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Крок у доросле життя
Вчора для майже 17 тисяч випускників столиці пролунав 
останній шкільний дзвоник

За 11 років шкільного життя кожен нинішній ви�

пускник провів 3 тисячі днів за партою та прослухав 20

тисяч дзвінків. Вчора ж для майже 17 тисяч випускни�

ків столиці пролунав останній дзвінок. В цей урочис�

тий день одне одного вітали і власне випускники, і

вчителі, і батьки. Адже для кожного з них — це свято

радості та смутку водночас. Як зазначив батько одного

з київських випускників Сергій Верламов, на своїх ді�

тей покладають великі надії. “Здається, лише вчора ми

збирали наших дітей до першого класу, а сьогодні ро�

зуміємо, що шкільні роки уже промайнули. Протягом

всього цього часу ми розділяли з ними будні та радо�

щі, виховували їх і підтримували. І сьогодні, в цей

святковий день, пишаємося їхніми успіхами та досяг�

неннями”, — розповів “Хрещатику” пан Сергій.

Урочиста лінійка, на якій лунали слова вдячності та

поваги, відбулася і у середній школі № 78 Печерсько�

го району столиці, до якої завітав голова КМДА Олек�

сандр Попов. Випускники дякували вчителям за їхнє

терпіння та неоцінений досвід, який вони передавали

своїм учнями, батькам, за їхню щохвилинну підтрим�

ку та навіть ділилися досвідом з підростаючим поко�

лінням. Так, випускники�2012 цього навчального за�

кладу вручили першокласникам закрите послання,

яке малюки зможуть прочитати лише на власному ви�

пускному аж у 2021 році.

“Я абсолютно переконаний, що сьогодні всі, хто

виходить у самостійне життя, досягнуть максималь�

ного позитивного результату у своєму житті. Адже у

вас для цього є справді реальні перспективи, тому що

наше місто сьогодні активно розвивається. Тож ско�

ристайтеся своїм шансом. Єдине, про що я хотів би

вас попросити — не забувайте своїх вчителів, адже це

люди, які віддають своє серце, свою душу тим, кого

вони навчають. Сьогодні святковий день, і я вам ба�

жаю приємного настрою. Хай у вашому житті все

складеться так, як ви про це мрієте”,— зазначив

Олександр Попов.

Своє свято останнього дзвоника Олександр Павло�

вич пам’ятає дуже добре та ділиться, що прощатися зі

школою і друзям було досить важко. Нинішнім ви�

пускникам радить цей день відсвяткувати разом, у ко�

лі шкільних друзів, адже така дружба зберігається на

все життя.

Зазначимо, що у зв’язку з проведенням футбольно�

го чемпіонату Євро�2012 останній дзвоник для сто�

личних випускників пролунав майже на місяць рані�

ше. Вже 12 травня близько 17 тисяч випускників от�

римають атестат про повну загальну середню освіту.

Іспити для випускників 11�х класів триватимуть з 4 до

11 травня. ЗНО школярі почнуть складати з 15 травня

по 7 червня. В той же час, учні 9�х класів завершать

навчання 11 травня. Документи про загальну середню

освіту їм урочисто вручатимуть 1 червня. Учні інших

класів навчатимуться до 25 травня
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Відтепер нелегальні МАФи розбира�

тимуть на частини. Матеріали з них ви�

користовуватимуть в міському госпо�

дарстві. “Олександр Попов неоднора�

зово попереджав, що ті кіоски, які

встановлюватимуть після введення мо�

раторію, — будуть демонтовані. Але

частину з них варто розібрати на буді�

вельні матеріали та використати з мак�

симальною користю для киян”,— за�

значив “Хрещатику” Олександр Ма�

зурчак.

На очах у журналістів робітники ро�

зібрали 20 кіосків, які були звезені сю�

ди з території Деснянського району. За�

уважимо, серед них є й ті, з яких здій�

снювалась торгівля алкоголем та тютю�

ном поблизу навчальних закладів. Як

розповів директор КП “Київблагоуст�

рій” В’ячеслав Солошенко, з цих спо�

руд зняли склопакети, зірвали дошки

та вирізали металоконструкції, які ко�

мунальні підприємства та навчальні за�

клади можуть згодом використовувати

у своєму господарстві.

Зокрема склопакети передадуть у

школи Деснянського району, де взимку

була занизька температура. Ті ж вікна

та металоконструкції, які не підійдуть

навчальним закладам, віддадуть КО

“Київзеленбуд” для будівництва теп�

лиць, а дерев’яні дошки — КП “Плесо”

для облаштування пляжних зон. До

слова, необхідні матеріали із розібра�

них МАФів зможе отримати будь�яке

комунальне підприємство столиці за

попередньою заявкою.

Як підкреслив Олександр Мазурчак, за�

раз у столиці активно ведуться роботи з де�

монтажу незаконних МАФів. Лише за ми�

нулий місяць працівники КП “Київблаго�

устрій” демонтували 300 штук. Зауважимо,

на черзі ще 133 кіоски, які знаходяться в

1,5�кілометровій зоні навколо НСК

“Олімпійський”, та тимчасові споруди в

переходах метро. Крім того, перший за�

ступник голови КМДА Олександр Мазур�

чак наголосив, що наразі понад 7 тис. під�

приємців вже подали заявки на отримання

договору про пайову участь, тобто легалі�

зували свою діяльність. Якщо інші цього

не зроблять, то їхні кіоски будуть демонто�

вані. Нагадаємо, перша акція з демонтажу

МАФів відбулася на початку квітня, тоді

на металобрухт перетворили 40 кіосків�не�

легалів

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

В столиці пройшла чер ова а ція з демонтаж неза онних
МАФів. Під ерівництвом першо о заст пни а олови КМДА
Оле сандра Маз рча а на території иївсь о о тролейб сно о
депо, що на в лиці Народно о ополчення, робітни и розібрали
на частини 20 іос ів-неле алів. Всьо о т т знаходиться 600
та их об’є тів, їх розбер ть з одом. На адаємо, що перш
чер демонт ють ті іос и, що знаходяться в 1,5- ілометровій
зоні нав оло НСК “Олімпійсь ий”, поблиз станцій метро та на-
вчальних за ладів.

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

У житті ожної людини б вають зна ові
події, отрі трапляються лише один
раз — це перші ро и, перші слова, пер-
ший ро ... Одна одна д же важлива
подія випадає з цьо о перелі — це
свято останньо о дзвони а, оли вчо-
рашні ш олярі роблять перші ро и до-
росле самостійне життя. Цьо оріч
зв’яз з проведенням Євро-2012 для
иївсь их вип с ни ів останній ш ільний
дзвіно прол нав майже на місяць рані-
ше від традиційно о. Привітав вип с ни-
ів однієї зі столичних ш іл і олова
КМДА Оле сандр Попов.
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Підрядника будівництва 
на вул. Гончара, 17*23 повідомлено
про кримінальну відповідальність
Представни и про рат ри м. Києва за частю

представни ів КМДА вр чили підрядни с андально-
о б дівництва на в лиці О. Гончара, 17-23 постанов
с д , я а підтвердж є заборон на б дівництво. Під-
рядни а та ож попереджено про римінальн відпові-
дальність разі неви онання рішення. Крім то о, від-
повідний па ет до ментів б ло передано до Інспе ції
державно о архіте т рно-б дівельно о онтролю м.
Києві, я а здійснює відповідний онтроль

Київ перейматиме досвід Відня
Наст пно о ро иївсь і меди и отримають можли-

вість по ращити свою валіфі ацію Відні. Про роз-
роб омпле сної про рами стаж вання раїнсь их
лі арів столиці Австрії домовилися під час офіційної
з стрічі олова КМДА Оле сандр Попов та б р омістр
Відня Міхаель Хойпль. “Австрійсь а система медично-
о обсл ов вання та охорони здоров’я, маб ть, одна
із най ращих Європі та світі. Нам дійсно є чо о по-
вчитися віденсь их оле , і нині ми маємо та мож-
ливість. Ми домовилися, що розробимо спільн про-
рам і вже найближчим часом почнемо її реалізов -
вати”,— зазначив під час з стрічі Оле сандр Попов.
О рім то о, Київ перейматиме досвід Відня ал зі
енер озбереження. Діало між Києвом та Віднем б де
продовжено під час візит австрійсь о о б р омістра
до раїнсь ої столиці дні проведення Євро-2012

Затверджено порядок здешевлення
вартості іпотечних кредитів
Уряд затвердив порядо здешевлення вартості іпо-

течних редитів для забезпечення дост пним житлом
ромадян, я і мають потреб в по ращенні житлових
мов. Про це повідомив очільни Мінре іонб д Ана-
толій Близню . З йо о слів, пріоритетом при реаліза-
ції цієї про рами б де первинний рино , зо рема дов-
об ди. Об’є ти житлово о б дівництва відбиратим ть
і онтролюватим ть місцеві ор ани влади, а в про ра-
мі б д ть задіяні бан и першої та др ої р п, відповід-
но до ритеріїв НБУ. Перший внесо позичальни а за-
тверджено на рівні не більш ніж 25 % від с ми реди-
т , ма симальна став а на момент видачі редит —
16 % річних, з я их держава омпенс ватиме 13 %.
Стро редит вання — 15 ро ів, стро част ової ом-
пенсації — 10 ро ів, нормативна вартість 1 в. м жит-
ла встановлюється для Києва 7 тис. рн, Київсь ої об-
ласті та обласних центрів — 5 тис. рн, інших населе-
них п н тів — до 4 тис. рн. Крім то о, встановлюєть-
ся верхня і нижня межа платоспроможності для час-
ни ів про рами. Зо рема верхня межа — середній
ма симальний річний дохід сім’ї із 3 осіб — 400 тис.
ривень, нижня межа — 55 тис. ривень, повідомля-
ють “У раїнсь і новини”
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Першу фазу Bionic Hill реалізують 
уже через 3 роки

На площі 147 гектарів буде зведено інноваційний комплекс для інтелек�

туальної праці і комфортного життя його мешканців. Там розмістяться біз�

нес�інкубатори, університет, готелі, спорткомплекс, торговельно�розва�

жальний центр, житлові будинки, школа і дитячі садки, приміщення для

українських та зарубіжних компаній, що працюють у сфері ІТ�технологій,

венчурні фонди і відділення банків. Про це в інтерв’ю австрійському видан�

ню “Виртшафтсблатт” розповів голова КМДА Олександр Попов. “Два тиж�

ні тому ми підписали меморандуми про співпрацю з представниками три�

надцяти венчурних фондів, які працюють у Кремнієвій долині. До речі, ін�

вестори були приємно вражені високим рівнем підготовки київських ІТ�

фахівців. Нині обіг ІТ�підприємств, які працюють у Києві, складає $1,5

мільярда, а річне зростання становить 30 %. Маємо великі перспективи”,—

сказав Олександр Попов. За словами очільника КМДА, це буде великий

проект муніципального, державного і приватного партнерства. Київ, зокре�

ма, інвестуватиме в інфраструктуру. Передусім ідеться про будівництво до�

ріг. Згідно з технічно�економічним обґрунтуванням, лише з бюджету роз�

витку столиці надійде 80 млн доларів

Парк Кіото потрапив 
до Книги рекордів України

Алея сакур у парку Кіото, довжиною 987,45 метрів, що у Деснянському

районі, потрапила до Книги рекордів України. На церемонію фіксації ре�

корду найдовшої алеї сакур завітав перший заступник голови КМДА Олек�

сандр Мазурчак. Наразі сакурова алея в парку Кіото налічує понад 360 де�

рев — це голландські саджанці, подаровані Києву японською компанією.

