
Столичну молодь забезпечать 
гідною роботою
На ринку праці бракує працівників робітничих професій

Київ перетвориться 
на місто�парк
Міська влада продовжує оновлювати зелені зони столиці

Маріїнський парк пролягає на шляху

майбутнього 11�кілометрового пішохід�

ного маршруту від Подолу до музею ВВВ,

який планують створити найближчим

часом. Нагадаємо, що для цього в усіх зе�

лених зонах, через які проходитиме

маршрут, відремонтують дорожнє по�

криття, прокладуть велодоріжки, вста�

новлять лави та паркові скульптури. Ко�

жен парк планують присвятити окремій

тематиці.

Також на всій довжині маршруту об�

лаштують вже існуючі та встановлять но�

ві оглядові майданчики. Подбають і про

належне освітлення територій — тут по�

ставлять стилізовані під окрему тематику

ліхтарі та облаштують низову паркову

підсвітку.

Ці зміни торкнуться зокрема й Марі�

їнського парку, який вже багато років є

одним із найулюбленіших місць відпо�

чинку киян та гостей міста. За словами

начальника ГУ архітектури та містобуду�

вання Сергія Целовальника, на оновле�

них схилах Дніпра комфортно буде всім,

і кияни зможуть із задоволенням не ли�

ше прогулятися красивими парковими

алеями, а й помилуватися краєвидами,

які відкриваються звідси на стародавнє

місто.

Між іншим, зелені зони оновлювати�

муть на всій території міста. Так, найближ�

чим часом розпочнуть ремонтні роботи

одночасно в парках “Нивки”, “Навод�

ницькому” та “Кіото”. В останньому пла�

нують реалізувати другу чергу реконструк�

ції. За словами Сергія Целовальника, вже

ведуться перемовини щодо залучення до

цих робіт японських фахівців із дендроло�

гії, щоб відтворити на території парку

справжню атмосферу цієї східної країни.

Загалом у поточному році була здій�

снена реконструкція рекордної кількості

столичних зелених зон. За інформацією

КМДА, в експлуатацію було введено

близько 30 парків та скверів. При цьому

їх реконструкція відбувалася комплекс�

но — з ремонтом освітлення та прилеглої

інфраструктури.

Продовжать озеленювати столицю і в

рамках осіннього місячника з благоуст�

рою, який триватиме до 26 жовтня. Так,

у парках та скверах міста висадять 2 400

молодих дерев. Усі саджанці вирощені в

Києві, окрім каштанів, які з’являться

на Хрещатику. Сорт бріотті — стійкий

до захворювань та зможе рости в умо�

вах мегаполісу — спеціально завезли з

Європи. Тож невдовзі головну вулицю

міста прикрасять 289 саджанців.

Під час робіт із озеленення основний

акцент зроблять на висаджуванні квітів.

Так, за ініціативи голови КМДА Олек�

сандра Попова стартувала акція “Кожно�

му киянину по троянді”. За інформацією

КО “Київзеленбуд”, у рамках ініціативи

вже цієї осені буде висаджено 500 тисяч

кущів троянд, а до кінця 2013 року — ще

2 мільйони.

Перший кущ Олександр Попов осо�

бисто посадив на Співочому полі 25

серпня. Продовжив традицію очільник

міськадміністрації і в Маріїнському пар�

ку та разом із журналістами висадив ще

кілька кущів троянд вздовж алеї поблизу

пам’ятника генералу Ватутіну. “Я запро�

шую всіх киян долучитися до цієї акції.

Переконаний, якщо люди візьмуть

участь у цій ініціативі, то неодмінно до�

глядатимуть та збережуть те, що зробле�

но їх власними руками”,— зазначив

Олександр Попов

Цьо оріч Києві в е спл атацію б ло введено близь о 30 пар ів та с верів

У столиці вшанували пам’ять
всесвітньо відомого співака
Анатолія Солов’яненка 
Учора представни и ряд , місь ої влади та творчої
інтелі енції по лали віти до пам’ятни а видатном
тенор
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У парку Шевченка з’явиться
старовинний трамвайчик 

У т ристичном центрі можна с ористатись Інтерне-
том та без оштовно отримати арт міста
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Винагорода за ощадливість 
Переможцям он рс "Енер оефе тивна родина"
становили енер озбері аючі ві на
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У номері

Ярмарок вакансій “Молодь Києва — майбутнє столи�

ці!” не дарма був спрямований саме на молодих людей.

Адже, як розповів “Хрещатику” директор Київського

міського центру зайнятості Віктор Сухомлин, рівень

безробіття серед молоді сьогодні викликає занепокоєн�

ня. “За статистикою майже 41 відсоток осіб, що перебу�

вають на обліку в центрі зайнятості, це молоді люди ві�

ком до 35 років, 9 % — до 25, 33 % — від 25 до 35 ро�

ків”,— розповів Віктор Борисович.

Зауважимо, нині на обліку в центрі зайнятості близь�

ко 8 тис. безробітних. У столиці активно ведеться робо�

та зі збільшення кількості робочих місць, аби кожен

знайшов собі справу до душі.

“Це вже не перший ярмарок вакансій, який ми про�

водимо у Києві, і кожен з них є ефективним засобом для

підприємств підібрати гідні кадри, а молодій людині —

знайти пристойне місце роботи. До речі, за результата�

ми останнього ярмарку роботу знайшли майже тисяча

людей. Я переконаний, що й цей теж дасть позитивні

результати”,— розповів “Хрещатику” перший заступ�

ник голови КМДА Олександр Мазурчак.

За його словами, цього року у столиці було організо�

вано понад 500 нових робочих місць і ще 2 тисячі може

бути створено на прохання роботодавців. Як і в попе�

редні роки на столичному ринку праці не вистачає пра�

цівників робітничих професій, натомість його перена�

сичують юристи, менеджери, економісти та фінанси�

сти. Але столичний Центр зайнятості проводить у цьо�

му напрямі значну роботу, зокрема здійснює переквалі�

фікацію. Наприклад, у Києві підготували чимало водіїв

для КП “Київпастранс”, а зараз працюють над підго�

товкою трактористів для КК “Київавтодор”.

Додамо, на ярмарку вакансій можна було отримати й

низку профорієнтаційних послуг. “У першу чергу —

комп’ютерне тестування, яке дає змогу визначити най�

більш комфортне професійне середовище для молодої

людини”,— зазначила “Хрещатику” заступник началь�

ника відділу організації профорієнтації КМЦЗ Людми�

ла Сульженко.

Киянка Вікторія Мишина шукати роботу на ярмарок

вакансій прийшла вперше й була приємно здивована та�

кою системою. “Це досить зручно, адже тут можна

ознайомитись з каталогом вакансій і безпосередньо по�

спілкуватися з роботодавцями. До того ж мені вже вдало�

ся записатися на співбесіду”,— розповіла пані Мишина
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Наразі столиці наліч ється 122 пар и, 379 с верів та 80
б льварів. Ці зелені зони ро ами дар вали можливість
иянам насолодж ватися расою міста. Провести омпле сн
ре онстр цію зелених зон та поверн ти Києв звання найзе-
ленішої столиці Європи — лючове завдання для иївсь ої
влади. Про це йшлося під час ділової про лян и Маріїн-
сь им пар ом олови КМДА Оле сандра Попова з фахівцями
та ж рналістами.

Новини

Визначені адреси розміщення 
у столиці 200 безкоштовних 
велосипедних стоянок
Затверджено перелі розміщення без оштовних

велосипедних стояно Києві, облашт вання я их
план ють завершити цієї осені. Відповідне розпо-
рядження підписав олова КМДА Оле сандр По-
пов. З ідно з до ментом, КП “Київтранспар сер-
віс” облашт є велопар ін и на 10 місць біля М -
зею національної архіте т ри та поб т У раїни
(в л. Заболотно о), станцій метро “Позня и” і
“Хар івсь а”, вход Національний ботанічний сад
ім. М. М. Гриш а та на площі перед Палацом спор-
т . Велосипедні стоян и на 6 місць з’являться: бі-
ля Національної бібліоте и У раїни ім. В. І. Вер-
надсь о о, на Оболонсь ій набережній, біля Ми о-
лаївсь о о остел , пор ч із Водно-інформаційним
центром і Національною парламентсь ою бібліоте-
ою, біля “Ра ш и” Маріїнсь ом пар , на Пло-
щі Слави (біля центрально о вход в пар та т але-
т ), пор ч із м зейним омпле сом “Мистець ий
арсенал” та пам’ятни ом жертвам Голодомор .
Три велопар ов и, ожна з я их розрахована на 6
місць, облашт ють на Р санівсь ій набережній, ще
по одній — на Поштовій площі та пар “Володи-
мирсь а ір а” біля ф ні лера, с вері на Кон-
тра товій площі, біля Національно о заповідни а
“Софія Київсь а”, пар “Золоті Ворота”, біля На-
ціональної опери У раїни, пор ч із Б дин ом архі-
те тора і Національним на ово-природничим м -
зеєм, біля Оле сандрівсь о о остел , вход до
Київсь о о зоопар та на Михайлівсь ій площі.
Схем розміщення велопар ово та їх зовнішній
ви ляд з оджено з Асоціацією велосипедистів Ки-
єва та ДАІ

Кожен киянин зможе стати 
частиною унікального 
Дерева сердець України
У с бот (29 вересня) пар Шевчен а роз віт-

не ні альне Дерево сердець У раїни. З 11.00 до
14.00 т т пройде просвітниць а а ція з на оди Все-
світньо о дня серця, ор анізована волонтерсь им
р хом “А адемія здорових сердець”, де ожен ра-
їнець зможе зробити свій внесо боротьб з сер-
цево-с динними захворюваннями. У Шевчен ів-
сь ій РДА інформ ють, що в рам ах а ції б де ство-
рена інсталяція “Дерево сердець У раїни”, я а вій-
де до Кни и ре ордів У раїни я онстр ція з най-
більшою іль істю сердець. Під час заход ожен
часни матиме змо виміряти свій артеріальний
тис , отримати паперове сердеч о для внесення
сво о імені й по азни ів тис та при ріпити йо о на
інсталяцію.
Усі часни и а ції змож ть отримати без оштовн
онс льтацію ардіоло ів, взяти часть ві торинах,
он рсах, спортивних зма аннях та отримати цінні
призи від партнерів а ції

Міліціонерам підвищено 
заплату на 200 гривень
За ініціативою міністра вн трішніх справ

У раїни Віталія Захарчен а, з 1 вересня рядовим
міліціонерам на 200 ривень підвищено рошове
забезпечення. Та е рішення стало ло ічним про-
довженням ви онання обіцян и лави відомства
посилити соціальний захист, насамперед осіб ни-
зової та середньої лан и ор анів вн трішніх
справ. Чер ове підвищення рошово о забезпе-
чення працівни ам міліції стало можливим завдя-
и перерозподіл аси н вань, я і раніше перед-
бачалися на виплат рошової допомо и право-
охоронцям при звільненні на пенсію. На адаємо,
останнє підвищення зарплати працівни ам міліції
низової лан и проводилося 1 люто о цьо о ро .
Тоді дохід рядово о міліціонера становив 1600
ривень на місяць

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Учора в Київсь ом палаці дітей та юнацтва відб вся ярмаро ар’єри та ва ансій
для незайнятої молоді, я ий б ло ор анізовано столичним Центром зайнятості.
Участь заході взяли близь о 60 підприємств столиці, я і ш ають відповідний пер-
сонал, та близь о 30 навчальних за ладів профтехосвіти, що представили свої мож-
ливості на рин праці. Роботодавці та молодь, що ш ає робот , мали змо по-
спіл ватися особисто та отримати роз’яснювальн інформацію від фахівців Центр
зайнятості.
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Новини

Будівельні роботи 
на станції метро “Іподром” 
ідуть за графіком
Керівни и сл жб КП “Київсь ий метрополітен” провели спільн виїз-

н нарад з фахівцями ПАТ “Київметроб д” на станції “Іподром”, я а
переб ває на завершальній стадії б дівництва.
Я інформ ють КП “Київсь ий метрополітен”, фахівці перевірили

стан отовності об’є та в цілом та о ремих йо о приміщень і систем.
“Готовність висо а. У частині нес чих онстр цій роботи завершені.
Залишилося ви онати архіте т рні й монтажні роботи, під лючити
майб тню станцію до зовнішніх мереж — еле троживлення, водопро-
вод , аналізації тощо. Та ож б ло прийнято рішення зробити два вес-
тибюлі замість одно о”,— зазначив олова правління ПАТ “Київметро-
б д”, Володимир Петрен о. Керівництво метрополітен висловило б -
дівельни ам свої за важення та внесло пропозиції щодо ефе тивнішої
під отов и станції до від риття. Зо рема піднімалися питання налаш-
т вання освітлення та диспетчерсь о о зв’яз , монтаж ліфтів, поста-
чання т рні етів для др о о вестибюлю станції тощо. “Виріш валися
питання спільної роботи з під отов и станції “Іподром” до введення її
в е спл атацію. Б ли роз лян ті всі елементи техноло ічно о ланцю а,
визначені терміни монтаж та налад и основно о обладнання”,— за-
значив начальни КП “Київсь ий метрополітен”, Володимир Федорен-
о. Та ож фахівці підприємств спільно роз лян ли прое т з бла о ст-
рою наземної території майб тньої станції “Іподром” та внесли свої о-
ре тиви. Наводити лад на поверхні б дівельни и почн ть же з наст п-
но о тижня. На адаємо, станція “Іподром” продовжить К ренівсь о-
Червоноармійсь лінію метрополітен в бі Одесь ої площі. Її від рит-
тя заплановане на інець жовтня поточно о ро

У столиці вшанували пам’ять 
всесвітньо відомого співака 
Анатолія Солов’яненка
Учора представни и ряд , місь ої влади та творчої інтелі енції по-
лали віти до пам’ятни а видатном співа Анатолію Солов’янен о.
Мон мент встановлений на в л. Інстит тсь ій біля б дин № 16, в
я ом останні 20 ро ів життя меш ав всесвітньо відомий раїнсь ий
співа , видатний тенор, народний артист СРСР та ромадсь ий діяч,
Герой У раїни. У церемонії по ладання вітів взяли часть олова
КМДА Оле сандр Попов, міністр льт ри У раїни Ми ола К линя , на-
чальни ГУ льт ри КМДА Світлана Зоріна, вдова тенора Світлана Со-
лов’янен о та йо о син — народний артист У раїни, оловний режисер
Національної опери У раїни Анатолій Солов’янен о.
“Сьо одні вели ом раїнцю, видатном співа Анатолію Борисо-

вич Солов’янен о мало б виповнитися 80 ро ів. І хоча йо о вже три-
надцять ро ів немає з нами, він до цьо о час живе нашій пам’яті,
наших серцях. І я пере онаний, що ще ба ато століть раїнсь ий на-
род пам’ятатиме йо о, адже творчість талановито о співа а відома в
сьом світі й наві и залишиться д ховним символом і ордістю ра-
їнсь ої льт ри”,— с азав Оле сандр Попов під час церемонії по ла-
дання вітів до пам’ятни а вели о о оперно о співа а

Цифра дня

29 274 100 000 
гривень капітальних інвестицій було освоєно в січні–червні 2012 року
столичними підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел
фінансування 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Взаємовигідна співпраця
Київ і Стокгольм обмінюватимуться досвідом у галузях освіти,
енергозбереження та будівництва
Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Під час візит олови
КМДА Оле сандра Попова
до Швеції відб лася з -
стріч з мером Сто ольма
Стеном Нордіном. Під час
офіційно о ланч на честь
раїнсь ої деле ації мова

йшла про необхідність по-
либлення стос н ів між
двома столицями. Зо ре-
ма шведсь а сторона заці-
авлена в співпраці з Ки-
євом не лише в т ристич-
ній, а й в інших сферах
місь о о осподарства. Ке-
рівни и двох міст об ово-
рили перспе тиви співпра-
ці в е ономічній, льт р-
ній, житлово- ом нальній,
т ристичній, е оло ічній,
енер етичній та на овій
ал зях.

Робоча поїздка голови КМДА

Олександра Попова до столиці

Швеції була досить насиченою і

плідною. Адже вдалося досягти чи#

мало домовленостей щодо співпраці

в різних галузях. Під час зустрічі з

мером Стокгольма Стеном Норді#

ном йшлося про проведення спіль#

ного рок# та екстрим# фестивалів.

Окрім цього, відбудеться обмін до#

свідом в енергозбереженні, будів#

ництві доступного житла, освіті,

управлінській системі та інформа#

ційній політиці.

Києву цікаво вивчити та запрова#

дити у себе методи екологічного ве#

дення господарства, напрацювання

шведських сміттєпереробних ком#

паній. Натомість скандинави вияви#

ли бажання навчитися у вітчизня#

них фахівців швидше будувати ін#

фраструктурні об’єкти. Мовляв, уся

Європа шокована темпами, з якими

вдалося, попри скептичні прогнози

експертів, належно підготувати Київ

до фіналу чемпіонату Європи.

Мер Стокгольма висловив споді#

вання вже найближчим часом відві#

дати українську столицю особисто

та розпочати реалізацію спільних

проектів. У свою чергу, під час візи#

ту до Стокгольма голова КМДА ог#

лянув екологічно чистий район

Хаммарбю, що виріс на місці ко#

лишньої промзони. Нині тут засто#

совують найсучасніші технології

сортування, утилізації та вторинної

переробки побутових відходів.

Олександр Попов також ознайо#

мився із досвідом шведської столиці

у перебудові старих кварталів. Зок#

рема побував у районі Йєрва, де за#

проваджено прогресивні енерго#

ощадні технології.

Очільник КМДА зауважив, що

спільний обмін досвідом піде на ко#

ристь Києву та Стокгольму. Особли#

во враховуючи теплі стосунки, що

склалися між нашими народами.

