
Київ представив інвесторам 
масштабні інфраструктурні проекти
Їх реалізація сприятиме поліпшенню транспортного сполучення 
та створенню нових робочих місць

Міські парки обладнають 
відеоспостереженням
Системи нагляду планують встановити в парку Кіото та на Пейзажній алеї
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

На столичні зелені зони че а-
ють позитивні зміни. Зо рема
планах иївсь ої влади обла-
ородити територію нав оло
озера “Райд жне” та ре он-
стр ювати пар “Орлят о”, а
щоб ни н ти вандалізм , в
пар Кіото та на Пейзажній
алеї план ється встановити
системи відеоспостереження.

Парки під наглядом
Місто планує встановити камери на�

гляду в найбільш популярних серед киян

зонах відпочинку. Про це розповів пер�

ший заступник гендиректора КО “Київ�

зеленбуд” Микола Фредюк.

У минулому році в парку Кіото була

висаджена алея сакур, яка, до речі, отри�

мала звання найдовшої сакурової алеї в

Україні (955 м). Проте, як зазначає пан

Фредюк, уже кілька дерев було знищено

вандалами. “Саме в цьому парку ми

вперше запроектували і будемо встанов�

лювати відеоспостереження. Також є до�

ручення голови КМДА Олександра По�

пова, щоб і в інших зонах відпочинку, де

є цікаві об’єкти, скульптурні композиції,

наприклад, на Пейзажній алеї, встанови�

ти системи відеоспостереження. Ми поч�

немо такі роботи вже в цьому році”, —

зазначив фахівець. За його словами, на

реалізацію проекту з відеоспостереження

у парку Кіото потрібно близько 100 тис.

грн.

“Ідея хороша. Але тут потрібно розумі�

ти, що ми ж не зможемо охопити відео�

спостереженням усі культурні місця сто�

лиці. Тому окрім контролю потрібно

проводити просвітницьку роботу як се�

ред дітей, так і серед дорослих, щоб ки�

яни ставали більш свідомими в цьому

плані”, — зазначив “Хрещатику” началь�

ник ГУ контролю за благоустроєм Сергій

Садовой.

На думку голови КМДА Олександра

Попова, подібну систему відеоспостере�

ження необхідно обов’язково створити в

місті. Причому вся інформація з об’єктів

має бути зведеною в одному центрі —

управлінні МВС або КМДА. “Як прави�

ло, такі проекти спільні, але за ними,

безумовно, перспектива. У наступні роки

ми плануємо це зробити. Даний проект

кошторисний, але дуже важливий з точ�

ки зору безпеки”, — зазначив очільник

міста.

Підтримує ідею запровадження відео�

спостереження у столичних парках та

скверах і відомий київський митець, ав�

тор скульптур на Пейзажній алеї Костян�

тин Скретуцький.

“Я позитивно оцінюю наміри влади

запровадити таку систему нагляду в місь�

ких парках. Адже наявність відеоспосте�

реження буде дисциплінувати відвідува�

чів і спонукатиме їх до відповідальності.

У моїй практиці вже траплялись прикрі

випадки, коли об’єкти нищились ванда�

лами. Наприклад, скульптура Маленько�

го Принца на Пейзажній алеї була вщент

розбита невідомими півтора року тому.

Мені довелось витратити півтора місяці,

аби заново її відтворити. Тому, на мою

думку, наявність у сквері камери спосте�

реження зупинить вандала чи людину,

яка захоче зробити щось недобре. Голов�

не, аби це дозволяло реально знайти зло�

вмисника та змусити його понести пока�

рання”, — зауважив “Хрещатику”

скульптор.

Україна в мініатюрі

Тим часом,  фахівці КО “Київзелен�

буд” пропонують створити в одному зі

столичних парків зменшену копію Укра�

їни. За словами Миколи Фредюка, про�

ект, який має робочу назву “Вся Україна

разом” можна втілити в парку Дружби

народів. Для цього потрібна постанова

уряду, і тоді Київ зміг би розробити від�

повідний проект.

“У цьому парку на певній території

можна встановити копії визначних

пам’яток культури з усіх областей та

Криму. Кияни та гості міста матимуть

змогу побачити всю Україну в мініатю�

рі. Це, на мою думку, сприятиме роз�

витку столичного туризму. Планується,

що на території кожної області буде

встановлений великий плазмовий ек�

ран, на якому демонструватиметься ін�

формація про її найцікавіші місця.

Кілька місяців тому ми направили таку

пропозицію голові КМДА, він розгля�

нув проект і зацікавився. Зараз доку�

мент аналізують у ГУ архітектури”,—

зазначив перший заступник гендирек�

тора КО “Київзеленбуд”.

Парк “Орлятко” реконструюють
у наступному році

Щодо подальших перспектив роз�

витку зелених зон столиці, то фахівця�

ми комунального об’єднання “Київзе�

ленбуд” розроблено проект програми

озеленення Києва до 2015 року. До неї

включені парки, сквери та благоустрій

території біля озер. Зокрема до про�

грами ввійшло й озеро Райдужне, на�

ступного року фахівці мають розроби�

ти проект його реконструкції, а вико�

нати заплановані роботи — у 2014 ро�

ці.

Зауважимо, нині працівники підпри�

ємства займаються благоустроєм тери�

торії навколо озера Тельбін та Дніпров�

ської набережної, а в наступному році

візьмуться за перебудову парку “Орлят�

ко”.

“Ми плануємо виконати цілий ком�

плекс робіт із реконструкції парку “Ор�

лятко”, до кінця року має бути підго�

товлений відповідний проект. А після

того, як буде затверджено міський бю�

джет, ми будемо знати точну суму кош�

тів, які місто виділить на ці роботи. Тож

з наступного року розпочнемо рекон�

струкцію і закінчимо її, в залежності

від фінансування, повністю або розі�

б’ємо на дві черги”, — наголосив пан

Фредюк.

На д м е спертів, встановлення систем відеоспостереження спон атиме відвід вачів до відповідальності

Територію біля ринку "Фермер"
очистять від нелегальної торгівлі 
Відповідні роботи розпочн ть вже цьо о тижня
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Освіта для пенсіонерів 
Відтепер літні ияни мож ть без оштовно оволодіти
омп`ютерною рамотою
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У ніч із 3 на 4 жовтня
метрополітен працюватиме 
на годину довше 
Це пов’язано з проведенням на НСК «Олімпійсь ий»
ф тбольно о матч між омандами «Динамо» (Київ)
та «Динамо» (За реб)
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У номері

Новини

Олександр Попов привітав 
USAID із новосіллям
Голова КМДА Оле сандр Попов привітав із но-

восіллям А ентство США з міжнародно о розвит-
(USAID), я е відтепер розташоване омпле -

сі б дівель Посольства США в У раїні на в лиці
Сі орсь о о, 4. На входини очільни столичної
держадміністрації прийшов не з порожніми р а-
ми. За давньою раїнсь ою традицією, аби б ло
щастя та достато , Оле сандр Попов подар вав
представництв USAID в Києві р де ошеня. “У
нас є добре повір’я, що в нов оселю першим
має війти іт. Наші пращ ри вірили, що це при-
носить спіх, достато та щастя. Тож я бажаю,
аби вашій новій оселі сьо о цьо о б ло вдос-
таль. Я щиро вдячний USAID за співпрацю та під-
трим демо ратії в У раїні і сподіваюся, що на-
ше спішне співробітництво триватиме й надалі”,
— під реслив Оле сандр Попов.
Зі сво о бо дире тор А ентства Джед Бартон

подя вав Оле сандрові Попов за підтрим та
допомо в б дівництві ново о омпле с спор д
дипломатичної місії США в У раїні. Та ож в ро-
чистостях з на оди новосілля взяли часть віце-
прем’єр-міністр У раїни Раїса Бо атирьова, рад-
ни Президента У раїни Марина Ставнійч , дип-
ломати, представни и міжнародних ромадсь их
ор анізацій

Музей історії Києва 
запрошує на виставку 
“Відродження — “Золотий вік”
У м зейно-вистав овом центрі М зею історії

міста Києва триває вистав а “Відродження —
“Золотий ві ”. Відвід вачам представлена ні-
альна оле ція старовинних с онь та а сес -
арів до них. Е спозиція с ладається із приватної
оле ції иян и Марини Іванової.
До е спозиції війшли іль а десят ів роз іш-

них дамсь их с онь, я і яс раво ілюстр ють
епохи європейсь ої моди від ХІХ до почат ХХ
століть. Крім то о, відвід вачі змож ть побачити,
я давнин одя алися юні леді та жін и. На ви-
ставці представлені с ні та а сес ари, призна-
чені для різних випад ів — про лян ові, весіль-
ні, свят ові та б денні. Своїм розмаїттям відвід-
вачів вра-зять близь о сотні старовинних с мо-
чо найтоншої роботи, срібних, бісерних, виши-
тих, апелюш ів, мережевих парасольо , вз ття
та інших “історичних дрібниць”. Ор анізатори
вистав и зазначають, що ео рафія цих предме-
тів простя н лась від Західної Європи до Амери-
и. Е спонати б ли придбані на а ціонах і в ан-
ти варних ма азинах Європи. До ба атьох с -
онь та остюмів додається “паспорт” — біо ра-
фії речей, я і є невід’ємною частиною життєпи-
сів їх олишніх власни ів. Вистав а триватиме
до 14 р дня і працюватиме щодня — з 10.00 до
18.00

Мінфін виділив Ощадбанку 
4,1 млрд гривень для виплати 
компенсацій за вкладами 
Ощадбанку СРСР
Міністерство фінансів за період з 1 червня (з

почат виплати омпенсацій) по 28 вересня ви-
ділило Державном Ощадном бан 4,1 млрд
ривень для виплати омпенсацій за в ладами
Ощадбан олишньо о СРСР. Про це с азано в
повідомленні Мінфін . Зазначені ошти виділено
для здійснення виплат в ладни ам, відомості про
я их станом на 1 січня 2012 ро б ли внесені до
реєстр в ладни ів Ощадбан СРСР і не одер-
жали омпенсацій протя ом 2008 ро . Компен-
саційні виплати в 2012 році б д ть проходити до
25 р дня. Очі ється, що 6 млн ромадян одер-
жать по 1 тис. ривень омпенсацій, повідомля-
ють У раїнсь і новини

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

На III Міжнародном інвестиційном біз-
нес-фор мі держав- часниць СНД “Ял-
тинсь і ділові з стрічі” столична влада
презент вала два інвестиційні прое ти —
лінію метрополітен в напрям житлово-
о масив “Ви рівщина-Троєщина” та
прое т ділово о містеч а “Київ-Сіті”.
Вартість першо о оцінюють 11,2 млрд
рн. До реалізації др о о прое т план -
ють зал чити до 21 млрд рн іноземних
інвестицій.

За інформацією ГУ економіки та інвестицій КМДА,

вже розроблені техніко�економічні показники будів�

ництва нової гілки метрополітену. Вартість проекту

складає орієнтовно 11,2 млрд грн, з яких на споруджен�

ня першої ділянки спрямують 7 млрд грн, другої — 4,2

млрд грн. За попередніми розрахунками пасажиропотік

нової лінії сягатиме 40,8 тис. осіб на годину. Проектом

передбачено будівництво 12 станцій, в тому числі 2 пе�

ресадочних вузлів. Передбачається, що роботи буде за�

вершено у 2017 році.

“Будівництво нової гілки метрополітену матиме знач�

ний соціально�економічний ефект. Зокрема значно по�

кращиться транспортне обслуговування близько 500

тис. жителів лівобережних районів Києва, а також змен�

шиться транспортне навантаження на вулицях лівобе�

режжя. На цій гілці метрополітену заплановано впрова�

дження нових комфортабельних вагонів метро та іншо�

го інноваційного обладнання, зокрема, в плані енерго�

збереження”,— зазначив у своїй презентації начальник

ГУ економіки та інвестицій КМДА Ігор Довбань.

Схемою співпраці передбачено, що інвестор буде від�

повідати за фінансування, будівництво, закупівлю об�

ладнання та оперативне управління процесом, а міська

влада — за вирішення земельних питань, надання акти�

вів, регулювання тарифів і контроль за виконанням ін�

вестором своїх зобов’язань перед громадою Києва.

План реалізації проекту передбачає шість основних

етапів, перші з яких вже пройдені. Визначений кон�

сультант реалізації проекту — ВАТ “Федеральний центр

проектного фінансування” (Росія), на якого покладені

завдання щодо вироблення фінансової моделі, юридич�

ної схеми і кращого технічного рішення з реалізації

проекту.

Другий масштабний проект міста, який був презенто�

ваний на конференції, стосувався будівництва ділового

містечка “Київ�Сіті”. Наразі, за словами Ігоря Довбаня,

місто вже визначило п’ять майданчиків для його реалі�

зації (район Одеської площі; Осокорки�Північні — пів�

нічніше Південного моста; Північна Теличка — між

Південним і Дарницьким мостами; район Дніпровської

набережної та район озера Вирлиця). Нині проведено

ретельний аналіз майданчиків для “Київ�Сіті”, викона�

но містобудівний та економічний розрахунки.

Реалізація проекту “Київ�Сіті” передбачає залучення

іноземних інвестицій в обсязі до 21 млрд грн. При цьо�

му міська влада готова провести підготовчі роботи —

відвід землі, інженерне забезпечення тощо. Втілення

цього задуму в життя дозволить створити 30�80 тис. ро�

бочих місць та ефективно розподілити транспортні по�

токи, які сьогодні зосереджені в центрі столиці

ВЛАДА ПІДТРИМАЄ

ПРАЦІВНИКІВ 

СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
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У СТОЛИЦІ

ДЕМОНТУЮТЬ 4000

НЕЗАКОННИХ МАФІВ 
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ЕКСПЕРТИ: ЦІНИ НА

ЖИТЛО ЗАЛИШАТЬСЯ

СТАБІЛЬНИМИ 
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"УКРТРАНСІНСПЕКЦІЯ"

ПЕРЕВІРИТЬ 

362 АВТОПЕРЕВІЗНИКИ 
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Хрещатик 3 жовтня 2012 року

Новини

Із впровадженням “Столичного стандарту 
освіти” соцзахист освітян 
набуде нового значення та ваги
Про це заявила начальни ГУ освіти і на и О сана Добровольсь а.

