
Транспортне 
оновлення міста
Новенькі автобуси та тролейбуси, що вийшли вчора на лінії, покращать 
сполучення житлового масиву Виноградар із центром столиці
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Київсь а влада продов-
ж є робот з розши-
рення мережі м ніци-
пально о транспорт
столиці. З почат цьо-
о ро на в лиці міста
вже вийшло 230 нових
одиниць р хомо о с ла-
д (167 автоб сів та 63
тролейб си), придбаних
за ошти ЄБРР. Це до-
зволило не лише оно-
вити пар ромадсь о о
транспорт , а й с ттєво
зменшити інтервал р х
на о ремих ділян ах та
відновити іль а соці-
ально важливих мар-
шр тів. Вчора олова
КМДА Оле сандр Попов
взяв часть зап с
на лінії ще 18 тролей-
б сів та 6 автоб сів ве-
ли ої та надвели ої
міст ості, більша части-
на з я их рс ватиме
із житлово о масив
Вино радар.

Як розповів “Хрещатику” ге�

неральний директор КП “Київ�

пастранс” Микола Ламбуць�

кий, житловий масив Виногра�

дар є досить проблемним у пи�

таннях його транспортного спо�

лучення з іншими районами

міста, зокрема центром.

“Тут немає ні метрополітену,

ні трамвая, а тому перевозити

людей можуть лише автобуси та

тролейбуси. Тролейбусна мере�

жа у мікрорайоні гарно розви�

нена, однак до сьогодні не була

достатньо насичена рухомим

складом. Тепер завдяки новим

машинам ми зможемо зв’язати

Виноградар зі станціями метро

“Оболонь”, “Петрівка” та

“Нивки” і центром міста, а та�

кож зменшити інтервал руху на

25—30 %”,— зазначив Микола

Ламбуцький.

Покращувати транспортну

мережу на Виноградарі на цьо�

му не закінчать. У планах в най�

ближчих два місяці поліпшити

сполучення цієї території з ін�

шими транспортними вузлами

міста, зокрема з Сирцем, де па�

сажири зможуть пересісти на

метро чи міську кільцеву елек�

тричку.

Новенькі тролейбуси курсу�

ватимуть і відновленою тролей�

бусною трасою, що з’єднує Те�

ремки та Ленінградську площу.

Нагадаємо, рух за цим маршру�

том був тимчасово призупине�

ний у зв’язку з будівництвом

транспортної розв’язки біля

мосту Патона.

Нові автобуси вийдуть на лі�

нію маршруту № 56, який з’єд�

нує житловий масив Теремки зі

станцією метро “Академмістеч�

ко”. Частина з них обслуговува�

тиме також і мешканців житло�

вого масиву Чайка. Автобусний

маршрут № 37 відтепер курсува�

тиме до житлових комплексів

без заїзду на однойменний

спорткомплекс. А для тих, кому

потрібно доїхати саме до нього,

КП “Київпастранс” вводить но�

вий маршрут № 37а, який кур�

суватиме від ст. м “Святошин”.

Передбачено, що на цій лінії

поки працюватиме три одиниці

рухомого складу.

У планах київської влади —

надалі покращувати транспорт�

не сполучення околиць столиці

з її центром. “Сьогодні ми ви�

пускаємо на лінії 18 тролейбусів

(17 — виробництва ЛАЗ та

один — корпорації “Богдан”) та

6 автобусів (виробництва МАЗ).

У цьому році ми значно онови�

ли міський електротранспорт,

однак зупинятися на цьому не

збираємося. До кінця року пла�

нуємо випустити на вулиці міс�

та ще 100 одиниць рухомого

складу. Нова техніка значно по�

кращує якість надання киянам

транспортних послуг, а також

дозволяє стримувати ріст тари�

фів за проїзд у ньому”, — зазна�

чив голова КМДА Олександр

Попов.

Увесь рухомий склад, яким

поповнюють автобусні та тро�

лейбусні парки, відповідає євро�

пейським вимогам, а саме: при�

стосований для зручного корис�

тування пасажирами з обмеже�

ними фізичними можливостя�

ми, має поліпшену систему вен�

тиляції салону. Крім того,

машини обладнані за останнім

словом техніки, що дозволяє не

лише мінімізувати викиди шкід�

ливих речовин в атмосферу, а й

зменшити кількість спожитої

транспортом електроенергії.

Нагадаємо, що дбає міська

влада і про оновлення трамвай�

ного парку. Лінією швидкісного

трамвая на Троєщині, яку пла�

нують незабаром відкрити, кур�

суватимуть трамваї під назвою

“Каштан” київського вироб�

ництва. Наразі вже 5 вагонів по�

повнили трамвайний парк сто�

лиці, шостий — перебуває на за�

вершальній стадії виробництва.