“Я щиро вдячний за спільні пози#

тивні спогади українців та шведів,

які подарувало нам Євро#2012. По#

при свою рекордну чисельність, гос#

ті зі Швеції виявилися дуже вихова#

ними, доброзичливими і приємни#

ми. Нам разом вдалося встановити

одразу кілька спільних рекордів:

найбільш відвідувана фан#зона,

найчисельніший кемпінг. Однак, на

мою думку, найбільше досягнен#

ня — це щире спілкування. Меш#

канці наших міст започаткували

справжню народну дипломатію,

яка, безумовно, матиме чудові пер#

спективи продовження на міждер#

жавному рівні”,— наголосив Олек#

сандр Попов

Винагорода за ощадливість
Переможцям конкурсу "Енергоефективна родина" встановили 
енергозберігаючі вікна
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Учора переможці он рс
“Енер оефе тивна роди-
на”, я ий проходив соці-
альній мережі Facebook,
отримали на ороди. У
вартирах Тетяни Литвин
та Інни Левч , я і меш а-
ють Дарниць ом та
Оболонсь ом районах,
встановили с часні енер о-
збері аючі ві на. Та им чи-
ном, вони змож ть звести
до мінім м втрати тепла
своїх помеш аннях.

Конкурс “Енергоефективна роди#

на” тривав у Києві з 9 листопада ми#

нулого року до 15 березня 2012#го.

До участі в ньому запрошували усіх

киян, хто був зацікавлений у впро#

вадженні енергоефективних техно#

логій у своїх домівках. Умови участі

були прості — економити тепло, во#

ду, електроенергію, надати фотосу#

провід цих дій та написати есе про

те, як і чому необхідно ощадливо

використовувати енергоресурси.

Ідея конкурсу належить проекту

USAID “Реформа міського теплоза#

безпечення в Україні”. Відбувся він за

підтримки КМДА, енергетичної ком#

панії ДТЕК та агентства USAID. Аби

визначити переможців, фахівці КП

“Група впровадження проектів з

енергозбереження в адміністратив#

них і громадських будівлях” проводи#

ли комплексний енергоаудит квар#

тир, які вийшли на “фінішну пряму”,

і серед них визначали найкращих.

“На сторінку конкурсу “Енерго#

ефективна родина” я потрапила ви#

падково, вирішила взяти в ньому

участь, бо мене зацікавив супер#

приз — пластикові вікна,— розпові#

ла “Хрещатику” Інна Левчук, що

мешкає на проспекті Героїв Дніпра,

56.— Спочатку виконала рекомен#

дації, які були зазначені в умовах

конкурсу: поклеїла за батареями

фольгу, яка у мене виконувала функ#

ції рефлектора. На зиму, як і щороку,

утеплила поролоном старі дерев’яні

вікна, а наймасштабніший мій крок

із перетворення звичайної квартири

в енергоефективну — зовнішнє

утеплення стіни”.

За словами Інни Левчук, частину

рекомендацій вона виконувала й до

участі в конкурсі — використовува#

ла енергоефективні лампочки. По#

суд мила у посудомийній машині і

таким чином економила воду. А піс#

ля того, як у помешканні встанови#

ли пластикові вікна, не буде втрати

тепла взимку. “Насправді для того,

аби ощадливо використовувати

енергоресурси, не треба докладати

багато зусиль, я б сказала, що це —

радше справа звички, і надзвичайно

приємно, коли ця звичка приводить

до зменшення рахунків за кому#

нальні послуги”,— зауважила пані

Інна.

Нагадаємо, що у столиці триває

програма з енергоефективності. Так,

для покращення системи теплопос#

тачання Києва у липні 2011 року між

КМДА, компанією ДТЕК та агент#

ством USAID було підписано мемо#

рандум про співпрацю у сфері по#

кращення системи теплозабезпе#

чення та енергоефективності. У

найближчі роки планується здійс#

нити теплосанацію об’єктів соціаль#

ної сфери — садочків, шкіл, ліка#

рень та житлового фонду міста

Київ перейматиме досвід Сто ольма з е оло ічно о ведення місь о о осподарства

Конкурс «Енергоефективна родина» тривав у Києві 
з 9 листопада минулого року до 15 березня 2012'го. 

До участі в ньому запрошували всіх киян, хто був
зацікавлений у впровадженні енергоефективних

технологій у своїх помешканнях

У парку Шевченка з’явиться
старовинний трамвайчик
У туристичному центрі можна скористатись Інтернетом 
та безкоштовно отримати карту міста

Таким чином кияни вирішили

увіковічнити пам’ять старовинного

колійного транспорту. Основна ідея

створення об’єкта в тому, щоб збе#

регти та передати для гостей столиці

той неповторний дух, що панував у

місті, коли його вулицями їздили

перші трамваї. “Сьогодні мегаполіс

розвивається і поступово витісняє із

центральних вулиць міста цей вид

транспорту. Саме тому ми вирішили

зберегти його неповторну конструк#

цію у вуличному мистецтві”,— роз#

повів “Хрещатику” голова громад#

ської організації “Київ. Стратегія#

2025” Федір Баландін.

Модель створювалася зусиллями

активістів громадської організації

два роки. В основу покладені ескізи

київського скульптора Костянтина

Скритуцького — автора Пейзажної

алеї та багатьох інших визначних

столичних арт#об’єктів.

“Вагончик не стоятиме порож#

нім — у ньому ми відкриємо турис#

тично#інформаційний центр, тому

арт#інсталяція буде затребуваною

не лише киянами, які цікавляться

сучасним мистецтвом, а й гостями

столиці. Окрім того, в ньому пра#

цюватиме безпровідниковий Ін#

тернет та два туристично#інформа#

ційні термінали, які надала КМДА.

У вагоні перебуватиме екскурсо#

вод, тож гості міста завжди змо#

жуть скористатися його послугами.

Також тут можна буде безкоштовно

отримати карту Києва та іншу ту#

ристично#інформаційну друковану

продукцію”,— зазначив Федір Ба#

ландін.

Опікуватиметься “Київським

трамвайчиком” громадська органі#

зація “Київ. Стратегія#2025” та сту#

денти#волонтери з декількох сто#

личних університетів

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Цьо о четвер а в пар ім. Тараса Шевчен а відб -
деться офіційне від риття мистець ої інсталяції “Київ-
сь ий трамвайчи ”, на базі я о о працюватиме т рис-
тично-інформаційний центр. Т т можна б де с орис-
татися Інтернетом та отримати без оштовно арт Ки-
єва.

Біличанський ліс 
забудовувати не будуть
Про рат ра Києва заявила до с д 15 позовів про с ас вання рі-

шення Гостомельсь ої селищної ради щодо надання власність фі-
зичним особам земельних діляно Біличансь ом лісі Святошин-
сь о о лісопар ово о осподарства. Зо рема Святошинсь им
районним с дом же задоволено 3 позови, а роз ляд інших розпоч-
неться з 27 вересня, повідомили “Хрещати ” відділі зв’яз ів із
ЗМІ столичної про рат ри. У позовах про рат ра заявила лопо-
тання про на ладення с дом заборони на проведення б дь-я их
під отовчих та б дівельних робіт на виділених земельних ділян ах
до прийняття остаточно о рішення. За онність інших рішень Госто-
мельсь ої селищної ради перевіряється. Крім то о, про рат рою
Святошинсь о о район столиці с асовано постанов районної мі-
ліції, я а відмовила в пор шенні римінальної справи за фа том ви-
р б и дерев. Матеріали поверн то правоохоронцям для проведен-
ня додат ової дослідчої перевір и

Директор Київського зоопарку звільнився 
за власним бажанням
Гендире тор КП “Київсь ий зооло ічний пар за альнодержавно о

значення” Оле сій Толсто хов звільнився із займаної посади за влас-
ним бажанням. Наразі йо о обов’яз и ви он є заст пни енерально-
о дире тора Михайло Іванов. Представлення ново о ерівни а сто-
лично о зоопар відб деться найближчим часом. На адаємо, що на
посад енерально о дире тора Київсь о о зоопар Оле сія Толсто-
хова б ло призначено 15 жовтня 2010 ро

40 спортсменів<інструкторів 
увійдуть до складу штатної команди 
резервного спорту Києва
У столиці створять штатн спортивн оманд резервно о спор-

т . Відповідне розпорядження підписав олова КМДА Оле сандр
Попов. У ГУ справах сім’ї, молоді та спорт інформ ють, що про-
цес форм вання штатної оманди резервно о спорт , до я ої вій-
д ть 40 молодих інстр торів з олімпійсь их видів, вже розпочато.
Із перспе тивними иївсь ими спортсменами ві ом до 21 ро ,
лад ть тр дові до овори — онтра ти, відповідно до я их вони

отрим ватим ть фінансов підтрим з місь о о бюджет . “До
штатної оманди резервно о спорт війд ть ращі атлети, я і до-
ся ли неабия их рез льтатів на зма аннях різно о рівня. Проте для
переход до спорт вищих дося нень та поповнення основно о
с лад національних збірних оманд майб тнім переможцям олім-
піад необхідно продовж вати а тивно працювати. Саме том місь-
а влада продовж ватиме плідн співпрацю зі спортивними феде-
раціями, ш олами, л бами і підтрим ватиме ініціативи спортивної
ромадсь ості столиці”,— розповів начальни ГУ сім’ї, молоді та
спорт Володимир Вов



Ділові новини
Співпрацю з МВФ 
буде продовжено
Голова НБУ Сер ій Арб зов

вважає доцільним продовження
співробітництва з Міжнародним
валютним фондом. Про це він по-
відомив за підс м ами з стрічі з
першим заст пни ом дире тора-
розпорядни а МВФ Девідом Ліп-
тоном. "У раїна ні оли не відмов-
лялася від співробітництва із
МВФ. Ми завжди плідно працю-
вали, триває спільна робота й за-
раз. Вона спрямована на подо-
лання дея их розбіжностей, я і
по и що є в позиціях сторін.
Упевнений, рішення, що задо-
вольнить я наш раїн , та і
фонд, б де знайдено. Відповідно
б де продовжена про рама ре-
дит вання stand by",— зазначив
пан Арб зов. Крім то о, олова
НБУ вважає, що У раїні с ладно
ви онати мови МВФ про збіль-
шення цін на природний аз для
підприємств ом нальної тепло-
енер ети и і населення. "С ладно
з об'є тивних причин. Сит ація,

я ми маємо в У раїні в питанні
цін, с ладалася протя ом ба а-
тьох ро ів, але приведення тари-
фів на аз до е ономічно обґр н-
товано о рівня потрібно робити
плавно і обережно. Ми ш аємо
н ч е рішення, я е має задо-
вольнити обидві сторони",— під-
реслив він, повідомляють
"У раїнсь і новини"

"Укрзалізниця" потребує
8,66 млрд грн інвестицій

"У рзалізниця" вже подала на
роз ляд ряд прое т план апі-
тальних інвестицій на наст пний
рі , з ідно з я им пропон є на
придбання р хомо о с лад для
пасажирсь их перевезень 2013
році направити з державно о й
місцево о бюджетів 8,66 млрд
рн",— зазначається повідом-
ленні прес-сл жби відомства.
Зо рема пропон ється за бю-
джетні ошти за пити 200 пей-
них ва онів, 41 — для перевезен-
ня інвалідів, 7 спеціальних сл ж-

бово-технічних ва онів, 2 міжре-
іональних поїзда, 22 рей ових ав-
тоб си й 53 еле тропоїзди. "Са-
мостійно, без державно о фінан-
с вання ви онати запропоновані
обся и за півель р хомо о с ла-
д для перевезення пасажирів
"У рзалізниця" не зможе, ос іль и
рі рі пасажирсь і перевезення
залишаються збит овими",— за-
значається в повідомленні. Зо ре-
ма, за інформацією "У рзалізни-
ці", на інець поточно о ро збит-
и від пасажирсь их перевезень
очі ються в с мі 7,2 млрд рн

Кожен п’ятий безкоштовний
електронний ключ 
отримують столичні 
платники податків
Про це повідомила олова ДПС
м. Києві Ірина Носачова. "На

сьо одні Києві с б’є ти оспо-
дарювання отримали 22 621
еле тронний люч, що с ладає
понад 21 відсото виданих по
У раїні лючів еле тронно о циф-

рово о підпис ",— зазначила Іри-
на Ві торівна. Без оштовна вида-
ча лючів еле тронно о цифрово-
о підпис — це новий сервіс по-
дат ової сл жби, я ий став до-
сить зр чним для платни ів по-
дат ів. Еле тронні лючі можна
отримати в а редитованих цен-
трах сертифі ації, що діють ож-
ном з Центрів обсл ов вання
платни ів подат ів

Кабмін встановив торговельні
надбавки до закупівельної
ціни ліків
Уряд своєю постановою № 880

від 24 вересня поточно о ро
встановив тор овельні надбав и
до за півельної ціни лі ів. Та , при
за півельній ціні до 100 рн
в лючно надбав а може становити
25 %, при ціні від 100 рн до 300 —
23 %, при ціні від 300 рн до 500 —
20 %, при ціні від 500 до 1000 рн
в лючно — 15 %, при ціні від 1000
рн — 10 %. Постанова наб ває
чинності 1 січня 2013 ро

Навчання на Аграрній біржі
вже пройшли представники
понад 280 компаній
Протя ом першо о місяця про-

ведення без оштовних ознайом-
чих семінарів ці авість до на-
вчання виявили не тіль и вироб-
ни и сільсь о осподарсь ої про-
д ції, а й провідні бан и, вищі
навчальні за лади, бро ерсь і
онтори та інші. "А рарна біржа
проводить навчальний рс неза-
лежно від специфі и роботи ом-
панії. Для всіх часни ів тор ів
вимо и б д ть одна овими, а до-
п с до тор ів — рівним. Ми заці-
авлені зал ченні я омо а біль-
шої іль ості часни ів рин до
тор івлі новітній тор овельній
системі. Це створить достатню
лі відність на рин та продемон-
стр є а раріям, я і ва аються, що
тор вати зі всією У раїною ви-
ідніше",— заявив ерівни А -
рарної біржі Оле сандр Марюх-
ніч. На адаємо, що А рарна бір-
жа проводить без оштовне на-
вчання на базі власних ре іо-

нальних відділень та надає до-
ст п до навчальних тор ів на без-
оштовній основі

Київрада збільшила 
статутний фонд 
"Київбудреконструкції"
Київрада прийняла рішення про

збільшення стат тно о фонд КП
"Дире ція з апітально о б дів-
ництва і ре онстр ції "Київб дре-
онстр ція" в 4 рази — з 50 тис.
рн до 200 тис. рн. За хвалення
відповідно о рішення про олос -
вали 85 деп татів при мінімально
необхідних 61. У прое ті рішення
зазначено, що СФ підприємства
збільш ється з метою забезпе-
чення працівни ів необхідною
ор техні ою, та ож це дасть мож-
ливість підприємств сформ вати
висо опрофесійний оле тив для
ви онання поставлених перед КП
завдань. Фінанс вання СФ КП в
с мі 200 тис. рн передбачено
про рамою соціально-е ономіч-
но о розвит Києва на 2012 рі

В Україні 
заборонено рекламу
тютюнових виробів
Відповідні матеріали вже зникли
з касових зон у торговельних 
закладах столиці
Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Днями в У раїні наб в чинності За он, я ий забороняє
ре лам вати си арети на радіо, телебаченні, пресі
(навіть спеціалізованій), на зовнішніх ре ламних носіях,
мережі Інтернет, ма азинах та іос ах. О рім то о, на-
ладатим ться вели і штрафи і за спонсорство та сти-
м лювання продаж тютюнових виробів. Дію за он вже
помітно столиці: тютюнова ре лама зни ла з асових
зон сіх тор овельних за ладів.

Нові вимоги законодавства змусили власників торгових точок зняти з віт�

рин та прилавків усі наклейки та плакати, що містять рекламу тютюнових

виробів. А на інтернет�ресурсах позникали банери та ролики з рекламою си�

гарет, окрім сайтів для повнолітніх, на які заборона не поширюється. Відте�

пер і жоден фестиваль, захід чи концерт не може проводитися за спонсор�

ської допомоги підприємств тютюнової індустрії.

Як зазначив голова Держспоживінспекції України Сергій Орєхов, настав

час розпрощатися з епохою, коли палити було модно. "Щоб боротися проти

куріння, мало роз'яснювати, у чому його шкода. Наш основний метод —

крах престижу куріння в сучасному суспільстві. Ми повинні змусити сприй�

мати цю шкідливу звичку як прикру помилку, яку потрібно неодмінно ви�

правити, і захистити оточуючих від шкідливої дії тютюнового диму",— ска�

зав Сергій Орєхов.

Прийняття даного нормативного документа — досить виважений та пра�

вильний крок, вважає керівник Асоціації зовнішньої реклами України Ар�

тем Біденко. "Очевидно, що цей закон потрібний українцям, адже він базує�

ться на кращому світовому досвіді викорінення шкідливої звички тютюно�

паління. Окрім того, цей правовий документ приводить нашу законодавчу

базу у відповідність із нормами європейського законодавства",— пояснив

"Хрещатику" Артем Біденко.

Проте кияни стверджують, що заборона реклами тютюнових виробів мо�

же вплинути лише на молодь і аж ніяк — на курців "зі стажем". "Це рішення

дуже адекватне і корисне. Адже те, що з помітних місць у кіосках зникли ци�

гарки та їхні цінники, суттєво позначиться на дітях, для яких візуальний

контакт — надзвичайно важливий. Тому в молоді виникатиме менше спо�

кус. А для дорослих, які палили, з власного досвіду можу сказати, відсут�

ність реклами сигарет мало впливає на шкідливу звичку",— розповіла "Хре�

щатику" маркетолог Олена Якимчук. Варто зауважити, що у великих торго�

вельних мережах сигарети залишились на своїх звичних місцях, а саме —

поруч із касами для розрахунку, тому ті, хто купував цю продукцію раніше,

продовжують це робити без особливих перешкод.

