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Київ підкорює 
інтернет�простір
У столиці презентували інформаційно#туристичний портал

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Через півтора місяці столиця
прийматиме ф тбольний чем-
піонат Євро-2012, я ий, за
словами фахівців, стане ата-
лізатором для розвит т риз-
м місті. Для то о, щоб з
ідністю прийняти іноземних
т ристів, Києві вже сьо одні
розробляють та встановлюють
інформаційні в азівни и та
мапи, від ривають т ристичні
центри, а вчора продемон-
стр вали інтернет-портал, на
я ом мандрівни и змож ть
не лише ознайомитися з істо-
рією столиці У раїни, а й са-
мостійно с ласти т ристичний
маршр т та забронювати
вит и на транспорт чи місця
отелях.

За словами Олександра Барладіна,

гендиректора Інституту передових тех�

нологій, новий портал дозволить пред�

ставити Київ у всесвітньому інформацій�

ному просторі. Так, основна увага на

сайті (http://visitkyiv.com.ua/) приділена

насамперед туристичним об’єктам та

маршрутам. Тож навіть перед поїздкою

до столиці України кожен охочий зможе

підібрати ті об’єкти, які особисто йому

цікаві для відвідування та скласти відпо�

відну схему пересування містом.

На порталі також розміщений графік

руху громадського транспорту та відоб�

ражена вся інформація щодо проведення

у столиці Євро�2012, зокрема стосовно

розміщення фан�зон. Окрім цього, тут

можна ознайомитися майже з півтора ти�

сячами фотографій, на яких зображені

визначні місця та унікальні ландшафти

столиці. До речі, всі світлини звільнені

від авторських прав, тож в подальших

планах використовувати їх і для створен�

ня різноманітних путівників. “Звісно,

сайт ще потребує доопрацювання та по�

дальшого наповнення. У перспективі ми

плануємо створити можливість прове�

дення віртуальних екскурсій та інтерак�

тивної роботи з відвідувачами”,— зазна�

чає Олександр Барладін.

Як відзначив голова Всеукраїнської

асоціації туроператорів Ігор Голубаха, ту�

ристичні фірми з задоволенням взяли

участь у співпраці з містом задля створен�

ня цього інформаційного ресурсу. “Ми

зацікавлені в тому, щоб туристичний сер�

віс у Києві ставав кращим. І, безумовно,

помічаючи гарну націленість цього сайту,

ми готові до співпраці і вже сьогодні готу�

ємо продукти, які протягом місяця будуть

інтегровані на сайт. Однак найбільшим

нашим здобутком є не тільки конкретні

проекти, які були представлені, а й новий

алгоритм співпраці між владою і турис�

тичним сектором, що дозволить в резуль�

таті отримувати конкурентоздатний про�

дукт”,— відзначив Ігор Голубаха.

За словами першого заступника голо�

ви КМДА Олександра Мазурчака, прове�

дення Євро�2012 привабить до столиці

туристів зі всього світу, тож місто має

прийняти їх на достойному рівні. “Ми

працюємо у декількох напрямках, щоб

розвивати Київ як туристичний центр, і

для цієї роботи повинні використовувати

всі сучасні технології, в тому числі і ін�

тернет�ресурси, які ми можемо застосо�

вувати у різних сферах — від встановлен�

ня інформаційних терміналів до напов�

нення туристичного порталу. Так, лише

ті невеликі заходи, які були проведені у

2011 році, привели до збільшення кіль�

кості туристів на 200 тисяч за минулий

рік. І якщо ми консолідуємо наші зусил�

ля, то матимемо можливість серйозно

розвинути туризм та вивести його на той

рівень, який передбачений Стратегією

розвитку Києва до 2025 року”,— заува�

жив Олександр Мазурчак.

Так, за словами Дмитра Новицького,

начальника ГУ комунального господар�

ства, міська влада вже обрала 7 кластерів,

у напрямку яких популяризуватиметься

столиця — “Київ Козацький”, “Київ

Слов’янський”, “Київ Духовний”, “Київ

Культурний”, “Київ на Дніпрі”, “Київ Ді�

ловий” та “Київ Розважальний”. І у всіх

цих напрямках місту є що запропонувати

туристам. Так, у столиці вже сьогодні діє

13 інформаційно�туристичних центрів,

де всі охочі можуть отримати путівники

по визначних місцях Києва. У планах і

надалі розвивати мережу таких центрів.

Окрім того, у центральній частині міста

встановлюють інформаційні показники

та мапи, що допоможуть туристам краще

орієнтуватися безпосередньо на місцях.

Також вже встановлено 10 інформацій�

них терміналів у готелях, за допомогою

яких можна отримати вичерпну інформа�

цію про столицю. У планах встановити

ще 40 подібних вказівників.

Нагадаємо, що у столиці розпочато ре�

алізацію проекту MOBI TERRA — аудіо�

гіда, який за допомогою мобільного те�

лефону надаватиме інформацію різними

іноземними мовами про 50 визначних

туристичних об’єктів

Реконструкція проспекту Перемоги
обійдеться в 400 мільйонів
гривень 
Одн з найважливіших ма істралей столиці невдовзі
почн ть ре онстр ювати
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Сортування сміття у столиці
набирає обертів 

Розподільні онтейнери з`являться біля ожно о б -
дин
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Уряд посилить контроль 
над фармацевтичним ринком 

Прем`єр-міністр Ми ола Азаров вважає, що 2012 рі
стане переломним боротьбі з фальсифі ованими
лі арсь ими препаратами

СТОР. 3
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Наступного року 
уряд 4 рази підвищуватиме 
пенсії та зарплати
Прем’єр-міністр У раїни Ми ола Азаров запев-

няє, що впродовж наст пно о ро ряд чотири
рази підвищ ватиме зарплати та пенсії раїнцям.
Я передає УНІАН, про це він заявив під час Годи-
ни запитань до ряд Верховній Раді. “Наст пно-
о ро ми та ож план ємо чотириразове — раз
вартал підвищення пенсій та заробітних плат”,—
с азав лава ряд . При цьом прем’єр-міністр на-
адав, що до інця цьо о ро ряд б де ще два
рази підвищ вати соціальні виплати. “У нас іде
системне підвищення пенсій і заробітних плат, і
ряд і надалі б де це реалізов вати”,— с азав Ми-
ола Азаров

Україна активізує економічну 
співпрацю з Йорданією
Створення Ділової ради раїнсь их і йордан-

сь их підприємців сприятиме а тивізації е ономіч-
но о співробітництва між У раїною та Йорданією.
Та е пере онання висловив президент У раїни Ві -
тор Ян ович під час раїнсь о-йордансь о о біз-
нес-фор м в Аммані. “Одним із дієвих механізмів
пожвавлення е ономічної співпраці між У раїною та
Йорданією мо ло б стати створення двосторонньої
Ділової ради раїнсь их і йордансь их підприєм-
ців, а в перспе тиві — Тор ово о дом “У раїна —
Йорданія” я майданчи а для ре лярно о спіл -
вання та обмін досвідом між підприємцями наших
раїн”,— с азав лава держави. Ві тор Ян ович ви-
словив сподівання, що вже за підс м ами ниніш-
ньо о фор м оло ділових інтересів йордансь их
бізнесменів в У раїні розшириться

У столиці встановлено 
55 паркоматів
Про це в про рамі “У центрі ва и” в ефірі теле а-

нал “Київ” повідомив начальни сл жби пар ван-
ня “Київпастранссервіс ” Ярослав По рібня . “На
сьо однішній день мож зазначити, що 55 пар ома-
тів встановлено в місті Києві на 33 пар вальних
майданчи ах”,— зазначив пан По рібня .
За йо о словами, місті додат ово потрібно вста-

новити ще близь о 300 пар оматів. “Вартість пар-
омат на сьо однішній день с ладає від 40 до 130
тисяч ривень. Це без вартості само о під лючен-
ня”,— під реслив він
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С часний транспорт дасть можливість
вирішити проблеми ромадсь их переве-
зень столиці. Зо рема, 20 тролейб сів
та 40 автоб сів, я і почн ть працювати
вже сьо одні, с ттєво с оротять інтервал
р х на місь их маршр тах, а та ож до-
зволять значно оновити р хомий с лад
пар ромадсь о о транспорт .

У Києві триває процес насичення основних маршру�

тів новими одиницями громадського транспорту. За сло�

вами гендиректора КП “Київпастранс” Миколи Лам�

буцького, на вулиці міста вийде ще 60 тролейбусів та ав�

тобусів. Як повідомили “Хрещатику” в КП “Київпас�

транс”, оновлення громадського транспорту дасть мож�

ливість збільшити кількість рухомого складу на окремих

соціально важливих маршрутах за рахунок нових автобу�

сів. Приміром, відсьогодні між кінцевими пунктами

“Виноградар — станція метро “Контрактова площа”

курсуватимуть 12 автобусів з інтервалом у 6 хвилин. За�

значимо, що до цього на маршруті було лише 6 одиниць

транспорту і рухалися вони з більшим інтервалом.

Також запуск нового громадського транспорту дозво�

лить на 30 % оновити рухомий склад тролейбусного

маршруту № 38 (станція метро “Видубичі” — музей

ВВВ). Додамо, що при розподілі нового транспорту

враховувались пропозиції киян, які звертались до

міського Call�центру.

Варто зазначити, що рухомий склад, яким поповню�

ються автобусні і тролейбусні маршрути, відповідає єв�

ропейським вимогам: він пристосований для зручного

користування пасажирам з обмеженими фізичними

можливостями, має поліпшену систему вентиляції са�

лону. Крім того, автобуси обладнані двигунами Euro�3,

що дозволяє мінімізувати викиди шкідливих речовин у

навколишнє середовище.

“Насичення рухомим складом визначених соціально

важливих маршрутів, які проходять майже через усі

райони міста, забезпечить надання в новому форматі

якісних послуг по перевезенню пасажирів”,— йдеться у

повідомленні “Київпастрансу”. Нагадаємо, у березні, за

участю голови КМДА Олександра Попова, на маршру�

ти громадського транспорту столиці було випущено 100

одиниць нової техніки, що закуплена за кредитні кошти

Європейського банку реконструкції та розвитку. Зага�

лом у місті найближчим часом з’явиться понад 400 но�

вих тролейбусів та автобусів. Крім того, на маршрути

вийдуть нові трамваї київського виробництва

Новий інтернет-портал дозволить достойно представити визначні історичні об’є ти Києва всесвітньом інформаційном просторі
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Постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС 
отримають матеріальну допомогу 
від міської влади
Напередодні 26-х ро овин аварії на ЧАЕС 4 тисячі 319 иян отрима-

ють матеріальн допомо . Та , столична влада передбачила виплат
матеріальної допомо и постраждалим внаслідо аварії на Чорнобиль-
сь ій атомній еле тростанції, часни ам лі відації аварії та сім’ям за-
иблих лі відаторів. Зо рема дітям з інвалідністю, що пов’язана з а-
тастрофою, і потерпілим дітям-сиротам виплатять по 200 рн. Учасни-
и лі відації наслід ів аварії на ЧАЕС, інваліди І р пи, а та ож вдови та
вдівці лі відаторів отримають по 250 рн. За алом с ма оштів, перед-
бачених для надання матеріальної допомо и до 26-х ро овин Чорно-
бильсь ої атастрофи 2012 році, збільшена на 33% порівняно з ми-
н лим ро ом

День матері та День захисту дітей у столиці 
відзначатимуть 5 травня
За альномісь і заходи, присвячені Дню матері та Дню захист дітей,

відб д ться столиці 5 травня 2012 ро . Відповідне розпорядження
підписав олова КМДА Оле сандр Попов. За інформацією Головно о
правління сім’ї, молоді і спорт , з цієї на оди Києві провед ть низ
соціально- льт рних та розважальних заходів. До їх проведення ор а-
нізатори сподіваються та ож зал чити столичні підприємства, мецена-
тів та ромадсь ість. Та , на почат травня на Хрещати відб д ться
IV місь ий арнавал дитячої творчості, вистав а аматорсь их дитячих
робіт "Містеч о майстрів", ала- онцерт дитячих талантів та майстрів
раїнсь ої естради "Світ талантів — цвіт нації". Протя ом ціло о дня на
оловній в лиці працюватим ть дитячі розважально-і рові майданчи и.
Для проведення свята на належном рівні місь а влада забезпеч вати-
ме охорон ромадсь о о поряд та медичний с провід протя ом сіх
заходів

Реконструкція проспекту Перемоги обійдеться 
в 400 мільйонів
Одн з найважливіших ма істралей столиці — проспе т Перемо и —

невдовзі почн ть ре онстр ювати. На даний момент прое т знаходить-
ся на е спертизі. Йо о за альна вартість оцінюється в 400 мільйонів
ривень. Про це в прямом ефірі теле анал "Київ" заявив енеральний
дире тор КК "Київавтодор" Геор ій Глинсь ий. "Сьо одні роз лядаєть-
ся можливість фінанс вання прое т ре онстр ції доро и, адже з 1980
ро ма істраль жодно о раз апітально не ре онстр ювали. Сам про-
е т вже на стадії завершення і знаходиться на е спертизі. Йо о вар-
тість — 400 мільйонів ривень. Мова йде не лише про замін по рит-
тя, а й про замін бар'єрно о о ородження, пішохідних переходів. Про-
те най оловніше — це вирішення проблеми шляхопроводів, що розта-
шовані біля станцій метро "Нив и" та "Святошин",— розповів Геор ій
Глинсь ий

На Софійській площі виступить Пласідо Домінго
29 червня столиці відб деться онцерт всесвітньо відомо о опер-

но о співа а Пласідо Домін о. Голова КМДА Оле сандр Попов по одив
проведення онцерт на Софійсь ій площі, підписавши відповідне роз-
порядження. Відповідальність за під отов та проведення заход взя-
ло на себе приватне підприємство "Концертно-театральне а ентство
"Каріна". Зі сво о бо столична влада забезпеч ватиме чер вання
арет швид ої допомо и, а та ож правоохоронців. Розпорядженням
передбачено пере риття р х транспорт 29 червня з 18:00 до 22:00
на розі в лиць Володимирсь ої та Ірининсь ої; на розі в лиць Володи-
мирсь ої та Софіївсь ої; на розі в лиць Володимирсь ої та Вели ої Жи-
томирсь ої; на розі Володимирсь о о проїзд та в лиці Малої Жито-
мирсь ої, а та ож з бо в лиці Тарасової та з бо пров л а Рильсь о-
о. На адаємо, сцена для вист п Пласідо Домін о б де обладнана
найс часнішими техноло іями, ви ористов ватим ться видовищні
спецефе ти, а та ож б д ть встановлені вели і е рани, аби побачити і
поч ти видатно о тенора змо ли всі охочі

Український фонд культури з 25*річчям 
привітали подарунковим сертифікатом 
на 50 тисяч гривень
У столиці відб лося рочисте свят вання 25-річчя від дня засн ван-

ня У раїнсь о о фонд льт ри. Колонна зала ім. Ми оли Лисен а На-
ціональної філармонії У раїни я і 25 ро ів том остинно приймала ді-
ячів льт ри і мистецтв, меценатів, а та ож представни ів раїнсь о-
о політи м . З ювілеєм олов правління У раїнсь о о фонд льт -
ри Бориса Олійни а від імені олови КМДА Оле сандра Попова приві-
тав йо о заст пни Леонід Новохать о і передав подар н овий серти-
фі ат від місь ої влади на 50 тисяч ривень для майб тніх ла реатів
прое т "Нові імена У раїни"

Цифра дня

Call�центр 15�51

50 800 000 
пасажирів перевезено в столиці автобусами за всіма видами
сполучень у січні–лютому 2012 року (з урахуванням розрахункових
даних фізичних осіб!підприємців) 
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У місті заспівали фонтани

Оксана ЛИСИНЮК
"Хрещатик"

З від риттям центрі столиці пер-
шо о світлом зично о фонтан "Хре-
щати " (біля інотеатр "Др жба")
столиці розпочався сезон фонтанів.
Із 88 водяних спор д, що діють
місті, частин відновили мин ло о
ро , а решт план ють поряд ва-
ти найближчим часом. "Хрещати " —
перший із світлом зичних фонтанів,
я ий запрацював столиці цієї вес-
ни. Подібних водо раїв місті б де
три, й їх незабаром від риють.

Відтепер центр міста прикрашатиме перший у

столиці світломузичний фонтан "Хрещатик".

Він був побудований ще в 1979 році, але за по�

над тридцять років експлуатації зносився вщент

й потребував негайного відновлення. На рекон�

струкцію фонтан закрили минулого року, й буді�

вельники відновили водограй так, що його те�

пер не впізнати. Днями "Хрещатик" уже запус�

тили в роботу.

"Сьогодні ми з вами можемо констатувати, що у

столицю нарешті прийшла справжня весна. Від�

криття сезону фонтанів — це вже добра київська

традиція, невід’ємна частина автентичної культу�

ри нашого міста. Цього року вона у нас ще й осо�

блива. Ми не просто відкриваємо сезон фонтанів,

ми відкриваємо сезон співаючих світломузичних

водограїв. Це лише перший такий фонтан. Дуже

скоро вони заграють яскравими променями та

святковими мелодіями майже у всіх районах міс�

та",— зазначив під час відкриття голова КМДА

Олександр Попов.