Вона та ож за важила, що основними питаннями наразі є збережен-
ня та підвищення м ніципальних надбаво , розширення тарифної сіт-
и, поліпшення мов праці, створення позитивно о імідж педа о а
с спільстві та підтрим а молодих фахівців. Крім то о, місь а влада
сформ вала ефе тивний підхід до вирішення житлово о питання осві-
тян. Коштом місь о о бюджет столичним педа о ам част ово ом-
пенс ватим ть перший внесо на придбання дост пно о житла. М ні-
ципальн підтрим надаватим ть иянам, я і виявили бажання зб д -
вати житло за державною про рамою здешевлення вартості іпотечних
редитів та потреб ють поліпшення житлових мов. Компенсацію змо-
ж ть отримати ромадяни, стосовно я их бан івсь а станова прийня-
ла рішення про надання редит шляхом оплати частини обов’яз ово-
о власно о внес позичальни а (розраховано о бан івсь ою стано-
вою) відповідно до до овор , ладено о між Іпотечним центром, бан-
ом та ромадянином. Для то о, аби отримати відповідн допомо від
місь ої влади, необхідно зверн тися до ГУ житлово о забезпечення із
заявою про надання част ової омпенсації вартості житла; довід про
переб вання на вартирном облі ; довід з місця роботи; опію до-
овор част ової омпенсації відсот ів позичальни .
За інформацією районних правлінь освіти РДА та ерівни ів на-

вчальних за ладів ом нальної власності, онтрольном спис пе-
да о ічних працівни ів, я і переб вають на черзі вартоблі за місцем
роботи, понад 2100 родин. Наразі до мент проходить процед р
точнення та по одження ГУ житлово о забезпечення

У Києві демонтують 4000 незаконних МАФів
Незабаром Києві почн ть демонтаж неза онно встановлених

МАФів. Протя ом наст пних іль ох місяців з в лиць міста повинно
зни н ти близь о 4 тисяч та их онстр цій. Про це розповів олова
КМДА Оле сандр Попов прямом ефірі теле анал “Київ”. “Це, ма-
б ть, одне з найс ладніших питань, я і сьо одні є в столиці. Ми пра -
тично заверш ємо під отов до широ омасштабних а цій по демо-
нтаж . У нас б в час мораторію і на станов , і на прибирання неза-
онних МАФів з території міста. Він завершився. Зараз є перелі
об’є тів, я і встановлені неза онно. Том ми, без мовно, почнемо на-
ші а ції саме з та их, я і заважають при виході з метрополітен , на з -
пин ах транспорт , я і знаходяться біля дош ільних або навчальних
за ладів. Почнеться ця про рама в жовтні, а завершимо її, я д маю,
десь січні. За цей час ми близь о 4 тисяч іос ів повинні прибрати з
в лиць Києва. Це ті, я і стоять без до ментів, де зав одно і тор ють
них чим зав одно”,— розповів Оле сандр Попов

Цифра дня

23 600 000 
тонн вантажів відправлено Південно�Західною залізницею у
січні–серпні 2012 року, що на 10,6 % більше, ніж за січень–серпень
минулого року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Влада підтримає працівників
соціальної сфери
У планах запровадити 70�відсоткову надбавку кращим працівникам
галузі
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

В столиці 7 000 працівни-
ів забезпеч ють соціаль-
ний захист близь о 700
тисяч пенсіонерів та інва-
лідів і понад 250 тисяч сі-
мей з дітьми. Одна де-
я их питаннях самі сл ж-
бовці потреб ють захист
та підтрим и від місь ої
влади. Про дося нення,
перспе тиви та проблемні
питання розвит соціаль-
ної сфери вчора йшлося
під час з стрічі олови
КМДА Оле сандра Попова
з працівни ами ал зі з
на оди відзначення Дня
людей похило о ві .

Насамперед очільник міськадмініс�

трації подякував соціальним праців�

никам за їхню щоденну високопро�

фесійну діяльність. “Я хотів би висло�

вити вам слова вдячності за те, що со�

ціальні служби Києва працюють на

високому рівні та забезпечують гро�

мадян необхідною допомогою. Я пе�

реконаний, що та робота, яку ви ви�

конуєте, заслуговує на більшу увагу та

фінансову підтримку. Адже ви пред�

ставляєте галузь, яку потрібно чути і

на проблеми якої необхідно опера�

тивно реагувати”,— зазначив Олек�

сандр Попов.

У свою чергу представники грома�

ди озвучили низку пропозицій щодо

підвищення статусу та соціальної за�

хищеності своїх працівників. Зокре�

ма активісти запропонували запрова�

дити 70�відсоткову надбавку до зар�

плат для кращих службовців галузі.

За словами директора Київського

міського територіального центру со�

ціального обслуговування Миколи

Толстікова, незважаючи на те, що на�

разі працівники отримують муніци�

пальну надбавку у розмірі 20—50 %

до окладу, їх зарплата все�таки зали�

шається меншою від середньої по

місту. “Ми пропонуємо запровадити

щомісячну премію за професіона�

лізм та якість виконаної роботи. За

нашими підрахунками, її отримува�

тимуть приблизно 200 соціальних

працівників по всьому Києву. Це не�

велика сума для бюджету міста”, —

розповів “Хрещатику” Микола Тол�

стіков.

Ще одне питання, яке підняли

представники галузі — це введення в

експлуатацію двох важливих об’єк�

тів — відділення соціальної реабіліта�

ції для осіб із психічними порушен�

нями у Деснянському районі та Ки�

ївського міського центру реабілітації

дітей�інвалідів на вул. Теліги, 37�г. Як

зазначив заступник голови КМДА

Леонід Новохатько, перший об’єкт

планують відкрити на початку груд�

ня цього року, а приміщення місько�

го центру добудують до Дня міста.

Наостанок голова КМДА Олек�

сандр Попов наголосив, що всі пи�

тання, розглянуті на зустрічі, є вкрай

важливими та доручив профільним

структурним підрозділам найближ�

чим часом підготувати проекти рі�

шень та винести їх на розгляд сесії

Київради. Також він поцікавився ста�

ном трудової реабілітації осіб з інва�

лідністю та запропонував опрацювати

механізм муніципального замовлення

виробів, створених у спеціальних

майстернях

Освіта для пенсіонерів
Відтепер літні кияни можуть безкоштовно оволодіти комп’ютерною
грамотою
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У Деснянсь ом районі на
в л. Мілютен а, 10-а за-
працював перший столи-
ці омп’ютерний лас для
людей похило о ві . Цей
за лад допоможе пенсіо-
нерам із ористю проводи-
ти вільний час, знайомити-
ся із с часними техноло і-
ями, розширювати оло
спіл вання та інтересів.
О рім то о, т т можна
просто попити чаю та по-
дивитися люблені фільми.

Відкрито клас управлінням праці

та соціального захисту Деснянської

РДА за ініціативи заступника місь�

кого голови — секретаря Київради

Галини Гереги. “Хто, як не літні лю�

ди, заслуговують на найбільшу увагу

від міської влади. Адже кожен із вас

пройшов нелегкий життєвий шлях.

Прикро, але сьогодні є багато са�

мотніх людей, у яких немає родини.

І такі люди особливо гостро відчува�

ють потребу у спілкуванні та турбо�

ті. Саме для них ми відкриваємо

комп’ютерний клас. Переконана,

що ще не один такий з’явиться у

Києві, аби літні люди мали можли�

вість у комфортних умовах учитися

та цікаво проводити дозвілля”,—

звернулася до присутніх пані Герега.

Як розповів “Хрещатику” викла�

дач комп’ютерної грамотності Родіон

Величенко, найближчим часом буде

сформовано дві групи слухачів. “У

першу ввійдуть початківці, які розпо�

чинатимуть навчання “з нуля”. У

другу — люди, які вже знайомі з ком�

п’ютером і хочуть вдосконалюватися

та розширювати свої знання. Зокрема

пенсіонери вчитимуться користува�

тися Інтернетом для оплати кому�

нальних послуг, скайпом — для спіл�

кування з рідними, які живуть відда�

лено. У кожній групі заняття прохо�

дитиме один раз на тиждень”,— уточ�

нює Родіон Володимирович.

Як зізнаються пенсіонери, такого

закладу вони чекали довгий час.

“Безмежно вдячна тим, хто задумав

та реалізував цей проект. Адже давно

хотіла опанувати комп’ютер, проте

коштів для оплати курсів не виста�

чає”,— зізнається 74�річна Людмила

Морозова. Літня киянка розповідає,

що вже записалася у групу та з не�

терпінням чекає наступного тижня,

щоб розпочати відвідування занять.

До речі, найближчим часом по�

дібний заклад відкриють і у Дніп�

ровському районі. А згодом вони за�

працюють по всій столиці. “Окрім

того, у планах міської влади створи�

ти Центр реабілітації для людей по�

хилого віку — з басейном та сучас�

ним тренажерним залом”,— додала

пані Герега

За словами Галини Гере и, найближчим часом омп’ютерний лас для людей
похило о ві з`явиться і в Дніпровсь ом районі

Територію біля ринку 
"Фермер" очистять
Уже цього тижня тут розпочнуть прибирати нелегальну торгівлю

Як повідомив заступник голови

КМДА Руслан Крамаренко, опто�

вий плодоовочевий ринок “Фер�

мер” залишився без покупців через

несанкціоновану торгівлю на при�

леглій території. Понад рік нелега�

ли, які облаштували стихійний ри�

нок поряд з офіційними місцями,

перехоплювали оптових клієнтів.

Не маючи іншого порятунку, дирек�

ція підприємства звернулася до

міської влади за допомогою.

“За словами підприємців, влітку

кількість вантажівок, що нелегально

торгували на парковці поряд з рин�

ком, сягала 400—500 фур. За день

торгівлі “паркувальники” просили

мінімум 300 грн. Як результат — у чи�

їхось кишенях щомісяця осідало 4

млн грн. Я дав тиждень міським та

районним службам на те, щоб анулю�

вати договір із компанією, яка займа�

ється паркуванням на цій території,

та очистити її від вантажівок”,— за�

значив Руслан Крамаренко.

Зауважимо, минулого тижня ди�

рекція овочевої бази “Фермер”

звернулася до міської адміністрації з

проханням допомогти врятувати

бізнес, адже через нелегальну тор�

гівлю ринок фактично опинився під

загрозою банкрутства

Влітку кількість вантажівок, що нелегально
торгували на парковці поряд із ринком, сягала

400–500 фур

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Овочевий рино “Фермер” опинився в полоні несан ці-
онованої тор івлі. Неле али, я і облашт вали місця про-
даж біля рин , перехоплювали оптових лієнтів, че-
рез що підприємство мало не збан р т вало. Та неза-
баром свавілля біля рин за інчиться — же цьо о
тижня в л. Еле тротехнічн почн ть звільняти від неле-
альної тор івлі.

Вчора олова КМДА Оле сандр Попов провів робоч з стріч з працівни ами соціальної сфери міста
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ПАТ “Київенерго” перерахувало 
НАК “Нафтогаз України” 
ще 241 млн гривень
ПАТ “Київенер о” перерах вало 241 млн 492 тис. ривень НАК “Наф-

то аз У раїни” я розрах но за спожитий населенням природний аз
для виробництва теплової енер ії. Ці ошти — остання частина перед-
баченої постановою ряд № 517 омпенсації “Київенер о” різниці між
чинними тарифами на теплов енер ію для потреб населення в Києві
та собівартістю її виробництва. Кошти надійшли на рах но омпанії
від КМДА 1 жовтня. Столична влада, в свою чер , отримала їх ви-
ляді с бвенції з держбюджет для по ашення різниці в тарифах від-
повідно до постанови ряд . “Збері аючи тарифи на теплов енер ію
для потреб населення на рівні близь о 50 % від собівартості її вироб-
ництва, держава взяла на себе зобов’язання із омпенсації, різниці в
тарифах. Завдя и отриманій 2012 році омпенсації омпанія прове-
ла розрах н и з азови ами. Це дає нам підстави сподіватися на ста-
більне проходження опалювально о сезон ”,— під реслив ендире -
тор ПАТ “Київенер о” Оле сандр Фомен о

Прокуратура заявила 
ще три позови про повернення землі 
у Біличанському лісі
Київсь а природоохоронна про рат ра заявила три позови про

с ас вання рішень Гостомельсь ої селищної ради та визнання недійс-
ними державних а тів на земельні ділян и Біличансь ом лісі Свято-
шинсь о о лісопар ово о осподарства. Про це “Хрещати ” повідо-
мили відділі зв’яз ів зі ЗМІ столичної про рат ри. За онність інших
рішень селищної ради щодо надання власність фізичним особам зе-
мельних діляно Біличансь ом лісі перевіряється. Я повідомляло-
ся, про рат ра Києва вже заявила до с д 15 позовів про повернен-
ня землі Біличансь ом лісі, 3 з я их Святошинсь им районним с -
дом м. Києва задоволено

У ніч із 3 на 4 жовтня метрополітен 
працюватиме на годину довше
Це пов’язано з проведенням на НСК “Олімпійсь ий” ф тбольно о

матч між омандами “Динамо” (Київ) та “Динамо” (За реб), пові-
домили “Хрещати ” в прес-сл жбі столичної підзем и. Через очі-
ване збільшення іль ості пасажирів з 19 од. 00 хв. на сіх ліні-

ях метро б де збільшено іль ість поїздів. О рім цьо о, на станціях
“Олімпійсь а”, “Площа Льва Толсто о” та “Палац спорт ” б де по-
силено штат чер ово о персонал , встановлено відповідальних
осіб для онтролю за перевезенням пасажирів. Я що після за ін-
чення ф тбольно о матч пасажиропоті перевищ ватиме доп сти-
мі норми, чер овим персоналом метрополітен мож ть б ти введе-
ні обмеження на вхід до станцій “Палац спорт ”, “Олімпійсь а” та
“Площа Льва Толсто о”. На станціях “Хрещати ”, “Майдан Неза-
лежності”, “Олімпійсь а”, “Площа Льва Толсто о” та “Палац спорт ”
працівни и міліції чер ватим ть посиленом режимі з метою під-
вищення онтролю за дотриманням ромадсь о о поряд . КП “Ки-
ївсь ий метрополітен” за ли ає пасажирів не пор ш вати ромад-
сь ий спо ій підземці під час проїзд та дотрим ватись правил
орист вання метро



Тенденції

Ділові новини

Учасникам створення 
індустріальних парків нададуть 
податкові пільги
Міне ономі и ініціює поширення дії по-

дат ових піль , я і б ли надані засновни-
ам інд стріальних пар ів або правля-
ючим омпаніям, на всіх часни ів їх ство-
рення. У розробленом за онопрое ті про-
пон ється доповнити ст. 27 За он “Про
інд стріальні пар и”, поширивши надання
безпроцентних редитів, цільово о фінан-
с вання на безповоротній основі для їх об-
лашт вання не тіль и на правляючі омпа-
нії та ініціаторів створення, але й на час-
ни ів. На д м е спертів, та і новації да-
д ть можливість збільшити інвестиції для
реалізації прое тів межах інд стріальних
пар ів, відновлення інженерно-транспорт-
ної інфрастр т ри їх межах, модернізації
промислово о виробництва. Міне ономі и
та ож ініціює внесення змін до ст. 287 По-
дат ово о оде с , що зобов’яз є засно-
вни а, правляюч омпанію або часни а
заплатити до бюджет повн с м ввізних
мит разі відч ження обладнання і ом-
пле т ючих матеріалів для інд стріальних
пар ів не менш ніж через 5 ро ів з момен-
т їх придбання або разі недоцільно о їх
ви ористання. На адаємо, найближчі 3-5
ро ів в У раїні план ють створити 10 інд с-

тріальних пар ів, повідомляють “У раїнсь і
новини”

Мінфін розпочне продаж цінних па�
перів у іноземній валюті 
з 10 жовтня
Про це с азано в на азі Мінфін № 980.