До речі, згідно з нормативним документом, на порушників закону чека�

тиме адміністративна відповідальність — штраф у розмірі від 30 до 50 тис.

грн. Контроль за виконанням Закону здійснюватиме Державна інспекція

України з питань захисту прав споживачів та її підрозділи в областях
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Ера безготівкових 
розрахунків
На зміну паперовим грошам ідуть електронні

Віктор ЛІСОВСЬКИЙ
спеціально для "Хрещатика"

Фінансов сфер очі ють
зміни. Протя ом шести мі-
сяців Національний бан
У раїни має видати норма-
тивно-правові а ти, пов’я-
зані з появою еле тронних
рошей. Про це йдеться в
при інцевих положеннях
ново о За он "Про вне-
сення змін до дея их за о-
нодавчих а тів У раїни"
(щодо ф н ціон вання пла-
тіжних систем та розвит
без отів ових розрах н ів).

Штрафи для порушників
Закон передбачає новий (елек�

тронний) платіжний засіб, "який на�

дає його держателю можливість за

допомогою платіжного пристрою

отримати інформацію про належні

йому кошти та ініціювати їх пере�

каз". Такий платіжний засіб може

розміщуватися навіть в апаратно�

програмному середовищі мобільно�

го телефону або іншого бездротово�

го пристрою користувача.

Електронні гроші (як засіб плате�

жу) випускатимуться банком у по�

рядку, встановленому нормативно�

правовим актом Нацбанку. У разі

порушення вимог НБУ винуватцям

загрожує штраф — від ста до тисячі

неоподатковуваних мінімумів дохо�

дів громадян (1700—17000 грн) із

конфіскацією технічних засобів, що

використовувалися для приймання

готівки. Про це йдеться у новій ре�

дакції статей 16313, 16314, 1665 та

16614 Кодексу України про адмініс�

тративні правопорушення. Ще суво�

ріші покарання передбачені в новій

редакції статті 200 Кримінального

кодексу: підробка або неправомір�

ний випуск електронних грошей ка�

рається штрафом від трьох до десяти

тисяч неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян (5100—170 000

грн).

З такими пропозиціями НБУ по�

годжується і голова парламентсько�

го комітету з питань фінансів і бан�

ківської діяльності Віталій Хому�

тиннік: "Запропоновані зміни до за�

конодавчих актів дадуть змогу вдос�

коналити правові засади у сфері без�

готівкових розрахунків, запровадити

єдиний підхід до державного регу�

лювання діяльності платіжних сис�

тем в Україні, створених як банка�

ми, так і небанківськими установа�

ми".

Проте, незважаючи на такі ноу�

хау, новий закон має досить суттєві

недоліки. Річ у тім, що народні депу�

тати не врахували суттєві зауважен�

ня головного науково�експертного

управління (ГНЕУ) Верховної Ради.

Зокрема експерти ГНЕУ звернули

увагу на те, що за новими правилами

"банк під час використання корис�

тувачем електронного платіжного

засобу зобов’язаний інформувати

його про випадки підвищеного ри�

зику збитків". Проте наразі не зрозу�

міло, про які саме "випадки підви�

щеного ризику збитків для користу�

вача" йдеться та в який спосіб має

здійснюватися таке інформування.

Також, на думку ГНЕУ, недостат�

ньо обґрунтованою виглядає пропо�

зиція, згідно з якою "вимоги до

суб’єктів господарювання щодо

приймання електронних платіжних

засобів як оплати за продані ними

товари (надані послуги)" визначати�

ме не Нацбанк, а Кабмін. Певні не�

порозуміння виникають і через не�

обгрунтування таких методів впливу

на порушників, як "виключення

платіжної системи (учасника пла�

тіжної системи) з Реєстру", "заборо�

на здійснення діяльності в Україні".

Хто саме і яким чином здійснювати�

ме зазначені покарання? На жаль, ці

та інші запитання так і залишилися

без відповідей.

Загрози чужоземців

Швидкий розвиток ринку платіж�

них систем продовжує збільшувати

попит на розрахунки, що здійсню�

ються через мережу Інтернет. Усе

частіше банки надають перевагу пла�

тіжним карткам з чипом, намагають�

ся переобладнати свою інфраструк�

туру для смарт�карток, на яких за�

проваджуються бонусні, соціальні,

транспортні, страхові, медичні та ін�

ші послуги. Чи не означає це, що

повний перехід на безготівкові

(електронні) гроші вже не за горами?

Сьогодні в Україні близько 96 ти�

сяч платіжних пристроїв. Їхнє зруч�

не розташування (на вулицях, у мет�

ро, магазинах і підприємствах) та ці�

лодобовий режим роботи надає змо�

гу скоротити час для здійснення

оплати послуг операторів фіксова�

ного і стільникового зв’язку, попов�

нення поточних і депозитних рахун�

ків у банках, погашення заборгова�

ності за кредитами тощо.

Саме тому й виникає нагальна по�

треба — унормувати питання ринку

платіжних систем. Неврегульова�

ність цих питань може призвести до

неконтрольованого залучення кош�

тів і позбавлення фізичних осіб (які

ініціюють електронні перекази кош�

тів) можливості захисту своїх прав та

інтересів.

Також варто звернути увагу на

вельми цікаву (і водночас тривожну)

тенденцію, яка простежується в бан�

ківській сфері України: інформацій�

не обслуговування внутрішньодер�

жавних операцій з використанням

платіжних карток здійснюється за�

кордонними центрами міжнародних

платіжних систем (МПС), тобто за

чужоземними правилами.

За статистичними даними Нац�

банку, МПС домінують на україн�

ському ринку платіжних систем

(зокрема 93 % ринку платіжних кар�

ток володіють дві МПС — Visa та

MasterCard), проте сьогодні тільки

близько 0,8 % операцій за картками,

емітованими українськими банка�

ми, здійснюється за кордоном. Як

стверджує заступник голови НБУ

Ігор Соркін, 99,2 % внутрішньодер�

жавних операцій здійснюється за

платіжними картками МПС. Така

ситуація призводить до монополіза�

ції національного ринку платіжних

карток з боку МПС, розбіжностей

між суто комерційними і державни�

ми інтересами (щодо розвитку без�

готівкових розрахунків).

Тож чи варто дивуватися, що між�

народні платіжні системи не лише

підвищують свої вимоги до україн�

ських банків (збільшуючи при цьому

розмір комісійних виплат), а й часто

вводять дискримінаційні тарифи,

що досить суттєво перевищують та�

рифи в інших країнах світу. І, ясна

річ, така ситуація аж ніяк не спри�

ятиме нашій фінансовій стабілізації

та легальному розвитку електронної

торгівлі.

На жаль, в Україні ще й досі від�

сутні національні системи маршру�

тизації карткових операцій та бага�

тосторонній кліринг (залік взаємних

вимог і зобов'язань). Через певні за�

конодавчі пробіли Нацбанк не має

повноважень, достатніх для забезпе�

чення нагляду (оверсайту) за ство�

ренням та функціонуванням чис�

ленних платіжних систем. Тобто

НБУ не може виконувати свої зав�

дання щодо зміцнення рівня довіри

населення до фінансових інстру�

ментів і систем, які використовую�

ться для переказу коштів і здійснен�

ня розрахунків.

А тим часом в Україні зростає роль

і значення електронних грошей: се�

редня сума операції з використан�

ням платіжної картки майже вдвічі

перевищує середню операцію готів�

кою. Тривалість обслуговування

картки — від трьох до тридцяти се�

кунд, а вартість такої операції зни�

зилась із трьох відсотків до 1,7 (за

останніх чотири роки). Незважаючи

на такі досягнення, в питанні кон�

тролю за безготівкою ми значно від�

стаємо від найближчих сусідів, на�

самперед від Польщі.

Чи зможе українська банківська

спільнота разом із НБУ забезпечити

успішний розвиток вітчизняного

платіжного простору? Очевидно,

відповідь на це запитання залежати�

ме від розбудови своєї електронної

держави, в якій національні інтере�

си мають домінувати над іноземни�

ми, а не навпаки

Швидкий розвиток ринку
платіжних систем

продовжує збільшувати
попит на розрахунки, що

здійснюються через
мережу Інтернет
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Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У 2012-2013 навчальном
році заплановано впрова-
дження нових Державних
стандартів почат овій
ш олі. Сьо одні освітяни
Києва працюють над ство-
ренням належної навчаль-
но-методичної та матері-
ально-технічної бази по-
чат ової лан и освіти. Бо
без цьо о підґр нтя не-
можливо забезпечити
я існ освіт найменшим
ш олярам. “Місь ою вла-
дою створені належні мо-
ви для переход почат о-
вої освіти на нові Держав-
ні стандарти. Проте ми не
з пиняємось на дося н то-
м , а р хаємося далі, бо
тіль и та , зможемо до-
ся ти про рес , дос она-
литись”,— зазначила на-
чальни ГУ освіти і на и
О сана Добровольсь а. У
вересні в столиці проведе-
но місь ий о ляд- он рс
на ращ ласн імнат ,
і роте та і ровий май-
данчи для чнів перших
ласів. Сьо одні ми почи-
наємо знайомити читачів
“Хрещати а” з йо о час-
ни ами.

У цьому році середня школа

№ 132, якій виповнилося вже 35 ро�

ків, гостинно зустріла 84 першо�

класника. Приємно, що 17 із них —

діти колишніх випускників цього

навчального закладу. Першоклас�

ників, яким виповнилося шість ро�

ків, чекали спеціально облаштовані

класи з максимально зручними

меблями для роботи, що сприяють

збереженню їхнього здоров’я. Крім

того, навчальні кімнати містять

розвивальні зони — спеціальні іг�

рові куточки для зміни діяльності

під час уроку та на перерві, а на під�

лозі — м’яке килимове покриття. У

кожному класі є додатковий стіл, на

якому знаходиться різноманітне

приладдя, де дитина може малюва�

ти, розв’язувати кросворди. Для

підтримки уваги шестирічних шко�

лярів у навчально�виховному про�

цесі використовується комп’ютер,

телевізор, магнітофон та інтерак�

тивна дошка.

Дітям пропонують ігри 
на будь�який смак

У школі ігротека обладнана су�

часними багатофункціональними

меблями та іграшками для всебіч�

ного розвитку дитини. Ігрова кім�

ната поділена на центри, кожен із

яких має по кілька зон. Зайшовши

до неї, можна вибрати ту зону від�

починку, яка найбільше подобаєть�

ся. Серед них: зона театралізації,

яка дає можливість побувати в теат�

рі, конструктивно�будівельна зона,

де можна спорудити будинок чи

сконструювати авто. Шестилітки

мають можливість розвивати свої

здібності в куточку дидактичних

ігор. Учні полюбляють працювати з

книгами в зоні читача. Більш твор�

чі школярі можуть знайти собі за�

няття в куточку ліплення, аплікації

та малювання. У центрі психологіч�

ного розвантаження вони мають

змогу послухати улюблені казки чи

створити релаксаційну атмосферу

під твори Баха чи Моцарта.

Педагоги шукають 
нові способи зацікавити 
дітей на уроках

Початкова школа — це ще й

дружна команда однодумців, у ро�

боті якої поєднані професіоналізм,

ентузіазм і творчість. Гордістю ко�

лективу є те, що вчорашні випуск�

ники школи повернулися до неї пе�

дагогами, а голова методичного

об’єднання Світлана Зіма у конкур�

сі “Учитель року” посіла перше міс�

це в районі. Девізом роботи вчите�

лів�початківців є слова Амонашві�

лі: “Нехай учитель поспішає до ді�

тей, радіє кожній зустрічі з ними,

тоді й діти поспішатимуть до школи

і щиро радітимуть кожній зустрічі зі

своїм учителем”. Викладачі дотри�

муються думки, що вчитель почат�

кових класів навчає не тільки чи�

танню, письму і лічбі, його голов�

ний обов’язок — допомогти роз�

критися маленькій людині, вселити

в неї упевненість і виховати само�

достатньою.

Педагоги школи активно задіяні

у пошуково�дослідницькій діяль�

ності: у творчих групах вони ді�

ляться з колегами своїми знахідка�

ми, методиками, дидактичним ма�

теріалом, сценаріями найважливі�

ших заходів. Наприклад, був про�

ведений цикл уроків математики із

психологічним супроводом, його

мета — розвиток концентрації ува�

ги. Другокласникам сподобався

такий нестандартний тип уроків,

де, крім учителя, присутній ще й

психолог та звичайні математичні

завдання чергуються із вправами

для розвитку уваги. Доброю тради�

цією стало проведення декад педа�

гогічної майстерності, а також

“Днів відкритих дверей” для бать�

ків, які мають можливість побува�

ти на уроках та позакласних захо�

дах.

Серед школярів регулярно
проводяться конкурси 
та олімпіади

У цьому році цикл позакласних

зимових заходів у навчальному за�

кладі розпочався вертепом “Святий

Миколай”, що підготували класо�

води з четвертокласниками. Виступ

вразив глядачів своєю щирістю, ди�

тячою безпосередністю, переніс їх у

давні часи, коли високо шанува�

лись народні традиції. Кульміна�

ційним став концерт�шоу “Україна

має талант”. Результатом повсяк�

денної роботи вчителів�початківців

є щорічні конкурси на кращого

читця віршів Тараса Шевченка, Ле�

сі Українки та інших українських

поетів, олімпіади з математики та

української мови по паралелях 2�4

класів, виставок дитячих малюнків

та поробок “Умілі ручки”. У серед�

ній загальноосвітній школі № 132

створений мікроклімат доброзич�

ливості, взаєморозуміння і взаємо�

поваги, тому кожен учитель свій

творчий потенціал реалізовує у

співпраці з колегами, батьками. Ро�

бота стала задоволенням, а життя в

школі — цікавим та різнобарв�

ним

Воздвиження Хреста Господнього, що нале�

жить до двунадесятих свят, відмічаємо 27 верес�

ня (14 за ст. стилем). Цей день є спомином про

знаходження рівноапостольною царицею Єле�

ною справжнього Хреста, на якому був розп’я�

тий Ісус Христос, тож поклоняємося в цей день

не предмету, але спомину про страсні події і

жертву Спасителя. День вшанування і поклонін�

ня Хресту Господньому є, передусім, возвели�

ченням Христа, що помер в муках задля спасін�

ня людства.

У святкових піснеспівах знову переживаємо

події страсної п’ятниці, дня, коли найбільші

муки разом із Сином переживала Його Свята

Мати.

Тож, символічно, що саме жінка — цариця

Єлена, мати імператора Костянтина Великого —

у 325 р. відправилася в Єрусалим з метою відшу�

кати хрест, на якому був розп’ятий Господь і міс�

це Його поховання. Возвеличуючи Христа, цари�

ця Єлена заснувала понад 80 храмів у Віфлеємі —

місці Його народження, на горі Елеонській, звід�

ки вознісся на небо, в Гефсиманії, де Спаситель

молився у передчутті страждань і де була похова�

на Божа Матір. Цариця Єлена у 324 році почала

подорож у Палестину, відвідала Єрусалим і там

знайшла Господній Животворящий Хрест. Єруса�

лимський патріарх Макарій, зійшовши на підви�

щення, показував народу знайдений Хрест, висо�

ко воздвигачи його над собою.

Після знаходження Хреста Господнього (326

рік) у різних місцях стали будувати на честь ньо�

го храми. Зі святом Воздвиження Хреста в 335 ро�

ці було поєднано відновлення храму Воскресін�

ня, побудованого Костянтином Великим у 335

році на місці знаходження Хреста, і Єрусалим�

ська Церква відзначала ці свята з великою уро�

чистістю.

Особливо широке поширення й урочистість

свято Воздвиження отримало після другого зна�

ходження Хреста Господнього в результаті укла�

дання миру у 628 році між Візантією і Персією. І

знову при звеличенні Хреста, повернутого з Пер�

сії, Його було піднято високо вгору і почергово

звернено до всіх сторін світу.

Хрест Господній трактується як символ спасін�

ня та визволення роду людського від гріха, про�

кляття і смерті.

Тож невипадково свято Воздвиження вже від

початку свого утвердження сприймалося як осо�

бливо близьке святу Воскресіння.

У Церкві під час всенощної служби святий

Хрест урочисто виноситься із вівтаря і воздви�

гається перед народом на всі чотири сторони.