Оновлений водограй обійшовся місту майже в 

4 млн грн. Для освітлення водних струменів вико�

ристовується 322 світлодіодні світильники. Водни�

ми потоками керуватимуть 292 форсунки, а також

частотні регулятори і контролер з програмним за�

безпеченням, що спрямовуватиме рух водних стру�

менів під музику. Водограй переливається барвами

під класичні та інструментальні мелодії. Водяні

струмені підіймаються в їх ритмі й залежать від зву�

ку: якщо зменшити звучання музики, то й струмені

стануть слабшими. Зауважимо, найвищий струмінь

сягає 15 метрів у висоту.

"Після реконструкції фонтан став закритим,

його устаткування знаходиться під металевими

решітками. Він більш вандалостійкий, ніж від�

криті водограї,— розповів "Хрещатику" перший

заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.—

До того ж, робота водного комплексу основана на

зворотному водопостачанні, що зводить до міні�

муму втрати води. Вона циркулює по колу і не по�

трапляє в каналізацію".

Помилуватися красою водограю кияни та гості

міста можуть щовечора, вмикатимуть його о 20.30.

Нагадаємо, комунальні служби поступово роз�

почнуть вводити в експлуатацію усі київські фонта�

ни. Запрацюють і ті водограї, які раніше були закри�

ті на ремонт або реконструкцію. Так, 30 квітня, піс�

ля оновлення запрацює фонтан навпроти Пасажу —

на вул. Хрещатик, 15. 1 травня введуть в експлуата�

цію водяні комплекси на майдані Незалежності, 

6 травня — фонтан у парку "Перемога", 9 травня —

каскадний фонтан на вул. Червоноармійській, 119

та водограй у сквері на площі Івана Франка. Фон�

тан, що у парку "Позняки" (перетин просп. Григо�

ренка та вул. Драгоманова), запрацює 22 травня, а

"Самсон" на Контрактовій площі — 26 травня

На одного мешканця столиці припадає 600 кг

сміття у рік. Такий високий показник з'явився за ра�

хунок того, що значна частина відходів у столиці не

переробляється, а захоронюється. Як пояснив за�

ступник начальника ГУ комунального господарства

КМДА Володимир Казачук, витоки цієї проблеми

беруть початок ще з радянських часів, коли пере�

робці відходів не надавалося особливого значення:

"Тоді були дешеві енергоносії, величезні, як на той

час, площі, де можна було б захоронювати відходи.

Зараз ситуація кардинально змінилася. І коли мова

йде про високі європейські стандарти, які ми впро�

ваджуємо у Києві, ми маємо говорити вже не про за�

хоронення відходів, а про їхню переробку".

Нині у Києві є 30 тис. контейнерів для сміття.

Щоб забезпечити розподільний збір відходів з

відокремленням сухого залишку — паперу, плас�

тику та скла, потрібно виділити під таку систему

третину всіх контейнерів, тобто близько 10 тис.

Натомість, зараз у місті виділено лише 3,8 тис.

контейнерів, тобто 35 % від необхідної кількості.

"Програмою поводження з побутовими відходами

у м. Києві на 2010—2015 роки передбачена щоріч�

на закупівля не менше 1,5—2 тис. контейнерів для

досягнення необхідних показників. В бюджеті

цього року закладені відповідні кошти. Ми пла�

нуємо закупити близько 2 тис. контейнерів. Тому

очікуємо, що їх відсоток для роздільного збору до

кінця року збільшиться вдвічі", — зазначив Воло�

димир Казачук.

Окрім того, для перевізників побутових відхо�

дів цього року поставлені вимоги, за якими вони

зобов’язуються забезпечити своїх клієнтів двома

видами контейнерів: стандартними та контейне�

рами для розподільного збору сміття. Таким чи�

ном, виділення коштів з міського бюджету та за�

лучення перевізників дозволить збільшити кіль�

кість контейнерів для сортувального збору у цьо�

му році на 70 %

Розподільні контейнери з'являться біля кожного будинку

Сортування сміття у столиці
набирає обертів

За словами голови КМДА, Київ�

ський апеляційний господарський

суд поновив дію рішення Господар�

ського суду м. Києва від 11 січня

2012 року. А відтак, повернув до

власності територіальної громади

Києва земельну ділянку площею

0,62 га на Либідській площі. Таким

чином суд визнав недійсним та ска�

сував рішення Київради про переда�

чу ТОВ "Будмайданчик" земельної

ділянки на Либідській площі для бу�

дівництва торгово�офісного центру

з багаторівневим паркінгом. Також

він розірвав договір оренди, укладе�

ний між Київрадою та забудовником

у 2007 році і зобов’язав товариство

повернути землю до комунальної

власності.

"На жаль, нам дістався дуже не�

простий спадок незаконних і, я на�

віть сказав би, злочинних землевід�

ведень. На сьогодні нам вдалося

повернути киянам більше 2�х тисяч

гектарів незаконно відведеної зем�

лі. Переважно це зелені та рекре�

аційні зони міста. Але дуже багато

таких справ і досі перебувають в су�

дах. Кожна перемога — це результат

тривалої копіткої роботи всієї

команди юристів, керівників струк�

турних підрозділів КМДА. Дуже

важливою для нас є підтримка киян

у цьому процесі. Саме громада до�

помогла відвоювати у забудовників

Пейзажну алею, парк на Маяков�

ського, а тепер ще й сквер на Либід�

ській площі", — наголосив Олек�

сандр Попов.

Нагадаємо, ТОВ "Будмайданчик"

намагалося звести 35�поверховий

офісний центр у зеленій зоні Либід�

ської площі, впритул до місцевого

шляхопроводу. Це будівництво ста�

новило загрозу цілісності тепломе�

реж району. Завдяки оперативному

втручанню міської влади, скандаль�

не будівництво було припинено.

"Рішення суду вже набуло закон�

ної сили. Якщо найближчим часом

забудовник не поверне ділянку у її

первісному стані, ми вимагатимемо

здійснення цього за допомогою ви�

конавчої служби. Отримавши ділян�

ку, ми відновимо там сквер", — роз�

повів заступник голови КМДА

Олександр Пузанов.

До речі, проти посадових осіб за�

будовника прокуратура порушила

карну справу. Крім того, ТОВ "Буд�

майданчик" було позбавлено ліцензії

на виконання будівельних робіт

На Либідській площі 
буде сквер
Міська влада зупинила чергове скандальне будівництво 
в центрі міста

Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Сьо одні в столиці є проблема не-
стачі роздільних онтейнерів для по-
б тових відходів. Місь а влада а ти-
віз вала робот цьом напрям і
в рам ах "Про рами поводження з
поб товими відходами Києві на
2010-2015 ро и" план є протя ом
ро за пити 2 тисячі нових он-
тейнерів для сорт вання папер ,
с ла та пласти а.

Іван МАРЕК
"Хрещатик"

Кияни отримали ще одн перемо боротьбі з заб -
довни ами. З ожним днем спірних б дівництв місті
стає все менше. І це відб вається завдя и а тивній
позиції столичної влади, я а виправляє помил и своїх
попередни ів. Днями місті вдалося остаточно з пи-
нити ще одн с андальн заб дов . На місці тор ово-
офісно о центр , проти зведення я о о вист пила ро-
мадсь ість, на Либідсь ій площі б де відновлено
с вер. Про це повідомив олова КМДА Оле сандр По-
пов.

Оновлений водограй обійшовся міс!
ту майже в 4 млн грн. Для освітлення
водних струменів використовується

322 світлодіодні світильники.

Першим запрацював оновлений світломузичний водограй 
"Хрещатик"

Помил ватися расою водо раю ияни та ості міста мож ть щовечора, вми атим ть йо о о 20.30
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Рішення Київради

Ділові новини

Президент підписав зміни
до держбюджету�2012
Президент У раїни Ві тор Ян -
ович підписав за он “Про вне-
сення змін до за он У раїни
“Про державний бюджет У раїни
на 2012 рі ”. Цим за оном пе-
редбачені додат ові видат и за-
ально о фонд держбюджет
на реалізацію соціальних ініці-
атив лави держави, що дозво-
лить здійснити заходи щодо по-
долання бідності та вирішення
інших острих проблем. На ада-
ємо, Верховна Рада У раїна
прийняла в першом читанні і я
за он рядовий за онопрое т
№ 10317 про внесення змін до
державно о бюджет У раїни на
2012 рі , в я ом передбачено
збільшення доходів і витрат на
33,3 млрд рн. “За” хвалення

відповідно о за он про олос -
вав 271 народний деп тат з міні-
мально необхідних 226. Та им
чином, за альна с ма доходів
держбюджет на цей рі збіль-
шена до 336,16 млрд рн, ви-
трат — до 403,63 млрд рн

Сербія готова імпортувати
українське борошно

Хлібозаводи і приватні пе арні
Сербії отові роз лян ти можли-
вість імпорт вання з У раїни ве-
ли их партій борошна раїн-
сь о о помол . Про це повідомив
представни незалежно о Серб-
сь о о споживчо о товариства
(СПО) Міодра Рай ович. Він за-
значив, що в мовах е ономічної
ризи, що охопила Бал ани, ціна
на цей прод т, вироблений в

У раїні, сербів “за алом і в цілом
влаштов є”. “Та вже вийшло, що
сьо одні нам доводиться за по-
в вати борошно за ордоном. Го-
ворити про онтра ти з ЄС без-
перспе тивно через дорожнеч
європейсь ої сировини. Зали-
шаються наші потенційні партне-
ри в СНД, серед я их, без мов-
но,— У раїна”,— с азав Міодра
Рай ович

В Росію без реєстрації

У ода між рядами У раїни і
Російсь ої Федерації про поря-
до перетинання раїнсь о-ро-
сійсь о о державно о ордон
меш анцями при ордонних ре-
іонів У раїни та РФ, підписана
18 жовтня 2011 ро , набрала
чинності. Про це повідомила

прес-сл жба МЗС У раїни. Від-
тепер меш анці при ордонних
ре іонів обох держав мож ть пе-
ретинати спільний ордон в між-
народних, міждержавних та міс-
цевих п н тах проп с то о ре-
іон , жителями я о о вони є, а
та ож мож ть переб вати на те-
риторії с міжної держави в ме-
жах ре іон , в я ий вони в’їхали
через місцевий п н т проп с ,
без реєстрації та заповнення
мі раційних арто стро ом до
90 днів

В Україні існує 45 способів
перерахувати гроші

Саме та іль ість систем ро-
шово о пере аз зареєстровано
в 2012 році. При цьом лише 20
% від їх іль ості с ладають пла-

тіжні системи раїнсь о о пред-
ставництва, а 68,9 % — працю-
ють я філії іноземних омпаній.
Варто відзначити, що найбільш
затреб ваною системою рошо-
вих пере азів залишається
Western Union. В мин лом році
цією системою с ористалися
53,6 % ромадян. Та ож орист -
вачі віддають перева системі
“Юністрім” — 27,5 %, “Анелі ” —
11,1 % і “Миттєвий пере аз” —
7,5 %

Уряд посилить контроль над
фармацевтичним ринком

Прем’єр-міністр Ми ола Аза-
ров вважає, що 2012 рі стане
переломним боротьбі з фальси-
фі ованими лі арсь ими препа-
ратами на раїнсь ом рин .

Прем’єр та ож повідомив, що
ряд роз ляне питання онтролю
за ціно творенням на вітчизняно-
м фармацевтичном рин . За
словами Ми оли Азарова, з 500
омпаній, я і працюють цій сфе-
рі, тіль и 4—5 є вели ими омпа-
ніями, я і забезпеч ють 70 %
сьо о рин , решта — посеред-
ни и, іноді ланцюжо з посеред-
ни ів може становити 5—6 ом-
паній. “Кожен ланцюжо додає
вартості лі ам, і йде втрата он-
тролю за я істю. Потрібно наво-
дити лад, і це наше завдання на
наст пном етапі роботи з ме-
дичною ал ззю”,— додав він.
На адаємо, з 1 травня в У раїні
мають б ти введені єдині з о-
джені ціни (референтні ціни) на
препарати для лі вання іперто-
нічної хвороби та діабет

Рішення Київради від 15.03.2012 № 290/7627 “Про надання дозволу на роз�
роблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки релігійній
громаді “Парафія Різдва Пресвятої Богородиці у Святошинському районі міс�
та Києва Української Автокефальної Православної церкви” на вул. Якуба Ко�
ласа, 25�а у Святошинському районі м. Києва для будівництва і експлуатації
храмового комплексу.

Депутати Київради, розглянувши клопотання релігійної громади “Пара�

фія Різдва Пресвятої Богородиці”, вирішили надати їй дозвіл на розроблен�

ня проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Якуба

Коласа, 25�а. Орієнтовна площа ділянки — 0,652 га, релігійна громада має

бажання використати її для будівництва та експлуатації храмового ком�

плексу. Тепер “Парафія Різдва Пресвятої Богородиці у Святошинському

районі м. Києва Української Автокефальної Православної церкви” має

звернутися до ГУ земельних ресурсів з тим, щоб отримати вихідні дані на

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. За�

значимо, що в разі позитивних висновків щодо розробленого проекту зем�

леустрою релігійна громада отримає право постійного користування згада�

ною земельною ділянкою. Контроль за виконанням цього рішення покла�

дено на постійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобу�

дування та архітектури

Розпорядження КМДА від 05.04 2012 № 552 “Про проведення Міжна�
родного фестивалю “Сходи до неба” 3 червня 2012 року на Європейській
площі.

У червні столиця зустрічатиме вже традиційний для Києва фестиваль

“Сходи до неба”. Міська влада підтримала ініціативу однойменної гро�

мадської організації і взяла на себе деякі організаційні питання, що сто�

суються цієї події. Відповідне розпорядження підписав голова КМДА

Олександр Попов. Як зазначено в документі, фестиваль відбудеться 3

червня цього року з 19.00 до 24.00 на Європейській площі. У зв’язку з цим

ГУ з питань внутрішньої політики та зв’язків із громадськістю доручено

забезпечити координацію роботи структурних підрозділів КМДА щодо

проведення дійства “Сходи до неба”. Міська влада також проситиме ГУ

МВС України у м. Києві забезпечити охорону громадського порядку 3

червня 2012 р. на Європейській площі, охорону обладнання, техніки на

період монтажу/демонтажу та під час проведення фестивалю. Крім того,

з 18.00 3 червня і до 05.00 4 червня буде перекрито рух транспорту на Єв�

ропейській площі. ГУ з питань надзвичайних ситуацій доручено забезпе�

чити заходи безпеки під час проведення дійства, на події також чергува�

тимуть карети швидкої медичної допомоги. Контроль за виконанням

цього розпорядження покладено на заступника голови КМДА Пузанова

О. Г. Нагадаємо, творчий задум організаторів “Сходів до неба” — це по�

шук нових форм художнього сприйняття творчості великих майстрів сце�

ни, що виходять з концертних залів на міську площу і творять для десят�

ків тисяч людей. Фестиваль передбачає гармонійне поєднання слова, му�

зики та моди

Розпорядження КМДА
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Плюси та мінуси 
колективних знижок
Експерти зазначають, що популярність сайтів купонів стрімко зростає
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

В остінніх два ро и спос-
тері алося стрім е зрос-
тання іль ості інтернет-
сайтів, я і пропон ють от-
римати зниж на товари і
посл и. “Хрещати ” вирі-
шив з’яс вати, я им чином
ф н ціон ють та і омпа-
нії, чом ви ідність спів-
праці з ними для по пців
та підприємців і я пра-
вильно обрати та ий сер-
віс.

Акмаль Рахимов, керівник “Ку�

пиКупон Украина” зазначає, що

сервіси колективних покупок в

Україні бурхливо розвивалися з по�

чатку 2010 року, коли майже одно�

часно на ринку стартувало кілька ве�

ликих українських і міжнародних

компаній: “Сама бізнес�ідея зароди�

лася в США в 2008 році, і за три з не�

великим роки цей вид сервісу став

світовим лідером електронної ко�

мерції з обігом в десятки мільярдів

доларів. Неймовірні темпи зростан�

ня виявляють сервіси колективних

покупок в сусідній Росії”.

За словами Кена Лівера, гене�

рального директора “Групон Укра�

їна”, ця сфера маркетингу в Україні

знаходиться в стані активного роз�

витку: “Наприклад, сьогодні на

сайтах можна кожен день знайти в

середньому понад 30—50 акційних

пропозицій, а ще рік тому їх кіль�

кість складала близько 10 акцій на

день. Ця цифра буде й надалі зрос�

тати і наблизиться до показників

інших країн (в Россії, наприклад,

кількість акцій щоденно складає

понад 100.— Авт.). В нашій країні

найближчим часом сформується

правильне ставлення до співпраці з

сервісами колективних покупок,

яке сприятиме підвищенню ефек�

тивністі кожної проведеної акції

для підприємців”,— пояснює фахі�

вець.

Як працюють сайти 
колективних покупок

Олександр Сухомлин, директор з

маркетингу компанії Vipon пояснив,

що існує три основні схеми роботи

таких сайтів: “Перша схема: продаж

купонів, коли постачальник не

здійснює ніякої оплати за розмі�

щення акції, а портал заробляє на

продажі купонів кінцевому спожи�

вачу (здебільшого їх вартість коли�

вається у межах 10—15 грн.— Авт.).