“Установити дат вип с азначейсь их
зобов’язань серії А 10 жовтня”, — зазна-
чається в до менті. Папери б де вип -
щено двома серіями — А і Б, причом об-
ся вип с становитиме 100 млн доларів
за ожною з серій. Номінал цих паперів
становитиме 500 доларів, стро обі — 2
ро и. Казначейсь і забов’язання мати-
м ть 4 піврічних понних періоди, при
цьом за ожний період за ними випла-
ч ється дохід в обсязі 23 долари, що від-
повідає номінальній дохідності 9,2 % річ-
них. Цінні папери б д ть продаватися фі-
зичним особам через Ощадбан , при
цьом їх вартість б де збільш ватися на 1
долар на опичено о доход ожні 8 днів,
починаючи з 11 жовтня. Та , 10 жовтня
азначейсь і зобов’язання б д ть прода-
ватися по 500 доларів, період з 11 по 18
жовтня в лючно — по 501 долар і та до
інця піврічно о понно о період . 5 віт-
ня 2013 ро , на час завершення першо-

о піврічно о понно о період , цінні па-
пери б д ть продаватися по 523 долари,
а починаючи із др о о понно о період
(з 11 по 18 вітня) — знов по 501 долар
з поетапним підвищенням ціни. Казначей-
сь і зобов’язання наст пної серії розмі-
щ ються після продаж попередньої

Інваліди війни отримають 
додаткові пільги

Уряд має намір встановити піль и для
інвалідів війни ІІ і ІІІ р п, а та ож для
часни ів бойових дій ро и Вели ої Віт-
чизняної війни на рівні піль , становле-
них для інвалідів І р пи, з 1 січня 2013
ро . Про це заявив прем’єр-міністр
У раїни Ми ола Азаров під час з стрічі із
представни ами ветерансь их ор аніза-
цій. “З 1 січня інваліди ІІ і ІІІ р п, а та ож
часни и бойових дій ро и Вели ої Віт-
чизняної війни, я им виповнилось 85 ро-
ів, б д ть одерж вати піль и на рівні тих,
що становлені для інвалідів війни І р -
пи”,— заявив він. Прем’єр та ож повідо-
мив, що мінімальний розмір пенсій для
інвалідів війни І р пи протя ом 2013 ро-

б де збільшено з 2 519 рн до 2 700
рн, а середньомісячний розмір пенсій-
них виплат для інвалідів війн І р пи за

цей же період має збільшитись із 3 419
рн до 3 625 рн

“Укртрансінспекція” перевірить 
362 автоперевізники

Про це с азано в повідомленні прес-
сл жби Мінінфрастр т ри. Уже затвер-
джений план перевіро автоперевізни ів.
Протя ом жовтня- р дня заплановано
проінспе т вати дотримання вимо за о-
нодавства щодо вн трішніх і міжнарод-
них перевезень пасажирів автоб сами й
та сі. У Києві, зо рема, б д ть перевіре-
ні 8 автоперевізни ів, Севастополі —
10. У Вінниць ій, Волинсь ій, Івано-
Фран івсь ій, Кірово радсь ій, Ми ола-
ївсь ій, Полтавсь ій, Рівненсь ій, С м-
сь ій і Чер ась ій областях по 10 підпри-
ємств, Житомирсь ій, Запорізь ій і
Одесь ій областях — по 11. У Крим , Ки-
ївсь ій і Львівсь ій областях — по 12 ав-
топеревізни ів, Черні івсь ій області —
13, Херсонсь ій — 14, Чернівець ій — 15
і в Дніпропетровсь ій — 16. Та ож б де
перевірено 17 автоперевізни ів До-
нець ій області, 18 — Тернопільсь ій,
по 20 — Л ансь ій і Хар івсь ій, 22 —
За арпатсь ій і 30 — Хмельниць ій

області

Столичні податківці 
виявили 597 власників МАФів, 
які не мали документів 
на землю

В азаним фізичним особам нарахо-
вано 1 мільйон 883 тисячі ривень зе-
мельно о подат , повідомила олова
ДПС Києві Ірина Носачова. За її сло-
вами, за 8 місяців поточно о ро пра-
цівни и столичних ор анів подат ової
сл жби зал чили до оподат вання 986
фізичних осіб, я і перерах вали до бю-
джет 4 млн 200 тис. рн плати за зем-
лю. О рім власни ів МАФів, ході пе-
ревіро б ли виявлені 389 землевлас-
ни ів, я і самостійно змінили цільове
ви ористання земельних діляно . В а-
заним ромадянам донараховано 2 млн
315 тис. рн земельно о подат . За
рез льтатами перевіро б ли виявлені
553 власни и нежитлових приміщень,
я им додат ово нараховано до сплати
в бюджет 5 млн 892 тис. рн. “В азаних
рез льтатів дося н то подат івцями
Києва зо рема й за рах но тісної спів-
праці із місь ою владою межах спіль-
но о прое т — “Дорожня арта”, —
за важила оловний подат івець
столиці

Пошта 
орієнтується
на бізнес
Сфера доставки товарів 
змінюється кількісно 
та якісно
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Аналіти и про ноз ють збільшення попит на по-
штові посл и до 30 %. Це пов’язано з жорст істю
вимо щодо збереження персональних даних та з
поширенням про рам лояльності фінансових ом-
паній. І хоча на “поштовом ” рин вже більше
сотні ло істичних омпаній, державна “У рпошта”
позицій не втрачає. Її основний озир — найбільша
іль ість відділень на всій території раїни.

На даний момент в Україні остаточно сформувалися два напрями

поштових послуг: Lettershop та FulFilment. Перший передбачає

розсилку пакета від персоналізації до супроводу його доставки.

Даний технологічний процес використовують в основному банки,

колектори та компанії дистанційного продажу. Другий напрям —

це комплексне рішення для оптимальної організації виробничих

процесів. Йдеться про зберігання товарів, організацію доставки та

обробку повернень. Останніми роками цими послугами активно

користуються оператори онлайн'торгівлі.

Експерти компанії “Всеукраїнський поштовий сервіс” прогно'

зують, що в перспективі попит на поштові послуги зросте на 30 %

з боку фінансового сектора. “Насамперед це пов’язано з введен'

ням в дію Закону України “Про захист персональних даних”, за

яким всі фінансові організації зобов’язані робити розсилку в за'

критих конвертах зі спеціальним захистом, що спонукає їх зверта'

тися до послуг професійних аутсорсерів”, — пояснює директор

компанії “ВПС” Людмила Силантьєва.

Зазначимо, що наразі приблизно 80 % звичайної кореспонден'

ції для фінансових організацій розсилається “Укрпоштою” і лише

20 % — комерційними кур’єрськими службами. У сегменті замов'

ної та цінної розсилки ситуація протилежна: приватні компанії

здійснюють 60 % відправлень, “Укрпошта” — 40 %.

Водночас мережа державної “Укрпошти” залишається най'

поширенішою. Більше того, якщо відправлення потрібно здійсни'

ти у районний центр чи віддалене село, то іншого оператора не

знайти. Про це кажуть власники інтернет'магазинів, які останнім

часом досить активно працюють на периферії.

“В Україні 20 мільйонів людей користуються Інтернетом удома і

лише 46 % з них можуть дозволити собі купувати товари в мережі.

У цьому контексті основна проблема малих міст, райцентрів та

сіл — це відсутність якісних операторів доставки. Якщо й можна

знайти кур’єра, то його послуги інколи можуть коштувати більше,

ніж замовлений товар”, — констатує експерт українського ринку

дистанційного маркетингу Ірина Леньо. Вона вважає, що наразі

онлайн'магазини можуть вирішити дану проблематику через ме'

режу “Укрпошти”, що буде вигідно й магазинам, і споживачам.

За словами заступника керівника директора київської міської

дирекції “Укрпошти” Володимира Астапенка, послуги приватних

та державних поштових операторів за вартістю значних відміннос'

тей не мають, все залежить від кількох критеріїв кореспонденції —

вага, цінність, спосіб доставки тощо. Він також додав, що

“Укрпошта” намагається пристосуватися до потреб бізнесу і вво'

дить нові сервіси. Зокрема це смс'повідомлення про доставку,

кур’єрські послуги, співпраця з комерційними логістичними 

компаніями

3

КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 3 жовтня 2012 року

Ціни на житло залишаться 
стабільними
А за кількістю угод ринок нерухомості Києва зросте на 30�40 %
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Наст пно о ро продовжиться а тив-
ність на первинном рин житлової
нер хомості, натомість вторинний ри-
но і надалі втрачатиме позиції. Ціно-
ві оливання, я про ноз ють аналіти-
и, б д ть незначними і носитим ть,
с оріше за все, сезонний хара тер.
Прослід ов ється тенденція до зрос-
тання попит на замісь і малоповер-
хові б дівлі містах-с п тни ах Ки-
єва.

У вересні ринок нерухомості пожвавився
Найбільш доступним житлом, що було продане за

вересень у столиці, стали однокімнатні квартири на

вул. Сабурова (Деснянський р'н), площею 25 кв. м,

за ціною 40 тис. дол; на вул. Клавдіївській (Свято'

шинський р'н), площею 47 кв. м (новобудова), вар'

тістю 45 тис. дол. Про це “Хрещатику” повідомили

в агентстві нерухомості “Благовіст”.

“Варто відзначити, що у вересні у нас зростали всі

показники: кількість угод, рівень капіталізації, ак'

тивність дзвінків'звернень і переглядів помешкань.

Жовтень ми очікуємо ще більш “гарячим”. За актив'

ністю покупців і кількістю угод помітно зріс ціновий

сегмент у 100'200 тис. дол., а в ньому — на 8 % збіль'

шилася частка трикімнатних квартир”,— повідомила

гендиректор агентства “Благовіст” Ірина Луханіна.

У вересні обсяг капіталовкладень у нерухомість

Києва склав 50 млн 229 тис. дол., що на 11,2 % ви'

ще показників серпня. Загальна кількість угод у ве'

ресні зросла на 7,2 % у порівнянні з попереднім мі'

сяцем, повідомляють в агентстві нерухомості.

Зокрема сегмент до 100 тис. дол. у вересні зайняв

57 % від загальної кількості угод. У цій категорії бу'

ли представлені переважно однокімнатні (42,2 %)

квартири, а також двокімнатні (32 %) варіанти в

Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Со'

лом’янському та Оболонському районах. Частка

трикімнатних квартир склала 17,7 %. Це помеш'

кання в Святошинському, Подільському та всіх

районах лівого берега столиці.

Цінова категорія 100'200 тис. дол. за підсумками

вересня склала 32,8 %. Вона представлена переваж'

но трикімнатними (45 %) квартирами у Шевченків'

ському, Голосіївському, Солом’янському, Свято'

шинському, Дарницькому і Дніпровському райо'

нах. Однокімнатні апартаменти склали 11 % у даній

ціновій категорії і представлені пропозиціями в

Дарницькому, Оболонському, Печерському та Со'

лом’янському районах. Операції із придбання чо'

тирикімнатних помешкань становили 6 % (Дар'

ницький та Дніпровський райони), приміщення

нежитлового фонду — 5,3 %.

У категорії вартістю 200'300 тис. дол. у вересні

було укладено 4,8 % угод. У цьому місяці тут домі'

нують двокімнатні квартири (40 %). Багатокімнатні

апартаменти склали 8 % операцій в даному сегмен'

ті, трикімнатні — 26 %, однокімнатні в позначено'

му ціновому діапазоні у вересні не купувалися. Фа'

воритами були Голосіївський, Шевченківський,

Подільський, Солом’янський та Печерський райо'

ни. Частка нежитлових приміщень та приватних

будинків у даній категорії склала 26 %. До неї увій'

шли офіси, комерційні приміщення в Шевченків'

ському, Печерському, Святошинському і Дарниць'

кому районах.

Прогнози на наступний рік

Експерти відзначають, що ринок первинної та

вторинної житлової нерухомості Києва до кінця

першого півріччя 2013 року виросте за кількістю

угод. Водночас на вартість квадратних метрів ці по'

дії істотного впливу не матимуть. “Думаю, що ціни

змінюватися не будуть, а ринок зросте в цілому не

менше, ніж на 30'40 % за кількістю угод”,— зазна'

чив “Хрещатику” директор з продажу ВАТ “Трест

“Південзахідтрансбуд” Михайло Артюхов. Він та'

кож додав, що до кінця поточного року очікуване

зростання кількості угод на ринку первинної неру'

хомості столиці складе близько 80 %.

Як зазначають в інвестиційно'девелоперській

компанії Ukrainian Development Partners (UDP), у

бізнес'сегменті ціни можуть дещо зрости, а еко'

ном'клас демонструватиме несуттєве здешевлення.

“У бізнес'класі первинного ринку гравців наразі

небагато, об’єктів тут мало і ціни в цьому сегменті

ростуть. Це відбувається не надто швидкими темпа'

ми — за останній квартал вони виросли на 0,5 %. В

економ'класі ситуація інша — на ринок виходять

нові забудовники, які невідомі покупцям. Тому їм

доводиться “грати” ціною — пропонувати низьку

вартість. За останній квартал у цьому сегменті вона

зменшилася на 0,7 %. Ціна також знижується про'

порційно віддаленості об’єкта від метро, дитсадків,

супермаркетів”, — прокоментував ситуацію “Хре'

щатику” керівник інформаційно'аналітичної служ'

би компанії “UDP” Юрій Серещенко. Експерт звер'

нув увагу, що у першому півріччі нинішнього року у

Києві розпочато будівництво 13 нових житлових

об’єктів загальною площею близько 320 тис. кв. м.

Фахівці також відзначають вплив на ринок неру'

хомості державних програм, що стосуються доступ'

ного житла. Мова йде про молодіжне будівництво,

здешевлення кредитів, компенсацію частини вар'

тості квартири з боку міської влади.

“За останні три роки ми спостерігаємо, що якість

попиту на ринку нерухомості покращується. Якщо

у 2010 році укладалося всього приблизно тисячу

угод у місяць, то зараз їх уже майже три тисячі. При

цьому доля первинного ринку складала 20 % у 2010

році, а влітку цифра сягнула 60 % завдяки тому, що

покупці отримують підтримку банків та іпотечних

програм. Особливо це стосується державних проек'

тів. Тобто оживає ринок взаємного фінансування,

однак ціни залишаться такими ж”, — акцентує Ми'

хайло Артюхов.

Держпрограми пожвавили ринок

У свою чергу банкіри констатують, що держпрог'

рама здешевлення іпотеки набирає популярності —

щомісяця кількість бажаючих прийняти в ній участь

збільшується на 30 %. “За серпень ми видали ре'

кордну кількість кредитів на купівлю нерухомості.

Загалом, щоб отримати позику на придбання житла,

людина має показати дохід від 13'14 тис. грн і вище.

Наразі найбільш активні клієнти — це приватні під'

приємці. Від початку дії державної програми “До'

ступне житло” (три місяці) ми видали 400 кредитів

на суму 90 млн грн. При цьому щомісячно спостері'

гається збільшення на 30 % кількості претендентів

на дані пільгові кредити”, — повідомив “Хрещати'

ку” керівник управління кредитних продуктів роз'

дрібного банкінгу “Укргазбанку” Дмитро Замотаєв.

У довгостроковій перспективі розвитку ринку

столичної нерухомості аналітики припускають, що

збережеться тенденція до зростання обсягів мало'

поверхового будівництва в передмісті. Йдеться,

зокрема, про Ірпінь, Вишневе та інші міста'супут'

ники Києва

Банкіри констатують, що держпрограма здешевлення іпотеки 
набирає популярності, – щомісяця кількість бажаючих прийняти в ній участь

збільшується на 30 %
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 3 жовтня 2012 року

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У спеціалізованій ш олі
№ 322 значна ва а при-
діляється вдос оналенню
навчально-виховно о про-
цес та створенню спри-
ятливо о середовища для
адаптації першо ласни ів,
що дає їм змо спішно
розвиватися та опанов ва-
ти знання. Для найменших
ш олярів є спеціально об-
ладнані навчальні примі-
щення, розвивальні цен-
три для відпочин , та ож
працюють р пи подовже-
но о дня.