“У відновленому парку на знак дружби між Києвом та культурною столи�

цею Японії — Кіото — вперше розцвіли дерева сакур. За цих півроку парк

Кіото став найулюбленішим місцем відпочинку мешканців Деснянського

району, зокрема житлового масиву Лісовий. Нагадаю, Олександр Попов ви�

рішив відродити парк Кіото. У досить короткі строки, завдяки злагодженій

роботі фахівців, нам вдалося створити справжню японську оазу”,— сказав

Олександр Мазурчак

Зовнішній вигляд Гостинного двору 
залишиться без змін

Зовнішній вигляд та висотність будівлі Гостинного двору, що на Контрак�

товій площі, 4, у Подільському районі, залишиться без змін. Про це повідо�

мив заступник голови КМДА Михайло Кучук, коментуючи рішення Київ�

ради про проведення реконструкції Гостинного двору на Контрактовій пло�

щі. “Ніхто не збирається змінювати зовнішній вигляд чи висотність Гос�

тинного двору. Це зазначається в проекті реконструкції та неодноразово

озвучувалося автором проекту реконструкції, архітектором і депутатом Ки�

ївради Андрієм Миргородським. Зі свого боку міська влада уважно слідку�

ватиме за проходженням робіт, аби не допустити незаконних дій на цьому

об’єкті”,— підкреслив Михайло Кучук

Перекриття руху транспорту 
на проспекті Бажана

Тривають роботи з капітальної реконструкції проспекту Бажана. У зв’яз�

ку з цим вносяться зміни в організацію руху автотранспорту. Зокрема, 4 та 5

травня з 8.00 до 22.00 буде повністю обмежено рух автотранспорту у на�

прямку Харківської площі на ділянці від Південного мостового переходу до

Дніпровської набережної; 6 та 7 травня з 8.00 до 22.00 повністю обмежуєть�

ся рух автотранспорту у напрямку Харківської площі на ділянці від Дніп�

ровської набережної до просп. Григоренка; 8 травня з 8.00 до 22.00 планує�

ться повне обмеження руху автотранспорту у напрямку Харківської площі

на ділянці від просп. Григоренка до вул. Ревуцького. КК “Київавтодор”

звертається до водіїв з проханням враховувати цю інформацію при виборі

маршрутів руху, аби уникнути незручностей

У столиці відбудуться ярмарки
Як повідомили “Хрещатику” в Головному управлінні внутрішньої тор�

гівлі та побутового обслуговування населення КМДА, 4 і 5 травня у сто�

лиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. Зокрема, 4

травня (п’ятниця) ярмаркуватимуть в Голосіївському районі на просп.

40�річчя Жовтня, 116; в Дніпровському — на просп. Возз’єднання, 2�4; в

Подільському — на просп. Правди, 5�11; в Святошинському — на вул.

Зодчих, 62�64; в Шевченківському — на вул. Воровського, 2�4, вул.

Ризькій, 1, вул. Якіра, 19, вул. Піка, 18, розі вул. Щусєва та Тирасполь�

ської.

5 травня (субота) ярмарки відбудуться в Голосіївському районі на вул. Го�

лосіївській, 10�14; в Дарницькому — на просп. Григоренка, 32�д; в Деснян�

ському — на вул. Лисківській (в межах вул. Радунської та Милославської);

в Дніпровському — на вул. Малишка, 5�15; в Оболонському — на просп.

Оболонському, 23�43; в Печерському — на вул. Червоноармійській, 121; в

Подільському — на просп. Гонгадзе, 18�32; в Святошинському — на вул. Ту�

лузи (навпроти парку “Інтернаціональний”); в Солом’янському — на вул.

Стадіонній (в межах вул. Урицького та Богданівської), в Шевченківсько�

му — на вул.  Василевської, 1�17

Декларації про доходи голів столичних РДА
Нещодавно “Хрещатик” опублікував декларації про майно, доходи, ви�

трати і забов’язання фінансового характеру за 2011 рік голів столичних рай�

держадміністрацій. Неоприлюдненими лишились статки чотирьох голів

РДА — Дарницької, Шевченківської, Дніпровської та Деснянської. Тож го�

лова Шевченківської РДА Сергій Зімін отримав за минулий рік загальну су�

му сукупного доходу у розмірі 242 485 грн. Сергій Георгійович володіє квар�

тирою у 109 кв. м, а також автомобілями: Lexus GS�350 (2008 р.), Lexus GS�

350 (2009 р.), Mercedes ML (2008 р.), Daewoo Lanos (2007 р.), Honda Acura

MDX (2007 р.). Голова Дарницької РДА Сергій Вітковський отримав загаль�

ну суму сукупного доходу за минулий рік у розмірі 201 586 грн. У володінні

родини Сергія Івановича дві квартири – 53,43 кв. м та 53,40 кв. м, а також

авто SsangYong Rexton (2010 р.). Голова Дніпровської РДА Олександр Шев�

чук отримав минулого року загальну суму сукупного доходу у розмірі

349 459 грн. Олександр Семенович та його родина володіють будинком,

площею у 257,6 кв. м та авто Toyota Camry (2007 р.), Toyota LC�200 (2009 р.),

ВАЗ�21214 (2005 р.). У Віктора Жеребнюка, голови Деснянської РДА, за�

гальна сума сукупного доходу склала 150 819 грн. У власності сім’ї Віктора

Миколайовича авто Audi Q7 (2008 р.). У розділі про нерухоме майно він

вказав, що має “інше нерухоме майно” площею у 452,3 кв. м

Цифра дня

2 600 000 000 
гривень ПДВ надійшло до бюджету у січні � березні 2012 року

Про це повідомила голова ДПС у м. Києві Ірина Носачова
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ПЕРЕЛІК
одномандатних виборчих округів, утворених на постійній
основі згідно з постановою Центральної виборчої комісії

від 28 квітня 2012 року № 82, у межах міста Києва
Одномандатний виборчий

округ № 211
Центр � місто Київ, Голосіївський

район.

Межі: Голосіївський район міста

Києва.

Кількість виборців+172 473.

Одномандатний виборчий
округ № 212

Центр � місто Київ, Дарницький

район.

Межі: частина Дарницького райо�

ну міста Києва (виборчі дільниці №

800086�800156, 800205�800214).

Кількість виборців + 169 650.

Одномандатний виборчий
округ № 213

Центр � місто Київ, Деснянський

район.

Межі: частина Деснянського

району міста Києва (виборчі дільни�

ці № 800215�800227, 800236�800243,

800254�800270, 800273�800304).

Кількість виборців+166 148.

Одномандатний виборчий
округ № 214

Центр � місто Київ, Дніпровський

район.

Межі: частина Дніпровського

району міста Києва (виборчі дільни�

ці № 800350�800353, 800366, 800369�

800407, 800431�800434, 800438�

800470).

Кількість виборців+164 937.

Одномандатний виборчий
округ № 215

Центр � місто Київ, Деснянський

район.

Межі: частина Деснянського (ви�

борчі дільниці № 800228�800235,

800244�800253, 800271, 800272,

800305�800341), частина Дніпров�

ського (виборчі дільниці № 800342�

800349, 800354�800365, 800367,

800368) районів міста Києва.

Кількість виборців + 170 211.

Одномандатний виборчий
округ № 216

Центр � місто Київ, Дніпровський

район.

Межі: частина Дарницького (ви�

борчі дільниці № 800157�800204),

частина Дніпровського (виборчі

дільниці № 800408�800430, 800435�

800437) районів міста Києва.

Кількість виборців + 158 938.

Одномандатний виборчий
округ № 217

Центр � місто Київ, Оболонський

район.

Межі: частина Оболонського

району міста Києва (виборчі діль�

ниці №  800471�800547, 800577,

800578).

Кількість виборців + 171 683.

Одномандатний виборчий
округ № 218

Центр � місто Київ, Святошин�

ський район.

Межі: частина Оболонського (ви�

борчі дільниці № 800548�800576,

800579�800582), частина Святошин�

ського (виборчі дільниці № 800781�

800822) районів міста Києва.

Кількість виборців + 150 294.

Одномандатний виборчий
округ № 219

Центр � місто Київ, Святошин�

ський район.

Межі: частина Святошинського

району міста Києва (виборчі дільни�

ці № 800702�800780, 800823�800827).

Кількість виборців + 168 113.

Одномандатний виборчий
округ № 220

Центр � місто Київ, Подільський

район.

Межі: Подільський район міста

Києва.

Кількість виборців + 146 663.

Одномандатний виборчий
округ № 221

Центр � місто Київ, Печерський

район.

Межі: Печерський район, частина

Солом’янського (виборчі дільниці №

800828�800843, 800850, 800851, 800865,

800869�800871, 800873, 800877�800885,

800887�800891, 800950�800956, 800958,

800959), частина Шевченківського

(виборчі дільниці № 800960�800967)

районів міста Києва.

Кількість виборців + 175 381.

Одномандатний виборчий
округ № 222

Центр � місто Київ, Солом’ян�

ський район.

Межі: частина Солом’янського

району міста Києва (виборчі дільниці

№ 800844�800849, 800852�800864,

800866�800868, 800872, 800874�800876,

800886, 800892�800949, 800957).

Кількість виборців + 177 155.

Одномандатний виборчий
округ № 223

Центр � місто Київ, Шевченків�

ський район. 

Межі: частина Шевченківського

району міста Києва (виборчі дільни�

ці № 800968�801066).

Кількість виборців + 169 295.

Транспорту під час Євро(2012
вистачить на всіх

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

До Євро-2012 залишилося
35 днів (станом на п’ятни-
цю, 5 травня). Наразі міс-
то заверш є всі під отовчі
роботи, щоб на достойно-
м рівні прийняти вболі-
вальни ів. Днями КМДА
представили режим робо-
ти транспортної інфра-
стр т ри міста на період
проведення спортивно о
дійства.

Як повідомив перший заступник

начальника ГУ транспорту та зв’язку

Іван Шпильовий, на період прове�

дення чемпіонату у дні, вільні від

проведення матчів, транспортні по�

токи не зазнають суттєвих змін,

окрім вулиці Хрещатик, де від май�

дану Незалежності до бульвару

Шевченка з 28 травня до 7 липня

функціонуватиме фан�зона. У дні ж

проведення матчів, тобто 11, 15, 19,

24�го червня та 1 липня, рух авто бу�

де заборонений також в зоні тран�

спортного периметру стадіону.

Окрім того, на період матчів за учас�

тю збірної команди Швеції частково

обмежать рух на вулицях, що з’єдну�

ють площу Лесі Українки з Північ�

ними воротами НСК "Олімпій�

ський".

Мешканцям, які проживають на

вулицях, де буде обмежений рух ав�

тотранспорту, перейматися не варто,

адже дістатися власними автомобі�

лями до домівок вони зможуть, про�

демонструвавши відповідну відмітку

у паспорті щодо реєстрації місця

проживання. Якщо на цій території

людина винаймає житло, то в тако�

му випадку необхідно подати пись�

мове звернення до РДА та за наявно�

сті підтвердження звернутися до ГУ

транспорту, яке і видасть необхідну

перепустку. Такі ж дозволи видава�

тимуть і підприємцям та іншим ор�

ганізаціям, що здійснюють свою ді�

яльність на цій території. Щоб отри�

мати перепустку, потрібно звернути�

ся з відповідним зверненням до

управління. Однак киян просять

користуватися дозволом лише у ви�

няткових випадках.