У планах до кінця року вигото�

вити ще три одинарних вагони

та один трисекційний. Їх збира�

ють за сучасними технологі�

ями — салон буде обладнаний

кондиціонером, низькою підло�

гою (спеціально для пасажирів

на візках), а система управління

електричним приводом дозво�

лить скоротити споживання

електроенергії на 40 %

Ольга ЛЕННИК
“Хрещатик”

У Києві вже др ий день триває процес
під лючення об’є тів соціальної сфери та
житлових б дин ів до централізовано о
опалення. “Хрещати ” дізнавався про те,
с іль ох б дівлях вже потеплішало.

Запуск теплоносія у столичні житлові будинки старту�

вав 10 жовтня, а в об’єкти соціальної сфери за їхніми за�

явками на 2 дні раніше. За цей час станом на ранок 11

жовтня тепловою енергією забезпечено майже 2 тис. бу�

дівель. Для порівняння: вчора цей показник становив

всього 189 одиниць. Серед зігрітих — 1185 житлових бу�

динків та 786 об’єктів соцсфери (410 дитсадків, 251 ліку�

вальний заклад та 125 шкіл). Таким чином, сьогодні до

тепла підключено 12,3 % житлових будинків від усіх

споживачів, за опалення яких відповідає ПАТ “Київене�

рго”.

Цьогоріч найшвидше подача теплоносія здійсню�

ється у Солом’янському (180 будинків), Голосіївсько�

му (176) та Подільському (139) районах, де зігріто най�

більше житлових будинків. Підключення до опалення

у всіх районах столиці відбувається одночасно у ціло�

добовому режимі відповідно до графіку, затверджено�

го КМДА. Як повідомили "Хрещатику" у “Київене�

рго”, фахівці компанії прогнозують завершити процес

пуску тепла у 15–17�их числах жовтня. Що дуже до�

речно, коли знайомишся із прогнозами Гідрометцен�

тру, який до 20 жовтня обіцяє холодну й дощову пого�

ду, а після 10—13 жовтня очікуються заморозки.

Загалом до відповідальності “Київенерго” належить

85 % споживачів тепла. Енергокомпанія зобов’язана

обігріти 16 307 об’єктів, із них 9 623 — це житлові будин�

ки, 2071 об’єкт соціальної сфери (лікарні, дитсадки,

школи, інші навчальні заклади) та 4613

адміністративних об’єктів соціально�побутової сфери.

Решта 15 % будівель столиці повинні забезпечувати теп�

лом приватні котельні та Дарницька ТЕЦ.

Як відомо, днями перший заступник голови КМДА

Олександр Мазурчак проінспектував найбільш проб�

лемні будинки Деснянського району (зокрема вулиці

Сабурова та Закревського), мешканці яких тривалий час

потерпали від незручностей через відсутність гарячої

води. Перевіряли готовність систем гарячого водопос�

тачання житлового фонду до опалювального сезону.

Моніторинг теплових мереж, який було проведено фа�

хівцями “Київенерго”, визначив ці ділянки як найбільш

проблемні, де минулого року на теплотрасах в опалю�

вальний сезон сталося до п’ятдесяти аварій. Наразі тут

тривають роботи із заміни теплових мереж, які планує�

ться завершити до 15 жовтня. У той же час, мешканці

вулиці Сабурова та 5 будинків на вул. Закревського —

вже з теплом.

За словами Олександра Мазурчака, упродовж двох

останніх років у модернізацію столичних тепломереж

ПАТ “Київенерго” вклало 400 млн грн, що дозволило у

рази скоротити кількість аварій та гарантувати стабіль�

ність проходження опалювального сезону

За тиждень комунальники обіцяють обігріти усе місто

Дві тисячі столичних будинків —
уже з теплом

Музей історії Києва — під надійним
захистом
Нове приміщення за лад оснастили охоронною
системою європейсь о о рівня

СТОР. 2 

Городян запрошують на ярмарки 
"Хрещати " п блі є списо адрес, де 12 та 13
жовтня можна придбати продовольчі товари за
дост пними цінами

СТОР. 2 

У Києві 6,5 тисячі іноземців
отримали реєстраційні номери 

Кіль ість іноземних ромадян – платни ів подат ів
порівняно з мин лим ро ом зросла більш ніж
на 18 %

СТОР. 3

У номері

Новини
“Київавтодор” відремонтував 
більше сотні прибудинкових 
територій 
У рам ах за альномісь ої про рами КК “Київавто-