“Наше завдання — створити такі

умови, щоб дітям хотілося йти до

школи. Адже саме для найменших

учнів важливо впевнено і з радістю

переступати шкільний поріг, —

вважає директор спеціалізованої

школи № 322 з поглибленим ви$

вченням англійської мови Ірина

Ковалевська.— Для дитини освіт$

ній заклад повинен стати другою

домівкою. У ньому учень має почу$

ватися комфортно, затишно, спо$

кійно”. На виконання міської ці$

льової програми “Освіта Києва.

2011—2015 рр.”, з метою проведен$

ня на належному рівні Всеукраїн$

ської акції “Дай руку, першоклас$

нику!” у 2012 році навчальний за$

клад взяв участь у огляді$конкурсі

на кращу класну кімнату, ігротеку

та ігровий майданчик для учнів

пкрших класів та став переможцем

районного етапу.

Першачки мають сучасні
класні кімнати 
та облаштований центр 
гри і відпочинку

Оформлення класної кімнати для

перших класів актуальне та має ес$

тетичний вигляд. Нові шкільні меб$

лі відповідають санітарно$гігієніч$

ним вимогам, парти$трансформери

зі зміною висоти максимально

зручні та безпечні для учнів. Під час

уроку використовуються сучасні

технічні засоби: магнітофон, ноут$

бук та проектор, навісний екран.

Класна дошка має магнітну основу

для демонстрації навчально$наоч$

них посібників, нанесена графічна

сітка для проведення уроків калі$

графічного письма та математики.

Для створення психологічної адап$

тації та зміни видів діяльності під

час уроку, а також відпочинку дітей

під час перерви у класній кімнаті

створений куточок з фонтанчиком,

акваріумом та килимком, де учні

можуть відпочити, послухати кла$

сичну та дитячу музику.

З метою згуртованості першо$

класників оформлений стенд “Ми

діти твої, Україно”, для ознайом$

лення з державною символікою та

виховання почуття патріотизму —

“Державні символи”. Із правилами

дорожнього руху допоможе ознайо$

митися інформаційний стенд “До$

рожня азбука”. Для стимулювання

успіхів першокласників діє вистав$

ка “Зразкові зошити”. А постійно

діючий фотостенд “Життя класу”

висвітлює проведені навчальні і

розважальні заходи, екскурсії тощо.

Для батьків створений стенд “Шко$

лярик”, на якому є інформаційні

матеріали, поради для них.

Першокласники мають також

приміщення для організації рухли$

вих ігор із необхідним обладнан$

ням, де є килими на підлозі, столи

невеликих розмірів для проведення

настільних ігор, стенди для змінних

виставок дитячих робіт тощо. Тут

облаштовано розвивальні центри

для відпочинку учнів як під час пе$

рерви, так і у другій половині дня:

місце, де школярі можуть побавити$

ся іграшками, посидіти, полежати,

під керівництвом вчителя виконати

ранкову гімнастику та фізичні впра$

ви для розслаблення м’язів рук, ніг,

хребта, вправи для відпочинку очей

та куточок, де малеча має можли$

вість пограти у шашки, шахи, сю$

жетно$рольові та настільні ігри.

Для учнів працюють групи
подовженого дня 
з корисними заняттями 
та гуртками

Перебування в навчальному зак$

ладі не повинно негативно вплива$

ти на здоров’я дітей. Зокрема осо$

блива увага в спеціалізованій школі

№ 322 приділяється організації га$

рячого харчування для першоклас$

ників, оскільки значною мірою

здоров’я дитини залежить саме від

цього.

Учні молодших класів мають мож$

ливість відвідувати групи подовже$

ного дня, де не лише активно відпо$

чивають, а й насамперед отримують

потрібні консультації та поради сто$

совно опанування навчального мате$

ріалу. Найкращим поєднанням видів

діяльності дітей тут є рухова актив$

ність на повітрі (прогулянки, рухливі

і спортивні ігри, суспільно корисна

праця на пришкільній ділянці),

участь у заходах емоційно$розвива$

ючого характеру (робота в гуртках,

студіях, ігри тощо). Із першокласни$

ками плідно працює шкільний пси$

холог, допомагаючи адаптуватися в

учнівському середовищі.

Початкова школа — це науковий

палац дитинства, у якому вчитель

має бути неперевершеним майс$

тром. Тільки тоді діти впустять його

у свій світ, вважають викладачі на$

вчального закладу. А якщо дитячі

очі світяться радістю, то батьки

спокійно віддають свою найбільшу

втіху в руки педагога

Звертаючись до Комітету з дер$

жавних премій України в галузі на$

уки і техніки, Президент Академії

будівництва України Геннадій

Злобін дає відгук на роботу “Роз$

робка та впровадження нових ре$

сурсозберігаючих і техногенно

безпечних технологій будівництва

метрополітенів та тунелів в Укра$

їні”, яка представлена на здобуття

Державної премії України в галузі

науки і техніки 2012 року. У ньому

зокрема йдеться про те, що в зга$

даній роботі детально та ґрунтовно

наведені результати розробки та

впровадження нових ресурсозбе$

рігаючих та техногенно безпечних

технологій, їх наукове обґрунту$

вання, впровадження і вдоскона$

лення діючих технологій будів$

ництва і реконструкції виробок,

підвищення їх стійкості і довговіч$

ності.

“Треба відзначити, що наукова

значимість роботи полягає у на$

уковому обґрунтуванні параметрів

технологій будівництва підземних

споруд, зниженні витрат, що по$

значено високим ступенем ресур$

созбереження та техногенної без$

пеки, їх впровадженням при зни$

женні загальних витрат при ком$

плексному освоєнні підземного

простору, що має велике державне

значення. Крім того, в складних

інженерно$геологічних умовах бу$

дівництва підземних об’єктів

виникає необхідність в обґрун$

туванні й ефективному застосу$

ванні спеціальних методів будів$

ництва.

Практичне значення роботи по$

лягає у розробці варіантів будівниц$

тва метрополітенів і тунелів різно$

манітного призначення, а також ос$

воєнні підземного простору вели$

ких міст України. Отримані резуль$

тати при комплексній розробці пи$

тань будівництва метрополітенів і

тунелів мають суттєве соціальне

значення, оскільки вирішують

проблеми спорудження прискоре$

ними темпами екологічно чистого

виду транспорту.

На цей час економічний ефект

від впровадження роботи складає

184 млн грн. Про її світовий рівень

свідчить відповідність розробок

вимогам міждержавних стандартів

та реалізація таких технологій у

найрозвиненіших країнах світу.

Розглянувши роботу “Розробка та

впровадження нових ресурсозбері$

гаючих і техногенно безпечних тех$

нологій будівництва метрополітенів

та тунелів в Україні”, Академія бу$

дівництва України підтримує вису$

нення її на здобуття Державної пре$

мії України в галузі науки і техніки

2012 року”,— зазначив Президент

Академії будівництва України Ген$

надій Злобін

У Голосієво відбулася зустріч 
із керівниками ОСН
Під час об’їзд територій район очільни Голосіїв-

сь ої РДА Оле сандр Незнал з стрівся з оловами
ОСН “Пиро ів” В. Ні іфоровим та ОСН “Лиса Гора” Т.
Доцен о.

Нещодавно на прохання олови ОСН “Пиро ів” мі рорайоні б в об-
лаштований дитячий майданчи . Врахов ючи побажання меш анців,
ерівни район надав дор чення ом нальни ам здійснити замін ас-
фальтно о по риття по в л. Ла реатсь ій. Після спіл вання з меш ан-
цями мі рорайон Оле сандр Незнал перевірив санітарний стан в -
лиць Ра етної та Панорамної.
На території ОСН “Лиса ора” мова йшла про до омпле т вання ди-

тячо о майданчи а. Зо рема, дире тор КП “Дире ція з правління та
обсл ов вання житлово о фонд Голосіївсь о о район ” В. Ве ері б -
ло дор чено встановити на цьом об’є ті додат ові елементи — ой-
дал та ір , завезти пісо і встановити лави. Та ож під час з стрічі з
меш анцями б ло визначено місце для облашт вання точ а відпо-
чин насамперед для людей старшо о ві .
Для ерівництва Голосіївсь о о район проведення з стрічей на міс-

цях є традицією, адже вони дають змо з перших в ст дізнаватися про
проблеми мі рорайонів, а для олів ОСН та меш анців — це ч дова
можливість не тіль и розповісти, а і продемонстр вати, чим живе мі -
рорайон

У Голосіївському районі провели 
осінній суботник
29 вересня в Голосіївсь ом районі відб вся перший із запланованих

с ботни ів. Працівни ами ЖЕО в цей день б ло здійснено: ремонт ди-
тячих та спортивних майданчи ів, відновлення азонів, зняття с хостій-
них дерев, посад нових дерев та щів. Зо рема працівни и КП
“ЖЕО-109” облашт вали л мби по в л. Гл ш ова, 17, а КП “ЖЕО-112”
навели лад с вері по в л. Тельмана, 4.
Ком нальни ам роботі допома али ст денти середніх та вищих на-

вчальних за ладів, розташованих на території Голосіївсь о о район
столиці: Національно о ніверситет біорес рсів та природо орист -
вання У раїни, Київсь о о національно о ніверситет ім. Тараса Шев-
чен а, Київсь о о транспортно-е ономічно о оледж , Київсь о о про-
фесійно о чилища б дівництва та автотранспорт .
Завдя и спільним з силлям цьо о дня причеп рили Голосіївсь ий

пар льт ри та відпочин ім. М. Рильсь о о, між вартальний с вер
по в л. Василь івсь ій, просп. 40-річчя Жовтня, просп. На и, зелен
зон вздовж Столично о шосе, в л. А адемі а Заболотно о та інші в -
лиці, я і розташовані я центрі, та і на о олицях район .
За алом під час с ботни а б ло задіяно 20 одиниць спеціальної тех-

ні и, вивезено для тилізації на полі он 720 бометрів сміття.
Наст пний с ботни в районі відб деться 13 жовтня

Шевченківці відзначили кращих
працівників туристичної галузі
Урочисті заходи з на оди свят вання Дня т риз-

м в У раїні відб лися м зеї мистецтв імені Бо да-
на і Варвари Ханен ів за часті олови Шевчен ів-
сь о о район Сер ія Зіміна, заст пни а олови РДА
Ві тора Давиден а, дире тора м зею Віри Вино ра-

дової, працівни ів т ристичної ал зі та отельно о осподарства
район .
У рам ах заход відб лася е с рсія вистав ою “Європейсь ий ви-

мір. Живопис старих європейсь их майстрів з державних оле цій
У раїни”, вр чення Подя олови Шевчен івсь ої РДА ращим праців-
ни ам т ристичної ал зі та отельно о осподарства район .
Твори, представлені в е спозиції, с ладають золотий фонд раїн-

сь ої льт ри та є водночас невід’ємною частиною за альноєвропей-
сь ої х дожньої спадщини. Вперше дев’ять державних м зеїв У раїни
поєднали з силля, аби в межах однієї е спозиції по азати вибрані тво-
ри старих європейсь их майстрів VI — XVIII ст. Значн частин презен-
тованих артин по азано вперше, ос іль и раніше вони не полишали
фондосховищ

Вулицю Колекторну очистять 
від сміття
Про рат ра Дарниць о о район столиці зобов’я-

зала онтролюючі ор ани провести перевір та не-
айно припинити стихійне сміттєзвалище на в лиці
Коле торній Дарниць ом районі.
Дор чення с еровано до райдержадміністрації,

районної СЕС, столичної е оло ічної інспе ції та Державної інспе ції
сільсь о о осподарства м. Києві, повідомили “Хрещати ” в прес-
сл жбі про рат ри Дарниць о о район .
За виснов ами ор анів онтролю районною про рат рою б де

прийнято рішення відповідно до за он . На сьо одні за дор ченням
про рат ри районним відділом ДАІ ор анізовано патр лювання на
в азаній території

У Подільському районі вшанували
людей похилого віку
З метою посилення ва и до потреб людей похило-
о ві , вшан вання і соціальної підтрим и пенсіоне-
рів, ветеранів та одино их літніх людей Подільсь ій
РДА б ло затверджено План заходів із відзначення
Міжнародно о дня людей похило о ві та Дня вете-
рана. Та , продовж мин ло о і нинішньо о тижня в

районі відб лася низ а заходів. Зо рема, в Б дин дитячої творчості
на Контра товій площі, 12 б ло ор анізовано Кр лий стіл на тем “На-
прями соціальних ініціатив Президента У раїни”. О рім цьо о відді-
ленні соціально-поб тової адаптації, що на в л. Світлиць о о, 24-А,
проведено рочистості, під час я их б ло відзначено Почесними ра-
мотами меш анців похило о ві Подол , ветеранів війни та праці, а -
тивістів ромадсь о о р х . У інотеатрі “Жовтень” пройшла з стріч із
людьми, я им виповнилося 80—90 ро ів, під аслом “Життя прожити —
не поле перейти”

Новини районів

Внесок у науку і практику
Столичні метробудівці впроваджують у роботі нові ресурсозберігаючі та техногенно безпечні технології
Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Із 1949 ро "Київметроб д" створив ціле підземне місто. Метрополітен став візитною
арт ою транспортної ал зі столиці. За ро и роботи на бла о Києва і всіх иян “Київ-
метроб д” впровадив ціл низ новітніх техноло ічних процесів, прийомів під орення
підземно о простор . Пра ти а б дівництва постійно опиралася на на ові досліджен-
ня, що велися в ал зевих і а адемічних на ово-дослідних інстит тах. Передові про-
ресивні техноло ії, пош виробнични ів, вчених та прое тантів відображені в роботі,
представленій на здоб ття Державної премії в ал зі на и і техні и 2012 ро .

Навчання для першачків —
у радість
Школа № 322 отримала перемогу в огляді�конкурсі на кращу 
класну кімнату та ігротеку в Деснянському районі

Оформлення ласної імнати для чнів перших ласів спеціалізованої ш оли № 322 має естетичний ви ляд

Особлива ва а в спеціалізованій ш олі № 322 приділяється ор анізації
арячо о харч вання для першо ласни ів, ос іль и саме від ньо о значною
мірою залежить здоров’я дитини

Під ерівництвом чителя першо ласни и ви он ють ран ов імнасти та фізичні вправи для розслаблення м’язів р ,
ні , хребта
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5Хрещатик 3 жовтня 2012 року

Про виконання робіт з реконструкції теплових пунктів житлових будинків,
теплозабезпечення яких здійснюється від котельні на вул. Котельникова, 7/13

Розпорядження № 755 від 10 травня 2012 року
Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської місь


кої ради від 29.12.2011 № 1099/7335 "Про Програму соціально
економічного розвитку м. Києва на 2012 рік" та в межах здійснення
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити замовником виконання робіт з реконструкції теплових
пунктів житлових будинків, теплозабезпечення яких здійснюється від
котельні на вул. Котельникова, 7/13, комунальне підприємство "Група
впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і гро#
мадських будівлях м. Києва" виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) (далі — КП "ГВП") згідно з до#
датком.

2. КП "ГВП":
2.1. Забезпечити виконання робіт з розробки та затвердження у вста#

новленому порядку проектно#кошторисної документації для реконструкції
теплових пунктів житлових будинків, теплозабезпечення яких здійснюєть#
ся від котельні на вул. Котельникова, 7/13.

2.2. Визначити генеральну підрядну організацію для виконання робіт з
реконструкції теплових пунктів житлових будинків, теплозабезпечення
яких здійснюється від котельні на вул. Котельникова, 7/13, в установле#
ному порядку.

2.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви#
конання будівельних робіт.