Не стосуються дані обмеження

спеціальних та оперативних тран�

спортних засобів: медиків, МНС,

міліції та комунальних служб.

У зв’язку з відкриттям фан�зони,

внесуть зміни і у рух громадського

транспорту. За словами начальника

ГУ транспорту та зв’язку, такі зміни

ніяк не позначаться на комфортності

пересування містом для мешканців.

"Одна незручність, яка буде — це

фан�зона на Хрещатику, тут буде пев�

ний дискомфорт щодо проїзду. Од�

нак щорічно ми спостерігаємо знач�

не падіння пасажиропотоку до 40 %,

тож навряд чи наплив вболівальни�

ків, який очікується, компенсує цю

різницю. У нас сьогодні більш ніж

достатньо транспорту, щоб забезпе�

чити комфортне пересування містом

і киян, і вболівальників Євро�

2012",— зауважив Євгеній Водовозов.

Зазначимо, що у дні матчів гро�

мадський транспорт, в тому числі і

метрополітен, працюватиме цілодо�

бово. Перерва робитиметься лише

на три години, що передбачено тех�

нічними умовами експлуатації. На

весь час футбольного турніру закри�

та на вхід та вихід буде станція метро

"Майдан Незалежності", яка працю�

ватиме лише як пересадочний вузол.

За чотири години до проведення

матчів та годину після фінального

свистка не прийматимуть пасажирів

станції "Палац спорту" та "Олімпій�

ська". Залежно від пасажиропотоку

після закінчення роботи фан�зони

можуть обмежувати і прохід на стан�

ції "Хрещатик" та "Театральна".

В Києві очікують на вболівальни�

ків зі Швеції, Франції та Великобри�

танії, які прибуватимуть літаками.

Тож кожні дві хвилини між аеропор�

том "Бориспіль" та ст. метро "Борис�

пільська" будуть курсувати 50 авто�

бусів�шатлів, які зможуть перевози�

ти близько 5 тисяч вболівальників

на годину. До речі, проїзд для вболі�

вальників у день матчу та ще 12 го�

дин потому у всьому громадському

транспорті буде безкоштовним за

умови наявності відповідного квит�

ка на стадіон.

Для кращого орієнтування турис�

тів у Києві вже наприкінці травня

встановлять покажчики та вказівни�

ки для пішоходів і водіїв (всього 2

тис. 355 одиниць). Крім того, будуть

розміщені інформаційні щити на

в’їздах у місто, а у транспорті пра�

цюватимуть близько 2 тисяч волон�

терів, які надаватимуть фанам всю

необхідну інформацію

Номер одномандатного
виборчого округу

Номери виборчих дільниць, утворених на постійній основі, що відносяться до одномандатного виборчого округу

211 800001�800085, 801067

212 800086�800156, 800205�800214

213 800215�800227, 800236�800243, 800254�800270, 800273�800304

214 800350�800353, 800366, 800369�800407, 800431�800434, 800438�800470

215 800228�800235, 800244�800253, 800271�800272, 800305�800349, 800354�800365, 800367�800368

216 800157�800204, 800408�800430, 800435�800437

217 800471�800547, 800577�800578

218 800548�800576, 800579�800582, 800781�800822

219 800702�800780, 800823�800827

220 800633�800701

221 800583�800632, 800828�800843, 800850�800851, 800865, 800869�800871, 800873, 800877�800885, 800887�800891, 800950�
800956, 800958�800967

222 800844�800849, 800852�800864, 800866�800868, 800872, 800874�800876, 800886, 800892�800949, 800957

223 800968�801066

ПЕРЕЛІК 
виборчих дільниць, утворених на постійній основі у м. Києві

Він працюватиме цілодобово, а деякі маршрути пустять 
в обхід фан�зони

В столиці є достатня іль ість транспорт , аби забезпечити омфортне перес вання містом і иян, і вболівальни ів
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 4 травня 2012 року

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
державний вищий навчальний за лад IV рівня

а редитації о олош є он рс на заміщення посад
на ово-педа о ічних працівни ів

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра облі і а дит :

1. доцент 2 посади;
2. старший ви ладач 1 посада;

Кафедра державних та місцевих фінансів
1. доцент 3 посади;
2. ви ладач 1 посада;

Кафедра фінанси підприємств
1. старший ви ладач 1 посада;

Кафедра е ономі и підприємств
1. доцент 1 посада;

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ
Кафедра менеджмент

1. старший ви ладач 2 посади;
2. асистент 1 посада;

Кафедра правління м ніципальним розвит ом
1. доцент 1 посада;
2. старший ви ладач 1 посада;
3. ви ладач 1 посада;

Кафедра правління до ментно-інформаційними ом ні аціями
1. доцент 1 посада

Кафедра соціальних дисциплін
1. завід вач афедри 1 посада;
2. асистент 1 посада;

Кафедра державно о правління та місцево о самовряд вання
1. професор 1 посада;

Кафедра психоло ії
1. доцент 2 посади

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра адміністративних та римінально-правових дисциплін

1. старший ви ладач 1 посада;

Кафедра теорії, історії держави і права та онстит ційно о права
1. завід вач афедри 1 посада;

ФАКУЛЬТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Кафедра автоматизації та омп'ютерно-інте рованих техноло ій

1. доцент 1 посада;
2. асистент 1 посада;

Кафедра правління місь им осподарством
1. старший ви ладач 2 посади;

Основні вимо и до претендентів
на посади на ово-педа о ічних працівни ів:

Завід вач афедри, професор: повинен мати вчене звання професора
або на овий ст пінь до тора відповідної ал зі на і стаж на ово-
педа о ічної роботи за профілем афедри вищих навчальних за ладах
третьо о або четверто о рівнів а редитації не менше 5 ро ів, а та ож видані
підр чни и, навчально-методичні посібни и, інші на ові праці.
Доцент: повинен мати вчене звання доцента, старшо о на ово о

співробітни а та/або на овий ст пінь до тора, андидата на відповідній
ал зі на та стаж на ово-педа о ічної роботи не менше 3 ро ів, на ові та
навчально-методичні п блі ації, читати навчальні рси за профілем
афедри.
Старший ви ладач, ви ладач, асистент: повинен мати, я правило,

на ові ст пені андидата на , валіфі аційний рівень спеціаліста, ма істра,
досвід ви ладаць ої, на ово-дослідної роботи.

Для часті в он рсі претенденти на посад подають заяв на ім'я
ре тора А адемії, до я ої додають до менти про освіт , на овий ст пінь,
вчене звання, списо на ових праць, винаходів, п блі ацій, опію паспорта,
особовий листо облі адрів.

Заява та до менти претендентів приймаються до 6 червня 2012 ро
відділі адрової роботи А адемії м ніципально о правління за адресою:
Київ, в л. Івана К дрі, 33, телефон 529-72-14.

До ва и меш анців столиці, ерівни ів підприємств,
станов та житлово-е спл атаційних ор анізацій!

У рам ах під отов и до опалювально о сезон 2012/2013 р. 14—28 травня 2012 ро
в частині Солом'янсь о о та Шевчен івсь о о районів (житлові масиви Батиєва ора,
Першотравневий, Чо олів а, Караваєві Дачі, Л 'янів а (част ово) ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
проводитиме щорічні випроб вання теплових мереж від районної отельні "Молодь",
теплома істралей №1 районної отельні "Відрадний" (я а працює від ТЕЦ-5) та №1, 1(4),
6 СТ-1.

У зв'яз з цим з 14.00 13 травня постачання арячої води б де припинено.

Випроб вання теплових мереж здійснюватиметься межах:

- в лиць Льва Толсто о, Приво зальної площі, в лиць Во зальної, Полз нова,
Л ашевича, Повітрофлотсь о о проспе т , в лиць Стадіонної, Тополевої, Ф чи а,
Умансь ої, Ушинсь о о, Фастівсь ої, Волинсь ої, Вінниць ої, Медової, Народно о
ополчення, Ернста, Зелено ірсь ої, Червонозоряно о проспе т (част ово), в лиць
Петра Радчен а, Бориса Гаріна, Андрія Голов а, Солом'янсь ої, Амосова, Клінічної,
Петра Заломова, Городньої, До чаєвсь ої, Івана Неходи, Петра Краси ова, К дряшова
(частина Солом'янсь о о район );

- в лиць Вадима Гетьмана, Польової, Ярослава Галана, Гарматної, Борща івсь ої,
Генерала Т пи ова, Машиноб дівної, Виборзь ої, проспе т Перемо и, в лиць
А адемі а Ян еля, Дашавсь ої, Польової (частина Солом'янсь о о район );

- в лиць Жилянсь ої, Борща івсь ої, Політехнічної, проспе т Перемо и, в лиць
Зооло ічної, Де тярівсь ої, Олени Телі и, Доро ожиць ої, П ачова, Ба ов тівсь ої,
Ми оли М раш а, Ман їльсь о о, Лермонтовсь ої, Герцена, Мельни ова, Ст дентсь ої,
Ми оли Пимонен а, Бехтеревсь о о пров л , в лиць Січових Стрільців, Полтавсь ої,
Дмитрівсь ої, Павлівсь ої, Злато стівсь ої, Павла Пестеля, Комінтерн (частина
Шевчен івсь о о район ).

Випроб вання проводитим ться тепломережною водою, охолодженою до температ ри
не вище 40°С, з підвищеним на 25% тис ом, що відповідає нормативам. Це дозволить
виявити ма симально можлив іль ість пош оджень та лі від вати їх, запобі ши та им
чином появі під час опалювально о сезон . Через виявлені пош одження подавання
арячої води може затрим ватися на час, необхідний для їх с нення, про що КИЇВЕНЕРГО
додат ово повідомить ЖЕО.

Просимо власни ів підвальних та напівпідвальних приміщень, в я их або пор ч з я ими
проходять теплові мережі, вжити запобіжних заходів для збереження матеріальних
цінностей на випадо пош одження теплових мереж.

На в лицях, садибах, підвалах б дин ів, де проходять теплові мережі, може трапитися
пош одження підземних тр бопроводів з вини ненням провалин та ви идів води на
поверхню.

Б дьте важні та обережні!

У разі вини нення провалин та появи на поверхні води не наближайтеся самі та
не доп с айте до та их місць дітей! Повідомляйте про виявлені випад и фахівців
КИЇВЕНЕРГО за телефонами:
- Солом'янсь ом районі (зона РК "Відрадний") — 272-23-73, 497-60-72;
- Солом'янсь ом районі (зона СТ-1) — 249-47-29, 287-67-23;
- Шевчен івсь ом районі — 272-23-73, 287-67-23.

На ад ємо, що під час щорічних випроб вань тепломереж КИЇВЕНЕРГО не
нарахов є плат за споживання теплової енер ії житловим ор анізаціям для
отримання арячої води. Кори вання розрах н ів з меш анцями здійснюють
ЖЕО.

Про подальший рафі випроб вань тепломереж КИЇВЕНЕРГО інформ ватиме ЗМІ та
ЖЕО, я і з ідно із за онодавством зобов'язані повідомляти меш анців про тимчасов
відс тність арячої води.