дор” продовж є роботи з асфальт вання приб дин о-
вих територій та між вартальних проїздів одраз в сіх
районах міста. Роботи вже ви онані на 103 об’є тах. У
ом нальній орпорації проінформ вали, я і об’є ти
б д ть завершені до інця наст пно о тижня. Асфаль-
т вання ви он ватим ть за адресами: в л. Новопиро-
івсь а, 19, 31 – Голосіївсь ом районі; в л. Полі-
сь а, 14, 28; в л. Приво зальна, 8, в л. Вереснева, 5,
в л. Бориспільсь а, 34, в л. Де абристів, 5-Б, просп.
Гри орен а, 19 – Дарниць ом ; просп. Лісовий, 33-
41 – Деснянсь ом ; б льв. Дарниць ий, 11, 19 –
Дніпровсь ом ; в л. Автозаводсь а, 5, 5-А, 7, 7-А, 9-
А, в л. Бо атирсь а, 14, 16, 18, просп. Оболонсь ий,
23-А, 31, 37 – в Оболонсь ом ; в л. Фр нзе, 111,
124, в л. Т льчинсь а, 3 – Подільсь ом ; в л.
Командарма Уборевича, 19, 21, 23-А, 25, в л. Чорно-
бильсь а, 17, 19, 21 – Святошинсь ом ; в л. Єре-
вансь а, 14, К рсь а, 13-Д, Вол о радсь а, 4 – Со-
лом’янсь ом ; в л. А адемі а Т полєва, 16-16-Ж, 18-
Є, в л. П ачова, 17 – Шевчен івсь ом районі.
Дорожни и зазначають, що ремонт дворів здійснюєть-
ся омпле сно: з відновленням асфальтно о по риття,
бла о строєм, модернізацією освітлення

За знищення садиби Мурашків 
порушено кримінальну справу
За мисне знищення історичної пам’ят и ХІХ століт-

тя – житлової садиби родини х дожни ів М раш ів –
правоохоронцями пор шено римінальн справ сто-
совно посадовців ТОВ “Пантеон-Інвест” та ТОВ “Весті-
а”, повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі про рат -
ри Шевчен івсь о о район .
Чотири житлових б дин и садиби М раш ів по

в л. Малій Житомирсь ій, 12-А, 12-Б, 14-А, 14-Б
2008 році б ли неза онно передані в приватн влас-
ність ТОВ “Пантеон-Інвест” та ТОВ “Весті а”. У трав-
ні 2012- о за позовами про рат ри Києва історич-
н пам’ят повернено столичній ромаді. Проте за
час переб вання об’є та приватній власності знач-
но по іршився технічний стан б дівель. Посадовці
з аданих товариств не вживали жодних заходів для
збереження пам’ято історії і фа тично довели їх до
знищення.
За виснов ами омісії ГУ охорони льт рної

спадщини КМДА від 4 жовтня, б дин и садиби М -
раш ів знаходяться в аварійном стані. У виснов ах
фахівців зазначено, що “б дівлі мають про рес ючі
нас різні тріщини в нес чих зовнішніх та вн трішніх
стінах, пере оси дверних та ві онних отворів, обва-
ли пере риттів. За інформацією очевидців, невідомі
особи сприяють р йн ванню та по іршенню стан
пам’ят и, зривають металеві тр би, радіатори, ви-
бивають шиб и, пор ш ють пере риття”

У Києві пройде фотовиставка 
“День/2012”
Сьо одні о 17.00 М зеї с часно о мистецтва

У раїни (в л. Глибочиць а, 17) від риється фотови-
став а “День-2012”. Для вільно о відвід вання вона
працюватиме з 13 до 21 жовтня.
В е спозиції представлено близь о 300 най ра-

щих світлин та робіт-переможців XIV міжнародно о
фото он рс азети “День”, я ий проводиться що-
річно з 1999- о ро . У заході бер ть часть я х -
дожни и-професіонали, та і аматори-почат івці з
сіх точ ів раїни. Цьо о ро ор анізатори отри-
мали близь о 2 тисяч світлин, з я их відібрали по-
над 300. О рім традиційних номінацій он рс –
“Події”, “Особистості”, “У раїнсь ий світ”, “Життя я
воно є” – цьо о ро надійшло чимало робіт, при-
свячених Євро-2012. Та ож із 2009- о ро діє номі-
нація “Світ очима дітей”, я а представляє роботи
юних фото рафів (до 18 ро ів).
До слова, спеціальний приз від столичної влади

отримає раща фоторобота

СТОЛИЦЯ ПРИВАБЛЮЄ 

ІНОЗЕМНИХ 

ТУРИСТІВ 

СТОР. 2

ДОСТУПНА ІПОТЕКА 

ДЛЯ МАЙЖЕ 5 ТИСЯЧ

КИЯН 

СТОР. 3

ТЕНДЕНЦІЇ 

НА РИНКУ 

ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ 

СТОР. 3

АКТИВИ УКРАЇНСЬКИХ 

БАНКІВ ЗРОСЛИ 

НА 1,5 % 

СТОР. 3
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З почат нинішньо о ро в лицями Києва вже рс ють новень і 167 автоб сів та 63 тролейб си, проте столична влада збирається й надалі
поповнювати пар місь о о ромадсь о о транспорт
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МІСТО
Хрещатик 12 жовтня 2012 року