За другою схемою розповсюджують�

ся безкоштовні купони, вартість

яких сплачує постачальник товарів і

послуг. За цими двома методиками

споживач не купує безпосередньо

товар чи послугу, а отримує право на

її придбання у постачальника зі

знижкою. Третя ж схема роботи пе�

редбачає продаж сервісом покупок

сертифікатів. Тоді споживач сплачує

повну вартість послуги з урахуван�

ням знижки, а інтернет�портал от�

римує з неї певний відсоток”.

Акмаль Рахимов підкреслює, що

сервіси колективних покупок в

Україні можна умовно розділити на

дві групи: “Перша — великі міжна�

родні і українські сайти, що володі�

ють значною аудиторією і широкою

географією по Україні, пропонують

послуги своїх партнерів в основному

на умовах сертифікатів, які дають не

просто “право на знижку”, а можли�

вість здобуття товару чи послуги за

унікальними акційними умовами,

без жодних доплат, за умови оплати

вартості на сайті і пред’явлення ку�

пона�сертифікату партнерові, з

яким проводиться акція,— пояснює

експерт.— Такі сайти зазвичай мають

велику команду професіоналів, що

складається з менеджерів по роботі з

партнерами, служби підтримки ко�

ристувачів, копірайтерів, дизайне�

рів, ІT�розробників та маркетологів.

Великі сайти зазвичай витрачають

значні засоби на онлайн�рекламу і

оффлайн�просування, анонсують на

своїх ресурсах різні промоакції, що у

свою чергу забезпечує велику ауди�

торію і лояльність користувачів. У

цю групу в Україні входять 5—6 най�

більших сайтів”.

До другої, більш чисельної, але,

на думку експерта, менш надійної

групи входять дрібні сайти, що про�

понують купити “право на знижку”:

“Дані сайти зазвичай не мають до�

статніх ресурсів і можливостей для

того, щоб наймати професіональну

команду співробітників, забезпечу�

вати користувачеві захист на всіх

етапах взаємодії, пропонувати дійс�

но якісні послуги за низькими ак�

ційними цінами. Непоодинокими є

випадки, коли споживачі потрапля�

ють у ситуацію, коли, придбавши

купон, або отримують послугу низь�

кої якості, або не можуть з різних

причин її отримати взагалі”.

За словами Кена Лівера, на сай�

тах знижок можна знайти абсолют�

но різні пропозиції. “Пропонують�

ся і товари, і різноманітні послуги,

такі, як спа�процедури, манікюр і

педикюр, масаж, косметологічні

послуги, солярій, розваги (білети в

кіно та театр, картинг, екстремаль�

ний відпочинок), походи в кафе та

ресторани, навіть послуги турис�

тичних агенцій (поїздки за кордон

та тури в межах України), автосер�

віс, мовні курси, тренінги та май�

стер�класи, медичні послуги (сто�

матологія, медичні обстеження, ла�

зерна корекція зору), проживання в

готелях та багато іншого”,— пояс�

нює Кен Лівер.

Користь для споживачів

“Споживачі завдяки щоденним

акціям можуть спробувати те, що

пропонують різноманітні компанії:

ресторани, кінотеатри, салони кра�

си та інші заклади, ознайомитися з

послугами або товарами. Після

спроби, яка проходить з мінімаль�

ним фінансовим ризиком для спо�

живачів, вони обирають найкращі

заклади для постійного використан�

ня та відвідування,— стверджує ге�

неральний директор “Групон Укра�

їна”.— Також підприємство може

запропонувати карту постійного

клієнта або ж знижку на наступні

відвідування, але вже не таку велику

(10—15 %), внести дані нового клі�

єнта до своєї бази та сповіщати про

нові надходження і спеціальні про�

позиції, що будуть діяти найближ�

чим часом”.

Кен Лівер зазначає, що для під�

приємців це інструмент залучення

нових клієнтів та створення сприят�

ливих умов для того, щоб вони стали

постійними. “Безумовно, не можна

не наголосити на тому, що при цьо�

му у компанії немає прямих затрат

на рекламу. Вони отримують широ�

ке покриття (директ�розсилка по

базі користувачів) та цілком вимір�

ний інструмент маркетингу (кіль�

кість учасників акції можна побачи�

ти на сайті та відстежити статистику

після того, як всі зацікавлені ско�

ристалися пропозицією). На нашо�

му ринку, на жаль, ще не до кінця

сформоване правильне сприйняття

такого інструменту маркетингу —

деякі заклади дозволяють собі ста�

витися до тих, хто прийшов зі зниж�

кою, як до відвідувачів “другого сор�

ту”, а це неправильно. Це заважає

бажанню клієнта повернутися. Зі

свого боку ми робимо все можливе

для того, щоб партнери отримали

максимальний ефект від проведеної

акції, консультуємо на всіх її ета�

пах. Відповідаємо на коментарі по�

купців, даємо змогу стежити за ста�

тистичними даними аудиторії в так

званому “приватному кабінеті”,

який відкривається для партнера під

час проведення акції”.

“Перевагою цієї моделі для поста�

чальника є можливість відстежити

ефективність даної кампанії і нічого

при цьому не платити. Якщо ж бра�

ти класичну схему розміщення рек�

лами (наприклад, бігборд), то там

спочатку необхідно заплатити, і не�

має гарантії і точної статистики,

скільки прийшло клієнтів по цій

рекламі. У випадку співпраці з сай�

тами купонів нічого платити не по�

трібно, а порахувати клієнтів, які

прийшли, дуже легко”,— пояснює

Олександр Сухомлин.

Однак Акмаль Рахимов застерігає

від частої співпраці з мережами ку�

понів. “Бізнесу необхідно розуміти,

що такі акції в основному носять ра�

зовий характер, повторювати і зло�

вживати акційними пропозиціями

не варто, оскільки споживачі, звик�

нувши до постійних знижок бізнесу,

почнуть сприймати його як свідомо

знижковий або низькоякісний і мо�

жуть вимагати низьких цін незалеж�

но від наявності акційної кампанії.

Бізнес, який піклується про свою

репутацію, обирає серйозний сайт�

партнер, запускаючи з ним акцію

раз у 2—3 місяці або частіше, але на

різні за змістом продукти”,— підсу�

мовує Акмаль Рахимов

Україна продовжить
співпрацю з МВФ
Наразі практично всі вимоги фонду
урядом виконані
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

У раїна заці авлена продовженні співпраці з Міжна-
родним валютним фондом в рам ах про рами stand-by.
Про це заявив прем’єр-міністр У раїни Ми ола Азаров.
“Ми ви онали пра тично всі мови МВФ: нас профі-
цит державно о бюджет , низь ий рівень інфляції, ста-
більна бан івсь а система, ми добросовісно сплач ємо
бор ові зобов’язання — пра тично всі мови співпраці з
МВФ ви онані, о рім однієї: тарифи на аз для насе-
лення повинні співвідноситися з ціною на російсь ий
аз”,— зазначив Ми ола Азаров.

Прем’єр�міністр України нагадав, що у поточному році Україна повинна

повернути МВФ 3,75 млрд доларів за кредитом 2009 року, з яких 600 міль�

йонів вже повернуто. Він підкреслив, що жодних проблем з погашенням

боргів не існує, держава поводиться як абсолютно добросовісний позичаль�

ник.

На думку фахівців, відновлення співпраці з МВФ буде одним з ключових

факторів макроекономічної стабільності у 2012 році і дозволить утримати

без змін курс гривні до долара США. “Якщо в 2011 році необхідність спів�

праці була обумовлена більше іміджевими факторами, і зупинка у фінансу�

ванні з боку фонду не мала будь�яких істотних негативних наслідків, то в

2012 році існують об’єктивні фінансові причини відновлення програми

stand�by,— зауважує макроекономіст компанії “Арт Капітал” Олег Іва�

нець.— В цілому за 2011 рік резерви НБУ скоротилися на $ 2,8 млрд, а про�

грама stand�by якраз і передбачає кредитування регулятора з метою попов�

нення резервів. На нашу думку, від МВФ в 2012 році надійде близько $ 7

млрд — $ 3,7 млрд в рамках перекредитування і $ 3,3 млрд для поповнення

резервів з метою підтримки гривні. Відновлення співпраці з МВФ позитив�

но позначиться на курсі гривні, і запланований урядом курс 8,0 грн за до�

лар, ймовірно, буде утриманий до кінця року”.

У НБУ, в свою чергу, підрахували, що у 2011 році рівень валового зов�

нішнього боргу України зменшився до 76,6 % від ВВП порівняно з 85,0

% на початок року і на 1 січня 2012 року становив $ 126,2 млрд. Більше

половини обсягу зовнішнього боргу на початок року становлять зобов’�

язання за кредитами (61,8 % від валового обсягу). Зобов’язання за бор�

говими цінними паперами на звітну дату становили 14,0 % від валового

обсягу

Тенденції

Перший сайт колективних покуп�
кок з’явився в Україні в березні 2010
року. За два роки існування напря�
му знижок відкрилося ще близько
50 сайтів. На даний момент функці�
онують і надають знижки близько
30—40 сайтів колективних покупок,
з них близько 5 займають лідирую�
чі позиції і ділять між собою основ�
ний прибуток на ринку — близько
70 %. 

З ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
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В’ячеслав СЕББА
спеціально для “Хрещатика”

В храмі свято о вели ом -
чени а і цілителя Панте-
леймона відб лася значи-
ма подія я для прихожан,
та і для всьо о мі ро-
район ДВРЗ — храм от-
римав дар но дзвони
від деп тата Київсь ої
місь ої ради Павла Петро-
вича Теслен а. Ці дзвони,
я і на протязі трьох тижнів
відливались спеціально
для храм свято о вели о-
м чени а і цілителя Пан-
телеймона, б ли
встановлені напередодні
найбільшо о християн-
сь о о свята, Вели одня.

Напередодні Великодня, в субо�

ту, дзвони були освячені отцем

Олександром, і вже наступного

дня, на Великдень, вони вперше

задзвонили. Це було справді хви�

лююче для громади, приємний

дзвін та молитовні вібрації роз�

повсюджувались по всьому ДВРЗ.

Прихожани, отець Олександр та

інші мешканці були дуже вдячні

Павлу Тесленко за проявлені тур�

боту та увагу до духовного життя

ДВРЗ. Мешканці сусіднього мік�

рорайону Стара Дарниця також

гідно оцінили дарунок депутата,

деякі з них навіть навідались до

громадської приймальні Павла

Тесленка та написали письмові

подяки. Одна з таких подяк по�

трапила до редакції “Хрещатика”

та зачепила своїм змістом, і, звіс�

но, за згодою її автора, ми хочемо

ознайомити з нею читачів.

“Шановний Павле Петровичу! Я

як людина віруюча дуже вдячний за

подаровані від Вас храму дзвони, я

чудово розумію, що, хоч дзвони

призначаються саме для храму, але

все ж таки вважаю це дарунком для

усіх нас, і не тільки тих, хто постій�

но навідується до храму, а й тих, хто

просто мешкає поряд. До речі, так

само, як і Ви, закінчив 103�ю шко�

лу, але значно раніше. Я вже досить

давно спостерігаю за Вашою діяль�

ністю, тому принагідно хочу також

подякувати за те, що збагатили

спортивним інвентарем усі чотири

місцеві школи, збудували нові ди�

тячі майданчики, по можливості

вирішуєте проблеми будинків, спо�

діваюсь, інші люди також бачать те,

що бачу я.

Я впевнений, що Ви, людина, яка

народилась тут, на ДВРЗ, навчалась

та виросла, не залишитесь байду�

жим до своїх побратимів та допомо�

жете нам у вирішенні наших пи�

тань. Нехай Вам допоможе всевиш�

ній”.

Протягом багатьох віків дзвони

супроводжували своїм дзвоном

життя народу. Дзвони є одними з

найнеобхідніших приладь право�

славного храму. Церковні дзвони

кличуть людину на Богослужіння,

нагадують про Бога і важливість

молитви. Почувши церковний

дзвін, християни хрестяться. Цер�

ковний дзвін утішає людину і спо�

нукає до молитви, а ще, кажуть,

має цілющі властивості, бо зцілює

душу і тіло й освячує повітря.

Православний дзвін служить не

тільки для цілей Богослужіння,

але є і виразом радості, суму і тор�

жества народу. Тепер ці добрі тра�

диції матимуть місце і на ДВРЗ, а

також у мікрорайонах сусідів (Ліс�

ки та Стара Дарниця), мешканці

яких також навідуються до храму.

Дзвони несуть особливу енергію,

кожний дзвоновий “бом” — це

молитва, яка здіймається до неба і

яка обов’язково буде почута. Те�

пер мешканцям цієї частини

Дніпровського району буде знач�

но приємніше чути та відчувати

реальні дзвони замість аудіозапи�

сів

Листонош вчать оборонятися від собак

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

КП “Центр ідентифі ації тва-
рин” запровадило навчальні
заходи для працівни ів
У раїнсь о о державно о
підприємства поштово о
зв’яз “У рпошта”. Зо ре-
ма досвідчені іноло и на-
вчали столичних листонош
ни ати нападів соба .

“Метою таких заходів є запобігання

нещасним випадкам на виробництві

“Укрпошти” через покуси собак. На�

вчання планується на всіх виробни�

чих підрозділах: Лівобережному, Пів�

денному та Північному поштам�

тах”,— зазначив директор КП “Центр

ідентифікації тварин” Олег Качкан.

Запровадження таких заходів ви�

кликане зростанням кількості покусів

людей тваринами. Так, у 2009—2010

роках у столиці спостерігалася тен�

денція до зменшення кількості поку�

сів тваринами на 8,8 %. Проте вже то�

рік цей показник зріс на 2,1 % (з них

домашніми на 0,7 %, безпритульними

на 1,4 %).

Перший етап навчань стартував

28 лютого в київському Будинку

зв’язку, а другий 14 березня. На�

чальники відділень поштового

зв’язку та листоноші спостерігали

за практичними рекомендаціями кі�

нолога Ольги Чарковської щодо по�

водження з домашніми або безпри�

тульними собаками.

За словами інструктора�кінолога,

основне правило, якого слід дотри�

муватися кожному під час контакту

з собакою,— не боятися. Зберіга�

ючи спокій, людина має більше

шансів адекватно оцінити ситуацію

та прийняти виважені, логічні рі�

шення, уникнувши відтак небажа�

них наслідків.

“Людина повинна чітко розуміти,

як діяти під час проявів агресії з бо�

ку тварини,— наголосила Ольга

Чарковська.— Передусім слід побо�

роти в собі паніку”. Інструктор за�

стрегла: не можна в жодному разі

повертатися до тварини спиною, ті�

кати або розмахувати руками. Такі

дії провокують у тварини природ�

ний інстинкт мисливця. Якщо ста�

лося так, що собака на вас накину�

лася, необхідно виставити наперед

себе будь�який предмет, що маєте у

руках. Це може бути сумка, шапка,

парасоля. Під час нападу собаки

слід захищати найуразливіші части�

ни тіла: обличчя, горло та шию, ста�

теві органи, зап’ястки, внутрішні

сторони ліктьових і колінних сугло�

бів. Адже в цих місцях є великі суди�

ни, пошкодження яких може при�

звести до смерті.