Так, з Хрестом символічно пов’язується ідея

його вселенськості, що навіки утвердив пере�

могу над смертю і став знаменням спасіння

людства

Інформацію надано Синодальним 
відділом Української 
православної церкви

У Голосієво активно 
впроваджується проект 
“Картка киянина”
Управлінням праці та соціально о захист насе-

лення Голосіївсь ої РДА проводиться збір реєс-
траційних даних ромадян, я і мають право на
отримання “Карт и иянина”, а саме: один із

бать ів ба атодітної родини, соціальні працівни и, непрацюючі особи,
я і здійснюють до ляд за дітьми-інвалідами, особи, я і не мають пра-
ва на пенсію, пенсіонери та інваліди, я і не мають права на піль овий
проїзд метрополітені.
Всьо о на облі в Управлінні переб ває 4211 осіб зазначених ате-
орій. Для ви отовлення “Карт и иянина” зареєстровано 2170 осіб,
видано ромадянам 1173 арт и. Станом на 19 вересня розповсю-
джено 4352 повідомлення з відповідною інформацією. Кожна ба ато-
дітна родина отримала повідомлення про порядо отримання арто .
Пенсіонерів та інвалідів, я і не мають права на піль овий проїзд в мет-
рополітені, запрош ють для отримання “Карт и иянина” по телефо-
н . Інформація про порядо реєстрації для отримання “Карт и ияни-
на” розміщена на стендах Управління праці та соцзахист населення,
в філіях відділ с бсидій та піль , я і розташовані в житлових ор ані-
заціях та на веб-сайті Голосіївсь ої РДА. Та ож ор анізована робота
“Гарячої лінії”, за телефоном 257-23-87 меш анці район мають змо-

отримати необхідн інформацію з питань оформлення та принцип
дії арт и

На Подолі відбулося засідання 
Громадської ради
У Подільсь ій РДА відб лося засідання Громад-

сь ої ради, на я ом б ли роз лян ті питання що-
до планових заходів осінньо о місячни а з бла о-
строю, озеленення і по ращення санітарно о
стан , а та ож об оворювався прое т Концепції

манітарно о розвит У раїни на період до 2020 ро . Начальни від-
діл онтролю за бла о строєм Подільсь о о район А. Терновий поін-
форм вав членів Громадсь ої ради про планові по азни и ви онання
заходів осінньо о місячни а з бла о строю, озеленення та поліпшення
санітарно о стан , зо рема, щодо стан в лично-шляхово о осподар-
ства, відновлення зовнішньо о освітлення, озеленення, санітарної
очист и та інших по азни ів.
По др ом питанню вист пила олова Громадсь ої ради Т. Гоєн о,

я а зосередила ва на основних цілях, пріоритетах, завданнях та
принципах державної політи и і політи и в ал зі манітарно о роз-
вит на період до 2020 ро

Відбулась акція “Цінуй своє життя. 
Пройди тест на ВІЛ!”
З метою профіла ти и та боротьби зі СНІДом Подільсь ом райо-

ні відб лася а ція “Цін й своє життя. Пройди тест на ВІЛ!”, я а б ла ор-
анізована Київсь им місь им центром соціальних сл жб для сім’ї, ді-
тей та молоді й Київсь им місь им центром профіла ти и та боротьби
зі СНІДом, за часті Подільсь о о районно о центр соціальних сл жб
для сім’ї, дітей та молоді.
Психоло и та фахівці з соціальної праці провели робот щодо моти-

вації меш анців Подільсь о о район пройти тест вання на ВІЛ-інфе -
цію. Мобільна бри ада “Київсь о о місь о о центр профіла ти и та
боротьби зі СНІДом” ор аніз вала в личне тест вання на ВІЛ.
Під час проведення а ції психоло ами та фахівцями з соціальної ро-

боти б ло розповсюджено інформаційні матеріали щодо місць та час
проведення в личних мобільних тест вань на ВІЛ, діяльності Центр
соціальних сл жб для сім’ї, дітей та молоді, л бів за місцем прожи-
вання та діяльності добровільних помічни ів сфері надання соціаль-
них посл Подільсь ом районі

У Деснянському районі 
розпочався осінній місячник 
з благоустрою
У понеділо в Деснянсь ом районі розпочався

осінній місячни з бла о строю, озеленення та
поліпшення санітарно о стан , я ий триватиме до
26 жовтня.

Упродовж місяця в районі проводитим ться роботи з очищення тери-
торій від сміття, опало о листя та вивезення йо о до визначено о
районі місця для с лад вання. Та ож заплановано проведення ремонт
та очищення в лиць, дорі , трот арів, вн трішньо вартальних проїздів
та інших елементів бла о строю, приведення до належно о санітарно-
технічно о стан о орож садибної заб дови приватно о се тор район ,
б дівельних майданчи ів, в лиць тощо. На ви онання цих заходів пла-
н ється витратити понад 14 млн ривень, із них — понад 10 млн поза-
бюджетних оштів. О рім наведення лад на територіях район , здій-
снюватиметься перевір а за онності встановлення нових тимчасових
спор д (малих архіте т рних форм), онтролюватим ться терміни ви о-
нання відновлювальних робіт після с нення аварій на інженерних ме-
режах.
За важення і пропозиції від населення приймаються за тел.:

546-20-87, 515-66-66

У Шевченківському районі 
святкуватимуть День туризму
27 вересня з на оди відзначення Всесвітньо о

дня т ризм та Дня т ризм в У раїні в Шевчен-
івсь ом районі столиці заплановано провести
низ свят ових заходів. Зо рема о 17.00 відб -
деться рочистий по аз ні альної моделі старо-
винно о иївсь о о трамвая позамин ло о сто-

річчя, я ий створено ромадсь ою ор анізацією “Страте ія-2025” за
підтрим и олови Шевчен івсь ої РДА Сер ія Зіміна (пар Т. Шевчен-
а).
О рім цьо о, продовж дня відб д ться Дні від ритих дверей з без-
оштовним відвід ванням Київсь о о літерат рно-меморіально о б -
дин — м зею Тараса Шевчен а; Державно о істори о-меморіально-
о Л ’янівсь о о заповідни а; Педа о ічно о м зею У раїни; Націо-
нально о м зею Тараса Шевчен а; Меморіально о абінет -м зею
В. С. Косен а. Та ож пар Володимирсь а ір а сі охочі матим ть
можливість здійснити про лян на еле тромобілі. У пар Нив и від-
б д ться районні зма ання зі спортивно о т ризм . За алом протя ом
вересня в районі проходять естафети-зма ання зі спортивно о т риз-
м в ш олах, спортивно-т ристичні і ри, походи вихідно о дня, біб-
ліоте ах — вірт альні подорожі-знайомства я з чарівними точ ами
У раїни, та і світ , а та ож тематичні бесіди

Новини районів

Центральна   
виборча   комісія

повідомляє  про   відкриття   поточного рахунку  виборчого
фонду  кандидата у  народні  депутати  України,  який
балотується в одномандатному виборчому окрузі № 222. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Стрижко Галини Василівни.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку:

3076020306.
Банк отримувача: ПАТ “ВіЕйБі Банк” Відділення № 67.
Код банку отримувача: МФО 380537. Рахунок отримувача:

26436261800001".

Воздвиження Чесного і Животворящого
Хреста Господнього

Успішне навчання 
починається із перших класів
У школі № 132 застосовують сучасні технології освіти для самих
маленьких учнів

У середній за альноосвітній ш олі № 132 створено мі ро лімат доброзичливості, взаємороз міння і взаємопова и,
насамперед між чнями і вчителями

Для чнів молодших ласів і роте а обладнана с часними ба атоф н ціональними меблями та і раш ами для всебічно о
розвит дитини
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно
правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua
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Про надання дозволу підприємствам, установам 
та організаціям на продаж основних засобів, 

які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради  № 703/8040 від 12 липня 2012 року 
Відповідно до частини шостої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої

статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київради від 19.07.2005
№ 816/3391 “Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної
власності територіальної громади міста Києва” (із змінами, внесеними рішенням Київради від 27.10.2005 № 260/3721), Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92,
згідно із Законом України “Про товарну біржу” від 10.12.91 № 1956
XII та Законом України від 06.03.92 № 2171
XII “Про приватиза

цію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, враховуючи клопотання підприємств, установ та організацій, Київ

ська міська рада 

ВИРІШИЛА:

№
п/п Найменування основних засобів 

та їх технічна характеристика
Рік введення 

в
експлуатацію

Первісна
балансова
вартість,

грн.

Залишкова
балансова
вартість,

грн.

Підстава для продажу

1 2 3 4 5 6

1. Комунальне підприємство "Житлоінвестбуд
УКБ"

1.1. Легковий автомобіль Chevrolet Niva 21230 GLS 1.7,
держ. № АА16�74АЕ, кузов 
№ X9L21230040047606, пробіг � 310259 км

2005 63833,94 7991,79 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 01.02.2012

Автомагнітола Pioner�2950 MP 2007 650,00 0,00

Кондиціонер авто 2006 4900,00 0,00

1.2. Легковий автомобіль Daewoo Lanos 1.6, держ. 
№ АА32�60СЕ, кузов № SUPTF696D7W312146,
пробіг � 142304 км

2006 58268,80 20675,58 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 01.02.2012

2. Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району

2.1. Вантажний автомобіль ГАЗ�4301, держ. 
№ 04845КА, шасі № XTH430100R0767237, пробіг �
125000 км

1997 25000,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
№ 1 від 15.02.2012

3. Комунальне підприємство Київської міської ради "Телекомпанія "Київ"

3.1. Легковий автомобіль ВАЗ�21043, держ. 
№ 449�15КА, кузов № XTA21043020927679, пробіг
� 70813 км

2003 18750,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
№ 44 від 06.12.2011

3.2. Легковий автомобіль ВАЗ�21043, держ. № 449�
24КА, кузов № XTA21043020926377, пробіг �
96039 км

2003 18750,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
№ 42 від 06.12.2011

3.3. Легковий автомобіль ГАЗ�3110, держ. № 237�19КА,
кузов № Y6C311000X0286374, пробіг � 287238 км

2000 23499,16 0,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
№ 43 від 06.12.2011

4. Комунальне підприємство "Спецжитлофонд"

4.1. Легковий автомобіль ЗАЗ�Daewoo T13110 SENS,
держ. № АА4279КВ, шасі № Y6DT1311040194495,
пробіг � 238475 км

2004 34976,02 1728,49 Акт на списання
автотранспортних засобів
№ 1 від 13.01.2012

4.2. Легковий автомобіль Volkswagen Passat, держ. 
№ ІІ0070ІІ, шасі № WVWZZZ3BZ4P242040, пробіг �
254072 км

2004 159666,38 9447,39 Акт на списання
автотранспортних засобів
№ 2 від 13.01.2012

4.3. Вантажний автомобіль ГАЗ�2705, держ. 
№ 59612КТ, шасі № 27050030064875XTH, пробіг �
329818 км

2004 42851,16 2635,86 Акт на списання
автотранспортних засобів
№ 3 від 13.01.2012

4.4. Автопричіп одновісний, інв. № ав/1401 1991 7721,15 0,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
№ 2 від 19.01.2012

4.5. Автопричіп двовісний, інв. № ав/1501 1991 4284,12 0,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
№ 3 від 19.01.2012

4.6. Екскаватор ЕО2625, інв. № ав/1301 1992 24257,03 778,77 Акт на списання
автотранспортних засобів
№ 1 від 19.01.2012

5. Міський декоративний розсадник "Теремки" комунального об'єднання "Київзеленбуд"

5.1. Мопед Doneli, шасі № LLSXCGLH05G000046 2005 4548,33 0,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 23.01.2012

5.2. Легковий автомобіль Daewoo Lanos 1.5, держ. 
№ 776�79КІ, шасі № KLATF69VEWB262340, пробіг �
397529 км

1999 28732,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 23.01.2012

5.3. Причіп 2ПТС�4, інв. № 0078 2001 10291,67 0,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 23.01.2012

5.4. Причіп 2ПТС�4, інв. № 0075, техн. паспорт 438261,
держ. № КА036�70

1999 13375,20 0,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 23.01.2012

5.5. Мопед Doneli, інв. № 0289/1 2005 4550,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 23.01.2012

6. Комунальне підприємство "Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв"

6.1. Автобус ЛАЗ 695, реєстраційний № 24184КА, шасі
№ XTW00695HN161812, пробіг � 86184 км

1992 1750,00 218,31 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 01.04.2012 № 1

6.2. Легковий автомобіль ГАЗ 3110, реєстраційний 
№ 77806КІ, шасі № 0001211 (Y6C311000Y0351728),
пробіг � 289819 км

2000 41270,97 3808,76 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 01.04.2012 № 2

6.3. Вантажний автомобіль ЗИЛ 431419, реєстраційний
№ 24189КА, шасі № 3002389 пробіг � 5461 км

1990 21450,55 584,76 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 01.04.2012 № 3

6.4. Мотоцикл з коляскою "Дніпро" 11, реєстраційний
№ 9652КИА, пробіг � 13274 км

1990 1550,27 0,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 01.04.2012 № 4

6.5. Тракторний причіп 2ПТС�4, реєстраційний 
№ КС00183, шасі № б/н, інвентарний № 063/1

1990 2116,29 187,64 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 01.04.2012 № 5

6.6. Автомобіль легковий Volkswagen Passat,
реєстраційний № 03090КА, шасі 
№ WVWZZZ33ZHE094379, пробіг � 22358 км

1987 25752,36 1966,53 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 01.04.2012 № 6

1. Надати дозвіл підприємствам, установам та організаціям на продаж
на аукціоні основних засобів, які належать до комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва, згідно з додатком до цього рішення.

2. Підприємствам, установам та організаціям:
2.1. Здійснити необхідні заходи, пов’язані з продажем на аукціоні ос�

новних засобів, зазначених у додатку до цього рішення, у тому числі на�
дати Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
звіти про оцінку майна, зазначеного у додатку, для забезпечення їх ре�
цензування у порядку, встановленому законодавством.

2.2. Кошти, отримані від продажу основних засобів, зазначених у до�
датку до цього рішення, спрямувати на інвестування виробничої діяльно�
сті підприємств, установ та організацій відповідно до затверджених фі�

нансових планів.
3. Дозволити комунальному підприємству “Генеральна дирекція Київ�

ської міської ради з обслуговування іноземних представництв” викорис�
тати кошти, отримані від продажу автотранспортних засобів, зазначених
у рішенні Київської міської ради від 26.04.2007 № 465/1126 “Про надання
згоди суб’єктам господарювання на продаж на конкурентних засадах ос�
новних засобів, які належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва”, на інвестування виробничої діяльності підприєм�
ства.

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 12.07.2012 № 703/8040

ПЕРЕЛІК
основних засобів, які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, 
дозвіл на продаж на аукціоні яких надається

7. Київська міська санітарно
епідеміологічна станція

7.1. Легковий автомобіль Daewoo Espero 2.0
CD, реєстр. № АА6283АН, шасі 
№ KLAJF19W1VB191901, пробіг � 665002 км

1997 25807,00 0,00 Акт на списання автотранспортних
засобів від 02.11.2011 № 10

8. Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"

8.1. Автомобіль легковий ВАЗ 21310, держ. 
№ 489�05КА, шасі XTA21310030045633

2003 51464,90 0,00 Акт на списання основних засобів
від 18.10.2011 № 13

8.2. Автомобіль легковий Opel Vectra, держ. 
№ 406�45КА, шасі WOLOZCF6931095490

2003 110028,33 0,00 Акт на списання основних засобів
від 18.10.2011 № 14

8.3. Автомобіль легковий TOYOTA RAV4, держ.
№ 330�91КА, шасі JTEHH20V300237712

2003 137941,33 0,00 Акт на списання основних засобів
від 18.10.2011 № 15

9. Комунальне підприємство "Шляхово
експлуатаційне управління по ремонту і утриманню автомобільних шляхів та
споруд на них Голосіївського району"

9.1. Вантажний самоскид МАЗ�5551, держ. 
№ 138�32 КА, шасі № УЗМ555110010066429,
пробіг � 328857 км

2001 77985,24 0,00 Акт на списання основних засобів
№ 1 від 16.11.2010

9.2. Вантажний самоскид МАЗ�5551, держ. 
№ 138�33 КА, шасі 
№ УЗМ555110010066403, пробіг � 363475 км

2001 77985,24 0,00 Акт на списання основних засобів
№ 2 від 16.11.2010

9.3. Машина дорожня комбінована МДК�
433362, держ. № 093�67КА, двигун 
№ 0232883, шасі № ХЗД593620Х0000791,
пробіг � 206388 км

1999 50950,00 0,00 Акт на списання основних засобів
№ 3 від 16.11.2010

9.4. Вантажний самоскид КАМАЗ�55111, держ.
№ 053�38КА, двигун № 100437, шасі 
№ XTC55111CV2100095, пробіг � 318030 км

1997 54075,40 0,00 Акт на списання основних засобів
№ 4 від 16.11.2010

9.5. Вантажний самоскид ГАЗ�4301, держ. 
№ 052�11 КА, шасі № XTH430100R0767394,
двигун N 00020743, пробі � 179028 км

1994 19156,77 0,00 Акт на списання основних засобів
№ 5 від 16.11.2010

9.6. Спеціальна поливомийна КО�806, держ.
№ 67�11 КИУ, двигун № 858433, шасі 
№ ХТС492500М0000015, пробіг � 351110 км

1991 12591,90 0,00 Акт на списання основних засобів
№ 6 від 16.11.2010

9.7. Мулосос ІЛ�980, держ. № 14�66 КИН,
двигун № 32829, шасі № 2701886, пробіг �
89294 км

1988 13678,45 0,00 Акт на списання основних засобів
№ 7 від 16.11.2010

9.8. Автогрейдер ДЗ�98Б, держ. № 01356 КС,
зав. № 1121, двигун № 1803730, пробіг �
4745 м/г

1992 38400,00 0,00 Акт на списання основних засобів
№ 8 від 16.11.2010

9.9. Компресор ПКС�5, держ. № КС 00025, зав.
№ 23408, двигун № 032148

1994 3129,92 0,00 Акт на списання основних засобів
№ 9 від 16.11.2010

9.10. Коток ДУ�47Б, держ. № 10475 КС, двигун
№ 2499337, зав. № 5393, пробіг � 5207 м/г

1993 3959,44 0,00 Акт на списання основних засобів
від 16.11.2010 № 10

10. Комунальне підприємство "Шляхово
експлуатаційне управління по ремонту і утриманню автомобільних шляхів та
споруд на них Дарницького району"

10.1. Вантажний самоскид ММЗ�4502, держ. 
№ 117�05 КА, шасі № L2982932, пробіг �
449017 км

1990 4166,67 800,17 Акт на списання основних засобів
№ 1 від 02.02.2011

10.2. Машина дорожня комбінована МДК�
433362, держ. № 075�89КА, шасі 
№ 3439553, двигун № 223189, пробіг �
168126 км