Новини

Привітання голови КМДА Олександра Попова 
з Днем художника

Шановні митці!
Прийміть сердечні вітання з на оди професійно о свята — Дня х -

дожни а. Ви присвятили себе бла ородній справі — збереженню та
примноженню мистець их надбань раїнсь о о народ , зба аченню
д ховно о потенціал с спільства.
Ми щиро вдячні Вам за висо майстерність, невтомн працю, неоці-

ненний внесо в історію льт ри не тіль и Києва та У раїни, а й сьо о
світ . Ваша пре расна творчість зба ач є наше життя, від риває для
нас безмежний мистець ий світ, наповнює наші серця радістю, світ-
лом, добром.
Зич Вам міцно о здоров'я, невичерпно о натхнення й творчої на-

сна и самовідданій праці задля роз віт У раїни.
З повагою 

голова КМДА Олександр ПОПОВ

У столиці вшанували пам’ять автора першої
Конституції Пилипа Орлика
Вчора Києві відзначили 340 ро ів із дня народження видатно о по-

літично о та ромадсь о о діяча, автора першої європейсь ої Консти-
т ції в с часном роз мінні, етьмана У раїни в емі рації Пилипа Сте-
пановича Орли а. За частю олови КМДА Оле сандра Попова відб -
лося по ладання вітів та він ів до пам’ятни а видатно о раїнця.
Пам’ять про творця першої Констит ції разом із очільни ом місь держ-
адміністрації вшан вали ерівни и столичних РДА, вчителі та чні иїв-
сь их ш іл

"Київгаз" навчає школярів як поводитись 
з побутовим газом
У рам ах під отов и місь о о осподарства до роботи в осінньо-зи-

мовий період ПАТ "Київ аз" розпочало інформаційно-навчальн про-
рам для ш олярів почат ових ласів з безпе и орист вання азови-
ми приладами. Та , вже на перших тематичних заняттях з безпе и фа-
хівці за допомо ою спеціально о ма ета наочно демонстр ють дітям
наслід и виб х поб тово о аз б дин . Крім то о, співробітни и
"Київ аз " розповіли про правила безпечно о орист вання азовими
приладами, а та ож навели ці аві фа ти про природний аз і про те,
я их заходів необхідно вжити разі, я що є підозра на виті аз . Під
час ро фахівці роздали дітям об’ємні наліп и з онта тною інформа-
цією аварійної сл жби "104" омпанії "Київ аз", листів и та пла ати з
перелі ом "Правил поведін и з поб товим азом", ви ладених віршо-
ваній формі. А напри інці з стрічі провели захоплююч ві торин "Уро-
и безпе и", щоб в і ровій формі перевірити, я чні засвоїли нові для
них знання

СБУ затримала на хабарі працівника столичної
податкової міліції
У Києві співробітни и Сл жби безпе и У раїни спільно з про рат -

рою затримали старшо о опер повноважено о Головно о відділ по-
дат ової міліції ДПІ Солом’янсь ом районі столиці за вима ання та
одержання хабара. Зловживаючи своїм сл жбовим становищем, по-
дат івець вима ав і одержав роші від заст пни а дире тора одно о з
підприємств столиці за не ініціювання перевір и щодо сплати земель-
но о подат , повідомили "Хрещати " в прес-се торі СБУ в м. Києві.
10 жовтня правоохоронці затримали зловмисни а під час одержання
ним 10 тисяч доларів США власній автівці на одній з в лиць міста. За
матеріалами УСБУ, столичною про рат рою стосовно зазначеної осо-
би пор шено римінальн справ за ч.3 ст.368 (одержання хабара)
Кримінально о оде с У раїни. Наразі затриманий переб ває в ізоля-
торі тимчасово о тримання. Слідство триває

У Пирогові відсвяткують Покрову
14 жовтня Національном м зеї народної архіте т ри і поб т (се-

ло Пиро ів) свят ватим ть По ров . Я повідомляють Голосіївсь ій
РДА, свято розпочнеться об 11.00 літ р ією в цер ві Св. По рови. Піс-
ля цьо о на е спозиції "Карпати" відб деться від риття ново о ін-
тер'єр хати з села Сімер и. Біля цер ви пройде традиційний по ров-
сь ий ярмаро народних майстрів, я і ознайомлять відвід вачів із свят-
овою атриб ти ою, вистав ами і он та виробів з р дзи. Гостей
розважатим ть вист пами обзарів та лірни ів, пар боць ими забава-
ми ви онанні "СУМ " та "Пласт ", за арпатсь ими піснями ви онан-
ні народно о оле тив з села Сімер и. Я відомо, По рова — це ще й
свято озаць ої слави, а том на Співочом полі м зею цілий день три-
ватиме фестиваль раїнсь о о традиційно о бойово о мистецтва. З
озаць ими забавами остей ознайомить Міжнародна федерація "Бо-
йово о опа а". Для бажаючих б де проведено майстер- лас з бі по
розжареном в іллю та битом с л . А для підняття бойово о д х
зв чатим ть озаць і пісні ви онанні народних ртів зі столиці та Ки-
ївсь ої області

