нормативів.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: впливає, знесення газону, вплив компенсований.

Після завершення будівельних робіт благоустрій території будмайданчиків: відновлення покриття
газонів.

Навколишнє соціальне середовище: впливає позитивно: проектом передбачена реконструкція
резервуарів чистої води по вул. Дніпроводській, 1>А.

Навколишнє техногенне середовище: проектні рішення будуть відповідати будівельним вимогам
і правилам

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації,
знешкодження чи безпечного поховання: при функціонуванні об'єкту утворюються відходи —
вироблений грунт, будівельні відходи. Проектом передбачений вивіз відходів зразу після їх
вилучення.

11. Обсяг виконання ОВНС: в обсязі відповідно до ДБН А.2.2>1>2003

12. Участь громадськості: публікація в ЗМІ, надання консультацій і роз'яснень, 2012 рік. 
Адреса Замовника — Київ, вул. Старонаводницька, 10, тел. 280>41>31.
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Відповіді на сканворд 

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
22094

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

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

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

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

Фехтування. Анастасія Івченко здобула срібну
медаль на чемпіонаті світу
У Мос ві триває чемпіонат світ з фехт вання серед юніорів і аде-

тів. В індивід альном т рнірі серед юніоро з фехт вання на шпа ах
раїн а Анастасія Івчен о стала срібним призером. У фінальній д елі
раїн а пост пилася росіянці Тетяні Г д овій — 10:15. Третє місце

розділили естон а Катріна Лехіс і итаян а Лінь Шен. В індивід альній
першості шпажистів перемі Па Сан Ян з Південної Кореї, ви равши
фіналі в орця Даніеля Берта (15:10). Бронзовими призерами стали
росіянин Сер ій Біда та іспанець Гільєрмо Санчес. Кращий з раїнців
Роман Свіч ар — на 23 місці

Хокей. В НХЛ визначилися учасники 
плей�офф
У неділю визначилися всі пари першо о ра нд плей-офф Національ-

ної хо ейної лі и. За підс м ами ре лярно о чемпіонат , боротьб за
К бо Стенлі продовжать та і оманди:
Східна онференція: “Рейнджерс” (1-е місце в онференції) — “Отта-

ва” (8): 12, 14, 16, 18, 21, 23, 26 вітня
“Бостон” (2) — “Вашин тон” (7): 12, 14, 16, 19, 21, 22, 25 вітня
“Флорида” (3) — “Нью-Джерсі” (6): 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26 вітня
“Піттсб р ” (4) — “Філадельфія” (5): 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24 вітня
Західна онференція: “Ван вер” (1) — “Лос-Анджелес” (8): 11, 13,

15, 18, 22, 24, 26 вітня
“Сент-Л їс” (2) — “Сан-Хосе” (7): 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25 вітня
“Фіні с” (3) — “Чи а о” (6): 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25 вітня
“Нешвіл” (4) — “Детройт” (5): 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24 вітня

Важка атлетика. Визначено склад української
команди на чемпіонат Європи
З 8 по 15 вітня в Анталії (Т реччина) відб деться чемпіонат Європи

з важ ої атлети и, інформ є НОК У раїни. У раїнсь а оманда на он-
тинентальній першості вист патиме не основним с ладом, адже нара-
зі триває завершальна під отов а до най оловніших стартів чотири-
річчя — Олімпійсь их і ор, і лідери безпосередньо от ються до цих
зма ань.
До с лад раїнсь ої оманди війшло 15 спортсменів. Дівчата: Ін-

на Дячен о (48 ); Юлія Дер ач (53 ); Юлія Каліна (58); Марія Хлян
(69 ); Гання Козен о (75 ); Світлана Чернявсь а (+75); Тетяна Вар-
ламова (+75 ). Хлопці: Бо дан То ар (69 ); Оле сандр Моз овен о
(85 ); Єв ен К сяшев (94 ); Костянтин Пілієв (94 ); Сер ій Та іров
(105 ); Роман Зайцев (105 ); Оле Проша (+105 ); Денис Сморо-
дінов (+105 )

Боулінг. Дарина Ковальова здобула три медалі
на чемпіонаті Європи
З 30 березня по 9 вітня в Аалборзі (Данія) тривав чемпіонат Євро-

пи з бо лін серед юніорів. Наш держав представляли 5 спортсме-
нів (3 юніори, 2 юніор и), повідомляє офіційний сайт Держсл жби мо-
лоді та спорт . На цих зма аннях раїн а Дарина Ковальова здоб ла
2 золоті та 1 бронзов на ороди. У підс м У раїна посіла 4 за ально-
омандне місце. За алом зма аннях взяли часть 163 спортсмени з
29 раїн

На Кубку Девіса визначилися
півфіналісти

Одне з найцікавіших протисто�

янь в рамках 1/4 Кубку Девіса від�

бувалось у Франції, де місцевим те�

нісистам протистояла збірна США.