2.4. При укладенні замовником договору підряду на виконання робіт з
реконструкції теплових пунктів житлових будинків, теплозабезпечення
яких здійснюється від котельні на вул. Котельникова, 7/13, обов'язково
передбачати умови щодо надання підрядником гарантій якості виконаних
робіт та визначити гарантійні терміни експлуатації встановленого облад#
нання.

3. Взяти до відома, що фінансування виконання робіт, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження, буде здійснюватись відповідно до показ#

ників Програми соціально#економічного розвитку м. Києва на 2012 рік та
наступні роки.

4. Головному управлінню енергетики, енергоефективності та енерго#
збереження за необхідності подати до Головного управління економіки та
інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт,
зазначених у пункті 1 цього розпорядження, до проектів Програм соціаль#
но#економічного розвитку м. Києва на 2013 рік та наступні роки.

5. Взяти до відома, що майно після завершення робіт, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження, зараховується до комунальної власності
територіальної громади міста Києва.

6. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва ви#
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад#
міністрації) забезпечити в установленому порядку зарахування до кому#
нальної власності територіальної громади міста Києва встановленого об#
ладнання.

7. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 01.12.2011 № 2251 "Про виконання робіт з розробки проектно#кош#
торисної документації для реконструкції теплових пунктів житлових бу#
динків, теплозабезпечення яких здійснюється від котельні на вул. Котель#
никова, 7/13".

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

Про реконструкцію тепломагістралі № 4 
від ТЕЦ
5 на ділянці від ТК
410 

до ТК
418 на Залізничному шосе 
у Печерському районі

Розпорядження № 686 від 26 квітня 2012 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", "Про автомобільні дороги", "Про
благоустрій населених пунктів", наказу Міністерства палива та енергетики України від 07.07.2006 № 231 "Про затвердження Поло

ження про порядок оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо
зимовий період", зареєстрованого в Мініс

терстві юстиції України від 21.09.2006 за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.07.2006
№ 999 "Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово
транспортних спорудах міста" та з метою забезпечення стабільного
функціонування теплових мереж міста Києва і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть привести до негатив

них екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об'єктів промисловості, житлово
кому

нального, соціально
культурного, побутового призначення та населення м. Києва тепловою енергією, враховуючи звернення ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" від 21.02.2012 № 18/61/1338, в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО" (далі ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО") здійснити за власні кошти згідно з розробленою та за#
твердженою в установленому порядку проектно#кошторисною доку#
ментацією з 30.04.2012 до 30.10.2012 роботи з реконструкції тепло#
магістралі № 4 від ТЕЦ#5 на ділянці від ТК#410 до ТК#418 на Залізнич#
ному шосе у Печерському районі з розриттям проїзної частини Заліз#
ничного шосе та повним припиненням руху транспорту, згідно з графі#
ком, що додається.

2. ПАТ "КИЇВЕНЕРГО":
2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по#

рядку виконання будівельних робіт;
2.2. Роботи, зазначені у пункті 1 цього розпорядження, виконувати

згідно з Правилами благоустрою м. Києва, затвердженими рішенням Ки#
ївської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами та доповнен#
нями), забезпечивши тризмінний режим роботи;

2.3. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему ор#
ганізації дорожнього руху на період виконання робіт, зазначених у пункті
1 цього розпорядження;

2.4. Забезпечити безпеку дорожнього руху та безпечний прохід пі#
шоходів і проїзд транспортних засобів спеціального призначення шля#
хом встановлення відповідних дорожніх знаків, огородження місць ро#
боти, освітлення, сигнальних ліхтарів у місцях виконання робіт, зазна#
чених у пункті 1 цього розпорядження, протягом усього періоду вико#
нання робіт;

2.5. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на пері#
од виконання робіт з реконструкції тепломагістралі на Залізничному шо#
се у Печерському районі внести зміни у шляхи слідування маршрутів на#
земного пасажирського транспорту загального користування, які прохо#
дять по Залізничному шосе;

2.6. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за
типом існуючого на повну ширину проїзної частини по всій довжині роз#
риття, а покриття тротуарів по типу існуючого в межах розриття та забез#
печити передачу за актами комунальному підприємству "Шляхово#екс#
плуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них Печерського району м. Києва";

2.7. Після завершення реконструкції теплової магістралі забезпечити
підключення всіх споживачів, теплопостачання яких здійснювала тепло#
магістраль, що підлягала реконструкції, до теплопостачання від відновле#
ної тепломагістралі.

3. Взяти до відома, що після завершення робіт з реконструкції тепло#
вої магістралі майно зараховується до комунальної власності територіаль#
ної громади м. Києва з наступною передачею у володіння та користуван#
ня ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".

4. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт по#
класти на директора з забезпечення виробництва ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Тру#
хачова Є. Б.

5. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації прий#
няти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо#
го розпорядження.

6. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва ви#
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад#
міністрації) забезпечити у встановленому порядку списання демонтова#
ного майна та зарахування до комунальної власності територіальної гро#
мади міста Києва відновленої теплої магістралі, зазначеної у пункті 1 цьо#
го розпорядження.

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

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак
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Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації від 03.07.2006 № 995

Розпорядження № 756 від 10 травня 2012 року

Відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Порядку формування тарифів на послуги з ут

римання будинків і споруд та прибудинкових територій", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№ 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово
комунальні послуги", враховуючи наказ Міністер

ства регіонального розвитку, будівництва та житлово
комунального господарства України від 14.11.2011 № 288 "Про визнання та

ким, що втратив чинність, наказу Мінжитлокомунгоспу від 16.11.2009 № 359", та в межах функцій органу місцевого самоврядуван

ня:

1. Пункт 5 розпорядження Київської міської державної адміністрації від
03.07.2006 № 995 "Про проведення у м. Києві загальноміських громад#
ських слухань" (зі змінами та доповненнями) виключити.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації —
керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення що#

до висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря#
дження.

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

Голова О. Попов

Про видачу ліцензій ДП "ЕКОС"
Розпорядження № 692 від 27 квітня 2012 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", роз

порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2009 № 188 "Про ви

дачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії", врахо

вуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 12 від 06.04.2012), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОН#
ТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ТА ОБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНО#ПОБУТОВОГО ПРИЗНА#
ЧЕННЯ "ЕКОС" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ
"КИЇВМІСЬКБУД" (код ЄДРПОУ 23739162, м. Київ, вул. Мечникова, буд.
20) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва тепло#
вої енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелек#
троцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенера#
ційних установках та установках з використанням нетрадиційних або по#
новлюваних джерел енергії) строком дії п'ять років;

на право провадження господарської діяльності з транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) теплови#
ми мережами строком дії п'ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п'ять років.

2. Видати ЖИТЛОВОМУ УПРАВЛІННЮ "ПІВДЕННЕ" ДОЧІРНЬОГО
ПІДПРИЄМСТВА ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
ТА ОБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНО#ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "ЕКОС" АКЦІО#
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ "КИЇВМІСЬКБУД"

(код ЄДРПОУ 24361623, м. Київ, просп. Червонозоряний, буд. 15/7) ко#
пії ліцензій:

на право провадження господарської діяльності з виробництва тепло#
вої енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелек#
троцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенера#
ційних установках та установках з використанням нетрадиційних або по#
новлюваних джерел енергії) строком дії п'ять років;

на право провадження господарської діяльності з транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) теплови#
ми мережами строком дії п'ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п'ять років.

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак

Про передачу функцій замовника робіт 
з реконструкції систем теплопостачання житлових будинків 

шляхом заміни вбудованих котелень 
на модульні

Розпорядження № 695 від 27 квітня 2012 року
Відповідно до підпункту 1 пункту "а" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону

України "Про регулювання містобудівної діяльності", Програми соціально
економічного розвитку міста Києва на 2012 рік, затвер

дженої рішенням Київської міської ради від 29.12.2011 № 1099/7335 (із змінами та доповненнями), з метою своєчасного виконан

ня робіт з реконструкції та введення в експлуатацію систем теплопостачання житлових будинків шляхом заміни вбудованих коте

лень на модульні, в межах повноважень органу місцевого самоврядування:

1. Передати функції замовника робіт з реконструкції систем теплопос#
тачання житлових будинків шляхом заміни вбудованих котелень на мо#
дульні комунальному підприємству "Дирекція з капітального будівництва
та реконструкції "Київбудреконструкція" (далі — КП "Київбудреконструк#
ція") згідно з переліком, що додається.

2. Головному управлінню енергетики, енергоефективності та енерго#
збереження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня видан#
ня цього розпорядження в установленому порядку вжити організаційно#
правові заходи, пов'язані з виконанням пункту 1 розпорядження, в тому
числі передати КП "Київбудреконструкція" проектно#кошторисну доку#
ментацію, інші документи, пов'язані з реконструкцією систем теплопос#
тачання житлових будинків шляхом заміни вбудованих котелень на мо#
дульні.

3. КП "Київбудреконструкція" після виконання пункту 2 цього розпоря#
дження:

3.1. Визначити підрядну організацію для виконання робіт з рекон#
струкції систем теплопостачання житлових будинків шляхом заміни вбу#
дованих котелень на модульні у порядку, визначеному Законом України
"Про здійснення державних закупівель".

3.2. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо по#
рядку виконання будівельних робіт.

3.3. Забезпечити виконання робіт з реконструкції, комплектацію необ#
хідним обладнанням та введення в експлуатацію систем теплопостачання
житлових будинків шляхом заміни вбудованих котелень на модульні в ус#
тановлені терміни.

3.4. При укладанні договору підряду на здійснення робіт з реконструк#
ції систем теплопостачання житлових будинків шляхом заміни вбудованих
котелень на модульні передбачити умови щодо надання підрядником га#

рантії якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації
модульних котелень,

4. Головному управлінню комунального господарства подати до Голов#
ного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвестиційні про#
позиції щодо внесення змін до Програми соціально#економічного розвит#
ку м. Києва на 2012 рік.

5. Взяти до відома, що після завершення робіт, зазначених у пункті 1
цього розпорядження, все майно та витрати зараховуються до комуналь#
ної власності територіальної громади міста Києва з подальшою переда#
чею у володіння та користування ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".

6. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва ви#
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад#
міністрації) забезпечити у встановленому порядку списання демонтова#
ного майна та зарахування до комунальної власності територіальної гро#
мади міста Києва реконструйованих об'єктів після завершення робіт, за#
значених у пункті 1 цього розпорядження.

7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 08.11.2011 № 2061 "Про виконання робіт з реконструкції систем теп#
лопостачання житлових будинків шляхом заміни вбудованих котелень на
модульні".

8. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма#
сової інформації змісту цього розпорядження.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'яз#
ків.

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак

Про проведення інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора 

до встановлення (будівництва) атракціону "Колесо огляду" 
біля Музею води на території Центрального парку культури і відпочинку

Розпорядження № 764 від 10 травня 2012 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо

об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно
транспортної інфраструктури міста Ки

єва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189, та рішень постійно діючої конкурсної комісії по за

лученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначен

ня, незавершеного будівництва, інженерно
транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням Київської місь

кої державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 (протоколи від 22.12.2011 № 11/2011 та від 21.03.2012 № 17/2012), з метою підви

щення ефективності залучення інвесторів до розвитку інфраструктури міста Києва, в межах функцій органу місцевого самовряду

вання:

1. Затвердити перелік інвестиційних об'єктів, які потребують залучен#
ня інвестицій, що додається.

2. Визначити Центральний парк культури і відпочинку замовником
встановлення (будівництва) об'єкта, зазначеного у пункті 1 цього розпо#
рядження.

3. Центральному парку культури і відпочинку вирішити в установлено#
му порядку майново#правові питання та питання, пов'язані з користуван#
ням земельною ділянкою, необхідною для реалізації інвестиційного про#
екту.

4. Визначити комунальне підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвести#
ційне агентство" замовником підготовчих робіт по об'єкту, зазначеному у
пункті 1 цього розпорядження.

5. Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне
агентство" розробити орієнтовні техніко#економічні показники, передпро#
ектні пропозиції об'єкта інвестування та надати їх Головному управлінню
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київ#
ської міської державної адміністрації) для підготовки умов конкурсу в ус#
тановленому порядку.

6. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному

управлінню охорони культурної спадщини виконавчого органу (Київської
міської державної адміністрації), Головному управлінню з питань надзви#
чайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Головному управлінню культури вико#
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі#
ністрації), Печерській районній в місті Києві державній адміністрації за за#
питами комунального підприємства виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне
агентство" надавати висновки та інші необхідні матеріали щодо реалізації
інвестиційного проекту, зазначеного у пункті 1 цього розпорядження.

7. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
на замовлення Центрального парку культури і відпочинку надати містобу#
дівні умови та обмеження забудови земельної ділянки.

8. Постійно діючій конкурсній комісії по залученню інвесторів до фінан#
сування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно#
транспортної інфраструктури м. Києва у встановленому порядку провес#
ти відповідний інвестиційний конкурс із залучення інвестора.

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

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 30.03.2012 № 512

Розпорядження № 749 від 8 травня 2012 року

Відповідно до Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в
Україні", Закону України "Про столицю України — місто
герой Київ", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ке

руючись рішенням Київської міської ради від 08.02.2007 № 61/722 "Про Угоду з Приймаючим містом фінального турніру чемпіона

ту Європи 2010 — 2012 року з футболу", враховуючи Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної час

тини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 р. № 357, та Місь

ку цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затверджену
рішенням Київської міської ради від 15.07.2010 № 1273/4711, з метою розміщення мобільних медичних пунктів для надання пер

винної медичної допомоги:

Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 30.03.2012 № 512 "Про
проведення заходу "Офіційна фан#зона турніру УЄФА ЄВРО 2012 в м. Ки#
єві на Майдані Незалежності та по вул. Хрещатик (від вул. Інститутської до
вул. Б. Хмельницького)" такі зміни та доповнення:

В підпункті 4.2. пункту 4 розпорядження цифру "13" замінити цифрою
"10".

Пункт 12 розпорядження доповнити підпунктом 12.3. наступного зміс#
ту:

"12.3. Розташувати мобільний медичний пункт (лікувальний стаціонар)
у дворі будівлі по вул. Хрещатик, 32 для здійснення медичного забезпе#
чення Заходу протягом усього терміну його проведення.".

Пункт 15 розпорядження доповнити підпунктом 15.4. наступного зміс#
ту;

"охорону та безпеку мобільного медичного пункту (лікувального ста#
ціонару) у дворі будівлі по вул. Хрещатик, 32 протягом усього терміну йо#
го проведення.".

Голова О. Попов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 3 жовтня 2012 року

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

Про заходи 
щодо організації сезонної торгівлі 

в м. Києві на 2012 рік
Розпорядження № 696 від 28 квітня 2012 року

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказу Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України від 08.07.1996 "Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі", ДСТУ
4303:2004 "Роздрібна та оптова торгівля", ДСТУ 4281:2004 "Заклади ресторанного господарства", рішень Київської міської ради від
21.05.2009 № 462/1518 "Про запровадження принципу організаційної єдності з видачі дозволів на розміщення тимчасових споруд"
(зі змінами та доповненнями), від 24.02.2011 № 56/5443 "Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску)
власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких
рішень Київської міської ради", від 26.01.2012 № 2/7339 "Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності в тимчасових
спорудах", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.03.2012
№ 512 "Про проведення заходу "Офіційна фан
зона турніру УЄФА ЄВРО
2012 в м. Києві на Майдані Незалежності та по вул. Хреща

тик (від вул. Інститутської до вул. Богдана Хмельницького)", з метою організації сезонної торгівлі в м. Києві у 2012 році, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побутового обслуго#
вування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) спільно з районними в місті Києві дер#
жавними адміністраціями здійснити комплекс загальноміських організа#
ційно#правових заходів щодо розгортання сезонної дрібнороздрібної тор#
говельної мережі з продажу безалкогольних напоїв, морозива, плодоово#
чевої продукції, фруктів, кісточкових плодів, баштанних культур та надан#
ня додаткової послуги з організації відкритих майданчиків для харчування
біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, в період із
01.05.2012 до 30.10.2012 року на території м. Києва та з 08.07.2012 до
30.10.2012 року на території 1,5 км зони навколо НСК "Олімпійський" та
фан#зони.