Киян запрошують на ярмарки
Я повідомили "Хрещати " в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о

обсл ов вання населення КМДА, 12 та 13 жовтня столиці відб д ться
традиційні сільсь о осподарсь і ярмар и. Зо рема п’ятницю ярмар и
пройд ть в Голосіївсь ом районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; в
Дніпровсь ом — на в л. Гродненсь ій, 1/35-5; в Печерсь ом — на
розі в л. Первомайсь о о і Мечни ова та Тверсь ом т пи , 8; в По-
дільсь ом — на просп. Правди, 5-11; в Святошинсь ом — на в л.
Зодчих, 62-64; в Солом’янсь ом — на в л. Освіти (в межах в л. В зів-
сь ої та Кривоноса); в Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2-4,
в л. Ризь ій, 1, в л. Я іра, 19, в л. В. Пі а, 18, на розі в л. Щ сєва та Ти-
распольсь ої. У с бот ярмар и відб д ться в Голосіївсь ом районі на
в л. Голосіївсь ій, 10-14; в Дарниць ом — на в л. Рев ць о о; в Дес-
нянсь ом — на в л. Лис івсь ій (в межах в л. Рад нсь ої та Милослав-
сь ої) та на в л. Братиславсь ій, 30-32; в Дніпровсь ом — на в л. Б ч-
ми, 1-9; в Оболонсь ом — на просп. Оболонсь ом , 23-43; в Печер-
сь ом — на в л. Івана К дрі (в межах в лиць Л м мби та Чи оріна); в
Подільсь ом — на просп. Мос овсь ом , 5 (біля К ренівсь о о пар );
в Святошинсь ом — на в л. Т л зи (біля пар "Інтернаціональний");
в Солом’янсь ом — на в л. Героїв Севастополя, 42 та на в л. Керчен-
сь ій (в межах в л. Оча івсь ої та Мартиросяна); вШевчен івсь ом —
на в л. Бо дана Хмельниць о о, 2-6

Цифра дня

6 566 100 000
доларів США становив обсяг експорту товарів у зовнішній торгівлі
столиці за січень!липень 2012 року
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Місто приваблює іноземних 
туристів

З відкриттям ХІХ Міжна�

родного туристичного сало�

ну "Україна 2012" привітав

учасників та гостей заходу

голова КМДА Олександр

Попов. "Впевнений, що цей

Міжнародний салон вико�

нає своє головне завдання і

надасть представникам ту�

ристичного бізнесу чудову

можливість поділитися на�

копиченим досвідом з коле�

гами. Нехай ця подія стане

точкою відліку для створен�

ня та впровадження нових

проектів, а також налаго�

дження плідної та взаємови�

гідної співпраці. Зичу орга�

нізаторам, учасникам та гос�

тям салону не лише успіш�

ної роботи, а й можливості

цікаво провести час у Києві

та ознайомитися з його ту�

ристичним потенціалом",—

зазначив у вітальному слові

Олександр Попов.

У салоні, поряд з презента�

цією екзотичних країн, ши�

роко представлений внут�

рішній туризм, зокрема —

Київ туристичний. "З року в

рік ця галузь набирає обертів

і в житті нашої держави, і

безпосередньо в Києві.

Успішне проведення фіналь�

ної частини Євро�2012 дало

нашому місту новий статус —

столиці спортивного туриз�

му. З початку проведення

футбольного чемпіонату Ки�

їв відвідали гості зі 139 країн

світу. А успішний досвід у

спортивному туризмі ми ви�

користаємо вже у наступно�

му році, коли прийматимемо

чемпіонат світу з художньої

гімнастики",— підкреслив

перший заступник голови

КМДА Олександр Мазурчак.

Міська влада приділяє ту�

ризму особливу увагу, що

передбачено у Стратегії роз�

витку Києва до 2025 року. І

вже сьогодні можна побачи�

ти реалізовані проекти, що

втілені в рамках зазначеного

документа. "Цього року ми

розробили веб�портал, за�

вдяки якому можна розви�

вати туристичний інформа�

ційний простір столиці. Та�

кож реорганізовано управ�

ління, котре займалося під�

готовкою до Єврочемпіона�

ту. Таким чином у Києві пра�

цюватиме потужне управ�

ління з питань розвитку ту�

ризму, де задіяні 24 фахівці

цієї галузі. Окрім того, за

сприяння міської влади бу�

ли надруковані цікаві

туристичні буклети, на ву�

лицях міста встановлено

двомовні інформаційні по�

кажчики. І робота у цьому

напрямку триватиме нада�

лі", — розповів "Хрещатику"

Олександр Мазурчак.