1998 29250,00 6877,51 Акт на списання основних засобів
№ 2 від 02.02.2011

10.3. Машина дорожня комбінована МДК�433362,
держ. № 075�91КА, шасі № 3439188, двигун
№ 221545, пробіг � 168126 км

1998 36966,12 13264,97 Акт на списання основних засобів
№ 3 від 02.02.2011

10.4. Машина дорожня комбінована МДК�
433362, держ. № 075�93КА, шасі 
№ XTZ433362V9433913, пробіг � 175038 км

1997 36966,12 13264,97 Акт на списання основних засобів
№ 4 від 02.02.2011

10.5. Коток ДУ�48, держ. № 019�77 КС, двигун
№ 2357681, зав. № 187, пробіг � 15832 м/г

1997 1573,00 0,00 Акт на списання основних засобів
№ 5 від 02.02.2011

10.6. Бульдозер ДЗ�42Г, держ. 
№ 077�68 КС, двигун № б/н, зав. № б/н,
пробіг � 3259,5 м/г

2001 51791,67 7398,63 Акт на списання основних засобів
№ 6 від 02.02.2011

10.7. Підмітально�прибиральна машина
бродвей, держ. № 00471 КС, двигун 
№ 816825, пробіг � 7617 м/г

1997 144000,00 21428,46 Акт на списання основних засобів
№ 7 від 02.02.2011

11. Комунальне підприємство "Шляхово
експлуатаційне управління по ремонту і утриманню автомобільних шляхів та
споруд на них Подільського району"

11.1. Автогрейдер ДЗ�122, держ. № 02968 КС,
двигун № 058226, зав. № 919801, пробіг �
4938 м/г

1990 41328,00 0,00 Акт на списання основних засобів
№ 1 від 24.02.2011

11.2. Віброплита MV80HCX, інв № 151, 
двигун № б/н

2004 10000,00 0,00 Акт на списання основних засобів
№ 2 від 24.02.2011

12. Комунальне підприємство "Шляхово
експлуатаційне управління по ремонту і утриманню автомобільних шляхів та
споруд на них Солом'янського району"

12.1. Автомобіль МАЗ�5551, держ. № АА34�
01СР, шасі № Y3M55510010066439, пробіг
� 22726 км

2001 76900,00 10732,81 Акт на списання основних засобів
№ 1 від 13.04.2011

12.2. Автомобіль МАЗ�5551, держ. № АА17�73СІ,
шасі № Y3M55510010066461, пробіг �
82246 км

2001 76900,00 10732,81 Акт на списання основних засобів
№ 2 від 13.04.2011

12.3. Автомобіль ГАЗ�33021, держ. № 116�88КА,
шасі № XTH330210Y1776854, пробіг �
315928 км

2000 17900,00 1150,84 Акт на списання основних засобів
№ 3 від 13.04.2011

13. Комунальне підрядне спеціалізоване підприємство будівельно
електромонтажних робіт "КП СП БЕМР"

13.1. Автопідйомник АП�17, ГАЗ�53, держ. 
№ 52�00 КИУ, шасі № 1379717, пробіг �
156808 км

1991 38263,56 0,00 Акт на списання основних засобів
№ 1 від 06.04.2011

13.2. Автопідйомник АП�17, ГАЗ�53, держ. 
№ 03�21 КИМ, шасі № 0985641, пробіг �
180427 км

1986 8723,53 0,00 Акт на списання основних засобів
№ 2 від 06.04.2011

13.3. Автопідйомник ТВГ�15, ГАЗ�3307, держ. 
№ 11�91 КІА, шасі N XTH3307, пробіг �
535833 км

1995 15742,19 0,00 Акт на списання основних засобів
№ 3 від 06.04.2011

13.4. Автопідйомник ТВГ�15, ГАЗ�3307, держ. 
№ 11�90 КІА, шасі № XTH3307, пробіг �
50986 км

1994 15742,19 0,00 Акт на списання основних засобів
№ 4 від 06.04.2011

13.5. Автопідйомник ТВГ�15, ГАЗ�3307, держ. 
№ 81�65 КІА, шасі № XTH3307, пробіг �
32666 км

1995 21666,67 85,99 Акт на списання основних засобів
№ 5 від 06.04.2011

13.6. Автопідйомник ТВГ�15, ГАЗ�3307, держ. 
№ 67�79 КІА, шасі № XTH3307, пробіг �
31428 км

1995 21666,67 85,99 Акт на списання основних засобів
№ 6 від 06.04.2011

13.7. Автопідйомник ТВГ�15, ГАЗ�3307, держ. 
№ 58�59 КІА, шасі № XTH3307, пробіг �
59760 км

1994 21666,67 92,84 Акт на списання основних засобів
№ 7 від 06.04.2011

13.8. Автомобіль�самоскид САЗ�53, держ. 
№ 67�85 КІА, шасі № 1278562, пробіг �
209008 км

1991 3202,99 0,00 Акт на списання основних засобів
№ 8 від 06.04.2011

13.9. Сідловий тягач ЗІЛ�130В, держ. № 08�52
КІВ, шасі № 452989, пробіг � 518633 км

1966 5530,20 0,00 Акт на списання основних засобів
№ 9 від 06.04.2011

13.10 Напівпричіп ОДАЗ�393571, держ. 
№ 56�69 УЧ, шасі № 0020342, пробіг �
131607 км

1991 2028,14 0,00 Акт на списання основних засобів
№ 10 від 06.04.2011

13.11 Автокран КС�3575А, ЗІЛ�133ГЯ, держ. 
№ 68�98 КІА, шасі № 128446, пробіг �
105553 км

1989 25700,32 0,00 Акт на списання основних засобів
№ 11 від 06.04.2011

13.12 Легковий автомобіль ВАЗ�21074, держ. 
№ 090�45 КА, шасі № XTA210740, пробіг �
282157 км

1997 11406,00 120,60 Акт на списання основних засобів
№ 12 від 06.04.2011

13.13 Екскаватор Борекс�2101, ЮМЗ�6, держ. 
№ 013�58КС, пробіг � 7333 м/г

1997 42141,66 10098,33 Акт на списання основних засобів
№ 13 від 06.04.2011

13.14 Зварювальний агрегат САК АДД�305,
держ. № КС 00980, пробіг � 26208 м/г

1969 110,10 0,00 Акт на списання основних засобів
№ 14 від 06.04.2011

13.15 Компресорна станція ПКС�5, держ. 
№ КС 00979, пробіг � 50522 м/г

1961 1658,22 0,00 Акт на списання основних засобів
№ 15 від 06.04.2011

13.16 Компресорна станція ПКС�5, держ. 
№ КС 00978, пробіг � 7896 м/г

1997 12500,00 762,33 Акт на списання основних засобів
№ 16 від 06.04.2011
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18.8. Комбінована ЗИЛ�133Г4, держ. № 60�51 КИТ, шасі 
№ 0147791, двигун № 021468, пробіг � 179428 км

1995 101413,55 0,00 Акт на списання основних
засобів N 8 від 02.11.2011

18.9. Комбінована ЗИЛ�133Д4, держ. № 080�83 КА, шасі 
№ XTZ133D42W0149352, пробіг � 217417 км

1999 63306,80 0,00 Акт на списання основних
засобів № 9 від 02.11.2011

18.10 Комбінована ЗИЛ�133Г4, держ. № 074�60 КА, шасі 
№ XTZ133Г42W0149128, двигун № 001127, пробіг � 192675 км

1998 55306,78 0,00 Акт на списання основних
засобів № 10 від 02.11.2011

18.11 Піскорозкидувач КО�713�02, держ. № 26�00 КИТ, шасі 
№ 3320313, двигун № 125178, пробіг � 80351 км

1994 31331,65 0,00 Акт на списання основних
засобів № 11 від 02.11.2011

18.12 Піскорозкидувач КО�713�06, держ. № 073�25 КА, шасі 
№ W3439798, двигун № 224886, пробіг � 90380 км

1998 36332,71 0,00 Акт на списання основних
засобів № 12 від 02.11.2011

18.13 Піскорозкидувач КО�713�02, держ. № 26�74 КИТ, шасі 
№ 3394134, двигун № 038111, пробіг � 82184 км

1994 19944,71 0,00 Акт на списання основних
засобів № 13 від 02.11.2011

18.14 Автобус Ікарус�256, держ. № АА7956НХ, шасі 
№ 469802/4407C, пробіг � 594122 км

1992 137681,84 8076,87 Акт на списання основних
засобів № 14 від 02.11.2011

18.15 Фронтальний навантажувач ТО�18Б, держ. № 02906 КС,
шасі № 2176, двигун № 196224, пробіг � 10567,5 м/г

1999 65034,31 7011,32 Акт на списання основних
засобів № 15 від 02.11.2011

18.16 Фронтальний навантажувач ТО�18Б, держ. № 02908 КС,
шасі № 2956, двигун № 198826, пробіг � 10567,5 м/г

1999 65034,31 7011,32 Акт на списання основних
засобів № 16 від 02.11.2011

18.17 Фронтальний навантажувач ТО�18Б, держ. № 02909 КС,
шасі № 3142, двигун № 196285, пробіг � 7716,6 м/г

1999 65034,31 7011,32 Акт на списання основних
засобів № 17 від 02.11.2011

18.18 Фронтальний навантажувач ТО�18Б, держ. № 02910 КС,
шасі № 3141, двигун № 198552, пробіг � 12103 м/г

1999 65034,31 7011,32 Акт на списання основних
засобів № 18 від 02.11.2011

18.19 Комбінована ЗИЛ�433362,АМДК�433362, держ. 
№ 074�65 КА, шасі № XTZ133Г42V0149124, пробіг � 236645 км

1998 75306,78 0,00 Акт на списання основних
засобів № 19 від 02.11.2011

18.20 Комбінована ЗИЛ�433362, АМДК�433362, держ. 
№ 074�58 КА, шасі № XTZ433362V3434899, пробіг � 55748 км

1997 33523,44 0,00 Акт на списання основних
засобів № 20 від 02.11.2011

18.21 Комбінована ЗИЛ�433362, АМДК�433362Д4, держ. 
№ 07140КА, шасі № XTZ133Д42W0149393, пробіг � 225866 км

1998 75306,80 0,00 Акт на списання основних
засобів № 21 від 02.11.2011

18.22 Мулосос ЗИЛ�431412, КО�510, держ. № 83�30 КИП, 
шасі № 3084797, пробіг � 122576 км

1991 34767,62 0,00 Акт на списання основних
засобів № 22 від 02.11.2011

18.23 Комбінована ЗИЛ�133Д4, держ. № 07143КА, шасі 
№ XTZ133Д42Ц0149329, пробіг � 228581 км

1998 75306,80 0,00 Акт на списання основних
засобів № 23 від 02.11.2011

18.24 Навантажувач ПНД�250А, держ. № 057�41КС, шасі 
№ 598667, пробіг � 2865 м/г

1988 17476,89 0,00 Акт на списання основних
засобів № 24 від 02.11.2011

18.25 Насосна станція СНП�75/100, інв. № 952, двигун № 277624,
шасі № 190071

1988 8488,61 0,00 Акт на списання основних
засобів № 25 від 02.11.2011

18.26 Автопричіп ТМЗ�802А, держ. № 34�03 УЧ, шасі № 1092,
пробіг � 185861 км

1975 2596,55 0,00 Акт на списання основних
засобів № 26 від 02.11.2011

18.27 Напівпричіп ОДАЗ�885, держ. № 37�65 КИ, шасі № 35421,
пробіг � 24148 км

1986 5830,09 0,00 Акт на списання основних
засобів № 27 від 02.11.2011

18.28 Напівпричіп ОДАЗ�9357, держ. № 33�18 УШ, шасі 
№ 000252392, пробіг � 85208 км

1989 14813,17 0,00 Акт на списання основних
засобів N 28 від 02.11.2011

18.29 Легковий ГАЗ�3110, держ. № 161�09КА, кузов № 666422,
пробіг � 812725 км

1998 39699,12 0,00 Акт на списання основних
засобів № 29 від 02.11.2011

18.30 Легковий ВАЗ�21063, держ. № 07�09 КИА, кузов 
№ 2600114, пробіг � 514641 км

1991 23632,57 0,00 Акт на списання основних
засобів № 30 від 02.11.2011

18.31 Вантажопасажирський РАФ�3311, держ. № 61�74 КИЕ, шасі
№ 255287, пробіг � 747025 км

1993 39303,86 0,00 Акт на списання основних
засобів № 31 від 02.11.2011

18.32 Автобус РАФ�220301, держ. № 23�42 КИЕ, шасі № 236869,
пробіг � 677712 км

1992 10585,79 0,00 Акт на списання основних
засобів № 32 від 02.11.2011

18.33 Автобус Икарус�260, держ. № 69�45 КИН, шасі № 1721,
пробіг � 974768 км

1989 6012,23 0,00 Акт на списання основних
засобів № 33 від 02.11.2011

18.34 Автобус ПАЗ�3205, № 83�93 КИП, шасі № 9103995, пробіг
� 730635 км

1991 51959,26 0,00 Акт на списання основних
засобів № 34 від 02.11.2011

18.35 Вантажний фургон ЗИЛ�431412, держ. № 11�95 КИТ, шасі
№ 3348790, пробіг � 161054 км

1993 27250,68 0,00 Акт на списання основних
засобів № 35 від 02.11.2011

18.36 Бортовий ГАЗ�53�01�12, держ. № 025�18КА, шасі № 351274,
пробіг � 601742 км

1978 5118,00 0,00 Акт на списання основних
засобів № 36 від 02.11.2011

18.37 Вантажний фургон УАЗ�330301, держ. № 60�11 КИН, шасі 
№ 122269, пробіг � 648290 км

1988 5566,91 0,00 Акт на списання основних
засобів № 37 від 02.11.2011

18.38 Бортовий УАЗ�452Д, держ. № 003�98КА, шасі № 182271,
пробіг � 490022 км

1979 3930,67 0,00 Акт на списання основних
засобів № 38 від 02.11.2011

18.39 Технічна допомога ЗИЛ�130, держ. № 025�64 КА, 
шасі № б/н, пробіг � 314282 км

1974 9757,31 0,00 Акт на списання основних
засобів № 39 від 02.11.2011

18.40 Паливозаправник ЗИЛ�130, АТЗ�3,8�130, держ. 
№ 025�63 КА, шасі № 1715266, пробіг � 554411 км

1980 9719,40 0,00 Акт на списання основних
засобів № 40 від 02.11.2011

18.41 Паливозаправник ЗИЛ�130, АТЗ�3,8�130, держ. 
№ 025�70 КА, шасі № б/н, пробіг � 739502 км

1966 10377,56 0,00 Акт на списання основних
засобів № 41 від 02.11.2011

18.42 Вантажопасажирський РАФ�2203, держ. № 37�12 КИБ,
шасі № 47864, пробіг � 660696 км

1980 8387,45 0,00 Акт на списання основних
засобів № 42 від 02.11.2011

18.43 Асфальторозігрівач ГАЗ�53�12, держ. № 27�58 КИМ, шасі
№ 1022011, пробіг � 224975 км

1986 12081,34 0,00 Акт на списання основних
засобів № 43 від 02.11.2011

18.44 Комбінована ЗИЛ�133Д, МДК�133Д�4�01, держ. 
№ 37�12 КИТ, шасі № SO147503, пробіг � 208077 км

1995 72523,76 0,00 Акт на списання основних
засобів № 44 від 02.11.2011

14. КП "Дирекція будівництва шляхово
транспортних споруд м. Києва"

14.1. Легковий автомобіль Volkswagen Passat, держ. 
№ 55025КА, кузов № WVWZZZ3BZ1E153585, пробіг �
433293 км

2001 106480,00 0,00 Акт на списання основних
засобів № 1 від 23.05.2011

15. Комунальне підприємство "Шляхово
експлуатаційне управління по ремонту і утриманню автомобільних шляхів та
споруд на них Печерського району"

15.1. Автомобіль бортовий ЗИЛ�433362, держ. № 066�71КА,
кузов № R3387996, пробіг � 150350 км

1994 23055,23 0,00 Акт на списання основних
засобів № 1 від 19.04.2011

15.2. Автомобіль підмітально�прибиральний ГАЗ�5314,
держ. № 205�20 КА, шасі № 531400K1243198, пробіг �
106972 км

1990 10859,98 0,00 Акт на списання основних
засобів № 2 від 19.04.2011

15.3. Автомобіль підмітально�прибирапьний ЗИЛ�433362,
держ. № 098�84 КА, шасі № 433362Y3453305, пробіг �
124539 км

2000 63730,53 0,00 Акт на списання основних
засобів 
№ 3 від 19.04.2011

15.4. Автомобіль поливомийний ЗИЛ�431612, держ. 
№ 067�43 КА, шасі № R3393241, пробіг � 331427 км

1994 69247,90 0,00 Акт на списання основних
засобів № 4 від 19.04.2011

15.5. Автомобіль поливомийний КО�713�01, держ. 
№ 067�32 КА, двигун № 166590, пробіг � 330760 км

1994 31154,78 0,00 Акт на списання основних
засобів № 5 від 19.04.2011

15.6. Снігоочисна КО�707, держ. № 034�04 КС, двигун 
№ 490807, пробіг � 36300,7 м/г

1990 40020,87 0,00 Акт на списання основних
засобів № 6 від 19.04.2011

15.7. Трактор колісний ХТЗ�2511, держ. № 038�86 КС, двигун
№ 41877, пробіг � 1475,8 м/г

2000 25637,5 0,00 Акт на списання основних
засобів № 7 від 19.04.2011

15.8. Снігонавантажувач КО�206, держ. № 00�177 КС, шасі
№ б/н, пробіг � 7310 м/г

1989 16022,29 0,00 Акт на списання основних
засобів № 8 від 19.04.2011

15.9. Екскаватор ЕО�2628, держ. № 019�88 КС, шасі 
№ 185843, пробіг � 13627,7 м/г