Додат ов інформацію щодо проведення випроб вань тепломереж можна отримати за
телефонами інформаційно-довід ової сл жби ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" 15-88, з мобільно о
201-58-79 або на офіційном сайті Компанії www.kyivenergo.com.

Перепрош ємо за тимчасові незр чності!
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

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

о олош є он рс на заміщення ва антної посади провідно о спеціаліста
відділ приватизації та інвестицій правління приватизації та оформлення прав
власності (тимчасово на період відп ст и для до ляд за дитиною ві ом до
трьох ро ів основно о працівни а).

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів: вища освіта відповідно о професійно о
спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста, стаж роботи за
фахом на державній сл жбі на посаді спеціаліста І або ІІ ате орій не менше 1 ро або
стаж роботи за фахом в інших сферах е ономі и не менше 2 ро ів, ромадянство
У раїни, обов'яз ове дос онале знання державної мови, основні принципи роботи на
омп'ютері та відповідних про рамних засобів. Головне правління житлом не
забезпеч є.

З ідно з чинним поряд ом щодо заміщення ва антних посад державних сл жбовців
он рсанти с ладають письмовій формі іспити на знання Констит ції У раїни, за онів
У раїни "Про державн сл жб ", "Про засади запобі ання і протидії ор пції", а та ож
за онодавства з рах ванням специфі и ф н ціональних повноважень Головно о
правління.
До менти приймаються протя ом 30 днів з дня оп блі вання о олошення про

он рс за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 517, т. 278-71-78.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло за адресою: м. Київ, в л. Павла Верши ори,
б д. 5, в. 172, видане з ідно розпорядження № 13/462 Дніпровсь ої районної державної адміністрації
м. Києва 25 травня 1994 ро та зареєстровано о в Київсь ом місь ом бюро технічної інвентаризації
24 червня 1994 ро за № 630, вважати недійсним.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

1. Кон рс проводиться Головним правлінням е ономі и та інвестицій
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою державною
адміністрацією) відповідно до рішення Київсь ої місь ої ради від 24.05.2007
№528/1189 "Про затвердження Положення про порядо проведення інвестиційних
он рсів для б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та
нежитлово о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної
інфрастр т ри міста Києва", розпорядження Київсь ої місь ої державної
адміністрації від 22.10.2007 №1403 "Про затвердження с лад постійно діючої
он рсної омісії по зал ченню інвесторів до фінанс вання б дівництва,
ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та нежитлово о призначення,
незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва" (із
змінами) та розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 30.01.2012
№130 "Про проведення інвестиційно о он рс із зал чення інвестора до
встановлення т ристичних інформаційних центрів".

2. Інформація про об'є т інвест вання:
2.1. Об'є том інвест вання є здійснення заходів зі встановлення 23 тимчасових

спор д — т ристичних інформаційних центрів, я і об'єднані 1 лот та знаходяться за
наст пними адресами:

2.2. Техні о-е ономічні по азни и об'є т інвест вання:

3. У ладання з переможцем інвестиційно о до овор та о ремі йо о мови.
3.1. Переможець он рс (інвестор) визначається рішенням постійно діючої

он рсної омісії по зал ченню інвесторів (далі — Комісія) та затвердж ється
розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації).

3.2. Замовни ом ви онання робіт зі встановлення об'є т інвест вання є
ом нальне підприємство ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) "Київсь ий місь ий т ристично-інформаційний центр".

3.3. Замовни ом ви онання під отовчих робіт (орієнтовних техні о-е ономічних
по азни ів, передпрое тних пропозицій) є ом нальне підприємство ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) "Київсь е
інвестиційне а ентство".

3.4. Здійснення заходів зі встановлення об'є т інвест вання відб вається
відповідно до ладено о інвестиційно о до овор (та інших пов'язаних
до оворів/ од) між інвестором, замовни ом ви онання робіт зі встановлення об'є т
інвест вання та ор анізатором он рс .

3.5. Встановлені в становленом поряд т ристичні інформаційні центри
залишаються власності інвестора і ви ористов ються ним для ведення
підприємниць ої діяльності. Переможець он рс (інвестор) забезпеч є тримання
т ристичних інформаційних центрів в належном технічном та санітарном стані.

3.6. Переможець он рс (інвестор) має забезпечити прибирання сміття на
приле лій території та технічне тримання об'є т інвест вання.

3.7. 35% (тридцять п'ять відсот ів) ре ламних площ, я і розміщенні на фасадах
т ристичних інформаційних центрів мають надаватись для інформаційних потреб
міста на вимо замовни а — ом нально о підприємства ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) "Київсь ий місь ий
т ристично-інформаційний центр".

4. Основні мови он рс :
4.1. Предметом інвест вання є надання посл населенню ( т.ч. інформаційно о

хара тер ):

на безоплатній основі:
онс льтація відвід вачів співробітни ом інформаційно о центр раїнсь ою,
російсь ою, ан лійсь ою, польсь ою та іншими мовами;
надання відвід вачам др ованої інформації т ристично о хара тер ;
замовлення посл та сі та трансфер ;
надання іншої місь ої довід ової інформації відвід вачам;
надання іншої інформації т ристично о хара тер за запитом замовни а
ви онання робіт зі встановлення об'є т інвест вання.

на платній основі:
продаж вит ів на льт рні заходи;
продаж с венірної прод ції;
надання посл іда чи е с рсовода;
бронювання місць в отелях;
надання посл зв'яз (дост п до Інтернет , телефонний зв'язо , sim- арти);
надання фінансових посл (обсл ов вання міжнародних платіжних арт та
тревел-че ів, платежів, обмін валют, бан омат);
надання посл вендорно о апарат .

4.2. Надання інших посл , я і не війшли до перелі платних та безоплатних
посл , їх змін , по одж вати із замовни ом ви онання робіт зі встановлення об'є т
інвест вання в становленом поряд .

4.3. Детальна інформація щодо типів онстр цій т ристичних інформаційних

центрів, а та ож місць їх розміщення надається переможцю он рс
передпрое тній пропозиції.

4.4. Фінанс вання інвестором сіх витрат, пов'язаних із встановленням та
під люченням об'є т інвест вання.

4.5. Зазначені в п. 2.2. вартісні по азни и не врахов ють сіх витрат на отримання
дозвільних до ментів на встановлення та під лючення об'є т інвест вання.

4.6. Надання часни ом он рс он рсно о забезпечення — арантії бан
щодо забезпечення ви онання ним зобов'язань перед місь им бюджетом, я і
передбачені п. 4.7 та п. 4.8.

4.7. Сплата ор анізатор он рс оштів на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфрастр т ри міста Києва розмірі не менше 5% від орієнтовної
вартості встановлення об'є т інвест вання без рах вання ПДВ, що становить не
менше 102 000 рн, разі визнання часни а переможцем.

Зазначені ошти інвестором сплач ються наст пном поряд :
- 100 % оштів — не пізніше 10 днів з дня ладання інвестиційно о до овор ;
4.8. Компенсація ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з під отов ою та

проведенням інвестиційно о он рс , розмірі 1% від орієнтовної вартості
встановлення об'є т інвест вання без рах вання ПДВ, що становить 20 400 рн.
разі визнання часни а переможцем, сплач ється протя ом 10 робочих днів з дня
ладання інвестиційно о до овор . Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенсації,

поверненню не підля ають.
4.9. Компенсація переможцем он рс (інвестором) замовни ви онання

під отовчих робіт витрат на розроб орієнтовних техні о-е ономічних по азни ів,
передпрое тних пропозицій розмірі 163 603,49 рн., з рах ванням ПДВ, я а
сплач ється відповідно до представлено о ошторис не пізніше 10 днів з дня
ладання інвестиційно о до овор . Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенсації,

поверненню не підля ають.
4.10. Сплата реєстраційно о внес в розмірі 1 700 рн. на розрах н овий рах но

№31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві, МФО 820019, од ЄДРПОУ 37993783,
одерж вач — ГФУ КМДА. Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості
реєстраційно о внес , поверненню не підля ають.

4.11. Переможцем он рс визнається претендент, пропозиції я о о відповідають
мовам он рс та я ий запропон вав найбільш ви ідні мови для територіальної
ромади м. Києва.
4.12. Інвестиційний до овір ладається протя ом 30 алендарних днів з дня

отримання переможцем он рс а цепт он рсних пропозицій. Я що протя ом 30
алендарних днів інвестиційний до овір не ладений, рез льтати інвестиційно о
он рс про визначення переможця підля ають с ас ванню встановленом
поряд .

4.13. Після ладання інвестиційно о до овор інвестор спільно із замовни ом
ви онання робіт зі встановлення об'є т інвест вання зобов'яз ється ласти всі інші
пов'язані до овори/ оди (в т.ч. до овір про сплат пайової часті власни ів
тимчасових спор д), необхідні для встановлення, під лючення та ф н ціон вання
об'є т інвест вання в становленом поряд з ідно чинно о за онодавства.

4.14. З метою належної під отов и до проведення фінальної частини чемпіонат
Європи 2012 з ф тбол в місті Києві реалізація інвестиційно о прое т повинна б ти
розпочата до 08.06.2012.

4.15. Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз ється щомісячно в письмовій
формі подавати ор анізатор он рс інформацію щодо стан реалізації
інвестиційно о прое т в цілом та о ремих йо о етапів за формою, затвердженою
Комісією.

4.16. Ор анізатор он рс має право розірвати до овір в односторонньом
поряд випад неви онання або неналежно о ви онання інвестором зобов'язань,
передбачених пп. 4.7., 4.8., 4.9., 4.13., 4.15. мов он рс або інших мов
інвестиційно о до овор .

4.16.1. У разі неви онання інвестором зобов'язань за інвестиційним до овором за
пропозицією ор анізатора он рс або замовни а ви онання робіт зі встановлення
об'є т інвест вання питання розірвання інвестиційно о до овор виноситься на
роз ляд Комісії.

4.16.2. Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішення ор анізатор он рс
повідомляє інвестора про:

- необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно о до овор протя ом
30 алендарних днів;

- терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не с нення інвестором
пор шень йо о мов.

У разі не с нення інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор протя ом
37 алендарних днів з дня направлення ор анізатором он рс на адрес інвестора,
зазначен в інвестиційном до оворі, повідомлення про розірвання, до овір б де
вважатись розірваним.

4.16.3. У разі с нення інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор
інвестор листом повідомляє ор анізатора он рс та замовни а ви онання робіт зі
встановлення об'є т інвест вання про ви онання фінансових зобов'язань та надає
інформацію про фа тичне ви онання робіт з ідно мов інвестиційно о до овор .

5. Додат ові мови он рс :
5.1. Учасни он рс має право надати додат ові пропозиції, спрямовані на

найбільш ефе тивн реалізацію інвестиційно о прое т .
5.2. Надання часни ом он рс найви ідніших мов сплати ор анізатор

он рс оштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри
міста Києва.

5.3. Надання часни ом он рс додат ових пропозицій, спрямованих, зо рема,
на створення соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста, нових
робочих місць.

6. Основні ритерії визначення переможця он рс :
6.1. Най ращі пропозиції щодо розмір внес ів, спрямованих на створення

соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста.
6.2. Найбільш ви ідна та надійна схема фінанс вання прое т .
6.3. Найбільша част а власних оштів, що в ладаються часни ом фінанс вання

об'є та інвест вання.
6.4. Надійність часни а та серйозність йо о намірів.
6.5. Най ращі мови ви ористання об'є та інвест вання для надання посл щодо

задоволення ромадсь их потреб та належної під отов и та проведення фінальної
частини чемпіонат Європи 2012 з ф тбол .