2. Затвердити сформоване згідно з заявами суб'єктів господарювання
та пропозиціями районних в місті Києві державних адміністрацій адресне
розміщення сезонних об'єктів з продажу безалкогольних напоїв, морози#
ва, плодоовочевої продукції, фруктів, кісточкових плодів, баштанних куль#
тур та надання додаткової послуги з організації відкритих майданчиків для
харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства згідно
з додатками 1, 2, 3, 4, 5.

3. Організацію сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі здій#
снювати при умові документального оформлення (укладення договору
про сплату пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд в утри#
манні об'єктів благоустрою м. Києва та довідки про функціональне при#
значення) з суб'єктами господарювання, що впроваджуватимуть діяль#
ність за адресами відповідно до додатків 1, 2, 3, 4, 5.

4. Встановити, що об'єкт сезонної дрібнороздрібної торговельної
мережі з продажу безалкогольних напоїв, морозива, плодоовочевої
продукції, фруктів, кісточкових плодів не повинен перевищувати площу
10 кв. м, а з продажу баштанних культур — 16 кв. м та мати естетичний
вигляд.

5. Для документального оформлення (укладення договору про сплату
пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд в утриманні об'єктів
благоустрою м Києва та довідки про функціональне призначення) пода#
ється перелік документів відповідно до рішення Київської міської ради від
26.01.2012 № 2/7339 "Про деякі питання здійснення підприємницької ді#
яльності в тимчасових спорудах".

6. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
6.1. Розгортання сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі здій#

снювати виключно в межах даного розпорядження без права визначення
додаткових адрес внутрішніми розпорядчими документами.

6.2. Визначити суб'єктів господарювання, що будуть задіяні до органі#
зації сезонної торгівлі відповідно до адресного розміщення згідно з до#
датками 1, 2, узгодивши з Головним управлінням внутрішньої торгівлі та
побутового обслуговування населення виконавчого органу Київської місь#
кої ради (Київської міської державної адміністрації).

6.3. Подати пакети документів для оформлення у Головному управлін#
ні внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення виконав#
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс#

трації) договорів про сплату пайової участі (внеску) та довідки про функ#
ціональне призначення.

6.4. Здійснювати заходи щодо функціонування сезонних об'єктів згід#
но з додатками 1, 2, 3, 4, 5 з дотриманням вимог чинного законодавства,
що регламентує торговельну діяльність, санітарні норми та правила бла#
гоустрою.

7. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побутового обслугову#
вання населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):

2. 7.1. Координувати роботу районних в місті Києві державних адмініс#
трацій щодо визначення суб'єктів господарювання, що будуть задіяні до
організації сезонної торгівлі відповідно до адресного розміщення згідно з
додатками 1, 2.

7.2. Здійснити оформлення договорів про сплату пайової участі та до#
відки про функціональне призначення об'єктів сезонної дрібнороздрібної
торговельної мережі з продажу безалкогольних напоїв, морозива, плодо#
овочевої продукції, фруктів, кісточкових плодів, баштанних культур та на#
дання додаткової послуги з організації відкритих майданчиків для харчу#
вання біля стаціонарних закладів ресторанного господарства згідно з до#
датками 1, 2, 3, 4, 5.

7.3. Здійснювати заходи щодо припинення функціонування сезонних
об'єктів у разі порушення вимог чинного законодавства, що регламентує
торговельну діяльність, санітарні норми та правила благоустрою шляхом
підготовки подання до Головного управління контролю за благоустроєм
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій для
вжиття відповідних заходів реагування.

8. Головному управлінню контролю за благоустроєм виконавчого орга#
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з
01.05.2012 до 30.10.2012 року здійснювати контроль за дотриманням
суб'єктами господарювання правил благоустрою та недопущення функ#
ціонування об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі без
наявності договору про сплату пайової участі та довідки про функціональ#
не призначення, оформлених Головним управлінням внутрішньої торгівлі
та побутового обслуговування населення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

9. Просити ГУ МВС України в м. Києві забезпечити недопущення функ#
ціонування об'єктів несанкціонованої торгівлі та дотримання вимог дано#
го розпорядження.

10. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ#
ської міської державної адміністрації) від 12.05.2011 № 733 "Про заходи
щодо організації торговельного обслуговування населення м. Києва у
весняно#літній період 2011 року" вважати таким, що втратило чинність.

11. Контгюль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ#
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків та голів районних у місті Києві державних адміністрацій.

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

Про загальноміські заходи 
щодо упорядкування в місті Києві 

пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі
Розпорядження № 914 від 31 травня 2012 року

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказу Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України від 08.07.96 № 369 "Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі", зареєстро

ваного в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 р. за № 372/1397, рішень Київської міської ради від 21.05.2009 № 462/1518 "Про
запровадження принципу організаційної єдності з видачі дозволів на розміщення тимчасових споруд", від 24.02.2011 № 56/5443
"Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм)
в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради", з метою упорядкування в
місті Києві пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побутового обслуго#
вування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації") спільно з Головним управлінням контро#
лю за благоустроєм виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) здійснити комплекс загальноміських за#
ходів щодо упорядкування в місті Києві засобів пересувної дрібнороздріб#
ної торговельної мережі.

2. Взяти до уваги, що до засобів пересувної дрібнороздрібної торго#
вельної мережі віднесено: автомагазини, автокафе, авторозвозки, авто#
цистерни, лавки#автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання
(низькотемпературні лотки#прилавки), розноски, лотки, столики тощо.

3. Затвердити адресне розміщення засобів пересувної дрібнороздріб#
ної торговельної мережі, де можуть реалізовуватись:

3.1. Із застосуванням автомагазинів, автокафе, авторозвозок, авто#
цистерн — гарячі напої, що додається;

3.2. Із застосуванням автомагазинів, автокафе, авторозвозок, автоцис#
терн — безалкогольні напої та продукти харчування, що додається;

3.3. Із застосуванням розносків, лотків, столиків, спеціального техно#
логічного обладнання — сувенірна продукція, карнавальні вироби, повіт#
ряні кульки, живі квіти (в букетах), що додається.

4. Головному управлінню контролю за благоустроєм виконавчого орга#
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здій#
снювати заходи щодо припинення функціонування засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі у разі порушення вимог чинного
законодавства, що регламентує торговельну діяльність, санітарні норми
та правила благоустрою.

5. Просити ГУ МВС України в м. Києві забезпечити недопущення функ#
ціонування об'єктів несанкціонованої торгівлі та дотримання вимог цього
розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ#
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків та голів районних у місті Києві державних адміністрацій.

Голова О. Попов

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 28.10.2011 № 1981
Розпорядження № 798 від 16 травня 2012 року

Відповідно до 31 статті Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про дорожній рух", з метою
підвищення надійності електропостачання споживачів та враховуючи звернення ПАТ "Київенерго" від 26.03.2012 № 18/61/2545, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.10.2011 № 1981
"Про здійснення робіт з реконструкції мереж 10 кВ живлення РП#9, РП#
30, РП#224, РП#225 у Шевченківському районі", а саме:

У пункті 1 розпорядження цифри "31.03.2012" замінити цифрами
"31.05.2012".

Голова О. Попов

Про реалізацію умов 
Угоди на володіння та користування майном 

територіальної громади міста Києва
Розпорядження № 910 від 31 травня 2012 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 27.11.2009 № 717/2786
"Про передачу майна комунальної власності територіальної громади м. Києва у володіння та користування відкритому акціонер

ному товариству "Київспецтранс" з метою ефективного використання майна територіальної громади міста Києва:

1. Взяти до відома, що між виконавчим органом Київської міської ра#
ди (Київською міською державною адміністрацією) та ПАТ "Київспец#
транс" укладена Угода на володіння та користування майном територіаль#
ної громади міста Києва (далі — Угода).

2. Визначити Головне управління комунальної власності м. Києва вико#
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі#
ністрації) та Головне управління комунального господарства виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

відповідальними за ефективне використання майна територіальної гро#
мади міста Києва, переданого у володіння та користування ПАТ "Київ#
спецтранс" відповідно до Угоди.

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

Голова О. Попов

Про асфальтування прибудинкових територій та міжквартальних проїздів 
та благоустрій

Розпорядження № 782 від 14 травня 2012 року

Відповідно до ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 19 Закону України "Про автомобільні дороги",
ст. 21 Закону України "Про столицю України — місто
герой Київ", Державних будівельних норм України ДБН 360
92** "Містобуду

вання. Планування та забудова міських і сільських поселень", ДБН В. 2.3
5
2001 "Споруди транспорту. Вулиці і дороги населених
пунктів", постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 40 "Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів для
здійснення м. Києвом функцій столиці, у тому числі будівництва метрополітену до житлового масиву Троєщина" (із змінами), рі

шення Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 "Про правила благоустрою міста Києва", з метою відновлення покриття
міжквартальних проїздів, прибудинкових територій та їх благоустрою (враховуючи їх незадовільний стан) та поліпшення умов
проживання мешканців міста Києва, у межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити в 2012 році виконання робіт з асфальтування прибудин#
кових територій та міжквартальних проїздів та благоустрій житлової забу#
дови м. Києва.

2. Визначити замовником виконання робіт, зазначених у пункті 1 цьо#
го розпорядження, комунальну корпорацію "Київавтодор".

3. Районним в м. Києві державним адміністраціям за участю Головно#
го управління житлового господарства виконавчого органу Київської місь#
кої ради (Київської міської державної адміністрації) та районних кому#
нальних підприємств "Шляхово#експлуатаційних управлінь по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них", що входять до скла#
ду комунальної корпорації "Київавтодор", у двотижневий термін з дня ви#
ходу цього розпорядження провести комісійні обстеження ділянок вико#
нання робіт з асфальтування прибудинкових територій та міжквартальних
проїздів та благоустрою житлової забудови м. Києва з визначенням обся#
гів робіт та складанням дефектних актів, які подати до комунальної кор#
порації "Київавтодор" для складання програми з виконання робіт, зазна#
чених у пункті 1 цього розпорядження.

4. Комунальній корпорації "Київавтодор":
4.1. Узагальнити надані дефектні акти та скласти загальну програму з

виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, і подати її
на затвердження у встановленому порядку.

4.2. Забезпечити складання кошторисів та провести їх державну
експертизу на виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря#
дження.

4.3. Забезпечити виконання робіт з асфальтування прибудинкових
територій та міжквартальних проїздів та благоустрій житлової забу#
дови м. Києва у терміни, що визначені пунктом 1 цього розпоря#
дження.

5. Фінансування виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього роз#
порядження, здійснити за рахунок коштів, передбачених в Державно#
му бюджеті України на 2012 рік для здійснення м. Києвом функцій сто#
лиці за кодом програмної класифікації видатків 3501230 "Здійснення
містом Києвом функцій столиці, у тому числі будівництва метрополіт#
ену до житлового масиву Троєщина" в сумі 155 000,00 тис. грн.

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

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

Голова О. Попов

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

від 24.11.2010 № 989
Розпорядження № 1022 від 18 червня 2012 року

Відповідно до ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 6, 22, 23 Закону України "Про дорожній рух",
розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.04.2010 № 891
р "Про затвердження плану заходів з комплексного розв'язання
проблем соціально
економічного розвитку м. Києва та підвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади і
переліку стратегічно важливих інвестиційних проектів, спрямованих на забезпечення виконання м. Києвом функцій столиці Укра

їни та підготовку і проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що потребують першочергового фінан

сування у 2010—2012 роках", розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 9
р "Про затвердження проекту "Підстан

ція 330/110/35 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.11.2010 № 989
"Про будівництво під'їзної автомобільної дороги від траси М#06 Київ#ЧОП
(км 19+500 (пр.) до ПС 330/110/35 кВ "Західна":

1. У тексті розпорядження слова "Інституту рибного господарства
Української академії аграрних наук та" виключити.

2. Пункт 4 викласти в новій редакції:
"4. Замовником будівництва під'їзної автомобільної дороги від траси

М#06 Київ#Чоп (км 19 + 500 (пр.) до ПС 330/110/35 кВ "Західна" в межах
міської смуги по землях, що перебувають в користуванні КП "Святошин#

ське лісопаркове господарство", визначити Державне підприємство На#
ціональна енергетична компанія "Укренерго".

3. Абзац 1 пункту 5 викласти в новій редакції:
"5. Державному підприємству Національна енергетична компанія "Укр#

енерго":".
4. Підпункт 5.2 пункту 5 та пункт 6 виключити.
У зв'язку з цим: підпункти 5.3, 5.4, 5.5 пункту 5 вважати відповідно під#

пунктами 5.2, 5.3, 5.4;
Пункти 7, 8, 9 вважати відповідно пунктами 6, 7, 8.

Голова О. Попов

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

від 23.03.2012 № 461
Розпорядження № 1273 від 21 серпня 2012 року

Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону навколиш

нього природного середовища", "Про столицю України — місто герой Київ", постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011
№ 18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету", враховуючи рішення Київ

ської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" та рішення Київської міської ради від 16.02.2012
№ 105/7442 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві у 2012 році", з метою належного фінансування
природоохоронних заходів у місті Києві в 2012 році, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни та доповнення до Розподілу коштів Київського
міського фонду охорони навколишнього природного середовища для фі#
нансування природоохоронних заходів у м. Києві на 2012 рік, затвердже#
ного розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ#
ської міської державної адміністрації) від 23.03.2012 № 461 (в редакції
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 11.05.2012 № 775), виклавши його в
редакції, що додається.

2. Перерозподілити видатки розвитку, передбачені Головному управ#
лінню екології та охорони природних ресурсів на 2012 рік у спеціальному
фонді бюджету міста Києва в межах загального обсягу бюджетних при#
значень, шляхом зменшення видатків розвитку по коду тимчасової класи#
фікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 240601 бюджетної

програми "Охорона та раціональне використання природних ресурсів" в
сумі 1 765,95 тис. грн та збільшити видатки розвитку по коду тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 240604 бюджет#
ної програми "Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природно#
го середовища" в сумі 1 765,95 тис. грн.