1994 58181,3 0,00 Акт на списання основних
засобів № 9 від 19.04.2011

15.10 Підмітально�прибиральний Бошунг, держ. № 027�91
КС, шасі № 5872Н330423, пробіг � 3767 м/г

1998 1007942,65 99682,56 Акт на списання основних
засобів № 10 від 19.04.2011

15.11 Підмітально�прибиральний Бошунг, держ. 
№ 020�20 КС, шасі № 00221, двигун № 13587, пробіг �
5005 м/г

1998 677789,72 78837,98 Акт на списання основних
засобів № 11 від 19.04.2011

15.12 Навантажувач Т�156, держ. № 019�86 КС, кузов 
№ 6493, двигун № 1554, пробіг � 13656 м/г

1995 66729,70 0,00 Акт на списання основних
засобів № 12 від 19.04.2011

15.13 Каток ДУ�54, держ. № 00140 КС, двигун № 0201018,
пробіг � 5111,4 м/г

1991 4032,76 0,00 Акт на списання основних
засобів № 13 від 19.04.2011

15.14 Каток ДУ�50, держ. № 056�42 КС, двигун № б/н,
пробіг � 3081,9 м/г

1980 79540,51 0,00 Акт на списання основних
засобів № 14 від 19.04.2011

15.15 Компресор ПКСД�5,25, держ. № 010�24 КС, двигун 
№ 091329, пробіг � 7798 м/г

1999 2659,61 0,00 Акт на списання основних
засобів № 15 від 19.04.2011

15.16 Тротуарно�прибиральна SK�151, держ. № 020�06 КС,
шасі № 1512107, пробіг � 4744 м/г

1998 163068,22 13508,96 Акт на списання основних
засобів № 16 від 19.04.2011

15.17 Автомобіль легковий ВАЗ�21063, держ. № 343�27 КА,
кузов № XTA210630R3153290, пробіг � 639633 км

1993 35424,84 0,00 Акт на списання основних
засобів № 17 від 19.04.2011

15.18 Навантажувач Бобкет � 863Н, держ. № 022�68 КС, шасі
№ 514620163, пробіг � 7612,5 м/г

1998 174109,75 37664,00 Акт на списання основних
засобів № 18 від 19.04.2011

15.19 Причіп ПФ�1 "Фермер", держ. № AA6875XX, шасі 
№ 60000283, пробіг � 2119,42 км

2006 2119,42 580,75 Акт на списання основних
засобів № 19 від 19.04.2011

16. Комунальне підприємство "Київміськсвітло"

16.1. Автомобіль бортовий ГАЗ�5227, держ. № 039�59 КА,
шасі № 909570, двигун № 052234, пробіг � 319355 км

1986 2654,69 0,00 Акт на списання основних
засобів № 1 від 16.05.2011

16.2. Автомобіль бортовий ГАЗ�5201, держ. № 86�49 КИМ,
шасі № 0977133, пробіг � 294366 км

1987 8010,61 0,00 Акт на списання основних
засобів № 2 від 16.05.2011

16.3. Автомобіль спеціальний АРМЕ�53, держ. № 36�69
КИМ, шасі № с0906625, пробіг � 280500 км

1986 7940,49 0,00 Акт на списання основних
засобів № 3 від 16.05.2011

16.4. Автомобіль спеціальний ГАЗ�5201, держ. № АА3791АХ,
шасі № XTH52014040966185, пробіг � 210781 км

1987 14937,22 0,00 Акт на списання основних
засобів № 4 від 16.05.2011

16.5. Автопідйомник ГАЗ�3307, держ. 
№ 59�25 КІА, шасі № 1608136, двигун № 90090, пробіг
� 430150 км

1994 14260,00 0,00 Акт на списання основних
засобів № 5 від 16.05.2011

16.6. Автопідйомник ТВГ�15, держ. № 59�73 КІА, шасі 
№ XTH330706R1608114, двигун № 51191403, пробіг �
280500 км

1994 14730,51 0,00 Акт на списання основних
засобів № 6 від 16.05.2011

16.7. Автопідйомник ТВГ�15, держ. № 57�25 КІА, шасі 
№ 0782483, двигун № 007535, пробіг � 230620 км

1996 22871,30 0,00 Акт на списання основних
засобів № 7 від 16.05.2011

16.8. Автопідйомник ТВГ�15, держ. № 10�49 КІА, шасі 
№ 1604849, двигун № 205256, пробіг � 280500 км

1994 14924,14 0,00 Акт на списання основних
засобів № 8 від 16.05.2011

16.9. Автопідйомник ТВГ�15, держ. № 13�71 КІА, шасі 
№ 1603129, пробіг � 352640 км

1994 14260,00 0,00 Акт на списання основних
засобів № 9 від 16.05.2011

16.10 Автокран СМК�101, МАЗ�5334, держ. № 030�07 КА,
шасі № 85128, двигун № 755482, пробіг � 250600 км

1986 16057,07 0,00 Акт на списання основних
засобів № 10 від 16.05.2011

16.11 Легковий седан ГАЗ�31029, держ. № 802�53 КА, шасі 
№ R0177350, пробіг � 540650 км

1994 3411,54 0,00 Акт на списання основних
засобів № 11 від 16.05.2011

16.12 Автомобіль спеціальний М�2901, держ. № 022�71 КА,
шасі № 641371, двигун № 0061741, пробіг � 212250 км

1996 16806,14 0,00 Акт на списання основних
засобів № 12 від 16.05.2011

16.13 Компресор ПКС�5, держ. № 01053 КА, двигун 
№ 52015484, пробіг � 12500 м/г

1987 1494,75 0,00 Акт на списання основних
засобів № 13 від 16.05.2011

17. Комунальне підприємство "Підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно
будівельне управління"

17.1. Навантажувач УН�053, держ. № 01745 КС, зав. 
№ 25056, двигун № б/н, пробіг � 13144 м/г

1990 59379,00 0,00 Акт на списання основних
засобів № 1 від 05.08.2011

17.2. Навантажувач УН�053, держ. № 01330 КС, зав. 
№ 277000, двигун № 7100, пробіг � 19128 м/г

1990 45797,68 0,00 Акт на списання основних
засобів № 2 від 05.08.2011

17.3. Бульдозер ДЗ�110, держ. № 01738 КС, зав N 206982,
двигун № 212416, пробіг � 5994 м/г

1987 32050,18 0,00 Акт на списання основних
засобів № 3 від 05.08.2011

17.4. Коток ДУ�47, держ. № 04501 КС, зав. № 40, двигун 
№ 2887078, пробіг � 4598 м/г

1992 7538,44 0,00 Акт на списання основних
засобів № 4 від 05.08.2011

17.5. Напівпричіп ОЗТП ПТС�10, держ. № 00574 КС, зав. 
№ б/н, пробіг � 2100 м/г

1992 5703,26 0,00 Акт на списання основних
засобів № 5 від 05.08.2011

17.6. Напівпричіп ОЗТП, держ. № 01319КС, зав. № 871110454,
пробіг � 1680 м/г

1991 6214,10 0,00 Акт на списання основних
засобів № 6 від 05.08.2011

17.7. Аавтомобіль ЗИЛ�431412 КО�713, держ. № 064�57 КА,
шасі № P3387553, пробіг � 268410 км

1994 19456,62 0,00 Акт на списання основних
засобів № 7 від 05.08.2011

17.8. Самоскид МАЗ�55111, держ. № 012�77 КА, шасі 
№ XTC551110R1075239, пробіг � 507554 км

1994 89389,21 851,34 Акт на списання основних
засобів № 8 від 05.08.2011

17.9. Самоскид ЗИЛ�ММЗ�45065, держ. № 053�41 КА, шасі N
V3429481, двигун № 508400208915, пробіг � 381705 км

1997 36242,59 3450,51 Акт на списання основних
засобів № 9 від 05.08.2011

17.10 Автомобіль ЗИЛ�431412 КО�713, держ. № 005�17КА,
шасі № L3039020, пробіг � 364651 км

1994 37131,40 0,00 Акт на списання основних
засобів № 10 від 05.08.2011

17.11 Самоскид МАЗ�55111, держ. № 07548КА, шасі 
№ XTC551110M0067629, пробіг � 543733 км

1991 96210,81 0,00 Акт на списання основних
засобів № 11 від 05.08.2011

17.12 Автомобіль легковий ГАЗ�310240, держ. № 70�76 КИЕ,
шасі № XTC551110M0067629, пробіг � 575088 км

1995 41289,91 0,00 Акт на списання основних
засобів № 12 від 05.08.2011

18. Комунальне автотранспортне підприємство КАТП
273901

18.1. Комбінована ЗИЛ�133Г4, держ. № 60�53 КІА, шасі 
№ S0147708, двигун № 021278, пробіг � 222902 км

1996 101121,57 1521,38 Акт на списання основних
засобів № 1 від 02.11.2011

18.2. Комбінована ЗИЛ�133Г4, держ. № 60�54 КІА, шасі 
№ S0147687, двигун № 021248, пробіг � 194557 км

1996 109170,23 1870,15 Акт на списання основних
засобів № 2 від 02.11.2011

18.3. Комбінована ЗИЛ�133Г4, держ. № 60�55 КІА, шасі 
№ S0147885, двигун № 021545, пробіг � 246260 км

1996 101170,23 1346,93 Акт на списання основних
засобів № 3 від 02.11.2011

18.4. Комбінована ЗИЛ�133Д4, держ. № 60�48 КІА, шасі 
№ S0147516, двигун № 000148, пробіг � 247350 км 

1996 97920,06 0,00 Акт на списання основних
засобів № 4 від 02.11.2011 

18.5 Комбінована ЗИЛ�133Г4, держ. № 081�67 КА, шасі 
№ S014776, двигун № 021427, пробіг � 201095 км 

1995 101121,57 1521,38 Акт на списання основних
засобів № 5 від 02.11.2011 

18.6. Комбінована ЗИЛ�133Д4, держ. № 60�50 КІА, шасі 
№ S0147598, двигун № 020850, пробіг � 223675 км 

1996 101121,57 1521,38 Акт на списання основних
засобів № 6 від 02.11.2011 

18.7. Комбінована ЗИЛ�133Д4, держ. № 071�41 КА, шасі 
№ XTZ133Д42W01493954, двигун № 6454001210,
пробіг � 213099 км

1999 75306,80 0,00 Акт на списання основних
засобів № 7 від 02.11.2011

Заступник міського голови – секретар Київради Г.Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 29.12.11 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”

Рішення Київської міської ради № 3/8287 від 20 вересня 2012 року 
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.09.12 № 1602 “Про схвалення проекту рішення Київської міської ради “Про
внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.11 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”, Київська міська ра

да

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 29.12.11 № 1100/7336
“Про бюджет міста Києва на 2012 рік” такі зміни:

1.1. У пункті 1:
1.1.1. У підпункті 1.1 цифри “20 613 157,28”, “5 863 455,3” замінити

цифрами “20 655 614,28”, “5 873 455,3” відповідно.
1.1.2. Підпункт 1.1.7 пункту 1 викласти у новій редакції:
“1.1.7. На придбання витратних матеріалів для закладів охорони здо�

ров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії — 22 229,3 тис. грн.,
у тому числі на:

— придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я —
11 006,4 тис. гривень;

— придбання лікарських засобів для інгаляційної анестезії —1 222,9
тис. гривень;

— для центру ядерної медицини Київського міського клінічного онколо�
гічного центру — на придбання витратних матеріалів для проведення ПЕТ�
досліджень та виробництва радіофармпрепаратів — 10 000,0 тис. гри�
вень”.

1.1.3. У підпункті 1.2 цифри “14 761697,98”, “5 851459,3” замінити
цифрами “14 771 697,98”, “5 883 916,5” відповідно.

1.2. У пункті 2 цифри “21 988 746,62”, “14 167 428,49”, “7 312 026,95”
замінити цифрами “22 081 203,82”, “14 177 428,49”, “7 394 484,15” від�
повідно.

1.3. У пункті 3:
1.3.1. У підпункті 3.2 цифри “4 244 952,90” замінити цифрами

“4 194 952,90”.
1.3.2. У підпункті 3.2.2 цифри “4 244 802,9” замінити цифрами

“4 194 802,9”.
1.4. У підпункті 5.5 пункту 5 цифри “14 100,0” замінити цифрами

“14 790,0”.

1.5. Доповнити пункт 5 новими підпунктами 5.8 та 5.9:
“5.8. Субвенція з місцевого бюджету до Державного бюджету України

на виконання програми соціально�економічного та культурного розвитку
регіонів на реконструкцію адмінбудівлі під гуртожиток ГУ МВС України в
місті Києві на вул. Хорива, 22 — 400,0 тис. гривень.

5.9. Субвенція з місцевого бюджету до Державного бюджету України
на виконання програми соціально�економічного та культурного розвитку
регіонів на будівництво адмінбудинку РУ ГУ МВС Деснянського району на
вул. Закревського — 1 000.0 тис. гривень”.

1.6. У пункті 10 цифри “6 759 683,37” замінити цифрами
“6 785 296,97”.

1.7. Доповнити пункт 17 новим підпунктом 17.4:
“17.4. Головне управління МВС України в місті Києві виконавцем Про�

грами соціально�економічного розвитку міста Києва на 2012 рік в части�
ні:

— реконструкції адмінбудівлі під гуртожиток ГУ МВС України в місті Ки�
єві по вул. Хорива, 22;

— будівництва адмінбудинку РУ ГУ МВС Деснянського району на вул.
Закревського”.

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3, 3.1, 4, 6, 7, 8 до рішення
Київради від 29.12.11 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012
рік”.

3. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити
це рішення у газеті “Хрещатик” у десятиденний термін з дня прийняття.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київської міської ради з питань бюджету та соціально�економічного
розвитку.

Заступник міського голови – 
секретар Київради Г. Герега 

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 29.12.11 № 1099/7335 

“Про Програму соціально
економічного розвитку м. Києва на 2012 рік”
Рішення Київської міської ради № 2/8286 від 20 вересня 2012 року 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини
вісімнадцятої статті 38 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.07.11 
№ 383/5770, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до додатка 3 "Розподіл асигнувань на
фінансування капітальних вкладень" до Програми соціально�економічного
розвитку м. Києва на 2012 рік, затвердженої рішенням Київради від
29.12.11 №1099/7335 "Про Програму соцально�економічного розвитку 
м. Києва на 2012 рік", виклавши його в редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

Заступник міського голови –
секретар Київради Г. Герега
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 26 вересня 2012 року

"Рок Січ" на Трухановому острові стане
українсько�шведським проектом

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Після спішно о переб -
вання шведів столиці під
час Євро-2012, Київ та
Сто ольм вирішили запо-
чат вати новий спільний
прое т — раїно-швед-
сь ий ро та е стрим-фес-
тиваль "Ро Січ", що від-
б деться на Тр хановом
острові. За зад мом ор а-
нізаторів, спортивно-
мистець ий захід має ор-
анічно поєдн вати раїн-
сь та шведсь льт ри.

Відомий український музикант та

громадський діяч Олег Скрипка ви�

ступив з ініціативою щодо започатку�

вання міжнародного екстрим�

фестивалю. Проект було презентова�

но в рамках двостороннього форуму

Києва та Стокгольма. Фестиваль від�

буватиметься під особистим патрона�

том голови КМДА Олександра Попо�

ва. "Після завершення Євро ми вирі�

шили не закривати кемпінг на Труха�

новому острові. Переконаний, що

шведські вболівальники ще не раз по�

вернуться до Києва. Якщо не заради

футболу, то для музики, екстриму та

приємних вражень",— впевнений

Олександр Попов.

За проектом, під час фестивалю

працюватиме одразу 7 майданчиків,

зокрема 2 сцени будуть збудовані без�

посередньо на Дніпрі у вигляді ко�

зацьких "Чайок". Окрім виступів ві�

домих українських та шведських рок�

команд, у рамках фестивалю на Тру�

хановому острові відбудеться міжна�

родний лицарський турнір, байк�па�

рад та змагання з автотюнінгу.

Ще однією локацією фестивалю

стане столичний екстрим�парк, що

на території парку Дружби народів.

Там відбудуться міжнародні змагання

з�понад 60�ти екстремальних видів

спорту "Free games". Початок цього

цікавого заходу призначено на тра�

вень наступного року. Планується,

що його відвідають кілька тисяч ту�

ристів зі Швеції. Мешкатимуть вони,

вже за традицією, у наметовому кем�

пінгу на Трухановому острові.

"Це дійсно грандіозний проект.

Українська та шведська автентика ба�

гато у чому споріднені, тож поєдную�

ться дуже органічно і природно, —

розповів виконавчий директор ГО

"Країна мрій" Олександр Коваленко.

— Буде багато якісної музики, захоп�

люючих розваг і яскравих емоцій.

Приємно, що ідею із задоволенням

підхопила й шведська сторона. Сього�

дні ми підписали відповідний мемо�

рандум". У Стокгольмі ідею вже під�

тримали шведські туроператори та

Асоціація футбольних уболівальників

Королівства. Керівник Асоціації Ола

Сйостед подякував Олександрові По�

пову за чудову організацію та київську

гостинність під час Євро�2012 і запев�

нив, що шведські уболівальники за�

любки ще не раз приїдуть до Києва. Зі

свого боку голова КМДА вручив Ола

Сйостеду та представникам компанії

"Nickes AB" (офіційний туроператор

шведського кемпінгу) сертифікати

Національного реєстру рекордів

України, що засвідчує встановлення

абсолютного рекорду за кількістю фа�

нів на території одного кемпінгу. Спо�

діваємося, шведи ще повторять або ж

навіть поб’ють це досягнення

Фестиваль музики та екстриму відтепер презентуватиме 
одразу дві культури

о с а н а х н а т

л л с о р а т н и

д л ь ц и н е я о ч і

а б а б щ р и н

в і а р а л о н о

а ф р о н т т р а в а

р о н д о и я

з і в и е з а м е н

Відповіді на сканворд 

До ва и иян, ерівни ів підприємств
і житлово-е спл атаційних ор анізацій!