7. До часті в он рсі не доп с аються особи, я і:
7.1. Визнані бан р тами, або стосовно я их пор шено справ про бан р тство.
7.2. Не надали відповідних фінансових до ментів, я і б підтвердж вали їх

фінансові можливості щодо забезпечення ви онання мов он рс .
7.3. Знаходяться в стадії лі відації.
7.4. Майно (частина майна) я их переб ває в подат овій заставі або на це майно

на ладено арешт.
7.5. Мають забор ованість сплаті подат ів, зборів (обов'яз ових платежів).
7.6. Не ви онали або ви онали неналежним чином мови попередніх

інвестиційних до оворів, або пов'язані з особами, що не ви онали або ви онали
неналежним чином мови попередніх інвестиційних до оворів, або інших до оворів,
я і б ли підписані з Київсь ою місь ою державною адміністрацією.

8. Кон рсна до ментація часни ам он рс видається за адресою: 01044,
м. Київ, в л. Хрещати , 36, аб. 611, тел. 202-72-66, 278-20-26 (понеділо — п'ятниця
з 10.00 до 17.00) протя ом 10 алендарних днів з дня о олошення он рс при
наявності до мента, що підтвердж є сплат часни ом реєстраційно о внес . День
оп блі вання о олошення про проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о
о олошення.

9. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс особисто або через
повноважених осіб в становлений в о олошенні про проведення он рс термін за
адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, аб. 611, тел. 202-72-66, 278-20-26
(понеділо — п'ятниця з 10.00 до 17.00) протя ом 10 алендарних днів з дня
о олошення он рс . День оп блі вання о олошення про проведення он рс в
ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

10. За отриманням роз'яснень та додат ової інформації щодо об'є тів
інвест вання звертатись за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, аб. 611,
тел. 202-72-66, 278-20-26 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до 17.00).

11. У разі зміни дати проведення он рс часни он рс в обов'яз овом
поряд надсилається повідомлення про дат проведення он рс .

Тип ТІЦ
Кіль-
ість

Площа,
м в.

За альна
площа, м

в.

Орієнтовна
вартість
1 м в.
онстр ції,

рн

Орієнтовна
вартість
однієї

онстр ції,
рн

За альна
вартість
онстр цій,

рн

Тип 1 6 18 108 8 000 144 000 864 000

Тип 2 16 9 144 8 000 72 000 1 152 000

Тип 3 1 4 4 6 000 24 000 24 000

За алом 23 256 2 040 000

№
п/п

Адреса Район
За альна
площа,
м в.

1 площа Перемо и, 2 Шевчен івсь ий 18

2 в л. Хрещати , 29/1 (Бессарабсь а площа) Шевчен івсь ий 9

3 Контра това площа, 4 Подільсь ий 9

4 в л. Спась а, 3/7 Подільсь ий 18

5 Поштова площа, 2 Подільсь ий 18

6 в л. Володимирсь а, 24 (Софійсь а площа) Шевчен івсь ий 9

7 в л. Трьохсвятительсь а, 8 а (Михайлівсь а площа) Шевчен івсь ий 9

8 в л. Хрещати , 1/2 (Європейсь а площа) Шевчен івсь ий 9

9 в л. Хрещати , 7/11 (Майдан Незалежності) Шевчен івсь ий 9

10 в л. П ш інсь а, 42/4 (площа Льва Толсто о) Шевчен івсь ий 9

11 в л. Хрещати , 19 Шевчен івсь ий 9

12
в л. Ро нідинсь а, пор ч з Центральною сина о ою
(Палац Спорт )

Печерсь ий 9

13 Андріївсь ий звіз, 38 (біля Андріївсь ої цер ви) Подільсь ий 9

14
Золоті ворота (Золотоворітсь ий проїзд,
метро "Золоті Ворота")

Шевчен івсь ий 9

15
в л. Лаврсь а, 27 (біля Національно о заповідни а
"Києво-Печерсь а Лавра")

Печерсь ий 18

16
в л. Івана Мазепи, 1
(біля станції метро "Арсенальна")

Печерсь ий 9

17 в л. Терещен івсь а, 10 Шевчен івсь ий 9

18
в л. Володимирсь а, 51/53
(біля Національної опери У раїни)

Шевчен івсь ий 9

19 в л. Б. Хмельниць о о, 2/38 Шевчен івсь ий 9

20 в л. Б. Хмельниць о о, 8/16 Шевчен івсь ий 18

21
б льв. Т. Шевчен а, 20
(біля Володимирсь о о собор )

Шевчен івсь ий 9

22 просп. Повітрофлотсь ий, 71 (МА "Київ" (Ж ляни)) Солом 'янсь ий 18

23 Мос овсь а площа, 1 (Центральний автово зал) Голосіївсь ий 4

ОГОЛОШЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПРАВО
ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

Інстит т світової е ономі и та
міжнародних відносин НАН У раїни
о олош є переможців он рс , що
відб вся 27 вітня 2012 р, а саме:
імн. №9 (14,9 м2), імн. №10 (14,7 м2)
— ТОВ "Мастер Прое т", імн. №11
(19,0 м2) — Представництво Бол арсь ої
омпанії "Нове –АД-Холдин " АД Гр п",
імн. №12 (19,1 м2) — ТОВ "Чаплін і К".

Київсь а місь а
державна адміністрація

повідомляє, що термін видачі он рсної
до ментації та отримання он рсних
пропозицій по он рс із зал чення
інвестора для здійснення заходів з
облашт вання пішохідних підземних
переходів (лот 4), мови он рс
оп блі овані азеті "Хрещати " від
13.01.2012 №3 (4023), продовжено до
14.05.2012 ро .

Управління праці та соціально о
захист населення Печерсь ої
районної в місті Києві державної
адміністрації о олош є он рс на
заміщення ва антної посади:

- спеціаліста І ате орії відділ на ляд
за призначенням пенсій.

До он рс запрош ються особи з
вищою освітою та досвідом роботи. Для
часті в он рсі необхідно протя ом
місяця з дня оп блі вання о олошення
зверн тися за адресою: м. Київ, в л. Цита-
дельна 4/7, . 19, тел. 280-69-98.

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

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

енер ію, що відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 26.04.2012 № 524 роздрібні тарифи на еле троенер ію
для споживачів ( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до форм вання єдиних
роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни травні 2012 ро становитим ть:

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

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

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

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

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

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

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

25,78 25,78

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

Пі овий період

0,35
1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 24.00 до 7.00
з 7.00 до 8.00
з 11.00 до 20.00
з 23.00 до 24.00
з 8.00 до 11.00
з 20.00 до 23.00

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

0,4
1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00
з 7.00 до 23.00



ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 8.45, 11.05
Мультляндія

7.25, 2.25 Київ. Музика
8.00, 10.15 СТН. Спорт.

Тижневик
9.00 Оголошення завдань

для державної
підсумкової атестації 

13.20, 23.45 Громадська
приймальня

15.00, 19.00, 21.00, 23.00,
0.45, 1.35 СТН

15.10, 23.20, 2.00, 5.25
Дивиться, хто прийшов

15.40 Як це?
16.10, 1.10 В центрі уваги
16.50 Від травня до травня

1941—1945 року
17.45, 22.00 Т/с "Інспектор

Деррік"
19.20, 20.50 Міська варта
19.30 Столиця
21.25 Гаряча лінія "102"

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Доброго ранку, Україно!
6.03 Ранкова молитва
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.10, 7.05, 8.05, 23.15

Спорт
6.20 Православний календар
6.25, 23.50 Експерт на

зв'язку
6.45 М/ф
6.55 Невідоме від відомих
7.20 Країна online
7.25 Господар в домі
7.35 Глас народу
7.40 Тема дня
8.15 Корисні поради
8.30, 0.15 Ювелір ТБ
9.00 Підсумки тижня
9.35 Точка зору

10.00 Т/с "Чотири танкісти
і собака"  

10.40 Шеф<кухар
11.45 Контрольна робота
12.20 Вікно в Америку
12.55 Право на захист
13.20 Темний силует
13.35 Х/ф "Чекаю і

сподіваюся"  
15.50 Х/ф "Повітряний

візник"  
17.00 Х/ф "Фронт в тилу

ворога"  
19.35 Смішний і ще смішніше
20.00 Л. Гурченко. "Пісні

війни"
20.40 Сільрада

20.55 Про виплати
компенсацій
вкладникам
Ощадбанку СРСР

21.00 Підсумки дня
21.25 Плюс<мінус
21.30 Світ спорту
21.35 Концерт до Дня

Перемоги
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда успіху"
23.00 Пiдсумки 
23.25 Від першої особи

11++11

6.05 ТСН
6.45, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10

Сніданок з 1+1
7.00 ТСН
7.15 М/с "Чорний плащ"  
8.00 ТСН
9.00 ТСН
9.55 Т/с "Клон�2"  

10.50 Т/с "Була любов"  
11.45 Шість кадрів
12.25 Зніміть це негайно
13.20 Абсолютне

перевтілення<3
14.15 Давай одружимося!
16.05 Говоримо і показуємо
17.00 Сімейні мелодрами
18.00 ТСН. Особливе 
18.35 Не бреши мені<3
19.30 ТСН
20.15 Принц бажає

познайомитися
21.30 Х/ф "Гітлер капут!"  
23.25 ТСН
23.40 Tkachenko.ua
0.30 Т/с "Закон і

порядок�3"  
1.30 Х/ф "Сауна"  
2.50 Давай одружимося!
3.35 Не бреши мені<3
4.25 Т/с "Закон і

порядок�3"  
5.10 Говоримо і показуємо

ІІННТТЕЕРР

5.45 Т/с "Терміново в
номер�3"

7.15 Х/ф "Вперше
заміжня"

9.15 Х/ф "Операція "И" та
інші пригоди
Шурика"

11.15 Т/с "Маршрут
Милосердя"

13.05 Слідство вели...
15.00 Сімейний суд
15.55 Судові справи
16.50 Чекай мене
18.05 Т/с "Кровиночка"

19.05 Серце підкаже
20.00 Подробиці
20.25 Спорт в Подробицях
20.30 Т/с "Одного разу в

Ростові"
22.25 Х/ф "Б.С."
0.25 Х/ф "Зв'язок часів"
2.20 Подробиці
2.45 Д/ф "Георгій Юматов.

Трагедія офіцера"
3.35 Д/ф "Маршал Багромян.

Любов на лінії вогню"
4.30 Людина<зброя

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Срібний апельсин
7.00 Події
7.25 М/ф "Зачарований

хлопчик"
8.30 Т/с "Слід"  
9.10 Т/с "Хто, як не я?"  