Якщо все ж сталося так, що вас

вкусив собака, місце укусу слід ре�

тельно промити господарським чи

антибактеріальним милом, оброби�

ти розчином перекису водню, після

чого накласти на рану стерильну

пов’язку з антисептиком і якнай�

швидше звернутися за допомогою у

травмпункт

Завдяки спеціальним заняттям можна зменшити кількість нападів чотирилапих та уникнути укусів

На Оболоні визначали 
найкращого держслужбовця
У четвер в приміщенні Оболонсь ої РДА

відб вся I т р все раїнсь о о он рс
“Най ращий державний сл жбовець”. В за-
ході взяли часть 14 держсл жбовців Обо-
лонсь о о район , з я их 7 зма алися но-
мінації “Най ращий ерівни ” та 7 — номі-
нації “Най ращий спеціаліст”. Переможці
номінацій візьм ть часть ІІ етапі, я ий від-
б деться на місь ом рівні. Під час прове-
дення он рс часни и змож ть перевіри-

ти рівень своєї професійності шляхом проходження співбесіди, за-
хист творчої роботи, представлення презентації, часті діловій рі,
вирішення с ладних завдань щодо прийняття правлінсь их рішень.
На адаємо, що он рс проводиться три етапи: І етап на місце-

вом рівні протя ом березня- вітня, II етап на ре іональном рівні
протя ом травня-червня та III етап на державном рівні протя ом
вересня-жовтня. За алом рам ах он рс з момент йо о запо-
чат вання підвищили валіфі ацію 37 799 державних сл жбовців
центральних та місцевих ор анів ви онавчої влади, інших держав-
них ор анів

Вихованців Дитячого будинку
“Малятко” привітали 
з Великоднем
Напередодні Вели одня олова Поділь-

сь ої РДА Петро Матвієн о вр чив пасхаль-
ні личі вихованцям дитячо о б дин
“Малят о”. “Бажаю вам завжди б ти пов-
ній армонії із собою, творити тіль и добрі
справи. Міцно о вам здоров’я, мир , доб-
ра, здійснення мрій та бла опол ччя! Нехай
це ч десне свято принесе любов та світло

ваші д ші, щирість та добро взаємини, а Господня лас а хай зі-
ріває ваші серця”,— зверн вся до вихователів та дітей Петро Мат-
вієн о.
Дитячий б дино “Малят о” забезпеч є реалізацію права дитини

на здоб то дош ільної, почат ової та ор анізації отримання повної
середньої освіти. Очолює йо о дире тор Лідія Литвинен о, засл -
жений працівни освіти, я а більш частин сво о життя присвяти-
ла роботі цьом за ладі. У дитб дин створені мови домашньо-
о затиш з сіма зр чностями, ма симально наближеними до ро-
динних. Приміщення, де переб вають діти, обладнані с часними
меблями, необхідною поб товою техні ою, що створює затишо
ожній дитині я в родині. На даний час т т вихов ється 75 дітей-си-
ріт та дітей, позбавлених бать івсь о о пі л вання.
Вихованці за лад постійно бер ть часть районних, місь их, все-
раїнсь их он рсах та фестивалях. Здоб вають призові місця та на-
ороди

У Голосієві відбулася 
весняна толока
В Чистий четвер в Голосіївсь ом районі

відб лась вели а весняна толо а. Голова
район Оле сандр Незнал запросив всіх
меш анців приєднатися до доброї справи.
“Вели а справа починається з мало о: з
прибирання малень ої ділян и під своїм
ві ном, ремонт дитячо о майданчи а
своєм дворі, посад и дерева біля б дин-
, де меш аєш. Том що все, що робить-

ся,— це для ожно о і для всіх!” — с азав Оле сандр Незнал. Тож
олосіївці не залишились байд жими. Цьо о по ожо о дня завдя и
спільній роботі б ло зроблено чимало: розпочато роботи по облаш-
т ванню с вер по в л. Лятошинсь о о, 26-б, продовжились робо-
ти в с верах по в л. Деміївсь ій, 45-а та в л. Лятошинсь о о, 26-а.
Ком нальні сл жби район фарб вали дитячі майданчи и, ремонт -
вали о орожі зелених зон, пере оп вали азони, вітни и, саджали
дерева і щі. А тивно прибирались території пар “По ал” та Го-
лосіївсь о о пар льт ри та відпочин ім. М. Рильсь о о

У Деснянському районі 
пройшов фестиваль 
“Театральна маска — 2012”
Театральні дитячі оле тиви У раїни, Ро-

сії та Білор сі взяли часть II Міжнародно-
м бла одійном театральном фестивалі
творчих дитячих оле тивів “Театральна
мас а — 2012”, я ий пройшов спеціалізо-
ваній ш олі № 23 за підтрим и олови Дес-
нянсь ої РДА Ві тора Жеребню а.
Цьо о ро фестиваль, я ий відвідали

700 лядачів, пройшов під девізом “Славянс ая др жба б дет реп-
а на дол ие оды и на ве а!”, а раїни- часниці презент вали теат-
ралізовані постанов и “Ле енди нашо о міста”. Господарі фестива-
лю — зраз овий ш ільний театр “Пролісо ” спеціалізованої ш оли
№ 23 — по азали прем’єрн аз -мюзи л “Таємниця цвіт папоро-
ті” за мотивами раїнсь ої народної аз и “Коти орош о”.
Переможцем най оловнішій номінації фестивалю “Най раща

роль фестивалю” став чень ш оли № 23 Денис Фролов за роль Ка-
пості виставі “Таємниця цвіт папороті”.
За підс м ами II Міжнародно о бла одійно о театрально о фести-

валю творчих дитячих оле тивів “Театральна мас а — 2012” всі
часни и отримали звання ла реата та б ли на ороджені пам’ятни-
ми б ами та дипломами олови Деснянсь ої РДА Ві тора Жереб-
ню а

Настоятель храм свято о м чени а і цілителя Пантелеймона отець Оле сандр та деп тат Київради Павло Петрович
Теслен о (на фото лівор ч)

Новини районівЗа останніх 80 років 
на ДВРЗ вперше пролунали
церковні дзвони
Їх подарував храму святого великомученика і цілителя 
Пантелеймона депутат Київради Павло Тесленко

З історії храму 
В мі рорайоні ДВРЗ, я ий

б в поб дований ще на почат
1930-х ро ів, перший та єдиний
в цій місцевості храм, храм
свято о вели ом чени а і ціли-
теля Пантелеймона, починає
свою історію 8/21 вересня 1997
ро – оли б ла відсл жена
перша Літ р ія (в день свята
Різдва Пресвятої Бо ородиці).
Храм розміщ вався в переоб-
ладнаном приміщенні за адре-
сою: в л. Алма-Атинсь а,
107-а. З одом храм відо ре-
мився та в 2002 році розпочав
б дівництво. Перше сл жіння в
новозб дованом храмі відб -
лося 4 р дня 2010 ро . На да-
ний час б дівництво храм ще
не завершено, храм потреб є
вн трішніх робіт з теплення та
розпис .
Вели ом чени Пантелєїмон

( рець . "всемилостивий"), до
хрещення Пантолеон, в честь
я о о б ло названо храм, наро-
дився на почат третьо о сто-
ліття місті Ни омідії в сім`ї
знатно о язични а Евстор ія. В
Христа вір вав після то о, я ,
побачивши дитин , померл від

с змії, він по молитві до Іс -
са Христа вос ресив її. Після
смерті бать а святий Пантелєї-
мон присвятив своє життя
страждаючим, хворим, бо им і
бідним. Він безоплатно лі вав
всіх, хто звертався до ньо о,
зціляючи їх Ім`ям Іс са Христа.
Він відвід вав в темницях в`яз-
нів, особливо християн, я ими
б ли переповнені всі в`язниці, і
лі вав їх від ран.

Дзвони, я і протя ом трьох тижнів відливались спеціально для храм , б ли
привезені напередодні найбільшо о християнсь о о свята, Вели одня
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №38 (1057)

СЕРЕДА,
18 квітня
2012 року

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові 

та посадовим особам
Рішення Київської міської ради № 197/7534 від 15 березня 2012 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та восьмої статті 49 Закону Укра�
їни "Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 9.2 статті 9 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Ки�
ївради від 14.07.11 № 383/5770, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити посадовим особам депутатські запити, внесені депутатами Київради та підтримані на пленарному засіданні Київради 15.03.2012, згід�
но з додатком.

2. Посадовим особам, яким направлено депутатський запит, надати офіційну письмову відповідь на нього Київраді і депутатам Київради протягом
десяти днів з дня отримання запиту.

3. Взяти до відома частину четверту статті 22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад”, в якій зазначено, що якщо запит з об’єктивних
причин не може бути розглянутий в установлений Київрадою строк, то посадова особа зобов’язана письмово повідомити про це Київраді та депутато�
ві Київради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 
до рішення Київради від 15 березня 2012 року № 197/7534

Депутатські запити Київському міському голові та посадовим особам,
внесені депутатами Київради та підтримані на пленарному засіданні Київради 15.03.12

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Автор запиту Короткий зміст запиту 

Депутатська фракція   "УДАР (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка" 

1. Новак Наталія Василівна Заступнику міського голови � секретарю Київради Герезі Г.Ф. 
Щодо створення тимчасової контрольної комісії Київради з перевірки відповідності
суспільним потребам земельних відводів для нового будівництва на території
державного історико�архітектурного заповідника "Старий Київ" 

2. Новак Наталія Василівна Заступнику міського голови � секретарю Київради Герезі Г.Ф. 
Щодо    технічного    стану    рухомого складу метрополітену та безпеки пасажирів 

3. Новак Наталія Василівна Голові  Київської  міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо руйнування будинків на Андріївському узвозі внаслідок непрофесійного
проведення ремонтних робіт 

4. Новак Наталія Василівна Голові  Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо звернення  мешканців мікрорайону Бортничі

5. Новак Наталія Василівна Прокурору м. Києва Мельнику А.С. 
Щодо  вжиття  заходів  прокурорського реагування   на  порушення   норм
бюджетного законодавства України  в діяльності Київської міської та районних в
місті Києві державних адміністрацій

6. Новак Наталія Василівна Генеральному  директору  комунального підприємства "Київпастранс"
Ламбуцькому М.М. 
Щодо проведення перевірки    правомірності розміщення  МАФів  на  зупинці
громадського транспорту "Вулиця Овруцька"

7. Новак Наталія Василівна Начальнику Головного  управління економіки та інвестицій виконавчого органу
Київради  (Київської  міської  державної адміністрації) Довбаню І.М. 
Щодо  звернення директора  Європейського реєстру інвестиційних технологій та
проектів

8. Новак Наталія Василівна Начальнику Головного управління контролю за  благоустроєм   виконавчого  органу
Київради  (Київської  міської  державної адміністрації) Садовому С.М. 
Щодо    проведення  перевірки    правомірності розміщення  МАФів  на зупинці
громадського транспорту "Вулиця Овруцька"

9. Новак Наталія Василівна Начальнику Державної фінансової інспекції України в місті Києві Дибі М.І. 
Щодо     вжиття  заходів   прокурорського реагування   на   порушення   норм
бюджетного законодавства України  в діяльності  Київської міської та районних в
місті Києві державних адміністрацій

10. Карпунцов Валерій Віталійович Начальнику Українського державного центру радіочастот Слободяну П.В.
Головному державному санітарному лікарю м.   Києва  �  головному   лікарю
Київської міської санітарно�епідеміологічної станції Ортинському Я.М.
Щодо звернення працівників офісних приміщень у буд. №86�н на вул. Боженка

Депутатська фракція   "Народна Партія"

11. Гоцький Микола Миколайович Голові Київської  міської  державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо забудови парку ім. Феодори Пушиної

12. Гайдук Віталій Михайлович Начальнику  Головного  управління транспорту  та  зв'язку  виконавчого  органу
Київради (Київської  міської  державної адміністрації) Водовозову Є.Н. 
Щодо збільшення тролейбусів на маршруті №14

Депутатська фракція "Блок Юлії Тимошенко � "Батьківщина"

13. Меліхова Тетяна Іванівна Голові  Київської міської  державної адміністрації Попову О.П.
Щодо  недопущення  будівництва на території зоопарку   та   в   усіх   районах

Києва   нових дельфінаріїв

14. Бригинець Олександр Михайлович Київському міському голові Черновецькому Л.М. Щодо  погашення
заборгованості  по з/п працівникам муніципального театру "Київ"

15. Бригинець Олександр Михайлович Київському міському голові Черновецькому Л.М. Щодо  встановлення    пільгових
тарифів на комунальні  послуги  орендованих   творчих майстерень  та
розроблення  механізму погашення    боргу   для  членів національних творчих
спілок

16. Бригинець Олександр Михайлович Голові Київськоїміської державної адміністрації Попову О.П.
Щодо  надання  матеріальної  допомоги пенсіонерці Юреско Є.Є.

Депутатська фракція    "Партія регіонів"

17. Тесленко Павло Петрович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. ъ
Щодо  підтоплення селища ДВРЗ,  спричинене відсутністю дощової та побутової
каналізації

Депутатська фракція "Ініціатива"

18. Гречківський Павло Миколайович Голові Київської   міської  державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо ремонту під'їзду №1  буд. №27 на вул. Ломоносова

19. Саврасов Максим Віталійович Голові  Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо заміни  ліфта у буд. №29  на   вул. Тургенєвській у Шевченківському районі

Депутатська фракція     "Громадський актив Києва"

20. Баленко Ігор Миколайович Київському міському голові Черновецькому Л.М. 
Щодо погіршення екологічног  стану озера Сонячне та  прилеглої  до   нього
території  у Дарницькому районі

Депутатська фракція "Демократична партія України"

21. Лаврененко Віталій Іванович Голові Київської  міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо будівництва  дитячого  садка  та  інших об'єктів  соціальної  інфраструктури
на  просп. Червонозоряному, 4�а

22. Костюк Світлана Миколаївна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо включення до "Програми вдосконалення організації дорожнього руху та його
безпеки на період 2012–2014 років у м. Києві" встановлення пристроїв
примусового   зниження  швидкості руху на   перехресті   вул.   Золочівської, вул.
Карелівської  та  пров.  Золочівського  в Подільському районі

23. Костюк Світлана Миколаївна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо ремонтних робіт під'їздів №№1, 2 у буд. №64�б на просп. Правди у
Подільському районі

24. Шпак Ігор В'ячеславович Голові Київської  міської  державної адміністрації Попову О.П.
Щодо теплопостачання буд. №5 на просп. 40�річчя Жовтня у Голосіївському районі

25. Кримчак Сергій Олександрович Прокурору м. Києва Мельнику А.С. Голові  Київської  міської державної
адміністрації Попову О.П. Начальнику Інспекції державного архітектурно�
будівельного контролю у м. Києві Кучеру С.М. Начальнику ГУ МВС України в. Києві
Крикуну О.О. 
Щодо будівництва біля  буд №5 на вул. Лебедєва�Кумача у Солом'янському районі

Депутатська група "Соціальна справедливість"

26. Шлапак Алла Василівна Голові  Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо встановлення та ремонту кодових замків у під'їздах житлових будинків у 1,5�
кілометровій зоні стадіону НСК "Олімпійський"

27. Шлапак Алла Василівна Голові Київської  міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо   звернення   Всеукраїнської  молодіжної громадської  організації
"Молодіжний спортивний рух"

28. Миронова Зоя Михайлівна Заступнику міського голови � секретарю Київради Герезі Г.Ф. 
Щодо використання депутатських коштів

29. Миронова Зоя Михайлівна Голові  Київської  міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо капітального ремонту житлових будинків №№15�а, 15�б на вул.
Миропільській

Депутатська фракція "Спортивний Київ"

30. Самохін Олексій Юрійович Прокурору м. Києва Мельнику А.С. 
Щодо  звернення  представників   Української федерації вейкбордингу та
воднолижного спорту

Депутатська фракція "Республіка Київ"

31. Петькун Олег Дмитрович Прокурору м. Києва Мельнику А.С.
Щодо внесення протесту прокурора на рішення Київради від 24.05.2007 №537/1198

32. Петькун Олег Дмитрович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо звернення мешканців Південної Борщагівки

33. Москаль Денис Денисович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо звернення  мешканців  Святошинського району

Позафракційні депутати

34. Андрієвський Дмитро Йосипович Голові  Київської  міської  державної адміністрації Попову О.П. Про надання
офіційного роз'яснення стосовно потерпілого гр. Несіна І.В. від діяльності групи
інвестиційних   будівельних   компаній   "Еліта�Центр"

35. Довгий Олесь Станіславович Голові  Київської  міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо звернень мешканців Дніпровського району

36. Довгий Олесь Станіславович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо звернення громадянина Баклана В.М.

37. Довгий Олесь Станіславович Голові Київської  міської  державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо звернення мешканців буд. №1/22 на вул. Луначарського

38. Довгий Олесь Станіславович Голові Київської  міської  державної адміністрації Попову О.П.
Щодо  звернення   директора  Київського муніципального академічного театру
ляльок

39. Довгий Олесь Станіславович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П.
Щодо поліпшення житлових умов громадянки Рибак Зінаїди Федорівни

40. Довгий Олесь Станіславович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П.
Щодо  благоустрою   території   Дніпровського району

41. Довгий Олесь Станіславович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Новохатьку Л.М.
Щодо звернення представників батьківської громади школи�дитячого садка
"Софія"

42. Березенко Сергій Іванович Голові Київської міської  державної адміністрації Попову О.П. Начальнику
управління у справах національностей та релігій виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) Власенку О.І. Начальнику Головного
управління комунальної власності виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) Парфененку Д.М. 
Щодо передачі релігійній громаді нежитлового будинку у Подільському районі

43. Березенко Сергій Іванович Голові Київської  міської державної адміністрації Попову О.П. Начальнику ГУ МВС
України в місті Києві Крикуну О.О. В.о. начальника управління ритуальних послуг
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
Єрмолаєву Д.І. 
Щодо звернення громадянки Дубинської Ц.С.

44. Березенко Сергій Іванович Голові Київської  міської державної адміністрації Попову О.П. Першому заступнику
голови Київської міської державної адміністрації Мазурчаку О.В. Щодо   заміни
ліфтів буд.  №26�б на  вул. Світлицького

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 
нежилих приміщень та їх передачу 

до сфери управління районних 
в місті Києві державних адміністрацій

Рішення Київської міської ради № 115/7452 від 16 лютого 2012 року
Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої статті 60 Закону

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення Головного управління житлового забезпечення від
07.12.11 № 044/24�6137 та комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення
“СПЕЦЖИТЛОФОНД” від 14.12.11 № 044/24�6310, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної громади міста
Києва наступні нежилі приміщення та віднести їх до сфери управління
районних в місті Києві державних адміністрацій:

1.1. Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації —
нежиле приміщення на вул. Маршала Тухачевського, 44 загальною пло�
щею 154,10 кв. м та балансовою вартістю 742416,67 грн. (без ПДВ) для
розташування амбулаторії сімейного лікаря.

1.2. Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації — не�
жиле приміщення на вул. Васильченка, 3 площею 86,10 кв. м, балансо�
вою вартістю 536 000,00 грн. (без ПДВ) для розташування дільничного ін�
спектора міліції та площею 208,20 кв. м, балансовою вартістю
1 326 666,67 (без ПДВ) грн. для розміщення амбулаторії сімейного ліка�
ря.

1.3. Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації —
нежиле приміщення на вул. Баумана, 25, 27, 29 загальною площею

150,30 кв. м, балансовою вартістю 787583,33 грн. (без ПДВ) для розмі�
щення амбулаторії сімейного лікаря. 