У підсумку американці на Лазурно�

му березі завдали поразки господа�

рям. Переможне очко приніс Джон

Ізнер, який на грунті здолав шосту

ракетку світу Жо�Уілфріда Тсонга з

рахунком 6:3, 7:6, 5:7, 6:3. Зустріч

тривала 3 години 21 хвилину. За

цей час Ізнер забив 16 ейсів, допус�

тив чотири подвійні помилки і ре�

алізував 2 брейк�пойнта з 9. Тсонга

допустив менше невимушених по�

милок (37 проти 49), але виграв

менше очок активними діями (43

проти 56). У перший ігровий день

Тсонга переміг Райана Харрісона —

7:5, 6:2, 2:6, 6:2, а Ізнер відновив

рівновагу в матчі, перемігши Жиля

Симона — 6:3, 6:2, 7:5. У парній зу�

стрічі брати Боб і Майк Брайани

вивели команду США вперед,

взявши гору над французьким ду�

етом Жюльєн Беннето/Мікаель

Ллодра — 6:4, 6:4, 7:6.

Що стосується іспанців, то їм ви�

рішальне очко в домашньому про�

тистоянні з австрійцями приніс

п’ята ракетка світу Давид Феррер,

який не залишив шансів Юргену

Мельцеру — 7:5, 6:3, 6:3. Зустріч

тривала майже дві з половиною го�

дини. З 14 брейк�пойнтів Феррер

реалізував 5, віддавши свою подачу

всього лише раз — у другому сеті. У

перший день господарі виграли дві

одиночні зустрічі. Спочатку Ніко�

лас Альмагро легко переграв Мель�

цера — 6:2, 6:2, 6:4, а потім Феррер

розгромив Андреаса Хайдер�Ма�

урера — 6:1, 6:3, 6:1. Наступного іг�

рового дня австрійці спромоглися

скоротити відставання. Пара Олек�

сандра Пейя та Олівера Марахова

здолали Марселя Гранольєрс і

Марка Лопеса — 3:6, 6:4, 6:4, 7:6.

Тож у підсумку національні

команди США та Іспанії поспере�

чаються між собою за право виходу

у фінал. Всього ці збірні зустріча�

лися 10 разів, і поки що в цьому

протистоянні спостерігається рів�

ність — 5:5. Два останніх матчі за�

лишилися за європейцями. У 2008

році вони перемогли в півфіналі, а

в 2011�му — у чвертьфіналі.

Також до півфіналу пробилися

команди Чехії та Аргентини, які

поміряються силами на корті. При�

чому чехи зупинили володарів Куб�

ка Девіса�2010 сербів, за яких не

виступав цього разу кращий тені�

сист світу Новак Джокович. Янко

Тіпсаревич у четвертій грі програв

Томашу Бердиху — 6:7, 6:7, 6:7. А

аргентинець Хуан Мартін Дель По�

тро розгромив хорвата Марина Чи�

ліча 6:1, 6:2, 6:1

Температура +1°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 74 %

Температура +7°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 63 %

Температура +4°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 76 %

Прогноз погоди на 10 квітня 2012 року

У ОВНІВ сили фонтан ватим ть невичерпним джерелом, пла-
н йте на цей день найважливіші справи, робіть візити до висо их
інстанцій, виріш йте юридичні питання, нала одж йте любовні вза-
ємини, подорож йте, вчіться, поповнюйте інтеле т альне депо но-
вою інформацією.
ТЕЛЬЦІ, нама айтеся самітнитися, ізолюватися від ромад-

сь ої с єти, тоді ви переб ватимете на зв’яз з Всевишнім, змо-
жете чіт о визначити напрямо власних дій і отримати те, що хо-
четься. Я що опинилися в е стремальній сит ації, нічо о не бійте-
ся, лаври переможця вам арантовані в б дь-я ій борні.
БЛИЗНЯТА випромінюють се с альні флюїди, перетворюючись

на жадан здобич для протилежної статі. Проте слід збері ати вір-
ність шлюбним обранцям, дбати про сімейний дороб т (де є ар-
мічні проблеми), робити став на армонійне ділове партнерство
та др жні зв’яз и. Шлях самостійності є безперспе тивним.
РАКИ, шлях до мети ( ва а ар’єристам та тим, хто не реаліз -