3. Головному управлінню екології та охорони природних ресурсів за#
безпечити подання та погодження видатків бюджету, передбачених пунк#
том 2 цього розпорядження, до постійної комісії Київської міської ради з
питань бюджету та соціально#економічного розвитку.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак

Про здійснення робіт 
з капітального ремонту теплової мережі 

від котелень р/к "Сирець", р/к "Щусєва
Котовського", 
к/к "Підгірна, З" у Шевченківському районі

Розпорядження № 1288 від 25 липня 2012 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", "Про автомобільні дороги", "Про
благоустрій населених пунктів", наказу Міністерства палива та енергетики України від 07.07.2006 № 231 "Про затвердження Поло

ження про порядок оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо
зимовий період", зареєстрованого в Мініс

терстві юстиції України від 21.09.2006 за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.07.2006
№ 999 "Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово
транспортних спорудах міста" та з метою забезпечення стабільного
функціонування теплових мереж м. Києва і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть призвести до негативних
екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного та надійного забезпечення об'єктів промисловості, житлово
комуналь

ного, соціально
культурного, побутового призначення та населення м. Києва тепловою енергією, в межах здійснення функцій ор

гану місцевого самоврядування:

1. Публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО" (далі — ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО") здійснити за власні кошти з 25.07.2012 до 01.10.2012
згідно з розробленою та затвердженою в установленому порядку проект#
но#кошториспою документацією роботи з капітального ремонту теплової
мережі па ділянці р/к "Сирець" від ТК#502 до ТК#504 та від ТК#502#1 до
ТК#502#5, р/к "Щусєва#Котовського" від ТК#413 до БН "Ризька, 16" та до
житлових будинків №№ 16, 14, 18 на вул. Ризькій, № 15 на вул. Орлов#
ській, к/к "Підгірна, 3" від котельні до ТК#5 та до житлового будинку № 3
на вул. Підгірній, від ТК#4 до житлового будинку № 3 на вул. Підгірній, від
ТК#1 до ІТП "Татарська, 3/2"; від ІТП "Татарська, 3/2" до житлового будин#
ку № 3/2 на вул. Татарській у Шевченківському районі з частковим роз#
криттям проїзної частини та тротуарів, а також з тимчасовим закриттям
руху транспорту, крім автомобілів спеціального призначення, згідно з
графіком, що додається.

Перехід проїзної частини через вулиці Ольжича, Підгірну, Вавилових та
пров. Орловський здійснити відкритим способом у 2 етапи у вихідні дні у
нічний час.

2. ПАТ "КИЇВЕНЕРГО":
2.1. Роботи, зазначені у пункті 1 цього розпорядження, виконувати

згідно з Правилами благоустрою м. Києва, затвердженими рішенням Ки#
ївської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами та доповнен#
нями), забезпечивши тризмінний режим роботи;

2.2. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по#
рядку виконання будівельних робіт;

2.3. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему ор#
ганізації дорожнього руху на період виконання робіт;

2.4. Забезпечити безпеку дорожнього руху та безпечний прохід пі#
шоходів і проїзд транспортних засобів спеціального призначення шля#
хом встановлення відповідних дорожніх знаків, огородження місць ро#

боти, освітлення, сигнальних ліхтарів у місцях виконання робіт, зазна#
чених у пункті 1 цього розпорядження, протягом усього періоду вико#
нання робіт;

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини і тро#
туарів за типом існуючого на ділянці в межах розриття та забезпечити пе#
редачу за актами комунальному підприємству "Шляхово#експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на
них Шевченківського району м. Києва";

2.6. Після завершення робіт з капітального ремонту теплових мереж
забезпечити підключення всіх споживачів, теплопостачання яких здійсню#
валося тепловими мережами, що підлягали капітальному ремонту, до
теплопостачання від відновлених теплових мереж.

3. Взяти до відома, що після завершення робіт з капітального ремонту
теплових мереж майно зараховується до комунальної власності територі#
альної громади м. Києва з подальшою передачею у володіння та користу#
вання ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".

4. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва ви#
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад#
міністрації) забезпечити у встановленому порядку списання демонтова#
ного майна та зарахування до комунальної власності територіальної гро#
мади міста Києва відновлених теплових мереж, зазначених у пункті 1 цьо#
го розпорядження.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого за#
ступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак
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Благодійність 
від щирого серця
Фінансову допомогу столичним ветеранам війни надали колишні
воїни�суперники
Віктор ЛІСОВСЬКИЙ
“Хрещатик”

П’ять тисяч євро — стіль и
рошей вирішив роздати
иївсь им ветеранам війни
однопартієць е с- анцлера
Герхарда Шредера, о-
лишній б р омістр Баден-
Бадена та філантроп Бр -
но Бітс, я ий завітав дня-
ми до нашої столиці разом
зі своїм старшим братом
Гансом. З стріч з иїв-
сь ими ветеранами б ла
ор анізована за сприяння
КМДА.

Під час війни обидва брати во�

ювали на різних фронтах: пер�

ший — на західному (у Франції),

другий — на східному (Україна). У

1944�му 18�річний Бруно потрапив

у полон до американських військо�

вих, а 20�річний Ганс — до радян�

ських. Менший два роки працював

на лісоповалі в Пенсільванії (штат

на північному сході США), а стар�

ший п’ять років провів на сибір�

ських шахтах.

Після полону брати повернулися

до рідного Пфорцхайму (західна

частина німецької землі Баден�

Вюртемберг). На той час це старо�

винне місто (засноване ще римляна�

ми) лежало в руїнах: міські вулиці й

будинки сильно постраждали від

бомбардувань британців у роки Дру�

гої світової війни. Найстрашніший

повітряний штурм відбувся в день

свята Радянської армії (23 лютого

1945 року), коли загинуло понад 17

тисяч чоловік, тобто більше полови�

ни жителів.

Після падіння залізної завіси бра�

ти Бітс неодноразово навідувалися

до Києва і навіть брали участь у

травневому параді на Хрещатику,

присвяченому Дню Перемоги. Свій

мовний бар’єр поважні німецькі

гості успішно подолали за допомо�

гою вчительки німецької мови, ки�

янки Марії Андрійчук.

Нинішнього року (як, до речі, й

минулого) за сприяння КМДА вда�

лося організувати зустрічі обох екс�

солдатів німецької армії з колишні�

ми радянськими воїнами. Кожному

з ветеранів війни (50 чоловік) Бруно

Бітс вручив по 100 євро. Щедрість і

щирість німецьких гостей вразила

серця українців.

Особливо теплою й душевною бу�

ла зустріч братів Бітс із колишнім

фронтовиком Віссаріоном Бєжа�

євим, який пригощав німців домаш�

німи стравами, українською горіл�

кою та туркменським коньяком.

Дружня розмова тривала більше

трьох годин. Віссаріону Костянти�

новичу було про що згадувати: у гріз�

ні роки війни він брав участь у виз�

воленні Кубані, західної України, а

після перемоги його направили до

Одеси — боротися зі злочинністю.

У свою чергу, Ганс Бітс розповів,

як українські гуси... допомогли йо�

му повернутися додому. “Коли ми

наступали на Харків, по дорозі на�

трапили на ферму з гусаками,— з

посмішкою розповів колишній ні�

мецький солдат.— Тими гусаками

ми цілий тиждень об’їдалися.

Окрім того, щодня я з’їдав по 20�30

яєць. А в результаті захворів жовту�

хою (запалення печінки) і демобілі�

зувався. Після лікування мене зно�

ву відправили на фронт. І навіть

обіцяли нагородити залізним хрес�

том за підбитий радянський танк.

Та, на жаль, я потрапив у полон і в

якості “нагороди” отримав п’ять

років Сибіру...”

В останній день свого перебуван�

ня в Києві пан Бітс зустрівся із за�

ступником голови КМДА Леонідом

Новохатьком. Під час зустрічі Лео�

нід Михайлович подякував мецена�

тові за його особисту допомогу соці�

ально�незахищеним киянам, поба�

жав міцного здоров’я та запросив

відвідати Київ ще раз.

“В Україну приїжджають багато

благодійників, але часто ці люди

представляють компанії, благодійні

організації. А пан Бруно Бітс — ні�

мецький пенсіонер, який має мож�

ливість та бажає допомагати малоза�

безпеченим людям. Я висловлюю

щиру вдячність та повагу цій щедрій

та чуйній людині”,— зазначив пан

Новохатько

Що означає "взяти свій хрест 
і йти за Христом"
“Хто хоче йти за Мною,
нехай зречеться себе i
візьме хрест свій, i за
Мною йде”,— с азав Гос-
подь. “Бо хто хоче д ш
свою спасти, той по бить
її; а хто по бить д ш
свою заради Мене i Єван-
елія, той спасе її. Бо я а
ористь людині, оли вона
придбає весь світ, а д -
ш свою занапастить? Або
що дасть людина взамін
за д ш свою? Бо я що
хтось посоромиться Мене
i Моїх слів роді цьом
перелюбном i рішном ,
то о посоромиться i Син
Людсь ий, оли прийде
славi Отця сво о з ан ела-
ми святими”
(М . 8, 34-38).

Господь Ісус Христос повеліває

нам зректися себе. Що це означає?

Це значить, що нам треба зректися

своєї злої волі, а також сатани, що

діє в нас, i усіх діл його, i усього слу�

жіння його, i усієї гордині його,— i

взяти хрест свій. Не треба брати чу�

жого хреста, який може бути нам не

під силу. Iнодi люди беруть на себе

подвиги, які не можуть нести. Це

стосується насамперед тих, хто дає

Богу обiтницi чернечого життя i не

виконує їх. Краще не накладати на

себе цього тягаря.

Нерідко бувають випадки, коли

люди займаються не своїми справа�

ми. Все це означає, що люди беруть

не свій, а чужий хрест.

Нести хрест свій — означає не

ремствуючи терпіти труднощі,

скорботи i випробування, що зу�

стрічаються на нашому життєвому

шляху, i які посилає нам Господь за�

ради нашого спасіння. Ісус Христос

ніс Свій хрест від віфлеємських ясел

до Голгофи. Несучи Свій хрест, Гос�

подь не запитував Небесного Отця,

чому Він повинен страждати, зазна�

вати зневаги, бути розіп’ятим, не

маючи жодного гріха. А ми часто за�

питуємо Бога: “Господи! За що я так

страждаю, i страждаю несправедли�

во?!”

Гріх i всяке зло перемагаються

терпінням i стражданням. Ми маємо

велику пристрасть до життя плот�

ського; ми зжилися з гріхами, звик�

ли до них i боїмося оголосити їм рі�

шучу війну, порвати з ними усякий

союз; ми приймаємо щодо них на�

пiвмiри, ніби бережемо себе з ними,

i тому завжди залишаємося з наши�

ми гріхами; вони все більше i більше

вкорінюються у нас, боротьба з ни�

ми стає все тяжчою; ми часто втра�

чаємо себе для Бога i робимося що�

денним здобутком диявола. Слова

Господа: “Хто хоче душу свою спас�

ти, той погубить її”, справджуються

щодо нас кожного дня.

Ми щоденно продаємо себе на�

шому ворогу — дияволу — через різ�

ного роду гріхи; ми щоденно поми�

раємо духовно. Було б добре, якби

ми кожного дня вставали, оживали

для Бога через покаяння. Пророк

Ісая говорить: “Гріхи наші розлуча�

ють нас тимчасово з Богом” (Iс. 59,

2). Вони можуть розлучити нас i на�

віки, якщо ми не покаємося в них.

Подивіться на приклади бага�

тьох грiшникiв, що стали святими,

як вони рішуче вступили в бороть�

бу з гріхом, зi своїми пристрастя�

ми, з дияволом. Вони полюбили

Бога i Божу правду, зреклися дого�

джання плотi заради Христа i через

те зберегли свої душi для життя

вічного.

Чому ж ми не ведемо рішучої бо�

ротьби з гріхом? Ми дуже любимо

тимчасове життя на землi, боїмося

обмежити свою плоть, дуже любимо

світське життя i земні блага й всiля�

кi насолоди, забуваємо про немину�

чість смерті i перехід у нове загроб�

не життя. Ми розраховуємо на довгі

роки життя у добробуті. Ми забува�

ємо про Божественне походження

нашої душi, яка має призначення до

вічного блаженства; про те, що ду�

ша дорожча за цілий світ з усіма йо�

го скарбами, які обов’язково заги�

нуть.

Якщо ми хочемо йти слідом за

Христом i ввійти в Його славу, тоді

нам треба безумовно виконувати

Його заповiдi, смирятися, молити�

ся, любити Його, страждати i терпі�

ти. “Терпінням вашим спасайте ду�

шi ваші”,— говорить Господь (Лк.

21, 19)

Інформацію надано Синодальним 
відділом Української 
православної церкви

Др жня з стріч на в лиці Щ сєва (зліва направо): Ганс Бітс, Віссаріон Бєжаєв і Бр но Бітс
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Управління праці та соціально о захист населення
Печерсь ої районної в місті Києві державної адміністрації

о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

- оловно о спеціаліста інформаційно-аналітично о відділ ;

- оловно о спеціаліста відділ персоніфі овано о облі піль (тимчасово);

- провідно о спеціаліста відділ персоніфі овано о облі піль (тимчасово).

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

Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє Зи лю Наталію Михайлівн ,
я а б ла зареєстрована за адресою: м. Київ, в л. Р. О іпної, б д. 7, в. 81, про те,
що 15 жовтня 2012 ро о 15.00 Дніпровсь им районним с дом м. Києва за адресою:
м. Київ, в л. Сер ієн а 3, аб. 42 б де роз лядатися цивільна справа за позовом
Козярсь о о Валерія Павловича до Зи лі Наталії Михайлівни про стя нення 3%
річних та інде с інфляції.

В с дове засідання ви ли ається в я ості відповідача Зи ля Наталія Михайлівна.
У випад неяв и в с дове засідання, справа б де роз лян та за її відс тності.
С ддя Я.І. Вернид бов

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Костю Володимира
Леонідовича, останнє відоме місце проживання: 02121, м. Київ, в л. Вербиць о о, 14,
в. 38. Вам необхідно 15 листопада 2012 ро о 15.00 з'явитися до Дарниць о о
районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Севастопольсь а 14,. аб. 3, на
роз ляд цивільної справи за позовом Короб и С.А. до Костю В.Л. про визнання
особи та ою, що втратила право орист вання житловим приміщенням.

У разі неяв и відповідачів до с д дане о олошення вважається належним
повідомленням, а дан справ б де роз лян то без вашої часті.

С ддя Сирб л О.Ф.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача С лимен а
Сер ія Анатолійовича в с дове засідання, я е відб деться 22.10.2012 ро о 16.00 за
адресою: м. Київ, пр-т Мая овсь о о, 5-в, аб. № 29, для роз ляд цивільної справи
за позовом Крепа О.В. до С лимен о С.А., третя особа: Ор ан опі и та пі л вання
Оболонсь ої районної м. Києві державної адміністрації про позбавлення
бать івсь их прав.