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
спільно з комунальним підприємством з утримання та експлуатації жит�
лового фонду спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛОФОНД” здійснити
передачу об’єктів, зазначених у пункті 1 цього рішення.

3. Районним в місті Києві державним адміністраціям у встановленому
порядку визначити балансоутримувачів нежилих приміщень, зазначених у
пункті 1 цього рішення.

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

Київський міський голова Л. Черновецький

Про питання діяльності Центральної 
районної поліклініки 

Дарницького району м. Києва, 
що входить до сфери управління Дарницької районної 

в місті Києві 
державної адміністрації

Рішення Київської міської ради № 741/6977 від 1 грудня 2011 року
Відповідно до статті 104, частин першої, другої та четвертої статті 105, статей 106, 107, 108 Цивільного кодексу України, статей 59,

78, 137 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Реорганізувати Центральну районну поліклініку Дарницького району

м. Києва шляхом перетворення її в комунальне некомерційне підприєм�
ство “Консультативно�діагностичний центр № 1 Дарницького району 
м. Києва” та віднести його до сфери управління Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації за виключенням стоматологічного від�
ділення.

2. Виділити зі складу Центральної районної поліклініки Дарницького
району м. Києва стоматологічне відділення та реорганізувати його шля�
хом приєднання до ТМО “Стоматологія”.

3. Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації за пого�
дженням з Головним управлінням охорони здоров’я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Здійснити в установленому порядку організаційно�правові заходи
щодо виконання цього рішення.

3.2. Створити комісію з реорганізації Центральної районної поліклініки
Дарницького району м. Києва та скласти передавальний акт.

3.3. Затвердити передавальний акт.

3.4. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства
“Консультативно�діагностичний центр № 1 Дарницького району м. Києва”
за виключенням стоматологічного відділення.

3.5. Закріпити на праві оперативного управління за комунальним неко�
мерційним підприємством “Консультативно�діагностичний центр № 1
Дарницького району м. Києва” майно реорганізованої Центральної район�
ної поліклініки Дарницького району м. Києва.

3.6. Закріпити на праві оперативного управління за ТМО “Стоматоло�
гія” майно стоматологічного відділення Центральної районної поліклініки
Дарницького району м. Києва.

3.7. Привести у відповідність до цього рішення свої розпорядження.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

Київради з питань гуманітарної політики і постійну комісію Київради з пи�
тань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 18 квітня 2012 року

Про завершення опалювального сезону у м. Києві
Розпорядження № 577 від 10 квітня 2012 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Правил підготовки та проведення опалювального сезо�
ну в місті Києві, затверджених розпорядженням Представника Президента України в м. Києві від 07.10.1992 № 1187, в межах здійс�
нення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Завершити опалювальний сезон житлового фонду та об’єктів соці�
альної інфраструктури міста Києва з 16.04.2012 року.

2. Відключення систем опалення у школах, лікувальних закладах та ди�
тячих закладах проводити за їх письмовими заявками.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації�керів�
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) Пузанову О. Г”. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

№ 493 “Про склад міської комісії з питань утилізації або знищення неякіс�
них або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, виклав�
ши його в редакції, що додається.

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

Голова О. Попов
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Про створення комісії з питань координації заходів 
по впорядкуванню розміщення тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально�культурного чи іншого призначення 
для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві

Розпорядження № 49 від 12 січня 2012 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи наказ Міністерства регіонального розвит�

ку, будівництва та житлово�комунального господарства України “Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності” від 21.10.2011 № 244, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.11.2011 за
№ 1330/20068, з метою координації заходів по впорядкуванню розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соці�
ально�культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві:

1. Утворити комісію з питань координації заходів по впорядкуванню
розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально�
культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької ді�
яльності в місті Києві та затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити положення про комісію з питань координації заходів по
впорядкуванню розміщення тимчасових споруд торговельного, побутово�
го, соціально�культурного чи іншого призначення для здійснення підпри�
ємницької діяльності в місті Києві, що додається.

3. Районним в місті Києві державним адміністраціям протягом десяти
днів з моменту набрання чинності цим розпорядженням надати пропози�
ції щодо введення до штатних розписів районних в місті Києві державних
адміністрацій двох окремих додаткових посад з повноваженнями у сфері
координації заходів по впорядкуванню розміщення (в тому числі демонта�

жу) тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально�культурно�
го чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у
відповідному районі міста Києва.

4. Привести нормативно�правові акти виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до
цього розпорядження.

5. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо�
го розпорядження в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 12.01.2012 № 49

СКЛАД
комісії з питань координації заходів по впорядкуванню розміщення тимчасових споруд

торговельного, побутового, соціально�культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності в місті Києві

Денисюк Людмила Всеволодівна — начальник Головного управління промислової, науково�технічної та інноваційної політики, голова комісії
Голубов Станіслав Михайлович — виконуючий обов’язки начальника Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування насе�

лення, заступник голови комісії
Івченко Максим Вікторович — начальник відділу оформлення дозвільної документації Головного управління з питань реклами, секретар комісії
Броневицький Сергій Петрович — начальник комунальної організації “Інститут Генерального плану м. Києва”
Бутусов Юрій Євгенович — віце�президент громадської організації “РДС” (за згодою)
Дмитрук Юрій Павлович — депутат Київської міської ради (за згодою)
Єрмак Андрій Борисович — голова правління громадської організації “Асоціація власників малого бізнесу та малих архітектурних форм” (за згодою)
Корнієвський Сергій Васильович — голова спілки інвесторів транспортної інфраструктури м. Києва (за згодою)
Пабат Олександр Вікторович — депутат Київської міської ради (за згодою)
Поворозник Микола Юрійович — начальник Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва
Садовой Сергій Миколайович — начальник Головного управління контролю за благоустроєм
Солодкий Роман Володимирович — президент громадської організації “Громадянський корпус” (за згодою)
Целовальник Сергій Анатолійович — начальник Головного управління містобудування та архітектури
Чижевський Віктор Юрійович — помічник голови Київської міської державної адміністрації

Заступник голови — керівник апарату

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

12.01.2012 № 49

Положення 
про комісію з питань координації заходів по впорядкуванню розміщення 

тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально�культурного 
чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві

1. Комісія з питань координації заходів по впорядкуванню розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально�культурного чи ін�
шого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві (далі — комісія) створюється з метою здійснення координації заходів що�
до:

— впорядкування розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально�культурного чи іншого призначення для здійснення підпри�
ємницької діяльності (далі — ТС) в місті Києві;

— формування пропозицій щодо розробки нових та приведення чинних розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та рішень Київської міської ради у відповідність до вимог нормативно�правових актів у сфері розміщення ТС;

— проведення інвентаризації ТС в місті Києві;
— розробки комплексної схеми розміщення ТС в місті Києві та здійснення її остаточного погодження до подання виконавчому органу Київської місь�

кої ради (Київській міській державній адміністрації) на затвердження у встановленому порядку;
– моніторингу ефективності реалізації програм, пов’язаних з покращенням розвитку соціально�економічної інфраструктури міста Києва.
Під час реалізації зазначених повноважень комісія може надавати пропозиції щодо демонтажу ТС, розміщених з порушенням встановленого поряд�

ку, до комісії з питань впорядкування розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території м. Києва та президії комісії з питань
впорядкування розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території м. Києва, створених відповідно до розпорядження виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.04.2010 № 323 “Про заходи щодо впорядкування розміщення тим�
часових споруд (малих архітектурних форм) на території м. Києва”.

2. Комісія створюється розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) із представників го�
ловних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ко�
мунальних підприємств, установ, організацій, депутатів Київської міської ради, представників громадськості тощо у складі голови, заступника голови,
секретаря та членів комісії.

3. Робота комісії проводиться гласно. У засіданнях комісії за запрошенням можуть брати участь депутати Київської міської ради, представники за�
собів масової інформації та громадськості міста Києва. Участь депутатів Київської міської ради у засіданнях комісії регламентується законами України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” та регламентом Київської міської ради.

4. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться не рідше двох разів на місяць. Засідання комісії вважається правомочним, якщо
на ньому присутні не менш як половина її членів.

5. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та оформлюються протоколом,
який підписує головуючий на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Протоколи комісії з питань, віднесених до компетенції комісії, є обов’язковими для виконання керівниками всіх головних управлінь, управлінь, ін�
ших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, установ,
організацій, головами районних в місті Києві державних адміністрацій.

6. На підставі рішень комісії може здійснюватись підготовка проектів рішень Київської міської ради та розпоряджень виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) про вирішення питань, віднесених до компетенції комісії.

7. Голова комісії:
— здійснює керівництво діяльністю та визначає порядок роботи комісії;
— забезпечує підготовку планів діяльності комісії та інших документів і матеріалів, необхідних для діяльності комісії;
— представляє комісію у взаємодії з державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,

організаціями, громадськими об’єднаннями;.
— здійснює моніторинг реалізації рішень комісії;
— головує на засіданнях комісії;
— підписує протоколи засідань комісії.
У разі відсутності чи неможливості здійснення головою комісії своїх функцій з поважних причин або за його дорученням функції голови комісії ви�

конує заступник голови комісії.
8. Заступник голови комісії:
— бере участь у підготовці планів діяльності комісії та інших документів і матеріалів, необхідних для діяльності комісії;
— бере участь у підготовці питань на розгляд засідань комісії;
— бере участь у здійсненні контролю за виконанням рішень комісії. 
9. Секретар комісії:
— організовує роботу зі скликання засідань комісії;
— здійснює організаційне забезпечення підготовки до засідань комісії, формує та подає на затвердження голові комісії порядок денний засідань;
— здійснює підготовку планів роботи комісії відповідно до доручень голови комісії;
— оформляє протоколи засідань комісії та подає їх на підпис головуючому на засіданні;
— виконує за дорученням голови комісії інші завдання.

Заступник голови — керівник апарату

Про зміни у складі міської комісії з питань утилізації 
або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв 

та тютюнових виробів
Розпорядження № 481 від 26 березня 2012 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.2004 № 508 “Про затвердження Порядку утилізації або знищення
неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, наказу Державної податкової адміністрації України від
05.07.2004 № 374 “Про затвердження Типового положення про комісію з питань утилізації або знищення неякісних або небезпеч�
них алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.07.2004 за № 869/9468, та у
зв’язку з кадровими змінами у складі відповідної комісії:

1. Затвердити зміни до складу міської комісії з питань утилізації або
знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових

виробів, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.04.2011

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 06.04.2011 № 493 
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 26.03.2012 № 481)

СКЛАД
міської комісії з питань утилізації 

або знищення неякісних 
або небезпечних алкогольних напоїв 

та тютюнових виробів
Москаль Денис Денисович — депутат Київської міської ради, голова комісії (за згодою)
Соляник Костянтин Миколайович — начальник Головного управління з питань захисту прав споживачів виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації), заступник голови комісії
Журавльов Руслан Олександрович — головний державний податковий ревізор� інспектор Регіонального управління Департаменту САТ ДПС у м. Ки�

єві, секретар комісії
Жигалюк Володимир Григорович — заступник начальника управління�начальник оперативного моніторингу управління протидії незаконному обігу

підакцизних товарів УПМ ДПС у м. Києві (за згодою)
Войтюк Андрій Аполлонович — заступник начальника управління з надання дозвільних та адміністративних послуг — начальник відділу дозвільних

процедур Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації)

Дроботун Сергій Григорович — заступник начальника Держспоживінспекції у м. Києві (за згодою)
Меліхова Тетяна Іванівна — депутат Київської міської ради (за згодою)

Заступник голови – керівник апарату О. Пузанов

Про реконструкцію парку відпочинку “Оболонь” 
в урочищі Наталка по Оболонській набережній 

в Оболонському районі
Розпорядження № 360 від 5 березня 2012 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”, “Про регулювання міс�
тобудівної діяльності”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, поста�
нови Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 40 “Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів для здійснення 
м. Києвом функцій столиці, у тому числі будівництва метрополітену до житлового масиву Троєщина”, з метою покращення благо�
устрою м. Києва та створення сучасних зон відпочинку для мешканців міста, в межах повноважень органу місцевого самовряду�

вання:
1. Визначити Оболонську районну в місті Києві державну адміністра�

цію замовником виконання робіт із проектування та реконструкції парку
відпочинку “Оболонь” в урочищі Наталка по Оболонській набережній в
Оболонському районі.

2. Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації:
2.1. Одержати в установленому порядку вихідні дані на проектування.
2.2. Забезпечити розробку та затвердження в установленому порядку

проектно�кошторисної документації,
2.3. Визначити в установленому порядку генеральні проектну та під�

рядну організації для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпо�
рядження.

2.4. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по�
рядку виконання робіт із реконструкції.

2.5. При укладанні договору підряду на реконструкцію об’єкта обов’яз�
ково передбачати умови щодо надання підрядником гарантії якості вико�
наних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об’єкта.

3. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у
стислі терміни підготувати та надати Оболонській районній в місті Києві

державній адміністрації містобудівні умови та обмеження на виконання
робіт, визначених пунктом 1 цього розпорядження,

4. Взяти до відома, що фінансування робіт із реконструкції об’єкта, за�
значеного у пункті 1 цього розпорядження, буде здійснюватися відповід�
но до показників, передбачених Програмою соціально�економічного роз�
витку м. Києва на 2012 рік.

5. Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації подати в
установленому порядку до Головного управління економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) пропозиції щодо включення робіт, зазначених у пункті 1
цього розпорядження, до проектів програм соціально�економічного роз�
витку м. Києва на 2013 рік та наступні роки.

6. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків забезпечити висвітлення в засобах масової інфор�
мації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про передачу функцій замовника
реконструкції і благоустрою парку

Володимирська гірка у Шевченківському районі
Розпорядження № 359 від 5 березня 2012 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. ст. 5, 6 Закону України “Про охорону куль�
турної спадщини”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 40 “Про затвердження Порядку викорис�
тання у 2012 році коштів для здійснення м. Києвом функцій столиці, у тому числі будівництва метрополітену до житлового масиву
Троєщина”, з метою проведення реконструкції та поліпшення благоустрою території парку�пам’ятки садово�паркового мистец�
тва національного значення Володимирська гірка (далі — парк Володимирська гірка ), в межах функцій органу місцевого самовря�
дування:

1. Київському комунальному об’єднанню зеленого будівництва та екс�
плуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” (далі — КО “Київзелен�
буд”) в установленому порядку передати комунальному підприємству
“Дирекція реставраційно�відновлювальних робіт” виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) функції за�
мовника реконструкції і благоустрою парку Володимирська гірка у Шев�
ченківському районі.

2. Комунальному підприємству “Дирекція реставраційно�відновлю�
вальних робіт” виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації):

2.1. Визначити у встановленому порядку генеральну проектну органі�
зацію з коригування проектно�кошторисної документації та генеральну
підрядну організацію зі здійснення реконструкції і благоустрою об’єкта,
зазначеного в п. 1 цього розпорядження.

2.2. Одержати дозвіл центрального органу виконавчої влади у сфері
охорони культурної спадщини, Міністерства культури України на прове�
дення робіт, зазначених в п. 1 цього розпорядження.

3. КО “Київзеленбуд” підготувати документацію щодо реконструкції і
благоустрою парку Володимирська гірка (проектно — кошторисну доку�
ментацію, договори, акти виконаних робіт, акти звірки з виконавцями ро�
біт, довідку про фактичне виконання та фінансування об’єкта та інші до�

кументи) та передати її комунальному підприємству “Дирекція реставра�
ційно�відновлювальних робіт” виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

4. При укладенні замовником договору підряду на здійснення робіт з
реконструкції і благоустрою парку Володимирська гірка передбачати умо�
ви щодо надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та встано�
вити гарантійні строки експлуатації елементів благоустрою.

5. Головному управлінню капітального будівництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в уста�
новленому порядку подати до Головного управління економіки та інвести�
цій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо внесення змін до Програ�
ми соціально�економічного розвитку м. Києва на 2012 рік.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 05.05.2004 № 734 “Про реконструкцію і благоустрій парку “Володи�
мирська гірка” у Шевченківському районі”.

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

Голова О. Попов

Про проведення Міжнародного мультимедійного фестивалю 
сучасного мистецтва ГОГОЛЬFЕSТ

Розпорядження № 117 від 25 січня 2012 року
Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, Порядку організації та проведення в м. Києві недер�

жавних масових заходів політичного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, з метою забезпечення розвитку сучасного мистецтва в м. Києві та в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити Головне управління культури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) замов�
ником проведення у вересні 2012 року Міжнародного мультимедійно�
го фестивалю сучасного мистецтва ГОГОЛЬFЕSТ.

2. Замовнику:
2.1. У встановленому законодавством порядку визначити виконав�

ця, відповідального за проведення Міжнародного мультимедійного
фестивалю сучасного мистецтва ГОГОЛЬFЕSТ.

2.2. Передбачати фінансування на проведення фестивалю в межах
затверджених бюджетних призначень по галузі “Культура і мистецтво”
на відповідний рік.

23. У встановленому законодавством порядку визначити місце про�
ведення Міжнародного мультимедійного фестивалю сучасного мис�
тецтва ГОГОЛЬFЕSТ.

2.4. Забезпечити розміщення інформації соціального характеру про
проведення Міжнародного мультимедійного фестивалю сучасного
мистецтва ГОГОЛЬFЕSТ.