З 30 вересня до 6 жовтня 2012 р. меш анці частини
Дарниць о о, Голосіївсь о о, Печерсь о о, Шевчен івсь о о і
Солом 'янсь о о районів мож ть отримати аряче водопостачання
підвищеної температ ри.

Це пов'язано з техноло ічними особливостями ре онстр ції ма іс-
тральних теплових мереж здовж Залізнично о шосе, я здійснює ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО". Компле сна ре онстр ція цих тепломереж дозволить за-
безпечити я існе і надійне теплопостачання споживачів.
Для завершення монтаж ре онстр йованих діляно необхідно підвищи-

ти температ р мережевої води теплопроводах, що проходять до бой-
лерних б дин ів.

Про рів відб ватиметься продовж 2-3-х днів з 30 вересня до
6 жовтня 2012 ро .

До зони про рів мережевої води потрапляють б дин и розташовані:

Дарниць ом районі: на в лицях Ахматової, Архіте тора Вербиць о-
о, Ващен а, Вишня івсь ій, Гмирі, Гриш а, Дра оманова, Княжий Затон,
Кошиця, Соломії Кр шельниць ої, Міш и, Олійни а, Олени Пчіл и, Ре-
в ць о о (част ово), Р ден о, Срібно ільсь ій, Тростянець ій (част ово),
Урлівсь ій, Чавдар, проспе тах Бажана (част ово), Гри орен а, Дніпров-
сь ій набережній (част ово);

Голосіївсь ом районі: на в лицях Антоновича, Б рмистрен а, Анд-
рія Б бнова, Божен а, Василь івсь ій, Вели ій Василь івсь ій, Володи-
мирсь ій, Володимиро-Либідсь ій, Жилянсь ій, Героїв Оборони, Голосіїв-
сь ій, Ми оли Грінчен а, Деміїївсь а, Димитрова, Забіли, А адемі а Забо-
лотно о, Василя Касіяна, Кірово радсь ій, Ковпа а, Красилівсь ій, К ста-
найсь ій, Крейсера "Аврора", Королен івсь ій, Лабораторній, Ломоносо-
ва, Лятошинсь о о, Любчен а, Май опсь ій, Потєхіна, Промисловій, Са -
са ансь о о, Саперно-Слобідсь ій, Сєченова, Смолича, Стельмаха, Тара-
совсь ій, Тверсь ій, Тельмана, Толсто о, Федорова, Фрометівсь ій, Фіз-
льт ри, Маршала Я бовсь о о, Ямсь ій, проспе тах Гл ш ова, Голосі-

ївсь ом , На и, Червонозоряном , на Залізничном шосе, пров л ах
Ж овсь о о, Задорожном , Коломийсь ом , Керамічном , К станайсь о-
м , Май опсь ом , Уж ородсь ом , Феодосійсь ом ;

Печерсь ом районі: на в лицях Анрі Барбюса, Басейній, Вели ій
Василь івсь ій, Остапа Вишні, Архіте тора Городець о о, Госпітальній,
Гр шевсь о о, Дарвіна, Димитрова, Еспланадній, Зань овець ої, Інстит т-
сь ій, Ковпа а, Кропивниць о о, Кр ло ніверситетсь ій, Івана К дрі, К -
т зова, Лабораторній, Літній, Лютерансь ій, Менделєєва, Мечни ова, Пат-
ріса Л м мби, Оль инсь ій, Леоніда Первомайсь о о, Перспе тивній,
Предславинсь ій, Раєвсь о о, Ро нідинсь ій, Шота Р ставелі, Са са ан-
сь о о, Саперне Поле, Станіславсь о о, Тверсь ій, Федорова, Фіз льт -
ри, Філатова, Щорса, Чесь ій, Хрещати , Шов овичній, Чи оріна,Чорно-
ірсь ій, на б льварах Др жби народів, Лесі У раїн и, на Залізничном
шосе, пров л ах Госпітальном , Лабораторном , Новопечерсь ом , М -
зейном , Війсь овом проїзді, на Бессарабсь ій площі, Володимирсь о-
м , Кр том , Печерсь ом звозах, Тверсь ом т пи , площі Івана
Фран а, Спортивній площі;

Шевчен івсь ом районі: на в лицях Вели ій Василь івсь ій, Бори-
са Грінчен а, Володимирсь ій, Костьольній, Малій Житомирсь ій, Мало-
підвальній, Михайлівсь ій, На орній, Паторжинсь о о, Прорізній, П ш ін-
сь ій, Софійсь ій, Терещен івсь ій, Льва Толсто о, Трьохсвятительсь ій,
Бо дана Хмельниць о о, Хрещати , б льварі Тараса Шевчен а, на Майда-
ні Незалежності, пров л ах Тараса Шевчен а, Старо иївсь ом , Михай-
лівсь ом , Пилипівсь ом , Політехнічном , Тбілісь ом , Деле атсь ом ,
Брест-Литовсь ом , на в лицях Андрющен а, Артема, Бердичівсь ій, Бі-
лор сь ій, Борща івсь ій, Ванди Василевсь ої, Герцена, Глібова, Де тя-
рівсь ій, Дмитрівсь ій, Довнар-Запольсь о о, Донч а, Жилянсь ій, Зла-
то стівсь ій, Зооло ічній, Ісаа яна, Кирило-Мефодіївсь ій, Петлюри, Ко-
перни а, Кравчен а, Мельни ова, Павлівсь ій, Пестеля, Пимонен а, Полі-
технічній, Полтавсь ій, Рибал а, Річній, Старово зальній, Старо иївсь ій,
Ст дентсь ій, Ш лявсь ій, Шол ден а, Ярмоли, Чорновола, Тимофєєвої,
Ба ов тівсь ій, Доро ожиць ій, Лермонтовсь ій, Майбороди, Мельни о-
ва, М раш а, Овр ць ій, Оранжерейній, П ачова, Телі и, Сім'ї Хохлових,
Я іра, на проспе ті Перемо и, Во зальній площі;

Солом'янсь ом районі: на в лицях Федорова, Ми оли Грінчен а,
Бот іна, Борща івсь ій, Політехнічній, Гетьмана, Виборзь ій, Металістів,
Ян еля, Смоленсь ій, Антонова, Васильчен а, Василен а, Вінниць ій, Во-
линсь ій, В зівсь ій, Галана, Гаріна, Гетьмана, Героїв Севастополя, Гар-
матній, Глін и, Горвиця, Дашавсь ій, Дністровсь ій, Деснянсь ій,Громо-
вої, Донець ій, Ернста, Зелено ірсь ій, Златопільсь ій, Західній, Кабл о-
ва, Карпинсь о о, Керченсь ій, Климен а, Коле тивізації, Кооперації, Кос-
модем'янсь ої, Кривоноса, Лебедєва-К мача, Леваневсь о о, Либідсь ій,
Мартиросяна, Машиноб дівній,Медовій, Метроб дівсь ій, Мишина, Моло-
до вардійсь ій, Народно о Ополчення, Нижньо лючовій, Ніжинсь ій, Нов-
ородсь ій, Озерній, Оле сіївсь ій, Освіти, Оча івсь ій, Польовій, Радчен-
а, Святославсь ій, Слов'янсь ій, Смілянсь ій, Солом'янсь ій, Соціалістич-
ній, Т пи ова, Ушинсь о о, Фастівсь ій, Ш това, Ч ма а, Червонопарти-
зансь ій, Яблонсь ої, на проспе тах Червонозоряном , Повітрофлотсь о-
м , Перемо и, Комарова, на Приво зальній, Севастопольсь ій площах,
Західном , Ковальсь ом , Ніжинсь ом , Польовом , Інд стріальном , Ма-
шиноб дівном , Металістів, Оча івсь ом пров л ах, на б льварах Чо о-
лівсь ом , Лепсе.

Кияни, б дьте обережними
при орист ванні арячою водою в азаний період!

За довід ами звертайтеся за телефонами інформаційно-довід ової
сл жби ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"— 1588 або (044) 201-58-79 для дзвін ів з
мобільно о.

У зв'яз із зростанням мінімальної з/п, цін на
енер орес рси, матеріали тощо, ТОВ "РАДА"
повідомляє, що тарифи на посл и з тримання
б дин ів і спор д та приб дин ових територій,
розраховані з ідно з Поряд ом, затвердженим
постановою КМУ від 01.06.2011 № 869, подані до
Київсь ої місь ої державної адміністрації на вста-
новлення. Стр т ра, періодичність та стро и на-
дання посл відповідають вимо ам розпоряд-
ження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь а місь а державна адміністрація) від
09.03.2011 № 307 та розміщені на інформаційних
стендах під'їздах б дин ів.

За важення і пропозиції приймаються на адре-
с : в л. Дра оманова, 17 до 10.10.2012 ро .

У зв'яз із зростанням мінімальної з/п, цін на енер орес рси, матеріали тощо, ТОВ "РАДА 1"
повідомляє, що тарифи на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій,
розраховані з ідно з Поряд ом, затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011 № 869, подані до
Київсь ої місь ої державної адміністрації на встановлення. Стр т ра, періодичність та стро и
надання посл відповідають вимо ам розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь а місь а державна адміністрація) від 09.03.2011 № 307 та розміщені на інформаційних
стендах під'їздах б дин ів.

За важення і пропозиції приймаються на адрес : в л. Дра оманова, 17 до 10.10.2012 ро .

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 наст пно о дня після 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.

Орендодавець — Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація

Шевчен івсь ий районний с д м. Львова ви ли ає За рите а ціонерне
товариство "У раїнсь а е оло ічна страхова омпанія", останнє відоме місце
знаходження я о о: м. Київ, в л. Димитрова, 5-Б в я ості представни а відповідача в
с дове засідання цивільній справі за позовом Ш рина Андрія І оровича до
За рито о а ціонерно о товариства "У раїнсь а е оло ічна страхова омпанія",
Стріжи а Бо дана Бо дановича, третя особа Моторне (транспортне) страхове бюро
У раїни про стя нення оштів та моральної ш оди.

С дове засідання відб деться 10.10.2012 ро о 14.30 приміщенні Шевчен-
івсь о о районно о с д м. Львова (79000, м. Львів, в л. Січових Стрільців,
(4 поверх, аб.19).

У разі неяв и представни а відповідача За рито о а ціонерно о товариства
"У раїнсь а е оло ічна страхова омпанія" в с дове засідання справа відповідності
до ст. 169 ЦПК У раїни б де роз лядатись с дом без їхньої часті на підставі
наявних в ній до азів.

С ддя Едер П.Т.

О олошення орендодавця

Інстит т фізи и НАН У раїни
про намір передати в оренд державне майно, щодо я их надійшли заяви.
Ор ан правління — Національна а адемія на У раїни
Балансо трим вач — Інстит т фізи и НАНУ м. Київ, пр-т На и, 46, тел. 525-10-10.

Ма симально можливий стро оренди 31.12.2013 р.
Заяви про оренд ожно о із зазначених об'є тів приймаються протя ом 10 робочих днів після

оп блі вання о олошення за адресою: м.Київ, пр-т На и, 46. Додат ова інформація за тел: 525-10-10.
У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-
Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 49), ви ли ає на 16.10.2012 ро на 11.00 відповідачів по
справі за позовом Моторно (транспортно о) страхово о бюро до Коломійця Михайла
Степановича, ТОВ "Либідь Транс" про стя нення страхово о відш од вання в
поряд ре рес .

Відповідачі ви ли аються с дове засідання, разі неяв и відповідачів справа
роз лядатиметься за їх відс тності.

С ддя В.О. Волошин

Солом'янсь ий районний с д м. Києва повідомляє про те, що роз ляд

цивільної справи №2-5359/12 за позовною заявою МТСБУ до Алі Авд латеефа Аббас

про відш од вання в поряд ре рес витрат, пов'язаних з виплатою страхово о

відш од вання, призначено на 4 жовтня 2012 ро на 16.00 в приміщенні с д за

адресою: м. Київ, в л. Ш това, 4, аб. 23 під олов ванням с дді Козлен о Г.О.

У с дове засідання ви ли ається відповідач Алі Авд латеефа Аббас, я ий прожи-

ває за адресою: м. Київ, б-р Чо олівсь ий, 39, ім. 4.

С ддя Г.О. Козлен о

№
п/п

Адреса б дин
Розмір
тариф ,
рн./ в.м

1
в л. Анни Ахматової, 13 3,5032

тариф для першо о поверх 3,2424

2
в л. Анни Ахматової, 13-Г 3,5033

тариф для першо о поверх 3,2517

3
в л. Анни Ахматової, 13-Д 3,5038

тариф для першо о поверх 3,1704

№ п/п Адреса б дин розмір тариф , рн./ в.м

1
в л.Ковпа а, 17 3,5041

тариф для першо о поверх 3,1031

У зв'яз із зростанням мінімальної з/п, цін на
енер орес рси, матеріали тощо, ТОВ "РАДА 3"
повідомляє, що тарифи на посл и з тримання
б дин ів і спор д та приб дин ових територій,
розраховані з ідно з Поряд ом, затвердженим
постановою КМУ від 01.06.2011 № 869, подані до
Київсь ої місь ої державної адміністрації на вста-
новлення. Стр т ра, періодичність та стро и на-
дання посл відповідають вимо ам розпоряджен-
ня ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь а місь а державна адміністрація) від
09.03.2011 № 307 та розміщені на інформаційних
стендах під'їздах б дин ів.

За важення і пропозиції приймаються на адре-
с : в л. Дра оманова, 17 до 10.10.2012.

№
п/п

Адреса б дин
розмір
тариф ,
рн./ в.м

1

в л. Дмитрівсь а, 13 3,5043

тариф для першо о поверх 3,0289

2

в л. Дмитрівсь а, 13-А 3,5044

тариф для першо о поверх 3,2030

У зв'яз із зростанням мінімальної з/п, цін на
енер орес рси, матеріали тощо, ТОВ "РАДА 4"
повідомляє, що тарифи на посл и з тримання
б дин ів і спор д та приб дин ових територій,
розраховані з ідно з Поряд ом, затвердженим
постановою КМУ від 01.06.2011 № 869, подані до
Київсь ої місь ої державної адміністрації на вста-
новлення. Стр т ра, періодичність та стро и на-
дання посл відповідають вимо ам розпоряджен-
ня ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь а місь а державна адміністрація) від
09.03.2011 № 307 та розміщені на інформаційних
стендах під'їздах б дин ів.

За важення і пропозиції приймаються на адре-
с : в л. Дра оманова, 17 до 10.10.2012.

№
п/п

Адреса б дин
розмір
тариф ,
рн./ в.м

1

б льв. Лесі У раїн и, 23 3,5043

тариф для першо о поверх 3,0931

2

б льв. Лесі У раїн и, 30-Б 3,5029

тариф для першо о поверх 3,1331

У зв'яз із зростанням мінімальної з/п, цін на
енер орес рси, матеріали тощо, ТОВ "РАДА 5"
повідомляє, що тарифи на посл и з тримання
б дин ів і спор д та приб дин ових територій, роз-
раховані з ідно з Поряд ом, затвердженим поста-
новою КМУ від 01.06.2011 № 869, подані до Київсь-
ої місь ої державної адміністрації на встановлен-
ня. Стр т ра, періодичність та стро и надання
посл відповідають вимо ам розпорядження ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь а
місь а державна адміністрація) від 09.03.2011
№ 307 та розміщені на інформаційних стендах
під'їздах б дин ів.

За важення і пропозиції приймаються на адре-
с : в л. Дра оманова, 17 до 10.10.2012.

№
п/п

Адреса б дин
розмір
тариф ,
рн./ в.м

1
б льв. Лесі У раїн и, 23-А 3,5033

тариф для першо о поверх 3,2120

2
в л. Старонаводниць а, 13 3,5032

тариф для першо о поверх 3,1155

3
в л. Старонаводниць а, 13-А 3,5040

тариф для першо о поверх 3,1682

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

Наймен вання та місцезнаходження об'є та оренди
За альна
площа,
в.м

Вартість майна
за незалежною
оцін ою, рн

Мета
ви орис-
тання

1 Кім.№701, 702, 703, 704 орп с № 7 132,5 85,43 офіс

2 Кім.№ 10 орп с № 3 15 44,63 с лад

3 Кім.№ 129 орп с № 2 46,7 44,63 с лад

4 Частина нежитлових приміщень на 1-м поверсі орп с №3а 59,1 44,63 с лад

5 Частина нежитлових приміщень на 1-м поверсі орп с №3а 14,5 86,52 офіс

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
"Київжитлоспеце спл атація"

01034, м. Київ,

в л. Володимирсь а, 51-а,

тел. 234-23-24

1,2 поверх
в л. Червоно вардійсь а,

13, літер. Б
232,50 Офіс

2 ро и 364 дні

Станом на серпень 2012

52,37 12175,00

1 поверх,
антресоль

в л. Червоно вардійсь а,
13, літер. Г

400,60

Розміщення с б'є та
осподарювання, що
здійснює виробнич

діяльність

14,98 6002,50

1 поверх
в л. Червоно вардійсь а,

13, літер. Д
79,90 15,26 1219,17

1 поверх
в л. Червоно вардійсь а,

13, літер. Л
107,70 12,13 1306,67

1 поверх
в л. Червоно вардійсь а,

13, літер. М
76,30 12,31 939,16

Всьо о: 897,00 21642,50

2. 1 поверх
в л. Ла ерна, 46/48,

літер А
143,60

Кафе, я е не здій-
снює продаж товарів
піда цизної р пи

2 ро и 364 дні

Станом на 31.07.2012

46,38 6660,00

3. мезонін
б льв. Т.Шевчен а, 4

літер А

50,00

Бла одійна
ор анізація

2 ро и 364 дні

Станом па липень 2012

1 рн на рі

33,80

43,31 1464,00Всьо о:
83,80

4.