вав фахове по ли ання) стелено я трояндами спіх , та і олюч-
ами р тинних обов’яз ів. Втім, тримайтеся з оптимізмом, все о -
питься, чим прод тивніше попрацюєте, тим матимете більший
приб то та ви од . При на оді в лючайте авантюрн жил , що
створить відмінні перед мови для нових знайомств.
ЛЕВИ, ваша д шевна світлиця наповнена бла одаттю, випромі-

нюйте в нав олишній простір любов, творіть добро, Всевишній
тримає р над вами, сприяючи оптимальній самореалізації різ-
номанітних сферах, я що займаєтеся бізнесом, не заб дьте вчас-
но розре лам вати пропозиції та перева и своєї фірми.
ДІВ очі ють радісні події під сімейним дахом (дехто отримає

приємн звіст з бать івщини), заповітні бажання реаліз ються.
На самостійність не розрахов йте, а робіть став на ба аті енер-
оарсенали та можливості партнерів, тож оли йтимете на повід
їхніх інтересів, не б дете е оїстом та с пердяєм, всьо о матиме-
те вдосталь: рошей, любові, здоров’я. З роботою охайтеся, а я -
що за р тите ам рн інтриж на сл жбі — “відпрацюєте” армічні
бор и. І тіль и...
ТЕРЕЗИ, барометр ваших стремлінь в аз є на а тивізацію

сфери онта тів, розширення ола впливових осіб, отримання на-
лежної інформації, с ладання од, підписання онтра тів на про-
ресивних мовах. Я що опинилися серед незнайомої п блі и, бе-
ріть інціатив в р и і знайомтеся з потрібними людьми. І пам’-
ятайте: давні союзни и, я і вас таємно ненавидять, апостять, зра-
дж ють, є арою за олишні ріхи.
СКОРПІОНІ, хочете розба атіти — натхненно працюйте, т т до-

ро а лож а до обід , ос іль и поліпшення матеріально о стан
безпосередньо залежатиме від працелюбності, а ент зіазм вам
не позичати. З радістю беріться за нові завдання, рійте ч ба за
іль ох, сил вас предостатньо, і нічо о їх е ономити, все повер-
неться з лихвою! Тим, хто ш ає приб т ове місце роботи, потала-
нить неабия .
СТРІЛЬЦІ, вітер форт нних перемін над ває ваші вітрила в по-

трібном напрям . Ловіть мить щастя та радості, заявляйте про
себе, самоствердж йтеся і не смійте зосередж ватися на не атив-
них проблемах, що роблять вас нещасними! Б дь-я і індивід аль-
ні починання запро рамовані на шалений спіх, нічо о не бійтеся,
навпа и ризи та азарт зроблять ваше б ття повно ровним, а он-
ренція стане ч довим стим лом до дій.
КОЗОРОГИ, події дня мотивовані армічно, і саме від домочад-

ців вам надійд ть приємні сюрпризи, вони є бор ом родичів, я і
нарешті розплатяться з вами, і шла ба м на шлях до осяйно о
майб тньо о та реалізації заповітних бажань б де піднято. Поводь-
теся смиренно, ні о о не нівіть, бла ословляйте воро ів своїх!
ВОДОЛІЇ, асло дня: “с ажи, хто твій др , і я с аж , хто ти”. От-

же, я що дов ола вас з рт ються бла ородні особи, лицарі по д -
х , це зна , що ви маєте анало ічн вдач , і за долю майб тньо о
можна лише порадіти. А оли хтось ви ли ає анта онізм, проженіть
йо о еть, то баласт, я о о слід позб тися заради власно о бла о-
пол ччя.
РИБИ, життєва “ ойдал а” нарощ є ампліт д , бажання зароби-

ти побільше рошей є ціл ом нормальним і впис ється в небесн
про рам , отже, дерзайте, вірте в щасливий збі обставин, і він
прийде... Всім, хто переймається хлібним ар’єрним місцем, пота-
ланить знайти йо о там, де й не че али, при от йтеся до приємних
сюрпризів в сл жбовій сфері

Підготувала Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог 
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ранок день вечір

В прем’єр�лігу України 
повернулось двовладдя
Донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо"

Матч 26 туру на донецькому ста�

діоні “Донбас�Арена” обіцяв бути

дуже захоплюючим, адже на полі зу�

стрічалися дві найкращі вітчизняні

команди часів незалежності Укра�

їни. Інтриги додавав і той факт, що

до завершення чемпіонату залиши�

лось лише 4 тури, і будь�яка помил�

ка з боку обох колективів могла сут�

тєво вплинути на розташування сил

у турнірній таблиці.