3. Головному управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків
з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) погодити в установленому порядку
сюжети інформації соціального характеру Міжнародного мультимедій�
ного фестивалю сучасного мистецтва ГОГОЛЬFЕSТ.

4. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) сприяти одно�
часному відкриттю Міжнародного мультимедійного фестивалю сучас�
ного мистецтва ГОГОЛЬFЕSТ та закриттю Міжнародного конгресу
“Wanifra”, а також забезпечити анонсування та висвітлення у засобах
масової інформації Міжнародного мультимедійного фестивалю сучас�
ного мистецтва ГОГОЛЬFЕSТ.

5. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечи�
ти охорону громадського порядку під час проведення Міжнародного
мультимедійного фестивалю сучасного мистецтва ГОГОЛЬFЕSТ.

6. Просити Головне управління Держтехногенбезпеки у м. КиєвІ за�
безпечити здійснення державного пожежного нагляду під час прове�
дення Міжнародного мультимедійного фестивалю сучасного мистец�
тва ГОГОЛЬFЕSТ.

7. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) підготувати дозвільну документацію для проведення феєр�
верків у рамках Міжнародного мультимедійного фестивалю сучасного
мистецтва ГОГОЛЬFЕSТ відповідно до заявки виконавця та забезпечи�
ти контроль за його проведенням.

8. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез�
печити чергування карет швидкої допомоги під час проведення Міжна�
родного мультимедійного фестивалю сучасного мистецтва ГОГОЛЬ�
FЕSТ.

9. Головному управлінню комунального господарства виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) сприяти виконавцю у розселенні в готелях міста іноземних учасни�
ків та офіційних гостей фестивалю.

10. Управлінню міжнародних зв’язків апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у ра�
зі необхідності сприяти проведенню Міжнародного мультимедійного
фестивалю сучасного мистецтва ГОГОЛЬFЕSТ у межах компетенції
управління..

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

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

Голова О. Попов



7

РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 18 квітня 2012 року

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Замовни : Управління апітально о б дівництва ПАТ АК "Київводо анал".
Поштова і еле тронна адреса: Київ, в л. Старонаводниць а, 10.
2. Місцезнаходження майданчи а (траси) б дівництва (варіанти): по в л. Кр то ірна, 12

в м. Києві.
3. Хара теристи а підприємства (орієнтовно, за об'є тами — анало ами):

ре онстр ція резерв ар чистої води на НС "Кр то ірна" по в л. Кр то ірна, 12 в
м. Києві.

З ідно "Перелі видів діяльності та об'є тів, що становлять підвищен е оло ічн
небезпе ", затверджено о постановою КМУ від 27.07.95 р. № 554 зі змінами від 14.02.01
№ 142, об'є т не відноситься до перелі е оло ічно небезпечних.

Технічні і техноло ічні дані: резерв ар чистої води на НС "Кр то ірна"
Техноло ічний об'єм резерв ар 10,0 тис. м3.

Термін е спл атації 30 р. і більше
(види та обся и прод ції, що виробляється, стро е спл атації)

4. Соціально-е ономічна необхідність прое тованої діяльності: об'є т ом нально о
призначення: збері ання запас води питної я ості для омпенсації
нерівномірності споживання протя ом доби та на випадо аварійних сит ацій.

5. Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації:
земельних (площа земель, я і вил чаються тимчасове і постійне орист вання, вид орист вання):

додат ово о вил чення земельних діляно під б дмайданчи и не потрібно
сировинних (види, обся и, місце розроб и і видоб вання, джерела одержання): ви ористання

місцевих матеріалів, я і при виробничом онтролі перевіряються відповідності їх
вимо ам ГОСТів і стандартів, паспортів, сертифі атів

енер етичних (паливо, еле троенер ія, тепло) (види, обся и, джерела): еле троенер ія —
тимчасове під лючення до місь их еле тричних мереж

водних (обся и, потрібна я ість, джерела водозабезпечення): тимчасове під лючення до місь их
мереж міста

тр дових: з ідно ошторис
6. Транспортне забезпечення (при б дівництві і е спл атації): достав а

б дматеріалів та онстр цій автомобільним транспортом. Потреба в механізмах
та б дтранспорті визначаєтся в розділі ПОБ.

7. Е оло ічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: У прое ті б д ть
враховані е оло ічні, санітарно- і ієнічні, протипожежні, містоб дівельні й
територіальні обмеження з ідно діючих нормативних до ментів.

8. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за варіантами:
Топо рафо- еодезичні, інженерно- еоло ічні та інші виш вання ви он ються
необхідном обсязі. Прое тні рішення б д ть забезпеч вати ви онання ДБН та
санітарно- і ієнічних норм та правил, охоронні, відновлювальні та захисні заходи.
Передбачається: на момент ви онання б дівельних робіт відведення
осподарсь о-поб тових сто ів до місь ої аналізаційної мережі; відведення
дощових і талих до місь ої дощової аналізації; бла о стрій та озеленення
приле лої території з ідно дендроплан .

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

Клімат і мі ро лімат — відс тні джерела, я і впливають на лімат та мі ро лімат
Геоло ічне середовище — впливає, завдя и прийнятим заходам, вплив в межах

діючих нормативів
Повітряне середовище: при е спл атації — не впливає. При б дівництві — вплив

незначний. Концентрації ш ідливих речовин в атмосферном повітрі не
перевищ ють нормативів ГДК

Водне середовище: впливає в межах діючих нормативів.
Ґр нти: впливає в межах діючих нормативів.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти: впливає, знесення азон , вплив

омпенсований. Після завершення б дівельних робіт бла о стрій території
б дмайданчи ів: відновлення по риття азонів.

Нав олишнє соціальне середовище: впливає позитивно: прое том передбачена
ре онстр ція резерв ар чистої води на "Оболонь-2" по в л. Бо атирсь ій, 23/2-А.

Нав олишнє техно енне середовище: прое тні рішення б д ть відповідати
б дівельним вимо ам і правилам

10.Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання, тилізації,
знеш одження чи безпечно о поховання: при ф н ціон ванні об'є та творюються
відходи - вироблений р нт, б дівельні відходи. Прое том передбачений вивіз
відходів зраз після їх вил чення.

11.Обся ви онання ОВНС: в обсязі відповідно до ДБН А.2.2-1-2003
12.Участь ромадсь ості: п блі ація в ЗМІ, надання онс льтацій і роз'яснень до інця

2011 ро . Адреса Замовни а — Київ, в л. Старонаводниць а, 10, тел. 280-41-31.

ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності
територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про підс м и

проведення он рс №89-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності,
я і б д ть зал чені до проведення незалежної оцін и об'є тів, що
належать територіальній ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про
підс м и проведення он рс № 88ПР з відбор с б'є тів

оціночної діяльності, я і б д ть зал чені до проведення незалежної
оцін и об'є тів, що належать територіальній ромаді м. Києва

Солом'янсь ий районний с д м. Києва повідомляє про те, що роз ляд цивільної справи №2-
2430/12 за позовом П блічно о а ціонерно о товариства "Про Кредит Бан " до Кр а Василя
Ярославовича, Садни Віти Павлівни, Кр Тетяни Оле сандрівни про стя нення редитної
забор ованості, призначено на 18 вітня 2012 ро на 12.00 в приміщенні с д за адресою: м. Київ,
в л. Ш това, 1, аб. 23, під олов ванням с дді Козлен о Г.О.

У с дове засідання ви ли аються відповідачі:
1. Кр Василь Ярославович, я ий проживає за адресою: 03067, м. Київ, вyл. Гарматна, 53, рт.
2. Садни Віта Павлівна, я а проживає за адресою: 08162, Київсь а область, Києво-

Святошинсь ий район, смт. Чабани, в л. Юності, 1, в. 107.
3. Кр Тетяна Оле сандрівна, я а проживає за адресою: 03067, м. Київ, вyл. Гарматна, 53, рт.

Солом'янсь ий районний с д м. Києва повідомляє про те, що роз ляд
цивільної справи №2-2332/12 за позовом Ор ан опі и та пі л вання в особі сл жби
справах дітей Солом'янсь ої районної в м. Києві державної адміністрації до Уж н

Світлани Володимирівни, третя особа: Льовоч ін Василь Гри орович про
позбавлення бать івсь их прав, призначено на 23 вітня 2012 ро на 09.00 в
приміщенні с д за адресою: м. Київ, в л. Ш това, 1, аб. 23, під олов ванням
с дді Козлен о Г.О.

У с дове засідання ви ли ається відповідач Уж н Світлана Володимирівна, я а
проживає за адресою: м. Київ, в л. С здальсь а, 4/6.

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про проведення
он рс № 90-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності, я і б д ть
зал чені до проведення незалежної оцін и об'є тів, що належать

територіальній ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

Термін ви онання робіт та вид вартості — з ідно з Методи ою оцін и майна, затвердженою
постановою Кабінет Міністрів У раїни від 10.12.03 №1891.

Кон рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності б де здійснюватись відповідно до Положення
про он рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності, затвірджено о на азом Фонд державно о
майна У раїни 29.08.2011 р. №1270 і зареєстровано о Міністерстві юстиції У раїни 19.09.2011р.
за №1096/19834.

Вимо ами до претендентів для часті он рсі є наявність:
- відповідної валіфі ації оцінювачів стосовно оцін и об'є та, що має підтвердж ватися чинними

валіфі аційними до ментами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державном
реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Поряд реєстрації фізичних осіб (оцінювачів)
Державном реєстрі оцінювачів; затверджено о на азом Фонд державно о майна У раїни від
19.12.01 № 2355 і зареєстровано о в Міністерстві юстиції У раїни 28.12.01 за № 1092/6283;

- досвід с б'є та оціночної діяльності проведенні оцін и майна, зо рема подібно о майна;
- перелі оцінювачів, я і б д ть зал чені до ви онання робіт з оцін и майна та підписання звітів

про оцін майна, та їх особисто о досвід проведенні оцін и подібно о майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення робіт з

оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їхніми особистими підписами, а
та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів.

До часті в он рсі мож ть б ти доп щені с б'є ти оціночної діяльності, я і діють на підставі
сертифі атів с б'є тів оціночної діяльності, виданих відповідно до За он У раїни "Про оцін
майна, майнових прав та професійн оціночн діяльність в У раїні", я ими передбачено здійснення
пра тичної діяльності з оцін и майна за напрямами оцін и майна та спеціалізаціями межах цих
напрямів, що відповідають об'є т оцін и.

Учасни ам он рс необхідно подати до Головно о правління ом нальної власності
м. Києва он рсн до ментацію в одном запечатаном онверті, до я о о додається
лист з описом наданих до ментів. Кон рсна до ментація с ладається з:

1. Підтвердні до менти (в 1 -м е земплярі):
- заява на часть в он рсі (за встановленою формою) — на ожний об'є т о ремо.
- опія становчо о до мента претендента;
- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі та я их б де

зал чено до проведення оцін и та підписання звіт про оцін майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення робіт з

оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їх особистими підписами, а та ож
опії валіфі аційних до ментів оцінювачів;

- опія сертифі ата с б'є та оціночної діяльності, видано о претендент Фондом державно о
майна У раїни; — інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про
претендента щодо йо о досвід роботи, валіфі ації та особисто о досвід роботи оцінювачів,
я і працюють йо о штатном роз ладі та додат ово зал чаються ним, з незалежної оцін и
майна, том числі подібно о майна тощо).

2. Кон рсна пропозиція претендента подається запечатаном онверті і містить
пропозицію щодо вартості ви онання робіт, аль ляції витрат, пов'язаних з ви онанням робіт, а
та ож термін ви онання робіт.

Кон рс відб деться о 14.30 03.05.2012 ро в Головном правлінні ом нальної
власності м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10. Телефони для довідо :
279-56-59, 279-54-73. До менти приймаються до 13.00 25.04.2012 ро за адресою:
м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 510. Телефон за ально о відділ : 279-27-19.

№ п/п Адреса об'є та

1. Нежилий б дино площею 19,60 в.м — м.Київ, в л. Північна, 2Е, літ."А"

2. Нежиле приміщення площею 20,00 в.м — м.Київ, в л. Золото стівсь а, 24, літ."А"

3. Нежилий б дино площею 78,40 в.м — м.Київ, в л. Виш ородсь а, 69, літ."3"

4- Нежилі приміщення площею 117,50 в.м — м.Київ, в л. Райд жна, 6, літ."А"

5. Нежилі приміщення площею 173,90 в.м — м.Київ, в л. А адемі а Т полєва, 16, літ."А"

6. Нежиле приміщення площею 8,80 в.м — м.Київ, просп. Оболонсь ий, 28в, літ."А"

7. Нежилий б дино площею 29,50 в.м — м.Київ, в л. Кибальчича, 19

8.

Па ет а цій іль ості 3 100 шт., що належить територіальній ромаді м.Києва,
розмірі 29,99% стат тно о апітал ПАТ На ово-виробничий центр "Борща івсь ий
хімі о-фармацевтичний завод"
Місцезнаходження: 03134, м.Київ, в л. Мир , 17
Основні види прод ції (посл ), що виробляються: виробництво фармацевтичних
препаратів і матеріалів
Кіль ість об'є тів необоротних а тивів з ідно з аналітичним облі ом: –
Розмір стат тно о фонд (власно о апітал ) осподарсь о о товариства:
19 035 489 рн.
Балансова залиш ова вартість основних засобів, незавершено о б дівництва,
дов остро ових фінансових інвестицій, нематеріальних а тивів: 549 719 тис. рн.
Розмір земельної ділян и (діляно ): –
Місце розташ вання земельної ділян и (діляно ): –
Цільове призначення земельної ділян и (діляно ): –
Правовий режим земельної ділян и (діляно ): –
Нормативна рошова оцін а земельної ділян и (діляно ): –
Наявність об'є тів, що містять державн таємницю: –

9.

Част а розмірі 31,0% стат тно о апітал ТОВ "Інтрем"
Місцезнаходження: 04060, м.Київ, в л. А адемі а Щ сєва, 10
Основні види прод ції (посл ), що виробляються: виробництво три отажних
п ловерів, арди анів та анало ічних виробів
Кіль ість об'є тів необоротних а тивів з ідно з аналітичним облі ом: –
Розмір стат тно о фонд (власно о апітал ) осподарсь о о товариства: 130 рн.
Балансова залиш ова вартість основних засобів, незавершено о б дівництва,
дов остро ових фінансових інвестицій, нематеріальних а тивів: –
Розмір земельної ділян и (діляно ): –
Місце розташ вання земельної ділян и (діляно ): –
Цільове призначення земельної ділян и (діляно ): –
Правовий режим земельної ділян и (діляно ): –
Нормативна рошова оцін а земельної ділян и (діляно ): –
Наявність об'є тів, що містять державн таємницю: –

ЗАЯВА про е оло ічні наслід и діяльності
під час е спл атації прое товано о об'є та

Об'є т — прое т "Ре онстр ція резерв ар чистої води на НС "Кр то ірна" по в л.
Кр то ірна, 12".Мета прое тованої діяльності — підвищення надійності роботи насосної
станції "Кр то ірна" (IV підйом) по в л. Кр то ірна, 12 в Солом'янсь ом районі м. Києва та
системи водопостачання в зоні її вплив в цілом . Та ож ви онання вн трішньої поверхні
резерв ар із поліетилен , що має на меті по ращення я ості питної води, я а збері ається
в резерв арі. В зв'яз із значним пош одженням техноло ічних тр бопроводів орозією
прое том ре онстр ції передбачено замін подаючо о, відвідно о, переливно о,
промивно о тр бопровод та тр би спорожнення. Та ож передбачено пере лад
існ ючо о підвідно о тр бопровод з влашт ванням др о о ввод . Для проведення
дезінфе ції резерв ар прое том передбачено про ладання двох тр бопроводів подачі
іпохлорит від єм остей збері ання іпохлорит до резерв ар чистої води.

Підс м и іль існої та я існої оцін и впливів
Маса ви идів ш ідливих речовин об'є том — в процесі проведення б дівельних

робіт про ноз ються тимчасові ма симальні разові ви иди забр днюючих речовин: азот
діо сид , в лецю о сид , раничних в леводнів та ви иди від проведення земляних та
зварювальних робіт.

Вплив під час проведення б дівництва на атмосферне повітря не перевищ є санітарних
норм приземном шарі.

Концентрація забр днюючих речовин водах, що с идаються в дощов аналізацію
майданчи а з осів обвал вання РЧВ та з РЧВ не перевищ є нормативів с ид в дощов
аналізацію.
Прое том передбачено бла о стрій та озеленення території тимчасових б д-

майданчи ів з омпенсаційним відновленням азон .
При ви онанні природоохоронних заходів та санітарних норм ш ідливий вплив на

нав олишнє середовище під час б дівництва повністю омпенс ється по йо о завершенні
і пра тично відс тній при е спл атації об'є та.

Оцін а е оло ічно о ризи прое тованої діяльності:
- Об'є т не відноситься до перелі е оло ічно небезпечних.
- Об'є т при ви онанні природоохоронних заходів та санітарних норм пра тично не б де

здійснювати ш ідливо о вплив на середовище під час б дівництва.
- Прое тована діяльність об мовлює зниження е оло ічно о ризи .

Ви оди ромадсь ості від реалізації планованої діяльності:
- забезпечення питною водою житлових масивів міста;
- підвищення я ості роботи насосної станції "Кр то ірна" (IV підйом);
- створення додат ових робочих місць;
- сприяння реалізації Розпорядження КМДА від 20.07.2011р. №1263.