Ком нальне підприємство
"Київпастранс"

в л. Набережне шосе, 2,
м. Київ, 04070,

тел. 254-65-20, 279-20-31

1 поверх
в л. Павла Усен а, 6,

орп. 16
18,80 Офіс 2 ро и 364 дні

Станом на 29.02.2012

84,44 1587,50

5.

П блічне а ціонерне това-
риство "Київенер о"

в л. І. Фран а, 5, м. Київ,
01001, тел. 207-61-54

1 поверх
б льв. Леоніда Би ова,

4-А
60,95

Тор овий об'є т з
продаж продоволь-
чих товарів, рім това-
рів піда цизної р пи

2 ро и 364 дні
Станом яа 31.05.2012

52,84 3220,67

Станом на 30.06.2012

6.

Дитяча стоматоло ічна по-
лі ліні а № 2 Шевчен івсь о-

о район м. Києва,
в л. Мельни ова, 69-А,

м. Київ, 04050,
тел. 486-66-39

1 поверх в л. Мельни ова, 69-А 53,80

Приватний за лад
охорони здоров’я

(за альна
стоматоло ія)

2 ро и 364 дні 77,68 4179,17

Станом на 30.06.2012

7.

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
(вести-
бюль)

в л. Копилівсь а, 1/7,
орп. 1

14,00

Тор овельний об'є т
з продаж товарів

дитячо о
асортимент

2 ро и 364 дні 48,91 684,72

Станом на 31.07.2012

8.

Київсь ий місь ий дитячий
діа ностичний центр,

в л. Урлівсь а, 13, м. Київ,
тел. 220-19-57

3 поверх в л. Урлівсь а, 13 35,60

Приватний за лад
охорони здоров'я

(посл и з
фітотерапії)

2 ро и 364 дні 77,57 2761,58

9.

Київсь а місь а лінічна
лі арня № 1 в л. Хар івсь е

шосе, 121, м. Київ,
тел. 564-52-54

2 поверх
в л. Хар івсь е шосе,

121, орп. 8
5,44

Розміщення
редитної станови

( аси)
2 ро и 364 дні 197,40 1073,86

№
п/п

Балансо трим вач
(адреса, телефон)

Хара те-
ристи а

Місцезна-
ходження

За альна пло-
ща, я а нада-
ватиметься в
оренд , в.м

Цільове ви орис-
тання приміщення

Стро
оренди

Вартість
1 в.м.

рн.
без ПДВ

Орендна плата
за 1 один
рн. (без ПДВ)
за перший

місяць оренди

1

Управління освіти
Печерсь ої районної в місті

Києві державної
адміністрації

м. Київ, в л. Інстит тсь а,
24/7

т. 253-00-86, 253-54-46

спортзал

м. Київ,
в л. Рибаль-

сь а, 4,
(СШ № 89)

72,2

Розміщення фіз-
льт рно-спортив-

них за ладів, діяль-
ність я их спрямо-
вана на ор анізацію
та проведення за-
нять різними вида-

ми спорт

2 (два)
ро и

13493,34 5,29
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Спортивні новини

Формула 1. Себастьян Феттель — 
переможець Гран�прі Сінгапуру
У Сін ап рі на місь ій трасі Марина-Бей на 14-м етапі Форм ли-1

завершилася он а. Чинний дворазовий чемпіон пере онів німець Се-
бастьян Феттель з оманди Red Bull знов лідир вав, здоб вши пере-
мо з часом 2 одини 26 се нд. За алом це йо о двадцять третій трі-
мф ар’єрі і др ий в сезоні. Одраз за ним фініш вав британець
Дженсон Баттон за ермом McLaren, пост пившись переможцю 8,9 се-
нди. Призов трій зам н в лідер сезон іспанець Фернандо Алон-

со на Ferrari, про равши Феттелю 15,2 се нди. В особистом залі
першість збері Фернандо Алонсо (194 оч и), збільшивши перева
над найближчим с перни ом, я им тепер став Феттель (165). На тре-
тій позиції за ріпився Кімі Рай онен зі стайні Lotus (149). Британець
Льюїс Хемілтон з McLaren оп стився з др о о на четверте місце (142).
У К б онстр торів змін не відб лося. Лідир є Red Bull Racing (298),
випереджаючи McLaren (261) і Scuderia Ferrari (245)

Боротьба. Українські спортсмени 
вдало виступили на міжнародному турнірі
У Ба (Азербайджан) фіналі Золото о Гран-прі “Меморіал Гейда-

ра Алієва” пройшли зма ання зі спортивної боротьби представни ів
ре о-римсь о о стилю. У раїн представляли 12 атлетів шести ате-
оріях з семи. Наші співвітчизни и посіли п’ять призових місць — одне
перше і чотири третіх.
Зо рема переможцем став Дмитро Пиш ов ва овій ате орії до 74
, я ий ви рав фінальн с тич данця Мар а Мадсена (1:0, 1:0).

Бронзові на ороди в а тиві Костянтина Балиць о о (до 60 ), Дениса
Демян ова (до 66 ), Сер ія Єрош іна (до 96 ) та І оря Діди а (до
120 ).
Завершили свій вист п в 1/4 фінал Лен р Теміров (до 60 ), про-
равши азербайджанцеві Камрань Маммадов (0:6, 0:1) і Дмитро Тим-
чен о (до 96 ), я ий пост пився Жас лан Сади ов з Казахстан
(2:0, 0:1, 0 : 2).
В 1/8 фінал Сер ій Сторожен о (до 55 ) про рав т р Хасім Бай-
ара (0:1, 0:1), Артем К ди (до 60 ) — т р Енеси Басарія (0:2, 1:2),
Р слан Ісрафілов (до 60 ) — азах Ербол Кониратов (0:1, 0:1),
Едем Сліев (до 66 ) — сербові Оле сандр Ма симович (0:5, 0:2) і
Алан Дза аев (до 66 ) — т р Ата ан Ю сел (0:1, 0:1)

Бокс. В Києві визначать кращих боксерів столиці
Вчора Києві старт вав т рнір серед най ращих бо серів міста.

Зма ання проходитим ть щодня приміщенні спортивно о л б “Вос-
ход” (в л. Бориспільсь а, 8) до 29 вересня в лючно. Почато поєдин-
ів о 16.00. Фінал зма ань відб деться с бот о 13.00. Метою т рні-
р є визначення ращих із ращих бо серів столиці для форм вання
збірної міста для вист п на чемпіонаті У раїни. До речі, завершальні
поєдин и відвідають наші славлені олімпійці Денис Беринчи та Ва-
силь Ломачен о

Температура +15°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 93 %

Температура +19°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 75 %

Температура +15°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 92 %

Прогноз погоди на 26 вересня 2012 року

ОВНИ, вас переповнюватиме романтичний настрій, проте емо-
ції мало сприятим ть а тивним діям — швидше, вони розслабля-
тим ть, підштовх ватим ть до пасивних і с перечливих зад мів
про невизначене майб тнє. Не варто призначати ділових з стрічей
(незалежно від то о, чи носять вони офіційний або неформальний
хара тер) — а ось хід вже початої справи слід про онтролювати.
З стрічайтеся з др зями, мрійте, відпочивайте, займайтеся хобі,
творчо е сперимент йте.
ТЕЛЬЦІ, не хвалюйте важливих рішень стосовно навчання, по-

дорожей, ар’єри, майб тньо о, вибор соратни ів, однод мців.
Точна оцін а особисто о потенціал і реальних перспе тив для вас
рай с ладна. Можливі оливання щодо намічено о шлях , неспо-

дівані с мніви з привод вже прийнято о лобально о рішення.
В азів и начальства, поради др зів оманливі. Ви ризи єте потра-
пити на ачо майстерної зваби чи самі пошиєте о ось д рні.
БЛИЗНЯТА, присл хайтеся до інт їції, тоді отримаєте нові знан-

ня, с ористаєтеся допомо ою впливових, авторитетними і обізна-
них людей. У повся денних лопотах, омерційних операціях, ро-
шових витратах б дьте мітливими, дійте оперативно.
РАКИ, енер ійність, блис ча мобільність, заповзятливість —

арант вашо о щастя. Не бійтеся ризи вати, сміливість нині п’є
мед. Втілюйте ори інальні ідеї, поєдн йте теорію з пра ти ою. Ви
можете спішно освоїти операцію, прийом або метод, я ий вима-
ає одночасно о застос вання теоретичних знань, сили та інт їції.
У дис сіях вам швид о вдасться пере онати опонента найпрості-
шими доводами. Я що співрозмовни міцний орішо , в лючіть
яв і задійте нестандартний хід.
ЛЕВИ, нала одж йте партнерсь і мости, с леюйте розбиті ле-

чи и і не д же захоплюйтеся рою в таємничість: можете над ти
протилежн сторон , але й вона з анало ічним спіхом обведе вас
нав оло пальця (отримавши при цьом чимал ви од ). Я що на-
д маєте розі рати сердечн драм , то насамперед под майте, чи
варто од рювати себе і близь людин заради миттєво о зовніш-
ньо о ефе т .
ДІВИ, працелюб з вас ні дишній, до чатим ть лінь и, заважа-

тиме мрійливість. Коле и, підле лі та ож не порад ють а ратніс-
тю, ретельністю, працелюбністю. Причина може ритися в том ,
що ви вибрали не ті засоби для с нення проблеми. Одні завдан-
ня мож ть б ти швид о вирішені стандартними способами, а для
інших — особливо незвичайних — потрібен інт їтивний ори іналь-
ний підхід.
ТЕРЕЗИ, ви маєте шанс для ма симальної творчої самореаліза-

ції, можете стати поп лярними і знаменитими. Влаштов йте пре-
зентації, вечір и, розважайтеся вдосталь і охайтеся! Бла овірні
б д ть щасливими, адже опиняться на п’єдесталі обожнення, ос-
іль и ви схильні ідеаліз вати предмет сво о любовно о захоплен-
ня.
СКОРПІОНИ, ймовірні рйозні, ане дотичні, двозначні сит ації
вашом домі, а та ож дивацтва в сімейних стос н ах. Можливо,

ви зіт нетеся з відс тністю роз міння з бо бать ів, вас роздрат є
неаде ватна поведін а домочадців, що підштовхне до зловживан-
ня ал о олем або бажанням повної самоти.
СТРІЛЬЦІ, інт їція допоможе вам розібратися в тих деталях вза-

ємин з людьми, де недостатньо знань і не допомо ли тон і, хитрі
дипломатичні прийоми. Посилиться несвідомий інтерес до подій,
важливих для с спільства, тож можете взяти часть модній ч-
ній ромадсь ій а ції. Інтернет перетвориться на джерело основної
інформації.
КОЗОРОГИ, б дьте обережні в матеріальній сфері: ви можете

ле о прийняти фі цію за дійсність, придбати нея існий товар. За-
плановані ділові з стрічі проті атим ть відмінно при мові, що не
дол чатимете т ди об оворення фінансових питань і оформлення
платіжних до ментів. Нама айтеся ви лючити з розпоряд дня
рошові операції.
ВОДОЛІЇ, посилюються ваші творчі здібності і природна ори і-

нальність. Впродовж дня ви витатимете на рилах расивих фан-
тазій. Тож нама айтеся знаходитися серед людей, я і роз міють
хід ваших д мо , розділяють мрії, співч вають вам. За відс тності
та ої підтрим и інт їтивно ш айте самоти, аби відч ти себе ом-
фортно.
РИБИ, день підведення підс м ів мин ло о місяця. Озирніться

назад, все проаналіз йте, по айтеся не ативних вчин ах. І без о-
рисливо посл жіть людям. Альтр їзм ваш найліпший др і поміч-
ни . Одна ні ом не нав’яз йте поміч, а че айте, оли вас попро-
сять допомо ти

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Манчестер Юнайтед" та
"Барселона" серед лідерів
національних чемпіонатів
В англійській та іспанській першостях відбулися матчі чергового туру
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В ан лійсь ій Прем’єр-лізі
в рам ах 5 т р відб лися
одраз два принципових
протистояння. Одвічні с -
перни и “Ліверп ль” та
“Манчестер Юнайтед” по-
винні б ли в чер овий раз
з’яс вати сильнішо о. У
підс м перемо здоб в
віце-чемпіон раїни л б з
Манчестера. Рах но з -
стрічі 2:1 на ористь "ман-
ніанців". Інший л б з

Манчестера “Сіті” приймав
на своєм полі лондон-
сь ий “Арсенал”. Д же на-
пр жений поєдино завер-
шився з рах н ом 1:1. Не
менш с ладними виявили-
ся матчі і для мадридсь о-
о “Реала” та “Барсело-
ни”, я і перемо ли своїх
с перни ів з одна овим
рах н ом 2:0.

Англія

У Ліверпулі на “Енфілд Роуд” від�

булася вже 159 зустріч двох великих

англійських команд в рамках націо�

нального чемпіонату. Місцевий клуб

приймав гостей з Манчестера. Це

протистояння завжди відзначалося

непоступливою боротьбою і напру�

женістю. Не стала винятком і звітна

гра. Перший тайм пройшов без го�

лів, втім, команди мали чудові наго�

ди, аби відзначитися. Новачок

“Манчестер Юнайтед” Сіндзі Кага�

ва вивів свого партнера по команді

Райна Гіггза на ударну позицію, але

валлійцю не вистачило лише кількох

сантиметрів, аби вразити ворота.

Господарі поля відповіли небезпеч�

ним ударом Луїса Суареса, але й у

цьому випадку футболісту забракло

точності. Під завісу першого тайму

певні корективи вніс рефері матчу,

який прийняв спірне рішення і ви�

лучив з поля гравця “Ліверпуля”

Джонджо Шелві. Тож “мерсисайд�

цям” довелося увесь другий тайм

грати в меншості. Після перерви

команди продемонстрували справж�

ній англійський футбол. Рахунок у

матчі відкрили гравці “Ліверпуля”,

Стівен Джерард опинився у потріб�

ний момент поблизу штрафного

майданчика гостей і потужним уда�

ром вивів свою команду вперед.

Втім, щастя місцевих фанів тривало

не довго. Вже у наступній атаці грав�

ці “Манчестер Юнайтед” зрівняли

рахунок. Захисник “манкуніанців”

Рафаель філігранним ударом зумів

закинути м’яч “за комірець” голкі�

перу господарів поля. А перемогу

гостям приніс Робін ван Персі, який

відзначився з пенальті на 81 хвилині.

Варто зазначити, що і в цьому ви�

падку рефері припустився помилки,

призначаючи одинадцятиметровий

удар.

У Манчестері місцевий клуб “Сі�

ті” приймав лондонський “Арсе�

нал”. Як це не дивно, але остаточ�

ний рахунок 1:1 встановили гравці

захисної ланки команд. У першому

таймі Джолеан Лескотт вивів госпо�

дарів уперед. Рахунок 1:0 тримався

до 81 хвилини, коли після подачі ку�

тового м’яч опинився у “каноніра”

Лорана Кошельни і той сильним

ударом встановив остаточний ре�

зультат 1:1.

Іспанія

А ось в іспанському чемпіонаті

два флагмани першості “Барселона”

та “Реал” зустрічалися з командами

нижньої половини турнірної табли�

ці. Втім, “записні” аутсайдери не

знітилися і дали справжній бій гран�

дам. Так, скромна “Гранада” у виїз�

ному матчі проти “Барселони” 87

хвилин тримала свої ворота недо�

торканими. І лише хвилинна роз�

слабленість гостей дозволила “ката�

лонцям” забити. Ветеран команди

іспанець Хаві феноменальним уда�

ром під перекладину зумів відкрити

рахунок, а другий гол у свої ворота

забив захисник “Гранади” Гомес

Борха. Тож остаточний рахунок 2:0

на користь “Барселони”. У іншому

матчі зустрічалися дві мадридські

команди “Реал” та “Райо Вальєка�

но”. У цьому матчі рахунок було від�

крито вже на 13 хвилині, гравець

“Реала” Карім Бензема у притаман�

ному йому стилі замкнув простріль�

ну передачу партнера. Мабуть,

швидкий гол став вирішальним у

цьому матчі. Втім, гравці “Райо

Вальєкано” продемонстрували

справжній бійцівський характер. І

не лише вирівняли гру, а й змусили

своїх суперників грати від оборони,

що неабияк здивувало місцеву пуб�

ліку. Єдине, чого не вистачило номі�

нальним господарям поля, — це за�

битих голів. Натомість “Реал”, від�

сидівши майже увесь другий тайм у

захисті, під завісу матчу подвоїв пе�

ревагу. За “вершкових” відзначився

Кріштіану Роналду
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Цей день в історії 26 вересня

Європейсь ий день мов:
відзначається в ЄС на під-
трим мовної різноманітнос-
ті, ба атомовності ожно о
європейця
1580 — ан лійсь ий пірат

Френсіс Дрей завершив др е
світі р освітне плавання
1849 — народився Іван Пав-

лов, російсь ий фізіоло , перший
Росії нобелівсь ий ла реат
1892 — народилася Марина

Цвєтаєва, російсь а поетеса
1960 — Кеннеді і Ні сон про-

вели між собою перші в історії
виборів президентів США телеві-
зійні дебати
1960—Фідель Кастро ви оло-

сив найдовш промов в історії
ООН (4 одини 29 хвилин)
1995— У раїна війшла до Ра-

ди Європи
Відповіді на с анворд

на 7-й стор.
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Автори двох забитих м'ячів ворота "Ліверп ля" Рафаель (лівор ч) та Робін ван
Персі