10.10 Т/с "Я — охоронець�
2"  

12.00 Нехай говорять
13.00 Т/с "Інтерни"  
14.00 Т/с "Слід"  
15.00 Т/с "Віра, Надія,

Любов"  
18.00 Т/с "Єфросинія�2"  
19.00 Події
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Катіна Любов"  
21.00 Т/с "Відрив"  
22.00 Х/ф "Подвійний

форсаж"  
0.00 Т/с "Травма"  
0.55 Х/ф "Поїзд на Юму"  
2.50 Т/с "30 потрясінь�4"  
3.30 Події
3.50 Нехай говорять
4.40 Т/с "30 потрясінь�4"  
5.20 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

5.05 Т/с "Курсанти"  
5.50, 6.35 Kids' Time
5.55 М/с "Фікс і Фоксі"  
6.40, 7.05, 7.40, 8.40

Підйом!
6.45 М/с "Губка Боб

Квадратні Штани"  
7.30, 8.30 Репортер
9.00 М/ф "Планета скарбів"  

10.55 Т/с "Не народися
вродливою"

11.50 Т/с "Татусеві
доньки"  

14.20 М/с "Бетмен"  
14.35 М/с "Аладдін"  
15.15 М/с "Губка Боб

Квадратні Штани"  
15.35, 15.55 Teen Time
15.40 Пекельне побачення

16.00 Т/с "Не народися
вродливою"  

17.55 Т/с "Вороніни"  
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.40 Піраньї
20.00 Т/с "Вороніни"  
21.00 На біс!
22.00 Х/ф "Смертельна

зброя"  
0.30 Репортер
0.50 Спортрепортер
1.00 Служба розшуку дітей
1.05 Світлі голови. Зимові

ігри
1.55 Т/с "Врятувати

Грейс"  
3.20 Ток<шоу з С.

Ферестоном

ІІССTTVV

5.15 Служба розшуку дітей
5.25 Факти
5.40 Свiтанок
6.20 Ділові факти
6.35 Спорт
6.40 Т/с "Леся + Рома"
7.10 Анекдоти по<українськи
7.35 Ділові факти
7.40 Провокатор
8.45 Факти
9.00 Спорт
9.05 Т/с "Диверсант"

12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Диверсант"
13.55 Т/с "Диверсант�2.

Кінець війни"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайні новини
20.15 Т/с "Диверсант�2.

Кінець війни"
2.45 Надзвичайні новини
3.35 Про цiкаве
3.50 Факти
4.25 Свiтанок

ТТООННІІСС

6.00 Світ за тиждень
6.20, 13.10 М/ф
6.30 Ф<стиль
7.00 Країна порад
8.00 Соціальний статус
9.00 Т/с "Капітанські діти"  

10.00 Алло, лікарю!
11.15 Т/с "Чотири танкісти

і собака"  
13.50 Будь в курсі!
14.10 Жінки, які мріяли про

владу
15.00 Соціальний пульс

15.15 Дикі серцем
16.00 Країна порад
17.00 Алло, лікарю!
17.50 Лінія поведінки
18.30 Соціальний пульс
19.00 Т/с "Капітанські

діти"  
20.00 Соціальний статус
21.00 Соціальний пульс
21.35 Диво<зброя і містика в

Третьому Рейху
22.30 Х/ф "Рівно опівдні"  
0.25 Світські хроніки
0.50 Соціальний пульс
1.20 Лінія поведінки
1.45 Дикі серцем
2.15 Х/ф "Пазл"  
3.40 Країна порад
4.25 Окупація

55��йй  ККААННААЛЛ

6.30, 18.40, 22.40, 0.00
Київський час

6.45, 8.25, 18.50, 23.35,
0.30, 3.25, 4.25 Час
спорту

6.50, 8.40, 23.45, 0.40,
2.55, 3.35, 4.35
Огляд преси

7.00—21.00 Час новин
(щогодини)

7.10, 8.15, 22.25, 23.20,
0.15, 3.15, 4.15
Бізнес<час

7.20 Автопілот<новини
7.30 Ранок із зіркою
7.55, 8.35 Трансмісія<новини
9.10, 19.20 Інвест<час
9.20, 13.20, 14.20 5<й

елемент
10.30, 11.10, 12.15

РесПубліка
15.15 Інтелект.ua
16.15 Мотор
17.25, 4.40 В кабінетах
18.15, 3.40 Територія закону
19.30, 20.10, 21.10, 1.00,

5.15 Час. Підсумки дня
21.40, 4.00 Час<тайм
22.00 Податковий щоденник
23.00, 3.00, 5.00 Час новин
23.25, 0.25, 3.20, 4.20

Crime news
2.30 Акцент

ННТТНН

6.00 Уроки тітоньки Сови
6.40 Друга смуга
6.45 Х/ф "За два кроки

від "Раю"  
8.30 Правда життя

9.00 Д/с "Православні
святі"

10.00 Х/ф "Гардемарини�
3"  

12.10 Х/ф "Граф Монте�
Крісто"  

15.00 Х/ф
"Перехоплення"  

16.50 Х/ф "Устриці з
Лозанни"  

18.30 Агенти впливу
19.00 Свiдок
19.30 Т/с "Вулиці

розбитих ліхтарів�
5"

21.30 Т/с "C.S.I. Лас�Вегас�
11"

22.30 Т/с "Криміналісти.
Мислити, як
злочинець"  

23.30 Свiдок
0.00 Т/с "Детективи"
0.25 Х/ф "Найманці"  
2.15 Свiдок 
2.45 Речовий доказ
3.35 Агенти впливу
4.55 Свiдок
5.25 Правда життя

ССТТББ

5.05 Танцюють всі!
Повернення героїв

7.50 Т/с "Комісар Рекс"  
8.50 Неймовірна правда про

зірок
9.50 Х/ф "Бліндаж"  

14.35 Екстрасенси ведуть
розслідування

15.40 Битва екстрасенсів.
Війна титанів

18.00 "Вiкна". Новини
18.10 Неймовірна правда

про зірок
19.35 Екстрасенси ведуть

розслідування
20.40 Куб<2
22.00 "Вiкна". Новини
22.20 Детектор брехні
23.20 Т/с "Доктор Хаус"  
0.15 Т/с "Комісар Рекс"  
2.10 "Вiкна". Спорт
2.20 Х/ф "Любов земна"  
3.50 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

6.00 Новини
6.15 Х/ф "Любов земна"
8.00 Новини
8.15 Інформаційний канал

10.40 Церемонія вступу на
посаду президента РФ
В.В. Путіна

11.30 Новини
11.45 Х/ф "Офіцери"
13.35 Д/ф "Василь Лановий. І

пристрасть, і сльози, і
любов..."

14.35 Т/с "Жуков" (у
перерві — Новини)

18.00 Новини
18.55 Т/с "Диверсант"
21.00 Час
21.30 "КВК". Вища ліга
0.00 Д/с "Велика війна"
1.05 Х/ф "Ботанічний

сад"
2.40 Х/ф "Дівчина з

гітарою"
4.10 Х/ф "Скажене

золото"

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

4.45 Х/ф "Батальйони
просять вогню"

7.15 Т/с "Ешелон"
10.40 Церемонія вступу на

посаду  президента
РФ В.В. Путіна

11.45 Т/с "1942"
13.00 Вісті
13.20 Т/с "1942"
14.55 Криве дзеркало
16.55 Х/ф "Військова

розвідка. Перший
удар"

19.00 Вісті
19.35 Х/ф "Я

дочекаюся..."
23.15 Х/ф "Наказано

знищити. Операція
"Китайська
шкатулка"

1.00 Х/ф "Шукаю
людину"

2.40 Криве дзеркало
4.20 "Городок". Дайджест

ННТТВВ  ССВВІІТТ

6.25 Огляд
7.00 Сьогодні
7.20 Т/с "Небо у вогні"
9.00 Сьогодні
9.25 Дачна відповідь

10.30 Сьогодні
10.40 Церемонія вступу на

посаду президента РФ
В.В. Путіна

11.30 Сьогодні
12.10 Т/с "Остання

подорож
Синдбада"

18.00 Сьогодні
18.30 Х/ф "Справа честі"
20.20 Д/ф "Ті самі "Миті". Хто

він — прототип
Штірліца"

21.15 Д/с "Велика
Вітчизняна"

22.05 Т/с "Опергрупа"
23.50 Т/с "Мент в законі�

3"
1.45 Х/ф "Відставник"
3.30 Х/ф "Народження

перемоги"
4.35 Х/ф "Алегро з

вогнем"

ТТЕЕТТ

6.00 Дізнайся як
6.15 Їж і худни
6.40 М/с "Пригоди Дага"  
7.05 Мультик з Лунтиком
7.35 Лєнтяєво
8.00 Телепузики
8.30 Мультик з Лунтиком
9.00 М/с "Білка і Стрілка.

Пустотлива сімейка"  
9.25 Єралаш
9.35 Чортиці в спідницях

10.05 Т/с "Всі жінки —
відьми"  

11.00 Т/с "Баффі —
переможниця
вампірів"  

11.50 Т/с "H2O — просто
додай води"  

12.20 Твою маму!
12.45 Одна за всіх
13.15 Т/с "Хто в домі

господар?"  
13.45 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
14.45 Т/с "Універ"  
15.10 Т/с "Ранетки"  
16.05 "У ТЕТа тато!"
16.35 Т/с "Універ"  
19.00 БарДак
19.25 Богиня шопінгу
19.50 Т/с "Деффчонки"  
20.20 Т/с "Універ"  
22.20 Т/с "Реальні хлопці"  
23.15 Будинок<2
0.10 Дурнєв + 1
0.40 На добраніч, мужики
1.30 Т/с "Реальні хлопці"  
2.20 БарДак

2.45 До світанку

КК11

5.45 Ранок на К1
7.30 М/ф
8.15 Х/ф "Жандарм і

жандарметки"  
10.10 Т/с "Я повернуся"
16.25 КВК
19.05 Х/ф "Посейдон"  
21.00 Велика різниця
22.00 Т/с "Три сестри"
22.40 Зал очікування
23.00 Х/ф "Одного разу в

провінції"  
1.10 Нічне життя
3.45 Мобільні розваги
4.00 Нічне життя

22++22

6.00 М/с "Галактичний
футбол"  

6.30—7.30 М/с "Бен 10.
Інопланетна сила"  

8.00 Т/с "Застава Жиліна"  
9.00 ДАІ. Дорожні війни
9.40—12.55 Т/с "Втеча"

14.00 Т/с "Десант є
десант"

16.00 Т/с "Солдати�11"  
18.00 Ульотне відео по<

російськи
19.00 Т/с "Лісник"  
21.00 Новини 2+2
21.20 Проспорт
21.25 Х/ф "Без правил�3.