За його словами, наразі

перед містом стоїть завдан�

ня підготувати у достатній

кількості гідів�перекладачів

для іноземних гостей, ввес�

ти європейські норми обліку

туристів та завершити роз�

робку й впровадження схе�

ми туристичних зупинок у

Києві.

Позитивні зміни у розвит�

ку туристичної галузі відзна�

чив голова Всеукраїнської

асоціації туроператорів Ігор

Голубаха. "Дійсно, Євро�

2012 змінило бачення орга�

нів місцевої влади щодо не�

обхідності розвитку турис�

тичної інфраструктури. Це

стосується як готельного

господарства, так і інших

об'єктів. Також спостерігає�

ться якісне застосування но�

вих, сучасних підходів при

роботі з представниками ту�

ристичного бізнесу", — за�

значив "Хрещатику" Ігор Го�

лубаха

Музей історії Києва — 
під захистом
Нове приміщення закладу забезпечили охоронною системою 
європейського рівня
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Сьо одні М зей історії Ки-
єва — єдиний в У раїні
льт рний за лад, я ий

відповідає всім європей-
сь им стандартам безпе-
и. Останні передбачають
постійне відеоспостере-
ження за всіма е споната-
ми і вітринами, та ож т т
працює система стеження
і патр лювання амерами
території за лад та пов-
ний онтроль дост п до
ньо о.

Проект, що передбачає надійну

безпеку експонатів і музею в цілому,

був реалізований телекомунікацій�

ним департаментом компанії

DiaWest спільно з Державною служ�

бою охорони України та компанією

"Кварц Телесистеми".

Крім іншого, система включає в

себе пультову охорону, єдиний

центр управління та контролю, по�

стійний моніторинг всіх об’єктів, за�

хист експонатів, пропускну систему

доступу та продаж квитків. До речі,

ліфт у приміщенні закладу можна

викликати за допомогою штрих�ко�

ду на пропускному документі.

Відомо, що західні музеї і галереї

світового значення не поспішають

привозити свої колекції в Україну,

не довіряючи вітчизняному рівню

захисту та охорони експонатів. "На

сьогодні подібні комплексні рішен�

ня пропонуються вкрай рідко, та й

то за шалені гроші. Ми ж, врахову�

ючи, що мова йде про державний

проект, вибрали максимально еко�

номічні, але в той же час якісні ком�

плектуючі",— розповів "Хрещатику"

керівник телекомунікаційного де�

партаменту компанії DiaWest Яро�

слав Холодов.

Він також додав, що коли система

інтегрована, то і витрати на неї більш

раціональні. "У Музеї історії міста

Києва ми, наприклад, встановили

комутатори Allied. Вони надійні, але

не з топового цінового сегменту, хо�

ча і повністю відповідають поставле�

ним завданням — а це понад 88 ка�

мер, причому всі високої чіткості

зображення. Так само ми уважно

підходили до вибору електрожив�

лення — всі системи в музеї забезпе�

чені окремим, зарезервованим на де�

кількох рівнях електроживленням, а

найбільш відповідальні елементи

мають і власні системи тимчасового

резервного живлення. Тому у випад�

ку можливого загального відключен�

ня електроенергії всі інтелектуальні

системи закладу будуть функціону�

вати ще більше доби",— зазначив

Ярослав Холодов.

У самому Музеї історії міста Ки�

єва кажуть, що система функціонує

злагоджено і нею повністю задово�

лені. На думку учасників ринку, по�

дібний досвід роботи з музеєм мож�

на поширювати, в першу чергу, на

створення рішень для бізнес�цен�

трів, а також будь�яких державних

установ, великих приватних компа�

ній. Головне — подібна система еко�

номічно вигідна і спроможна кон�

тролювати все, що відбувається у

всьому приміщенні.

Нагадаємо, Музей історії міста

Києва був відкритий до Дня Неза�

лежності в новозбудованому примі�

щенні на вул. Б. Хмельницького, 7

(заснований у 1978 році). В його екс�

позиції представлені археологічні

пам'ятники періоду Київської Русі,

символ міського самоврядування —

барельєф Архангела Михаїла з місь�

кої ратуші, особисті речі викладачів і

випускників колегії ім. Павла Гала�

гана, живописні роботи Миколи

Прахова і Олександра Мурашка, ма�

теріали авіаконструктора Олега Ан�

тонова та інші

Завдяки Євро�2012, українську столицю відвідали громадяни 
зі 139 країн світу
Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Учора місті старт вала найбільш масштаб-
на подія ро сфері т ристично о бізне-
с — XІХ Міжнародний т ристичний салон
"У раїна 2012". У вистав овій залі пред-
ставлені 637 омпаній, я і пропон ють свої
посл и в 42 раїнах світ . В рам ах салон ,
за ініціативи КМДА, відб лася онференція,
під час я ої об оворювали стан та перспе -
тиви розвит т ризм Києві.