Зобов'язання Замовни а:
- б дівництво та е спл атація об'є тів прое тованої діяльності відповідності з нормами

і правилами охорони НС і вимо е обезпе и;
- дотримання е оло ічних обмежень з ідно ОВНС;
- впровадження захисних заходів з ідно вищеподаном перелі ;
- вивіз б дівельно о сміття;
- бла о стрій території.

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 об'є тів права
ом нальної власності територіальної ромади м. Києва:

шляхом продаж на а ціоні:

Нежилий б дино площею 4024,10 в.м по в л. Коцюбинсь о о, 12, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за 32 285 600 (тридцять два мільйони
двісті вісімдесят п'ять тисяч шістсот) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ —
5 380 933 (п'ять мільйонів триста вісімдесят тисяч дев'ятсот тридцять три)
ривні 33 опій и;

Нежилий б дино площею 163,90 в.м по в л. Т р енєвсь а, 32, літ. "Б"
приватизовано юридичною особою за 1 404 000 (один мільйон чотириста
чотири тисячі) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 234 000 (двісті
тридцять чотири тисячі) ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення площею 61,80 в.м по в л. Уриць о о, 40, літ. "А"
приватизовано фізичною особою за 620 000 (шістсот двадцять тисяч) ривень
00 опійо , в том числі, ПДВ — 103 333 (сто три тисячі, триста тридцять три)
ривні 34 опій и;

шляхом ви п :

Нежилі приміщення (підвал) площею 169,20 в.м по в л. П ш інсь ій, 32, літ.
"А, А'" приватизовано юридичною особою за 1 784 160 (один мільйон сімсот
вісімдесят чотири тисячі сто шістдесят) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ
— 297 360 (двісті дев'яносто сім тисяч триста шістдесят) ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення площею 97,20 в.м но в л. Гон адзе, 5, літ. "А"
приватизовано фізичною особою за 418 525 (чотириста вісімнадцять тисяч
п'ятсот двадцять п'ять) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 69 754
(шістдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят чотири) ривні 00 опійо ;

Нежилі приміщення (підвал) площею 29,70 в.м по в л. Телі и, 29А, літ. "А"
приватизовано фізичною особою за 159 952 (сто п'ятдесят дев'ять тисяч
дев'ятсот п'ятдесят дві) ривні 80 опійо , в том числі, ПДВ — 26 658
(двадцять шість тисяч шістсот п'ятдесят вісім) ривень 80 опійо ;

Нежилі приміщення (підвал) площею 82,20 в.м по в л. Мазепи, 3, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за 466 440 (чотириста шістдесят шість
тисяч чотириста соро ) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 77 740
(сімдесят сім тисяч сімсот соро ) ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення (цо оль) площею 51,20 в.м по в л. К рсь ій, 10, літ. "А"
приватизовано фізичною особою за 377 640 (триста сімдесят сім тисяч
шістсот соро ) ривень 00 опійо , в том числі ПДВ — 62 940 (шістдесят дві
тисячі дев'ятсот соро ) ривень 99 опійо ;

Нежилі б дівлі площею 1532,60 в.м по в л. Перспе тивній, 7а, літ. "Б", "Б1",
"Б2", "В", "в", "В2", "ВЗ", "Ж", "Ж1", "Ж2", "Д", приватизовано юридичною
особою за 5 204 040 (п'ять мільйонів двісті чотири тисячі соро ) ривень 00
опійо , в том числі, ПДВ — 867 340 (вісімсот шістдесят сім тисяч триста
соро ) ривень 00 опійо ;

Машиномісце №42 площею 16,40 в.м по в л. Мос овсь ій, 46/2, літ. "А",
приватизовано фізичною особою за 255 600 (двісті п'ятдесят п'ять тисяч
шістсот) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 42 600 (соро дві тисячі
шістсот) ривень 00 опійо ;

Машиномісце №37 площею 16,00 в.м по в л. Мос овсь ій, 46/2, літ. "А",
приватизовано фізичною особою за 248 400 (двісті соро вісім тисяч
чотириста) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 41 400 (соро одна тисяча
чотириста) ривень 00 опійо .

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

№
п/п

Адреса об'є та
С б'є т оціночної діяльності —

переможець он рс

1.
Нежилі приміщення площею 55,10 в.м —
м.Київ, в л. Мартиросяна, 17, літ."А"

ТОВ "Консалтин овий центр
"МАРКОН"

2.
Нежилі приміщення площею 6,00 в.м —
м.Київ, в л. Стрілець а, 4, літ."А"

ТОВ "Міжнародна юридична
омпанія "Бізнес р пп Консалтін "

3.
Нежилі приміщення площею 23,40 в.м —
м.Київ, в л. Кропивниць о о, 18, літ."А"

ТОВ "ОЦІНКА-КОНСАЛТ"

4.
Нежилі приміщення площею 706,1 в.м —
м.Київ, в л. Межи ірсь а, 2, літ."А"

ФОП Ч бен о Д.В.

5.
Нежилі приміщення площею 829,5 в.м —
м.Київ, в л. К рчатова, 23, літ."А"

ТОВ "Софт Е сперт"

6.
Нежилі приміщення площею 40,50 в.м —
м.Київ, в л. Ю.Коцюбинсь о о, 16, літ."В"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ОЦІНКА"

7.
Нежилі приміщення площею 39,70 в.м —
м.Київ, в л. Лютерансь а, 16

Знято з он рс

8.
Нежилий б дино площею 239,75 в.м —
м.Київ, в л. Гр шевсь о о, 3, літ."Ф"

ТОВ "Консалтин ове підприємство
"Оріяна"

9.
Нежилі приміщення (павільйон №3) площею
108,90 в.м — м.Київ, пл. Льва Толсто о
(підземний перехід) літ. "Б"

ТОВ "Аналітично- онсалтин овий
центр "Епрайзер"

10.
Нежилі приміщення площею 48,3 в.м —
м.Київ, в л. Прорізна, 10, літ."А"

ТОВ "EC енд ТІ Глобал Сервіс"

11.
Автотранспортна стоян а — м.Київ, просп.
Мінсь ий, 2, 2а

ТОВ "У раїнсь ий фінансово-
інвестиційний союз"

№
п/п

Адреса об'є та
С б'є т оціночної діяльності —

переможець он рс

1
Нежилі приміщення площею 92,50 в.м —
м.Київ, в л. Борисо лібсь а, 5, літ."В"

ФОП Льодін Ю.П.

2
Нежилий б дино площею 1300,00 в.м —
м.Київ, в л. Патріса Л м мби, 9

Знято з он рс

3
Нежилий б дино площею 588,20 в.м —
м.Київ, в л. П.Майбороди, 25, літ."Б"

ТОВ "Джі-Бі-Ем-Фінанс"

4
Нежилий б дино площею 3247,00 в.м —
м.Київ, Набережне шосе, 2

ТОВ "Консалтин ова фірма
"Острів"

5
Нежилий б дино площею 759,00 в.м —
м.Київ, в л. Юн ерова, 71

ТОВ "Аналітично- онсалтин овий
центр "Епрайзер"

6
Нежилі приміщення площею 304,00 в.м —
м.Київ, просп. Червонозоряний, 4-А

ТОВ "Росава-Сервіс"

7
Гаражі-спор ди площею 314,40 в.м та
приб дова площею 85,3 в.м — м.Київ,
в л. Братсь а, 1/9, літ. "А"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ОЦІНКА"

8
Об'є т незавершено о б дівництва — м.Київ,
в л. Ярославів Вал, 3, літ."Б"

Спільне раїнсь о- орсь е
підприємство "Уве он"

9
Нежиле приміщення площею 13,00 в.м —
м.Київ, пров л. Михайлівсь ий, 3/16, літ."В"

ТОВ "EC енд ТІ Глобал Сервіс"

10
Нежилі приміщення площею 30,80 в.м —
м.Київ, просп. Перемо и, 104, літ."А"

ТОВ "М КОНСАЛТИНГ"

11
Нежилий б дино площею 1434,10 в.м —
м.Київ, б льв. Шевчен а, 23, літ."А"

ТОВ "Е спертно- онсалтин овий
союз"

12
Нежилі приміщення площею 71,40 в.м —
м.Київ, в л. Щерба ова, 54, літ."А"

ФОП Ч бен о Д.В.

13
Нежилі приміщення площею 276,5 в.м —
м.Київ, б льв. Р санівсь ий, 4, літ."А"

У раїнсь а ніверсальна біржа

14
Нежилі приміщення площею 81,70 в.м —
м.Київ, в л. Червонот аць а, 27/2, літ."А"

ТОВ "Софт Е сперт"

15
Нежиле приміщення площею 18,20 в.м —
м.Київ, в л. Льва Толсто о, 5, літ."Б"

ТОВ "Роял Бізнес Сістем-ЛТД"

16
Нежилі приміщення площею 100,70 в.м —
м.Київ, в л. Оболонсь а, 39, літ."А"

ТОВ "Консалтин овий центр
"МАРКОН"

17
Нежилі приміщення площею 100,00 в.м —
м.Київ, в л. Хрещати , 44, літ."А"

Знято з он рс

№
п/п

Балансо трим вач (юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а Місцезнаходження За альна

площа, в.м Цільове ви ористання приміщення
Ма симально

можливий стро
оренди

Орендна плата
за 1 в.м, рн

Розмір
місячної
орендної
плати, рн

Приміт а

1.

КП по переробці
нер дних б дівельних матеріалів

в л. Стецен а, 20 м. Київ,
тел. 400-51-11, 400-52-26

1, 2 поверх в л. Стецен а, 20, орп. 13 16,00 С лад 2 ро и 364 дні
Станом на 31.12.2011

48,19 771,10

2. 1 поверх в л. Стецен а. 20, орп. 1 51,90 С лад 2 ро и 364 дні 36,51 1894,80

3. в л. Стецен а, 20, орп. 6 174,00 С лад 2 ро и 364 дні 23,91 4160,10

4. 1 поверх в л. Стецен а, 20, орп. 1 78,52 С лад 2 ро и 364 дні 36,51 2866,70

5. 2 поверх в л. Стецен а, 20, орп. 1 8,00
Офіс с б'є та осподарювання, що проводить
діяльність з ремонт та б дівництва об'є тів

нер хомості
2 ро и 364 дні 106,97 855,75

6. 2 поверх в л. Стецен а, 20, орп. 1 21,09
Офіс с б'є та осподарювання, що проводить
діяльність з ремонт та б дівництва об'є тів

нер хомості
2 ро и 364 дні 108,96 2297,93

7.
Київсь ий місь ий лінічний он оло ічний

центр в л. Верховинна, 69, м. Київ,
тел. 450-75-59, 450-34-76

1 поверх в л. Верховинна, 69, орп.1 18,00 Апте а, що реаліз є отові лі и 2 ро и 364 дні
Станом на 31.01.2012

116,88 2104,00

8.

Місь е меди о-виробниче підприємство
"Профіла тична дезінфе ція"

в л. Де тярівсь а, 25/1, м. Київ,
тел. 483-83-27

1 поверх в л. Де тярівсь а, 25/1, орп. 1 5,60 Тор овельний об'є т з продаж непродовольчих
товарів 2 ро и 364 дні

Станом на 31.01.2012

151,61 849,00

9.

Дитяча лінічна лі арня № 9 Подільсь о о
район м. Києва в л. Копилівсь а, 1/7,

м. Київ, тел. 468-50-70

1 поверх
(вестибюль) в л. Копилівсь а, 1/7, орп. 1 9,00 Тор овельний об'є т з продаж товарів дитячо о

асортимент 2 ро и 364 дні
Станом на 29.02.2012

46,60 419,42 Влашт вання
іос

10. 1 поверх
(вестибюль) в л. Копилівсь а, 1/7, орп. 2 12,00 Тор овельний об'є т з продаж продовольчих товарів,

рім товарів піда цизної р пи 2 ро и 364 дні
Станом на 31.10.2011

49,11 589,33 Влашт вання
іос

11. 1 поверх просп. Правди, 64-а 30,30 Приватний за лад охорони здоров'я (спеліо амера) 2 ро и 364 дні
Станом на 31.01.2012

50,93 1543,33

12. Київсь а місь а лінічна лі арня № 18,
б л. Шевчен а, 17, м. Київ, тел. 235-40-56 1 поверх б л. Тараса Шевчен а, 17 орп. 1 41,90 Приватний за лад охорони здоров'я (стоматоло ія) 2 ро и 364 дні

Станом на 31.12.2011

94,30 3951,33

У ладання охо-
ронно о до ово-
р на об'є т
льт рної спад-

щини

13.

Головне правління льт ри
б л. Шевчен а, 3, м. Київ,

тел: 279-61-09

1 поверх б л. Т.Шевчен а, 3, літер. А 150,1 Бан івсь а станова 2 ро и 364 дні Станом на 01.03.2012

455,50 113401,35

У ладання охо-
ронно о до ово-
р на об'є т
льт рної спад-

щини

14.
КП "Київсь ий метрополітен"
просп. Перемо и, 35, м. Київ,

тел: 238-44-21

частина пере-
ход вестибю-

лю
станція метро "Осо ор и" 15,00 Тор овельний об'є т з продаж непродовольчих

товарів 2 ро и 364 дні

Станом на січень 2012

259,71 3895,63

Наявність
прое тної

до ментації на
розміщення
тимчасових

о ородж ючих
онстр цій

15.

Ком нальне підприємство по триманню
зелених насаджень Шевчен івсь о о район

м. Києва, просп. Перемо и,
82-а, м. Київ, тел: 455-64-55

1 поверх в л. звіз Герцена, 6,
орп. 1 21,79 Офісне приміщення ор анізації інших видів діяльності 2 ро и 364 дні

Станом на 31.12.2011

69,45 1513,38

16.

Ком нальне підприємство по триманню
зелених насаджень Шевчен івсь о о район

м. Києва просп. Перемо и, 82а,
м. Київ, тел: 455-64-55

2 поверх просп. Перемо и, 82-А, орп. 2 36,50 Офісне приміщення ор анізації інших видів діяльності 2 ро и 364 дні 71,49 2609,38

17. 2 поверх просп. Перемо и, 82-А, орп. 2 17,80 Офісне приміщення ор анізації інших видів діяльності 2 ро и 364 дні 71,49 1272,50

18. 2 поверх просп. Перемо и, 82-А, орп. 1 12,50 Офісне приміщення ор анізації інших видів діяльності 2 ро и 364 дні 71,49 893,63

19. 2 поверх просп. Перемо и, 82-А, орп. 1 28,30 Офісне приміщення ор анізації інших видів діяльності 2 ро и 364 дні 71,49 2023,25

20. 1 поверх просп. Перемо и, 82-А, орп. 2 29,00 Офісне приміщення ор анізації інших видів діяльності 2 ро и 364 дні 71,49 2073,25

21.
КП "Київпастранс" (04070, м. Київ,

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

2 поверх в л. Виборзь а, 111, орп. 1 14,82 Офісне приміщення ор анізації інших видів діяльності 2 ро и 364 дні
Станом на 31.01.2012

78,51 1163,48

1 поверх в л. Виборзь а, 111, орп. 6 48,00 С лад 2 ро и 364 дні 31,43 1508,52

22. 1 поверх в л. Чорнобильсь а, 8 7,00 Тор овельний об'є т з продаж
непродовольчих товарів 2 ро и 364 дні 137,74 964,20

23.
КП "Київпастранс"

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

1 поверх в л. Щ сєва, 23/9 6,10 Змішана тор івля продовольчими
та непродовольчими товарами 2 ро и 364 дні

Станом на 29.02. 2012

100,08 610,50

24.
КП "Київжитлоспеце спл атація"

(01034, м. Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,
Тел: 234-23-24)

1,2,3 поверх,
підвал в л. Зодчих, 50, літер А 47,40 Розміщення с б'є тів осподарювання, що здійснюють

поб тове обсл ов вання населення 2 ро и 364 дні
Станом на 31.12.2011

27,50 1302,50

25. 1,2 поверхи П люя Івана, 5, літер А 32,70 Офісне приміщення ор анізації інших видів діяльності 2 ро и 364 дні
Станом на 30.11.2011

129,00 4128,76

26.
Спеціалізована ш ола № 207 м. Києва
просп. Лісовий. 33-а, м. Київ, 02166,

тел. 518-91-56

Нежилий
б дино просп. Лісовий, 33-А 18,0 здійснення діяльності ал зі освіти 12 місяців

Станом на 29.02.2012

31,02 558,33
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Спортивні новини

Формула1. Ніко Росберг переміг 
на Гран�прі Китаю
В Шанхаї на третьом етапі чемпіонат Форм ли-1, Гран-прі Китаю,

відб лася он а.
ЇЇ переможцем став пілот оманди Mercedes Ні о Росбер , здоб в-

ши дов оочі ване лідерство Форм лі-1. Др е і третє місця зайня-
ли британці з оманди McLaren Дженсон Баттон і Льюїс Хемілтон. На-
адаємо, що Хемілтон, валіфі вавшись др им, втратив п'ять місць
за замін ороб и передач. Партнер Росбер а по оманді Міхаель Ш -
махер, я ий старт вав з третьої позиції, зійшов з дистанції. Четверте і
п'яте місця зайняли пілоти Red Bull Мар Уеббер і Себастьян Феттель.
В особистом залі в лідери вийшов Льюїс Хемілтон (McLaren), в а -
тиві я о о 45 очо . На два оч и від ньо о відстає йо о напарни Джен-
сон Баттон. Третю позицію займає Фернандо Алонсо з Ferrari (37
очо ). Переможець Гран-прі Китаю Росбер став шостим (25 очо ). У
К б Констр торів лідир є McLaren — 88 очо , випереджаючи най-
ближчих переслід вачів з Red Bull на 24 оч а. На третьом місці роз-
таш вався Ferrari (37)