Реванш"  
23.25 Проспорт
23.30 Х/ф "Первісне"  
1.15 Т/с "На краю

Всесвіту"  
2.50 Божевільна прихована

камера

ССІІТТІІ

7.00, 9.55, 12.10, 18.00
М/ф

8.00, 22.20 Маски<шоу
9.00, 17.05 Хіт<парад дикої

природи
11.00, 14.50 Х/ф "У

пошуках капітана
Гранта"

16.00, 19.55 Єралаш
21.00 Х/ф "Пригоди

Електроніка"
23.10 Т/с "Загадки

Мердока"
0.05 Все про секс
1.00 Ніч СІТІ
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Кінопрем'єри тижня

“Захисник”
Кримінальний

бойови Боаза
Я іна за сюжетом
на ад є “Леона-
іллера” Лю а
Бессона. Колиш-
ній а ент елітних
спецсл жб, я о о
зі рав Джейсон
Стетхем, рят є
дівчин з ні альними здібностями (Кетрін
Чан) з чіп их лап нью-йор сь ої мафії. Вона —
єдина, хто знає од від сейфа, де збері ають-
ся мільйони доларів итайсь их Тріад. І тепер
тіль и професіонал зможе захистити її від ма-
фії, азіатсь их ассасинів і ор мпованих полі-
цейсь их. На в лицях Нью-Йор а роз ортаєть-
ся онитва за дівчин ою, я ій д же пощастило
із захисни ом

“Білий тигр”

Режисер Карен Шах-
назаров (“Ми з джаз ”,
“Палата номер 6”)
вперше зняв війсь ов
стріч . Події роз ор-
таються під час Др ої
світової війни, оли на
полях битв з’являється
величезний непере-

можний німець ий тан “Білий Ти р”. Радян-
сь е оманд вання виріш є для боротьби з
ним створити особливий тан — спеціальн
модель Т-34. Е іпаж цьо о тан а очолює люди-
на незвичайної долі — молодий тан іст Іван
Найдьонов (Оле сій Верт ов), я ий майже пов-
ністю з орів бою, б в приречений на смерть,
але несподівано для всіх вижив. Він вст пає в
смертельний двобій з тан ом-привидом “Білий
ти р” і впевнений, що це втілення війни необ-
хідно знищити

“Future Shorts: Весна 2012”

На широ і е рани
виходить підбір а
фестивалю Future
Shorts з семи о-
рот ометражо різ-
них раїн світ . Се-
ред них — фран-
ц зь а анімація зі
шматоч ів фетр ,
режисерсь ий дебют відомої х дожниці Сем
Тейлор-В д, чорна омедія про переодя ання
ведмедя, сюрреалістична анімація про людин
без олови, до ментальна амери ансь а
стріч а про “ р повий” шлюб, пластилінова
анімація про за охан пароч та підліт ова
смс-драмеді — про охання в епох с часних
техноло ій

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 24 квітня 2012 року 

за № 25/942

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 31.05.2011 № 859

Розпорядження № 496 від 29 березня 2012 року
Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 6 Закону України “Про державне регулювання у сфері ко+

мунальних послуг”, статті 7 Закону України “Про житлово+комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 “Про за+
безпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово+комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 833
“Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731”, з метою коригування тарифів:

№ п/п Назва послуги Одиниця виміру Тариф на одиницю виміру, грн. (з ПДВ)

В зоні постачання
ПАТ "Київенерго"

В зоні постачання
ПАТ "Екостандарт"

1. Централізоване опалення при наявності
будинкових засобів обліку теплової енергії,
яка використовується на опалення:

� бюджетних установ 1 Гкал 796,76 428,18

� інших споживачів 1 Гкал 991,58 518,72

2. Централізоване опалення при відсутності
будинкових засобів обліку теплової енергії,
яка використовується на опалення:

� бюджетних установ 1 кв.м опалювальної площі на місяць 
в опалювальний період

23,39 11,45

� інших споживачів 1 кв.м опалювальної площі на місяць в
опалювальний період

29,14 13,85

3. Централізоване постачання гарячої води при
наявності у приміщенні засобів обліку
гарячої води для:

� бюджетних установ 1 куб.м 47,51 25,06

� інших споживачів 1 куб.м 59,11 30,35

¬» ŒÕ¿¬◊»… Œ–√¿Õ  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»
( »Ø¬—‹ ¿ Ã≤—‹ ¿ ƒ≈–∆¿¬Õ¿ ¿ƒÃ≤Õ≤—“–¿÷≤fl)
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1. Унести зміни до Тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і
постачання гарячої води виконавцям цих послуг усіх форм власності для здійснення
розрахунків з бюджетними установами та іншими споживачами, затверджених роз'
порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 31.05.2011 № 859 “Про встановлення тарифів на комунальні послу'
ги з централізованого опалення і постачання гарячої води виконавцям цих послуг усіх
форм власності для здійснення розрахунків з бюджетними установами та іншими
споживачами”, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві
06.06.2011 за № 25/884 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.12.2011 № 2316), ви'
клавши їх в новій редакції, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
З. Після набрання чинності цим розпорядженням виконавці послуг не менше

ніж, за 15 днів до моменту введення у дію тарифів повідомляють про їх зміну спо'
живачів з посиланням на це розпорядження. Тарифи, що передбачені у пункті 1,
вводяться у дію з першого числа наступного місяця після спливу терміну повідом'
лення споживачів про зміну тарифів.

4. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керівникові
апарату Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової ін'
формації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голо'
ви Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 24 квітня 2012 року за № 25/942

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

31.05.2011 № 859 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 29 березня 2012 року № 496)

Тарифи на комунальні послуги з централізованого опалення 
і постачання гарячої води виконавцям цих послуг усіх форм власності для здійснення розрахунків 

з бюджетними установами та іншими споживачами

Примітки:
1. В тарифах на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води

враховані витрати виконавців послуг, які пов’язані з нарахуванням та збором платежів спожи'
вачів цих послуг та витрати, на підставі укладених договорів, КП “Головний інформаційно'об'
числювальний центр” за ведення загальноміської бази нарахувань, розщеплення та обліку пла'
тежів і перерахування коштів на рахунки підприємств — виробників комунальних послуг.

У випадку реалізації виконавцями комунальних послуг іншим виконавцям, розрахунки про'
водяться за тарифами, зменшеними на витрати, що передбачені укладеними договорами, тоб'
то за тарифами для виробника послуг.

2. Тарифи на комунальні послуги з централізованого опалення застосовуються при розра'
хунках з:

орендарями та власниками нежитлових приміщень у житлових будинках;
орендарями та власниками приміщень у окремо стоячих нежитлових будівлях;
власниками та квартиронаймачами квартир, які використовують їх не за призначенням.
3. Тарифи на комунальні послуги з централізованого постачання гарячої води застосовую'

ться при оплаті фактично спожитих послуг при розрахунках з:
орендарями та власниками нежитлових приміщень у житлових будинках;
орендарями та власниками приміщень у окремо стоячих нежитлових будівлях;
власниками та квартиронаймачами квартир, які використовують їх не за призначенням.

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

4 — 9 травня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
МОРСЬКИЙ БІЙ ЗЕМЛЯ ЗАБУТТЯ

НЯНЬКИ БІЛИЙ ТИГР

АНШЛАГ, КЛАСІК
РИБА МОЄЇ МРІЇ

1+1 ПРАВО НА «ЛІВО»

FUTURE SHORTS: ВЕСНА � 2012

Фестиваль короткометражних фільмів 

SHORTS ATTACK! КОХАННЯ І МАЯЧНЯ"

ПОМІЖ

NEW VISION IFF 2012 – Весняна колекція короткометражок

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
ОСТАННІЙ ЗАПОВІТ НОБЕЛЯ

НЕЗАВЕРШЕНИЙ РОМАН

Dolby digital
адреса: Київ,

вул. Костянтинівська, 26

м. «Контрактова площа»

205+59+51 (автовідповідач),

417+27+02 (бронь),

417+30+04 (адмін.)

www.zhovten+kino.kiev.ua

4 — 9 травня

1+1 ....................................................10.00, 14.00, 16.00, 18.00

ЗАХИСНИК ......................10.00, 14.00, 15.50, 20.00, 21.50

МАТЧ ........................................................................19.50, 22.10

МОРСЬКИЙ БІЙ ............................10.00, 11.50, 15.50, 17.40

НЯНЬКИ ......................................................12.20, 14.10, 18.10

ПІРАТИ!  БАНДА НЕВДАХ................................12.40, 17.10

ПРАВО НА "ЛІВО" ..............................................20.00, 21.50

РИБА МОЄЇ МРІЇ..............................................................12.00

МЕСНИКИ ....................................10.00, 14.30, 19.00, 21.40

Кінокомплекс “Флоренція”
Пр. Маяковського, 31 (Троєщина) 

www.kinokiev.com
Автоінформатор: 230+14+10 

Бронювання квитків: 515+87+81

Інформаційний
спонсор

4 — 9 травня

1+1 ......................................................11.00, 14.40, 18.30, 20.20

ВОРОН ....................................................................12.50, 16.30

10 — 16 травня

1+1 ..............................11.00, 12.50, 14.40, 16.30, 18.30, 20.20

МАЛЫЙ ЗАЛ  

ПРАВО НА "ЛІВО" 

..................11.00,  13.00,  15.00,  17.00,  19.00,  21.00,  23.00 

В л. Шота Р ставелі, 19.

Автовідповідач: 227-11-35.

Довід и та замовлення вит ів

за тел.: 227-30-41 и на сайте

k i n o p a n o r a m a . c o m . u a

Інформаційний
спонсор

Інформаційний
спонсор



8

СПОРТ
Хрещатик 4 травня 2012 року

Спортивні новини

Футбол. Молодіжна збірна України (U�18) стала
п’ятою на міжнародному турнірі у Словаччині
Юнаць а збірна У раїни, до с лад я ої входять ф тболісти 1994 ро-
народження, завершила вист пи на міжнародном т рнірі Slovakia

Cup. У матчі за 5-те місце підопічні Юрія Мороза здоб ли перемо
над японсь ими одноліт ами з рах н ом 4:2, інформ є офіційний сайт
ФФУ. До перерви наша оманда забила три оли, проте на перші два
з них с перни и з міли відповісти своїми вл чними дарами. У сере-
дині др о о тайм синьо-жовті відзначились четверте, встановивши
та им чином остаточний рах но . На адаємо, що р повий етап ра-
їнсь а збірна завершила третьою, обі равши слова ів (4:0) і зазнавши
двох поразо : від хорватів (1:2) і данців (0:4). Slovakia Cup для наших
юна ів став чер овим етапом під отов и до відбірної ампанії ЧЄ-2013
(U-19), я а старт є вересні. Опонентами раїнців по 12-й р пі ста-
н ть ан лійці, естонці та фарерці

Теніс. Рафаель Надаль та Марія Шарапова стали
переможцями турніру в Барселоні
В Барселоні (Іспанія) на т рнірі АТР Barcelona Open Banc Sabadell на

від ритих ортах ( р нт) з призовим фондом 1 627 500 євро відб вся
фінальний матч. Чинний чемпіон т рнір , др а ра ет а світ 25-річний
іспанець Рафаель Надаль, захистив свій тит л і став семиразовим
чемпіоном т рнір в Барселоні. У вирішальном поєдин іспанець
здоб в перемо над шостим номером світово о рейтин 30-річним
співвітчизни ом Давидом Феррером з рах н ом 7:6 (1); 7:5. Тенісисти
провели на орті майже три одини. Тепер рах но протистоянні
став 14:4 на ористь Рафаеля Надаля. Цей тит л для Надаля став др -
им сезоні і 48-м в ар’єрі. За перемо він отримає 500 рейтин о-
вих очо і 301 150 євро призових.
У жіночом т рнірі перемо свят вала росіян а Марія Шарапова,

я а вирішальній з стрічі здолала Ві торію Азарен о з Білор сії. Матч
завершився з рах н ом 6:1; 6:2. Для Марії Шарапової цей тит л став
першим в сезоні і 25-м в ар’єрі. За перемо вона отримає 470 рей-
тин ових очо і 155 000 доларів США призових

Дзюдо. Чоловіча збірна України здобула 
бронзові нагороди на чемпіонаті Європи
В Челябінсь (Росія) завершився чемпіонат Європи з дзюдо. Чоло-

віча збірна У раїна стала бронзовим призером. На шлях до п’єдеста-
л наші дзюдоїсти не змо ли пробитися до півфінал , про равши по-
ля ам (2:3), а потім т рнірі за бронз перемо ли німців (3:2) і фран-
ц зів (3:2).
Золото завоювала збірна Гр зії, перемі ши фіналі росіян (3:2).