Успішне проведення фінальної частини Євро-2012 дало нашом міст новий стат с – столиці
спортивно о т ризм

Система безпеки музею включає в себе пультову
охорону, єдиний центр управління та контролю,

постійний моніторинг всіх об’єктів, захист експонатів,
пропускну систему доступу та продажу квитків

М зей історії міста Києва — єдиний в У раїні льт рний за лад, я ий відповідає європейсь им стандартам безпе и

Перед містом стоїть завдання підготувати у
достатній кількості гідів!перекладачів для

іноземних гостей, ввести європейські
норми обліку туристів та завершити

розробку й впровадження схеми
туристичних зупинок
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Ділові новини
У Києві 6,5 тисячі іноземців
отримали реєстраційні 
номери
Кіль ість іноземних ромадян,

я і проживають Києві та заре-
єстр валися Державном ре-
єстрі фізичних осіб — платни ів
подат ів, порівняно з мин лим
ро ом зросла більш ніж на 18 %.
За січень — вересень 2011 ро
реєстраційні номери отримали
5 504 іноземці. Я що серпні
поточно о ро іноземним ро-
мадянам б ло присвоєно 887
реєстраційних номерів, то вже
вересні — 1068. Подібне зрос-
тання та ож свідчить про заці-
авленість столицею У раїни я
майданчи ом для отримання
приб т ів. Це, в свою чер , під-
вищ є е ономічн привабливість
міста для потенційних інвесто-
рів, тобто в аз є на по ращення
бізнес- лімат . На адаємо, іно-

земні ромадяни, я і прожива-
ють Києві, мож ть отримати
реєстраційні номери в Центрі
обсл ов вання платни ів подат-
ів столичної ДПС (за адресою:
в л. Шол ден а, 33/19), я ий
працює з понеділ а по п’ятницю
з 9.00 до 20.00 та в с бот з 9.00
до 16.00

Проект держбюджету�2013
доопрацюють до листопада

Міністр фінансів Юрій Колобов
про ноз є, що ряд доопрацює
прое т державно о бюджет на
2013 рі до листопада. “Я д маю,
нам для то о, щоб зробити оцін-
и ма ропо азни ів за підс м а-
ми 3-х варталів, не потрібно ба-
ато час , і найближчих 2—3
тижні цей процес же піде”,—
с азав пан Колобов. Міністр пові-
домив, що за підс м ами 3-х

варталів Кабмін вивчить сит -
ацію, пере ляне ма ропо азни и,
й на їх основі б де доопрацьова-
но прое т держбюджет -2013

Активи українських банків
зросли на 1,5 %

У вересні а тиви раїнсь их
бан ів зросли на 1,5 %. Про це
повідомляється на офіційном
сайті Нацбан . З ідно з повідом-
ленням, за альні а тиви мин ло-
о місяця зросли на 1,3 %, в січ-
ні-вересні — на 4,3 %, до 1,213
трлн рн. У стр т рі за альних
а тивів редитні операції стано-
влять 65 %, в ладення цінні па-
пери — 8,2 %, ореспондентсь і
рах н и в інших бан ах — 6,1 %,
отів ові ошти і ошти в Нацбан-
— 4,6 %, основні засоби і не-

матеріальні а тиви — 4,4 %, до-
ходи, нараховані до отриман-

ня, — 4,4 %, дебіторсь а забор-
ованість — 6 %. Я зазначаєть-
ся, зобов’язання бан ів мин ло о
місяця зросли на 1,6 % — до
953,9 млрд рн, з я их ошти фі-
зосіб становили 349,1 млрд рн,
або 36,6 %, ошти с б’є тів ос-
подарювання — 181,1 млрд рн,
або 19 %, міжбан івсь і редити і
депозити — 144,8 млрд рн, або
15,2 %

Українська митниця набуде
стандартів ЄС

У раїна прис орить реформ -
вання митниці з ідно зі стандар-
тами ЄС. Про це заявив перший
віце-прем’єр Валерій Хорош ов-
сь ий в ході з стрічі співробітни-
ів митниці ЄС і СНД. “У раїна
в лючена в лобальн тор овель-
н систем . Ми прийняли новий
Митний оде с. І він спрощ є

митні процед ри, зниж є вплив
людсь о о чинни а. Європейсь і
стандарти повільно, але впевне-
но стають нашою реальністю. Ми
орієнт ємося на стандарти ЄС в
модернізації митних процед р”,—
заявив перший віце-прем’єр. Хо-
рош овсь ий зазначив, що обмін
досвідом раїнсь ої митниці й
подібних європейсь их стр т р
б де сприяти прис оренню про-
цес її модернізації

Міжнародні авіакомпанії
освоюють термінал D 
аеропорту “Бориспіль”
Днями відб вся чер овий етап