Теніс. Олександр Долгополов вийшов до другого
кола змагань на турнірі в Монте�Карло
В Монте-Карло (Мона о) на т рнірі АТР Monte-Carlo Rolex Masters

на від ритих ортах ( р нт), з призовим фондом 2,4 мільйони євро,
відб лися матчі першо о ола.
21-а ра ет а світ — 23-річний раїнець Оле сандр Дол ополов,

посіяний 16-м, вийшов до др о о ола після перемо и в двох сетах
над 33-м номером рейтин АТР 32-річним ар ентинцем Х аном-І на-
сіо Челою з рах н ом 6:2, 6:2. Матч тривав сьо о 57 хвилин. Оле -
сандр зробив чотири брей а і не дав шанс с перни ові заробити хо-
ча б один брей -пойнт. На рах н раїнця 4 ейси, йо о с перни на-
виліт не подавав і двічі помилився на подачі. Це б ла перша з стріч те-
нісистів. У др ом олі с перни ом Оле сандра Дол ополова б де
36-й номер світово о рейтин — 19-річний австралієць Бернард То-
мич, я ий б в сильнішим за представни а Узбе истан Дениса Істомі-
на

Біатлон. Вікторія Семеренко стала другою 
на меморіалі Віталія Фатьянова
В російсь ом місті Петропавловсь е-Камчатсь ом відб лися зма-
ання на "Призи пам'яті Віталія Фатьянова", інформ є офіційний сайт
Федерації біатлон У раїни. Переможцями стали Кайса Ма аряйнен
(Фінляндія) та Л ас Хофер (Італія), що стали першими в он ах пере-
слід вання. Жіночий персьют став д елью раїн и Ві торії Семерен о
та фінсь ої біатлоніст и. Після третьо о р беж наша спортсмен а лі-
дир вала в онці з незначною перева ою, але на четвертом во нево-
м р бежі Семерен о доп стила два промахи проти одно о Ма а-
ряйнен, що в рез льтаті і вирішило долю оловно о приз зма ань. Фі-
ніш чолові ів вийшов ще більш острим: переможця Л аса Хофера
і Бьорна Феррі, я ий зайняв др сходин , розділили всьо о 0,2 се-
нди!

"Динамо" впевнено перемогло 
полтавську "Ворсклу"
В українській Прем'єр�лізі продовжує утримуватися двовладдя

Матч першого кола у Полтаві

між "Ворсклою" та "Динамо" за�

вершився вольовою перемогою

киян з рахунком 2:1. Тоді на гол

Олега Краснопьорова в першому

таймі динамівці відповіли точни�

ми ударами Брауна Ідейє та Ан�

дрія Ярмоленка, які відзначилися

протягом чотирьох хвилин в сере�

дині другого тайму. Тому матч на

НСК "Олімпійський" обіцяв бути

дуже цікавим, адже полтавці зав�

жди вирізнялися своєю непоступ�

ливістю у матчах проти лідерів

чемпіонату.

На правах господарів поля "Дина�

мо" одразу ж взяло м'яч під контроль

і почало атакувати. На перших хви�

линах запам'ятався удар Олександра

Алієва, але м'яч прийшовся прямо в

руки Сергія Долганського. "Ворскла"

ж, у свою чергу, намагалася грати до�

сить спокійно. Команда з Полтави

швидко адаптувалася і навіть нама�

галася створити момент біля воріт

суперника, проте в неї мало що ви�

ходило — оборона "Динамо", яка є

кращою в Прем'єр�лізі в цьому сезо�

ні, діяла безпомилково. На 15�й хви�

лині гри Мілош Нінкович увірвався

в штрафний майданчик, пройшов

захисника гостей і пробивав, але гол�

кіпер "Ворскли" зумів ліквідувати за�

грозу. Минуло лише кілька хвилин, і

вже Артем Мілевський змарнував

чудову нагоду відкрити рахунок у

матчі. Киянин отримав передачу

верхом метрах в шести від воріт, але

пробив точнісінько у голкіпера.

Ближче до середини тайму вже "Вор�

скла" мала момент, але Олексій Ку�

рилов не зміг пробити з лінії воро�

тарського майданчика: не дозволили

захисники. Ближче до кінця першої

половини темп гри дещо впав. На

полі було багато силової боротьби.

Проте, коли команди готувалися йти

на перерву, Артем Мілевський отри�

мав м'яч у штрафному майданчику

суперника і зумів точно пробити в

дальній кут воріт.

На другий тайм "Динамо" ви�

йшло відразу з двома змінами в

складі. Дениса Гармаша змінив

Карлос Корреа, а Олександра Алі�

єва — Андрій Шевченко. Саме ці

футболісти і організували другий

гол у ворота полтавців. Андрій

Шевченко від лицьової лінії виклав

передачу на Карлоса Корреа, і бра�

зильцю нічого не залишалося, як

вразити порожні ворота. Після

цього "Динамо" продовжило атаку�

вати, і на 62�й хвилині киянам вда�

лося забити третій гол — відзна�

чився ветеран команди Андрій

Шевченко.

Після матчу один з тренерів "Ди�

намо" Борис Ігнатьєв прокоменту�

вав гру: "Наша команда, домігшись

перемоги, провела два несхожих

тайми. У першому відчувався

якийсь психологічний тиск. На�

певно, це залишкове явище після

минулого матчу з "Шахтарем" і

всього того, що було сказано про

нього. Після перерви, на противагу

першій половині матчу, ми зіграли

на хорошому рівні. Ми щасливі,

що забили три м'ячі, і, думаю, при�

несли задоволення своєю грою на�

шим уболівальникам"

Температура +8°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 89 %

Температура +13°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 72 %

Температура +11°С

Атм. тиск 738 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 85 %

Прогноз погоди на 18 квітня 2012 року

ОВНИ, день армічний, не форс йте події, вапитися — робити
собі ірше. Займайтеся р тинними ділами, доопрацьов йте неза-
вершені справи, надол ж ючи втрачений час та можливості. Стан
д ші нині має першочер ове значення, том вчасно реа йте на
вн трішні "позивні": триво и, образи. М и совісті — то по аний
симптом, постарайтеся всіх простити та вимести весь непотріб з
д шевно о храм .
ТЕЛЬЦІ, спо ійно займайтеся наміченими планами, нічо о но-

во о не розпочинайте. Доцільно поспіл ватися з др зями, одно-
д мцями. Вияснити всі непороз міння, що вини ли між вами, по-
сприяє д шевна щирість, відвертість, висловіть все, що на ипіло
всередині, нічо о не втаюйте, тоді мир та зла ода стан ть спіш-
ною переп ст ою в щасливе майб тнє.
БЛИЗНЯТА, через лінощі вам б де важ о з онцентр ватися на

одній меті, тримайтеся від нових ар'єрних починів, планів на
майб тнє. Завершення вже початих прое тів виявиться наба ато
прод тивнішим.
РАКИ, день промайне на романтичній хвилі, ви б дете в підне-

сеном настрої, впевненість в собі зросте. Байди йте, витайте на
рилах насолод, заряджайтеся позитивом, ос іль и ввечері пові-
ють штормові вітри, і на опичені протя ом дня сили вам б д ть
в рай потрібні, аби подолати стресові перепони на лобальних
страте ічних ма істралях б ття та в ар'єрі.
ЛЕВИ, переб ваючи під "нар озом" таємних триво , потрапив-

ши в полон залежності від інших людей, несприятливих обставин
або своїх же по аних звичо , не б нт йте, терпіть та моліться, вми-
вайтеся сльозами по аяння, і тоді тя ар зни не.
ДІВИ, вас день підвищено о емоційно о напр ження, поводь-

теся делі атно з оточенням, робіть вправи для рела сації переван-
таженої враженнями психі и, доцільне просл хов вання приємних
мелодій, переб вання на природі для спішно о "переварювання"
на опиченої за місяць різнобарвної палітри поч ттів.
ТЕРЕЗИ, протя ом дня с млінно ви он йте все, що від вас ви-

ма атим ть обставини, але не б дьте біороботом, в ладайте д ш
в робот , тр діться не механічно, а з емоційним та творчим підне-
сенням.
СКОРПІОНИ, по можливості, я що немає термінових справ,

влашт йте собі "вихідний" і займіться тим, що до д ші, дайте волю
вир ючим творчим фантазіям. Події вечора внес ть оре тиви в
робот , професійні обов'яз и, порад вавши новими ці авими зав-
даннями, сл жбовими повноваженнями. При от йтеся терміново
навчатися, я що дорожите своїм майб тнім і насамперед ар'-
єрою.
СТРІЛЬЦІ, дбаючи про родинне бла опол ччя, дотрим ючись

сімейних традицій, ви продемонстр єте еталон сім'янина, створи-
те дов ола армонійн атмосфер , що позитивно віддзер алиться
на психоло ічній а рі сім'ї, я а є для вас надійним тилом. В інці
дня при от йтеся до позитивних змін на творчих, любовних тере-
нах, вихованні дітей. Можна влашт вати розважальні заходи та ве-
село по ляти разом з др зями, де вам відведена роль д ші ом-
панії.
КОЗОРОГИ, розслабтеся і проведіть день в спо ійній затишній

обстановці, ледарюйте в насолод . Вечір обіцяє б ти "землетр с-
ним", і насамперед під рідним дахом, де стос н и з домочадцями
наб д ть р то о поворот , при от йтеся до серйозної розмови з
имось із них, що різ о змінить давні плани. Утримайтеся від істе-
ри , не б нт йте, бо це на бла о, що свідомите наба ато пізніше.
Головне — не виносити сміття з хати, менше хвалитися. Щастя ви-
зріє під по ровом таємничості.
ВОДОЛІЇ, знайдіть джерело ч ттєво о підживлення і наповнюй-

те протя ом дня д шевне депо витонченими емоціями. Розпочина-
ти нічо о не слід. Ввечері доля внесе свої е страва антні "прав и"
в ваше б ття, т рб ючись саме за майб тнє, том при от йтеся до
несподіваних з стрічей, ори інальних знайомств. Саме людям,
я им притаманні сміливість і нестандартність, визначено стати с -
п тни ом на вашій життєвій орбіті в майб тньом . Тримайтеся др -
зів, і нія е зло вас не зр йн є!
РИБИ, бажання начхати на тяж робот є нормальним, відпо-

чиньте — збережете добрий настрій та зе ономите доро іцінні
енер орес рси, що в рай знадобляться ввечері та протя ом на-
ст пних двох днів, що промайн ть в сейсмічній атмосфері, оли
плани летітим ть ш ереберть, а сил для мобільної реор анізації
б де замало. Не пані йте, все йде за осмічним рафі ом, олов-
не — не зрадити ар'єрних стремлінь, вас щасливі шанси!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Українські шаблісти 
здобули срібні нагороди 
на Чемпіонаті світу
В Києві пройшов міжнародний турнір з фехтування
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У п'ятницю та с бот в
столичном Палаці спорт
відб вся омандний Чем-
піонат світ з фехт вання-
2012. Ор анізаторами зма-
ань стали: Міжнародна
федерація фехт вання,
Федерація фехт вання
У раїни, Державна сл жба
молоді та спорт , Націо-
нальний олімпійсь ий омі-
тет У раїни, а та ож
Київсь а місь а державна
адміністрація. Протя ом
двох днів 23 національні
чоловічі та 14 жіночих о-
манд з різних раїн боро-
лися за звання найсильні-
шої світі. Серед жіно
сильнішими виявилися ро-
сіян и, а серед чолові ів —
збірна США.

Змагальній частині Чемпіонату сві�

ту з фехтування передувала урочиста

церемонія відкриття змагань. Від�

криття почалося з виступу народного

танцювального колективу та пара�

ду — представлення країн�учасниць.

Спортсменів привітали керівники

держави та столиці. Зокрема, приві�

тання від президента України Віктора

Януковича зачитав міністр освіти і

науки, молоді та спорту України

Дмитро Табачник. Вітання голови

КМДА, Олександра Попова, зачитав

начальник Головного управління у

справах сім'ї, молоді та спорту Воло�

димир Вовк. Генеральний секретар

Міжнародної федерації фехтування,

Максим Парамонов, привітав учас�

ників і передав вітання від президен�

та FIE, Алішера Усманова. А прези�

дент Федерації фехтування України,

Сергій Міщенко, оголосив Чемпіо�

нат світу відкритим.

Самі змагання проходили у дуже

напруженій, принциповій боротьбі,

що красномовно продемонстрував

рахунок фінальних дуелей між жіно�

чими командами України та Росії —

44:45. Так, лише одного удару не ви�

стачило Ользі Харлан у дуелі з ле�

гендарною росіянкою Софією Ве�

ликою, аби здобути золоті нагороди.

Фінальний поєдинок був сповнений

драматизмом, переживаннями та

емоціями. Обидві спортсменки по�

казали фехтування найвищого рівня

і проявили свої найкращі бойові

якості. При рахунку 44:44 у вирі�

шальній фазі суддя не зарахував ні�

кому удар. У наступному епізоді ро�

сіянка зуміла завдати удар першою і

принесла перемогу своїй команді.

Таким чином збірна Росії стала Чем�

піоном світу з фехтування на шаблях

серед жінок�2012. Третіми на п'єдес�

тал пошани піднялися американські

шпажистки, які виявилися сильні�

шими за італійських спортсменок.

Після поєдинку Ольга Харлан про�

коментувала свій виступ: "Звичай�

но, дуже прикро, що не змогли у се�

бе вдома порадувати своїх вболі�

вальників і здобути "золото" чемпіо�

нату. Проте срібні медалі також не�

поганий результат. В цілому я задо�

волена виступами нашої команди".

У змаганнях чоловіків вітчизняна

команда не змогла повторити ре�

зультат своїх співвітчизниць і у під�

сумковому протоколі посіла лише 17

місце. Переможцями ж стали аме�

риканські фехтувальники, які у фі�

налі дещо несподівано перемогли

фаворита змагань збірну Франції.

Бронзові нагороди здобула команда

Угорщини, яка виявилася сильні�

шою за італійців
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Цей день в історії 18 квітня

1654 — Переяславсь а Рада
хвалила рішення щодо приєд-
нання У раїни до Росії
1778 — Ан лійсь ий морепла-

вець Джеймс К став першим
європейцем, я ий побачив с -
часні Гавайсь і острови
1825 — У Мос ві від рито нове

приміщення Большо о театр ,
зб довано о стилі ласицизм
1926 — на Арбаті в інотеатрі

"Х дожній" пройшла прем'єра
фільм Сер ія Ейзенштейна
"Броненосець Потьом ін". Фільм
постійно в лючається іно рити-
ами в десят ращих фільмів
всіх часів і народів
1964 — амери ансь і лі арі

за ли али он рес зобов'язати
си аретні омпанії писати на пач-
ах попередження про небезпе
паління для здоров'я

Відповіді на с анворд
наст пном номері

С К А Н В О Р Д

Х давн. слов’ян
ворожбит, ма

представни
низь орослих
племен Центр.

Афри и
повчання з
зас дженням

Р
рі а в

Німеччині

залізні
ланцю и, п та

тверда основа
тіла людини

арабсь . поет
6-7 ст.

("Хамрійят")

пан (італ., лат.)

Е
рос. а триса
театр , іно

( ост.)

"я" (лат.)

рочистий вірш

земельне
володіння (Зах.
Євр., феодал.)

брат Кия Щ
дрейф юча

морсь а ри а

режим по оди

А
віслю

стар. франц.
одиниця
довжини

робоча х доба
в Індії

земний рай
(Біблія)

товар на
а ціоні

давн. інд.
філософсь а

ш ола

місто, я ом
народився Іс с

Христос Т
одновалентний
ор анічний

ради ал, С2Н5

лампа для
спалах під час
фото раф -

вання

пос дина для
плавлення
різних

матеріалів И сні овий барс

мати Епафа,
родоначальни-
а ероїв (Пер-
сей, Гера л)

р. поет,
оспів вав

походи Ковпа а

остання літера
латинсь о о
алфавіт К

найбільший
морсь ий
ссавець

житло
ц льсь их

паст хів на
полонинах

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У попередньом т рі "Динамо" в остях пост пилося
"Шахтарю" з рах н ом 0:2, що дозволило донеччанам
зрівнятися з иївсь им л бом за іль істю набраних
очо . Наразі б дь-я а помил а одно о із рандів віт-
чизняно о ф тбол може вирішити долю золотих меда-
лей чемпіонат , обом оле тивам необхідно лише пе-
рема ати і рах, що залишились. У 27-м т рі і "Ди-
намо", і "Шахтар" справилися з цим завданням. "Біло-
сині" вдома перемо ли "Ворс л " з рах н ом 3:1, а
донеччани на виїзді де лас вали "Зорю" — 5:1.

...а серед жіно російсь і фехт вальниці
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Чемпіонами світ серед чолові ів стали шаблісти США...