Бронзові медалі, рім раїнців, дісталися поля ам

Бокс. Дмитро Пірог переміг Нобухіро Ісіду
Чемпіон світ з бо с в середній вазі (до 72,6 ) за версією WBO

росіянин Дмитро Піро перемі японсь о о претендента на тит л Но-
б хіро Ісід . Бій пройшов Мос ві в Палаці спорт “Динамо” в Крилат-
сь ом . Пирі перемі за оч ами, збері ши звання найсильнішо о бо -
сера в даній вазі. Всі с дді одно олосно віддали перемо росіянин :
119-109, 117-111, 120-108

Температура +23°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 77 %

Температура +27°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 62 %

Температура +21°С

Атм. тиск 739 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 85 %

Прогноз погоди на 4 травня 2012 року

ОВНИ, др жня сфера вима ає матеріальних і моральних апіта-
лов ладень, т т, я мовиться, не підмажеш — не поїдеш. Зміцнен-
ня братсь их з має баз ватися на спільних д ховних ідеалах та
пра тичних інтересах. Постарайтеся збаланс вати земне та д хов-
не, наполе ливо тр діться на роботі, і хоча т т пан є он рентна
атмосфера, хлібне ар’єрне місце слід бере ти.
ТЕЛЬЦІ, спіх долі в ваших р ах, зробіть стрім ий риво впе-

ред, ви здатні завдя и дебютним діловим ініціативам, яс равій
персональній харизмі, бажанні йти поперед , б ти най ращими,
найвпливовішими. Боротьба за ар’єрний престол набирає обер-
тів, але т т вам слід б ти не лише творчим ори іналом, але й тр -
дитися більше за інших.
БЛИЗНЮКИ, дов ола вас німб чарівності, що прима ніч є лю-

дей. Одна розслабтеся й тихо та радісно, без м совісті, триво
за майб тнє пливіть за течією подій, тоді станеться те, що написа-
но на род . Без л зді самопожертви протипо азані, вам слід дати
зроз міти людям, що всі ви є пасажирами одно о с дна, я ий р -
хається по волі Божій.
РАКИ, принцип армонії і справедливості лежить в основі вашо-

о соціально о, ар’єрно о, сердечно о процвітання. Але, на жаль,
не все та просто. Фінансова сторона — найа т альніша і хвороб-
лива, це тиждень розплати, стя нення бор ів. Не хитріть, поводь-
теся чесно і бла ородно при взаєморозрах н ах з оточенням і не
е спл ат йте нахабно др жні зи.
ЛЕВИ, тримайте професійний порох с хим, вам потрібно вижи-

ти в он рентній онці і триматися на ар’єрном троні. С перни-
и винахідливі і нехт вати ними не можна. З’яс йте відносини і
прист пайте до реалізації с місних прое тів, боятися, що підстав-
лять, не слід, ви пра тичні, хазяйновиті, тр діться з ент зіазмом,
плюс маєте по ровительство сильних світ цьо о.
ДІВИ, поводьтеся інтелі ентно, демонстр йте зразо висо ої

д ховної льт ри, ваш імідж поп лярності на недосяжній висоті, а
особливо, оли маєте справи з дале ими раями, там вас цін ва-
тим ть найдостойніше. Величне та істинне бачиться здале . При-
ємне “топтання” з армічних причин на завойованих ар’єрних по-
зиціях, де ся н ли фахової дос оналості, продовж ється, і я що т т
омфортно (чолові и навіть р тять сл жбові “лям ри”), знайте:
цей медовий застій, я і все Всесвіті, є привалом на шлях до
чер ово о про ресивно о стриб а.
ТЕРЕЗИ, на любовном фронті завир ють пол м’яні пристрасті,

я що зіт нетеся з надзвичайними запитами (се с альними, фінан-
совими) сердечно о обранця, не смійте дезертир вати з поля
бою, бо осоромитеся, а продемонстр йте всій расі мистецтво
люблячо о с п тни а.
СКОРПІОНИ, за ладається діловий ф ндамент співпраці на

майб тній рі , одна оней на переправі не міняють, я що задово-
лені нинішньою діловою омандою, все т т влаштов є, значить,
вам феноменально пощастило з партнерами (і шлюбними теж), то
дар від Бо а, і не сми айтеся, ліпших союзни ів не знайдете!
СТРІЛЬЦІ, основні творчі та силові арсенали слід зосередити

на сл жбовом фронті, т т ється майб тнє ар’єри. На роботі ви
майстер на всі р и — і швець, і жнець, і на д д рець, робото-
давці поровительств ють, тож є всі шанси поліпшити матеріальний
стан. Принаймні, оли вини ає страх перед бідністю, то зна , що
ви знехт вали золотими зами др жби, проі нор вали ртові інте-
реси.
КОЗОРОГИ, ви поп лярна харизматична особистість, я що лю-

ди з радістю рт ються дов ола, шан ють, симпатиз ють і люб-
лять вас, значить той дар Творця ви ористов єте правильно! Б дь-
те детонатором щастя для інших, і в ладене добро повернеться
б меран ом. Грошей теж не бра ватиме, творча сна а та інтеле т
фонтан ють, я професіонал — ви сама дос оналість.
ВОДОЛІЇ схильні до авторитаризм , нав’яз вання своєї д м и,

волі, чим за ладаєте мін під сімейний ф ндамент. Я що не влаш-
тов є оточення, ш айте причин в собі — то м читься нереалізо-
ваний інтроверт.
РИБИ, матеріальна заці авленість є пот жним стим лом в он-

та тах з людьми, начальством, др зями, і це не спотворені прояви
ницої мер антильної нат ри, просто нині земні інтереси домін ють,
прищеплюючи риси здорово о пра матизм для оптимальної са-
мореалізації

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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ранок день вечір

Безпечний чемпіонат
Під час Євро�2012 правоохоронці гарантують порядок та комфорт
для футбольних вболівальників

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У рам ах під отов и до Єв-
ро-2012 оординаційна
р па Антитерористично о
центр при Управлінні СБУ
м. Києві провела антите-

рористичні трен вання. Усі
надзвичайні події роз орта-
лися на НСК “Олімпій-
сь ий”. Задіяні підрозділи
по азали висо і професійні
навич и, напри лад, з
знеш одження виб хів и за
допомо ою дистанційно о
ер вання роботизованим
омпле сом. А та ож про-
демонстр вали зла оджен
робот між собою.

Тренування розпочалося чітко за

планом. На територію НСК “Олім�

пійський” прибула карета швидкої.

Група терористів, перевдягнена у

медиків, залишила машину без на�

гляду, що привернуло увагу черго�

вого міліціонера. Оглянувши ма�

шину та виявивши небезпечні

предмети, він викликав підрозділ

правоохоронців. Ті, в свою чергу,

оточили швидку стрічкою та ви�

кликали вибухо�технічну службу

ГУ МВС України у м. Києві. “Під

час проведення матчів Євро�2012

вибухо�технічна служба знаходити�

меться на території стадіону. Тому

вона прибуватиме в максимально

короткий термін”, — зазначив

“Хрещатику” начальник відділу

групи технічних і пожежно�техніч�

них досліджень ДНЕКЦ при ГУ

МВС України в м. Києві підполков�

ник Олег Миколюк.

Разом з групою вибухо�технічного

підрозділу прибула кінологічна

служба ГУ МВС України у м. Києві.

Тренована вівчарка вказала на не�

безпечне місце в машині, а вибухо�

технік за допомогою приладу визна�

чив наявність в автівці вибухівки. За

допомогою роботизованого ком�

плексу, яким керує оператор з без�

печного для його життя місця, вибу�

хівку було знешкоджено. 

Проте на цьому "надзвичайні по�

дії" на стадіоні не припинилися. З од�

ного з північних входів до стадіону

надійшла група невдоволених вболі�

вальників, яким не вистачило квит�

ків. З агресією та криками чоловіки

намагалися прорватися на спорт�

комплекс. На місце сутички прибув

загін “Беркут”, і найактивніших фа�

нів забрали у міліцейський відділ. Ін�

ших відпустили. Під час сутички "по�

страждало" двоє осіб. На що миттєво

зреагували медики. Лікарі надали по�

терпілим допомогу. “На стадіоні

“Олімпійський” під час Євро�2012 в

його периметрі чергуватимуть 10

бригад швидкої допомоги. За листом

УЄФА запрошена фірма “Борис”,

яка також надаватиме медичні по�

слуги. Окрім того, в черговому режи�

мі перебуватимуть бригади найближ�

чих лікарень, які при потребі виїжд�

жатимуть до потерпілих”,— зазначив

начальник штабу координаційної

групи АТЦ при Управлінні СБУ у м.

Києві Олександр Колісніченко. 

Продовжилося оперативне на�

вчання у холі НСК “Олімпійський”.

Біля барної стійки був виявлений

пакет з вибуховим пристроєм та ра�

діоактивною речовиною, яка після

вибуху мала розпилитися на відвіду�

вачів. На місце одразу прибув під�

розділ МНС, фахівці виміряли раді�

аційний фон цієї ділянки. Вибухів�

ку, як і в першому випадку, знешко�

джував роботизований комплекс

вибухо�технічної служби.

Далі терористи намагалися про�

йти до VIP�зони. Оперативні служ�

би вправно їх зупинили. На завер�

шення показового тренування від�

бувалася імітація пожежі на сьомо�

му поверсі готелю на території ста�

діону. У цьому випадку справно

спрацювали пожежники, які за до�

помогою канатів евакуювали людей,

і лікарі, які обстежили потерпілих.

Начальник Управління Служби

безпеки України в м. Києві контр�

адмірал Юрій Парамонов високо

оцінив проведену роботу. “Найго�

ловніше те, що ми зібрали підрозді�

ли різних силових структур і змогли

організувати їх злагоджену роботу.

Повірте, це дуже непросто, адже

кожна структура діє за своїми нор�

мативними документами”,— зазна�

чив Юрій Парамонов. Як розповів

“Хрещатику” контр�адмірал, за

останні два роки у Києві проведено

понад 15 подібних тренувань. “Цієї

кількості цілком достатньо, аби на�

ші спеціалісти були готові до різно�

манітних надзвичайних ситуацій та

могли оперативно реагувати на

них”,— сказав Юрій Парамонов
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Цей день в історії 4 травня

1838 — діячі льт ри ви пи-
ли з ріпосної неволі Тараса
Шевчен а
1863 — почато б дівництва

Одесь ої залізниці на ділянці
Одеса-Балта довжиною 257
верст
1878 — В приміщенні оперно-
о театр Томас Алва Едісон
вперше продемонстр вав винай-
дений ним фоно раф
1898 – засновано Пе інсь ий
ніверситет
1900 — народився Ми ола

Федорович Я овчен о (1900-
1974), раїнсь ий а тор
1904 — США отримали зон

Панамсь о о анал в безстро-
ове володіння
1979 — Мар арет Тетчер стає

прем'єр-міністром Вели обрита-
нії, першою й по и єдиною жін-
ою-прем'єром Вели обританії.
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Правоохоронці впоралися зі всіма с ладними завданнями, пов'язаними з безпе ою болівальни ів на НСК "Олімпійсь ий"