Адреса с д : м. Київ, пр. Мая овсь о о, 5-в, аб. 29.
С ддя Є.П. Смирнова

Посвідчення часни а лі відації наслід ів аварії на Чорнобильсь ій АЕС 1986 р.,
ате орія 2, серія А, № 019054 на ім’я Сан овича Сер ія Володимировича вважа-
ти недійсним.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
22094

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

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

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

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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СПОРТ
Хрещатик 3 жовтня 2012 року

Спортивні новини

Олімпійський рух. Чотири міста подали заявки 
на проведення зимової Олімпіади — 2022
На засіданні Всесвітньо о союз олімпійсь их міст Лозанні стало ві-

домо про бажання провести зимові Олімпійсь і і ри в 2022 році з бо
відраз чотирьох європейсь их міст. Ними стали швейцарсь і Давос і
Сан т-Моріц, я і змож ть ор аніз вати Олімпіад разом, а та ож іспан-
сь а Барселона і норвезь е Осло. Раніше про своє бажання провести
зимові Олімпійсь і і ри заявляли Львів, я ий зараз за підтрим и ерів-
ництва раїни вже почав от вати заяв в МОК, і німець ий Мюнхен.
Офіційні до менти в МОК претенденти повинні б д ть подати в 2013
році, а місто і раїна проведення зимових Олімпійсь их і ор 2022 ро-
ці б д ть обрані на сесії Міжнародно о олімпійсь о о омітет в столи-
ці Малайзії К ала-Л мп р з 1 по 3 серпня 2015 ро

Теніс. Australian Оpen збільшив призовий фонд
Ор анізатори Від рито о чемпіонат Австралії о олосили, що в січні-

2013 тенісисти б д ть боротися за ре ордні для т рнірів Вели о о Шо-
лома призові роші. “Ми раді повідомити про збільшення призово о
фонд . Ми й дотепер трим вали пальм першості по виплатах видат-
ним спортсменам і хочемо, щоб Australian Оpen продовж вав робити
значний внесо фінансове бла опол ччя професіоналів”,— цит є ла-
в австралійсь ої Федерації теніс Стіва В да офіційний сайт т рнір .
Та ож Президент Федерації теніс Австралії відзначив, що призовий
фонд т рнір зросте з 27 до 31 мільйона доларів США. Зазначимо, що
нинішньом сезоні с марні призові “Ролан Гаррос ” і Уїмблдон с ла-

ли по 24 мільйони, Від рито о чемпіонат США — 22

Україна спортивна. У “Парку Київська Русь” 
проведуть турнір серед лучників

У с бот та неділю, 6—7 жовтня, “Пар Київсь а Р сь” відб деть-
ся Міжнародний л чний т рнір — “Стріла Стародавньо о Києва”. Учас-
ни и зма ань з У раїни, Росії, Білор сі, Т реччини, Молдови виявляти-
м ть найвл чніших спеціальних номінаціях — стрільба з розворот ,
на швид ість, двома стрілами, стрільба по сил етах. У рам ах т рнір
вперше в У раїні пройде Міжнародний чемпіонат інних л чни ів.
Гості “Пар Київсь а Р сь” побачать мон ольсь і, ан лійсь і та дав-

ньор сь і л и, відтворені з історичною достовірністю, а та ож змож ть
випроб вати їх дії. О рім то о, тренери з Федерації юдо в У раїні
провед ть майстер- лас зі стрільби з японсь о о л а.
До ва и відвід вачів майстер- ласи з древніх ремесел, а на ярмар-
майстрів — с веніри на б дь-я ий сма . Працюють середньовічні

тир, онюшня та остюмерна. У вечірній про рамі на остей пар че-
ають шо во няних стріл, стрільба з атап льти ядрами, що орять,
незаб тні во няні шо та феєрвер и.
Т рнір проходить за підтрим и Міжпарламентсь ої Асамблеї раїн —
часниць СНД та Київсь ої ОДА

Температура +16°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 75 %

Температура +23°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 50 %

Температура +16°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 60 %

Прогноз погоди на 3 жовтня 2012 року

ОВНИ, затя ніть пас и, не смітіть рошима, дисбаланс “хоч ” і
“можна” є р йнатором б ття! Тіль и дисципліна бажань і міння до-
оджати людям, робити їм приємне є правильним орієнтиром
майб тнє. Е ономлячи на оштах, не проґавте меж між заощад-
ливістю та с нарістю. Для збереження партнерсь ої ідилії ваші по-
жертви сімейн с арбницю мають б ти рівноцінними в ладам
шлюбних обранців.
ТЕЛЬЦІ, займіться зовнішнім ви лядом, слід терміново змінити

імідж, внести свіжі яс раві тони в образ. Оновіть ардероб, змініть
зачіс , ма іяж, запаліть вн трішній во ни ... Ви маєте б ти модни-
ми, імпозантними расенями і чар вати оханих, я і д же... се с -
альні й здатні с очити в реч .
БЛИЗНЯТА, проведіть день в омфортній обстановці, поб тові

бла а на шталт виш аних астрономічних ласощів, смачних на-
поїв — невід’ємний атриб т вашо о б ття. Інтимні пестощі та ож
входять в цей “асортимент”. Дбайте про домашній затишо , в ла-
дайте рес рси в бла о стрій, на сл жбі радо тр діться на бла о
тр дово о оле тив , але й про власні інтереси не заб вайте.
РАКИ, зводьте онта тні мости з людьми, ваші взаємини з діло-

вими партнерами мають б ти пронизані д хом співдр жності,
пра тичної взаємодопомо и. А ось на сердечном фронті любов і
др жба переплет ться в один л бо , що створить плідне тло для
особисто о щастя. Одночасно дбайте про родин , Творець вихо-
в є вас взірцевим сім’янином.
ЛЕВИ, працелюб ви блис чий, стахановець нівро , тіль и по-

лопочіться, аби професійне реноме не постраждало від онфлі т-
них сит ацій з омпаньйонами, дійдіть з оди с перечливих пи-
таннях, вам слід тр дитися зла одженій висо о валіфі ованій ді-
ловій оманді за правилом: роші, щастя, творчі здоб т и, прома-
хи, розчар вання — все порівн ! Не воро йте і ні о о не идайте
за борт! Аби с різь всти н ти, раціонально розподіліть сили між
домашніми (перед сім!) та професійними навантаженнями.
ДІВИ, я що не знаєте я чинити, лавір йте між ч жими порада-

ми та власними пере онаннями, поставивши зрештою власн д м-
на чільне місце. Р шати в дале і раї небажано; аби наповнити

д ш тоніз ючими враженнями, вам потрібно подорож вати, але
дале о не відриватися від домів и.
ТЕРЕЗИ, здоровий ґл зд – ваш вірний с п тни там, де потріб-

но с ористатися посл ами, моральними, матеріальними рес рса-
ми інших людей. Прибор айте емоції, вип с аючи джина бажань
на волю, сім раз відмірте — один відріжте, тоді матимете всьо о
досхоч . Втім, за осмічним роз ладом на ближчих півтора ро
запальна пристрасть спішно правитиме бал вашом житті.
СКОРПІОНИ, я відомо, на терплячих че ає бла одать, від вас

вима ається смирення і ще раз смирення перед обставинами! Я -
що вини н ть онфлі тні сит ації із заземленим оточенням, не
йдіть на ч жом повід , бо задля про рес в обопільних справах
саме доля вам дор чила люч омпроміс , остаточне “та ” чи “ні”
має зв чати із ваших в ст.
СТРІЛЬЦІ, поп лярності вам не позичати, ромадсь ий рейтин

на висоті. Втім, я що детонатором тр дово о ент зіазм стан ть
тіль и роші та мер антильні подобання, тим ірше, вчасно при-
альм йте, бо ризи єте захворіти. Тіль и дотрим ючись золотої
середин и між пра тичними діями заради зба ачення і бла одій-
ністю, ви не зіб’єтеся з правильно о шлях . Діліться заробленим.
КОЗОРОГИ, ар’єрний демарш набирає обертів форт ни, я що

дорожите посадовим стат сом, не проґавте свій шанс. Втім, сьо-
одні бажано зайнятися облашт ванням сердечно о б ття, збийте
о тейль із романтичних поч ттів, підсолодіть йо о ероти ою і вті-
шайтеся з оханими с п тни ами на слав !
ВОДОЛІЇ, сім’я та робота — ось арячі епіцентри подій, втім, на

професійних справах слід зосередити основн ва . Щасливі
шанси доля пошле вам через оле , ерівний персонал, а ось хат-
ні обов’яз и є альмівною палицею в олесах. Розвивайтеся я фа-
хівець, бо в ролі сім’янина ви ся н ли дос оналості і, зосередж -
ючись на родинних лопотах, переш оджаєте про рес особисто-
сті.
РИБИ, подр жіться з людьми, від я их матимете зис , не роз-

базарюйте доро оцінний енер опотенціал на порожні стос н и,
все має б ти поставлено на бартерний онвеєр, зцемент йте на-
віть тимчасові взаємини пра тичною взаємодопомо ою

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  3  Ж О В Т Н Я
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Цей день в історії 3 жовтня

1812 — Крим за ладено Ні-
ітсь ий ботанічний сад в селі Ні-
іта, звідси й назва
1814 — народився Михайло

Лермонтов, російсь ий поет,
прозаї , драмат р
1895— народився Сер ій Єсє-

нін, російсь ий поет
1906 — міжнародним си на-

лом лиха затверджено си нал
SOS (раніше діяв си нал CQD)
1925 — від рили Хар івсь ий

державний театр опери та бале-
т
1926 — Празі розпочався

Перший раїнсь ий на овий
з’їзд
1929 — Королівство сербів,

хорватів і словенців наб ло офі-
ційної назви Ю ославія
1973 — Києві від рито

пам'ятни видатній раїнсь ій
поетесі Лесі У раїнці
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Тріумфальний старт 
"Будівельника"
Розпочався новий сезон у вітчизняній баскетбольній Суперлізі
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вітчизняній С перлізі розпочався
сезон 2012—2013. Вже першом
т рі вболівальни и стали свід ами
столично о дербі між “Б дівельни-
ом” та БК “Київ”. Непост плива бо-
ротьба тривала протя ом трьох
чвертей і лише в за лючній визна-
чився переможець. Ним став “Б ді-
вельни ”, я ий здолав сво о опоне-
нта з рах н ом 77:61.

Матч між двома столичними командами актив�

ніше розпочали гравці БК “Київ”. Вже зі стартовим

свистком вони атакували ворожий кошик і не див�

но, що дуже швидко їхня перевага вже становила 7

очок. Натомість “будівельники” були дещо здиво�

вані з такої наполегливості суперника, але зібра�

лись і до середини чверті змогли не лише зрівняти

рахунок, а й вийти уперед. Особливо активним у

складі “гладіаторів” був новачок команди Мал�

кольм Ділейні, який у підсумку став найрезульта�

тивнішим гравцем у матчі (25 очок + 11 підбирань).

В цілому перша чверть пройшла за рівної боротьби,

що й засвідчив рахунок 18:16 на користь “Будівель�

ника”.

Друга десятихвилинка стала повним відображен�

ням першої. Баскетболісти БК “Київ” вийшли на

паркет з одним завданням — відіграти відставання.

І вони з ним впоралися на “відмінно”. Більш того,

вже за кілька хвилин їхня перевага становила все ті

ж 7 очок — 27:20. Втім, втримати здобутий у бо�

ротьбі розрив “вовки” не змогли. У складі “Буді�

вельника” знайшлися виконавці, зокрема Лео Ла�

йонс та Михайло Анісімов, які скоротили відста�

вання. Тож на велику перерву команди пішли май�

же за рівного рахунку — 38:37 на користь “Буді�

вельника".

Після відпочинку баскетболісти продовжили

рівну та безкомпромісну гру. На кожен вдалий ки�

док суперника обидва колективи відповідали сво�

їм. У якийсь момент на перший план вийшли інди�

відуальні якості гравців. І в цьому компоненті ви�

гідніше становище було у “Будівельника”. У цій

чверті продовжив результативно діяти Лео Лайонс.

Згодом до нього долучились капітан команди Ар�

тур Дроздов та Дайнюс Шаленга. Саме ця трійка

довела перевагу “гладіаторів” до 54:50.

У заключній чверті дошкульну травму отримав

лідер атак БК “Київ” В’ячеслав Бобров. Відсутність

основного виконавця значно послабила “вовків”,

чим скористалися гравці “Будівельника”. “Гладі�

атори” відразу ж захопили контроль над грою і не

дали супернику жодних шансів на перемогу. Знову

на перші ролі вийшов Малкольм Ділейні, який раз

по раз змушував опонентів розпочинати з�за ли�

цьової лінії. Під кінцівку матчу до розгрому БК

“Київ” долучився Артур Дроздов, який ефектним

слем�данком поставив переможну крапку у матчі.

У підсумку “Будівельник” здобув впевнену пере�

могу з рахунком 77:61. Після матчу наставник трі�

умфаторів Айнарс Багатскіс зазначив: “Стартова

гра сезону завжди дається для баскетболістів дуже

важко. Тим не менш, перемога в ній дуже важлива

для подальшої боротьби. Особисто в мене двояке

враження від сьогоднішнього матчу. З одного боку,

ми перемогли, але з іншого мої підопічні багато по�

милялися, чим вдало користувався суперник”,—

підсумував латвійський фахівець

Результати І туру Суперліги 
«Азовмаш» — БК «Одеса» — 80:61
«Ферро-ЗНТУ» — «Дніпро» — 95:81
«Говерла» — «Галичина» — 79:76
«Кривбасбас ет» — «Чер ась і мавпи» —
62:72

Центровий "Б дівельни а" Михайло Анісімов (
жовтій формі) боротьбі проти Романа Г меню а з
БК "Київ"

Форвард "Б дівельни а" Мал ольм Ділейні став
найрез льтативнішим равцем матчі проти
БК "Київ"

Тепер кожен киянин знає,
де найкраще відпочити
у Києві та області

"Радіо Київ 98FM", Головне уп�

равління контролю за благоустро�

єм та кияни визначили ТОП�10

найкращих місць відпочинку Киє�

ва і області у радіо�акції "Не шукай

мене, бо я шукаю літо у Києві". 

Впродовж акції ми отримали

півтисячі дзвінків до ефіру голов�

ної радіостанції столиці. Близько

200 улюблених місць озвучили

кияни. Нам телефонували і діти,

і дорослі. Та ми були вражені тим,

що так багато людей бажають

розповісти про свої особисті міс�

ця відпочинку.

Тож представляємо найкращу
трійку:

1. Оболонська набережна;

2. Голосіївський район з його

парком ім. Рильського;

3. Лісово�водні простори річки

Стугна в Обухівському районі Ки�

ївської області.

До ТОП�10 також увійшли: 
Парк Кіото, парк Партизанської

слави, Феофанія, Гідропарк, де, за

словами слухачів, можна поєднати

курортний та активний відпочинок.

Ботанічний сад ім. Гришка — за�

тишний куточок у самому

центрі Києва, здат�

ний подарувати

чудовий вид

та бажання

творити.

П у щ а �

Водиця

— тут

к и я н и

с п і л к у �

ються з

природою та

набираються сил. 

Разом з головою Головного уп�

равління контролю за благоустро�

єм м. Києва Сергієм Садовим та

заступником голови Оболонської

райдержадміністрації Петром Со�

венком програмний директор

" Р а д і о

Київ"

Ольга

Герасим�

чук підбивала

підсумки акції й вручала

подяки співорганізаторам та пере�

можцям. Перехожі частувались

тортом, а ведуча акції "Не шукай

мене, бо я шукаю літо у Києві"

Світлана Василеко розповідала

про свої враження від щирих слів

киян та мешканців області. 

Представники радіостанції ак�

тивно спілкувались з перехожими,

фотографувались та нанесли свій

логотип на асфальті Оболонської

набережної: "Радіо Київ" — як

знак якості для усіх, хто хоче гідно

відпочити саме тут.

На цьому акція не закінчується.

Для того, щоб кияни отримали на�

очний результат своїх голосувань,

"Радіо Київ" на основі "Яндекс.

Карти" створює мапу улюблених

місць відпочинку, а зовсім скоро у

всіх локаціях, що увійшли до 

ТОП�10 акції, відбудеться поліп�

шення благоустрою — тут встанов�

лять лавочки чи альтанки. 

Ми не зупиняємось, на початку

жовтня разом з ГУ контролю за

благоустроєм міста та з вами, кия�

ни, ми будемо шукати та створю�

вати найкращі подвір'я у Києві.

Давайте разом робити наше місто

кращим. 

"Радіо Київ 98FM" — у місті
як вдома!

15- іло рамовий торт, що символіз є
місця-переможці а ції, розрізали на
Оболонсь ій набережній