Саме протистояння розпочалося

досить активно. Не минуло й двадця�

ти секунд, як глядачі стали свідками

першого удару по воротах у виконан�

ні киян. Досить небезпечний момент

виник біля воріт “Шахтаря” вже на

шостій хвилині матчу. Гості розіграли

з лівого флангу кутовий, Огнен Вуко�

євич виграв боротьбу на лінії воро�

тарського майданчика і пробив під

поперечину, але м’яч пішов значно

вище цілі. “Гірники” відповіли по�

тужним ударом Даріо Срни з кута

штрафного, але надійно зіграв голкі�

пер і вибив м’яч на кутовий.

Невеликою перевагою поступово

заволоділи кияни, вони більше руха�

лися, та й помилок припускалися

значно менше. “Шахтар” спочатку

поступався їм, але постійно тримав

оборону суперника в напрузі. На 25

хвилині господарі поля могли відзна�

читися після флангової атаки по пра�

вому краю. Відразу три гравці відкри�

валися під удар після прострілу, але

голкіпер із захисниками таки змогли

ліквідувати загрозу. А за три хвилини

до кінця першого тайму відбувся

ключовий момент, який дуже впли�

нув на подальшу гру команд і резуль�

тат в цілому. Півзахисник “Динамо”

Денис Гармаш у дуже спірному епізо�

ді отримав другу жовту картку і зали�

шив столичну команду у меншості.

Другу половину матчу команди

розпочали на пристойних швидко�

стях. Динамівці діяли злагоджено, і

відсутність одного футболіста прак�

тично не позначалася на грі. А на 55

хвилині господарі поля змогли від�

крити рахунок. Бразилець Тейшейра

вдало зіграв на добиванні і вивів

свою команду уперед. Отримавши

психологічну перевагу, донеччани

повністю перехопили ініціативу і по�

чали всіма силами йти уперед. Проте

кияни навіть і не думали здаватись і

на 70 хвилині мали чудову нагоду ві�

дігратися. Олександр Алієв видав не�

перевершену передачу від кутового

прапорця на Бетао, бразилець про�

бив головою в падінні, але м’яч про�

свистів в сантиметрах від лівої штан�

ги. За десять хвилин до кінця матчу

господарі зняли всі питання про пе�

реможця — відзначився Ярослав Ра�

кицький. Тож матч завершився пере�

могою “Шахтаря” з рахунком 2:0,

що дозволило йому набрати рівну

кількість очок з київським “Динамо”

і зберегти інтригу в чемпіонаті
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Цей день в історії 10 квітня

1633 — банани, раніше не ба-
чені в Ан лії, починають продава-
тися в Лондонсь ом ма азині
1710 — в Ан лії набрав сили

прийнятий 1709 році за он
про авторсь е право — перший
світі
1847 — народився Джозеф

П літцер, амери ансь ий ж рна-
ліст, засновни П літцерівсь ої
премії
1849 — амери анець Волтер

Хант запатент вав безпечн
шпиль
1906 — вийшов світ др ий

збірни розповідей амери ан-
сь о о письменни а О.Генрі "Чо-
тири мільйони"
1912 — лайнер Титані відпра-

вився свій перший і останній
рейс з порт Са т емптон до
Нью-Йор а

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Вихідними відб лися матчі 1/4 фінал К б Девіса з
теніс . Збірна США несподівано перемо ла франц зь-
их спортсменів з рах н ом 3:2. У півфіналі вони з -
стрін ться з чинним володарем трофею — збірною Іс-
панії, я а роз ромила австрійсь оманд — 4:1. Інш
півфінальн пар с лад ть збірні Ар ентини та Чехії, я і
здолали опір національних оманд Хорватії та Сербії
відповідно.

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У с бот в раїнсь ій
прем’єр-лізі відб лося
центральне протистояння
між донець им “Шахта-
рем” та столичними дина-
мівцями. Кияни до цьо о
матч займали перший
рядо , випереджаючи ір-
ни ів на три оч и. Том в
разі перемо и осподарі
мо ли наздо нати своїх ві-
заві, а я що б сильнішими
виявилися ості, то зав-
дання щодо здоб ття чем-
піонсь о о тит л для під-
опічних Юрія Сьоміна
можна б ло б вважати ви-
рішеним. Проте донеччани
з міли перемо ти з рах н-
ом 2:0, і боротьба за
чемпіонсь ий тит л тіль и
розпочинається.

Збірні США, Іспанії, Аргентини та Чехії продовжать боротьбу 
за почесний трофей 

Київсь е "Динамо" не змо ло
вистояти в меншості матчі проти
донець о о "Шахтаря"
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