планово о переход до ново о
термінал “D” аеропорт “Борис-
піль” провідних міжнародних
авіаперевізни ів. Відтепер паса-
жири авіа омпаній British Airways
та “Росія” змож ть здійснювати

свої подорожі з ново о термінал
аеропорт . 13 жовтня т т почн ть
обсл ов вати пасажирів авіа-
омпанії Czech Airlines, 18 жовт-
ня — Uzbekistan Airways. Від по-
чат зимової наві ації (з 28 жовт-
ня 2012) заплановано обсл ов -
вання новом терміналі пасажи-
рів авіа омпаній KLM, Air France,
Lufthansa, Austrian Airlines, Alitalia,
"Аерофлот", Air Baltic, ELAL, Royal
Jordanian Airlines. Нині в терміна-
лі “D” вже обсл ов ються ре -
лярні рейси авіа омпаній
Norwegian Air Shuttle, Air Arabia,
Fly Dubai, Turkish Airlines, Air One.
О рім то о, VIP-се тор ново о
термінала з 1 серпня 2012 ро
приймає VIP-пасажирів сіх авіа-
омпаній. Щоб забезпечити зр ч-
ність перес вання пасажирів між
терміналами, в аеропорт змен-
шено інтервал р х шатл-басів до
3 хвилин

3

КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 12 жовтня 2012 року

Тенденції на ринку побутової техніки
"Хрещатик" з’ясував, що найчастіше купують українці і скільки на це витрачають
Олександр ХАРЬКО
"Хрещатик"

За даними дослідження
рин поб тової техні и,
проведено о омпанією
GfK Retail and Technology,
раїнці стали п вати

більше авових машин і
миючих пилососів. Водно-
час поп лярність втрача-
ють хлібопіч и і со овитис-
ачі. За алом цьо о ро
раїнці стали витрачати

менше рошей на при-
дбання поб тової техні и.

Пилососи відвойовують 
позиції

Отримані результати дослідження

засвідчують, що у ІІ кварталі 2012

року українці стали купувати менше

малої побутової техніки (спостеріга!

лося падіння продажів на 9 % порів!

няно з минулим роком) і на 3 %

більше — великої побутової техніки.

“Найбільша група малої побутової

техніки — пилососи — почала віднов!

лювати свої позиції. Порівняно з І

кварталом у ІІ!му збільшилась частка

миючих пилососів і, в той же час,

продовжується тенденція до змен!

шення попиту на апарати з мішком.

Українці також купують значно мен!

ше хлібопічок (на 32 %) і соковитис!

качів (на 14 %). Ринок хлібопічок усе

більше насичується дешевшими мо!

делями, які поширюються за допомо!

гою промо!акцій. У кавових маши!

нах, які показали найсильніший рі!

вень росту по сектору (+30 % у друго!

му кварталі поточного року відповід!

но до цього ж кварталу 2011!го), від!

булася зміна тренду в бік еспресо!ма!

шин типу “повний автомат”, що ста!

ли найпопулярнішим сегментом у цій

продуктовій групі”,— пояснюють до!

слідники GfK.

Продажі холодильників
зростають

Щодо великої побутової техніки,

то у сегменті сезонних продуктів, а

саме холодильників та морозильних

камер, спостерігається ріст продажів

на рівні 4 та 8 % відповідно. Врахо!

вуючи, що холодильники є найбіль!

шою групою в секторі, такий ріст

значним чином вплинув на пози!

тивні показники всього ринку вели!

кої побутової техніки. Настільки ж

непогано в ІІ кварталі показали себе

групи пральних та посудомийних

машин, на які було витрачено 476 та

56 млн грн відповідно.

Експерти компанії COMFY також

зауважують, що влітку і восени, в

дачний сезон і період домашніх за!

готовок, популярності набувають

соковитискачі, цитрус!преси, м’я!

сорубки, хлібопічки, а також елек!

трочайники та кавоварки. Серед ве!

ликої техніки це холодильники, мо!

розильні камери і, звичайно ж, кон!

диціонери.

“Зростання попиту на дані катего!

рії насамперед пояснюється замі!

ною старого парку техніки,— ствер!

джує провідний фахівець з дослі!

дження товарного ринку мережі

COMFY Ангеліна Пугач.— В цілому

ж, за підсумками першого півріччя,

ринок побутової техніки залишився

на рівні минулого року. Найбільше

зростання попиту показали каво!

варки, м’ясорубки, електрочайники.

На сушильні машини, фритюрниці

попит помітно знизився. За нашими

припущеннями, це пояснюється їх

неактуальністю і менш активним

просуванням з боку виробників”.

Аналітики кажуть, що продажі по!

бутової техніки залежать, в першу

чергу, від наступних факторів: мак!

роекономічної ситуації в країні, ку!

півельної спроможності населення,

а також загальних тенденцій в сек!

торі. “Ринок великої побутової тех!

ніки — набагато більший за розмі!

ром і більш насичений у порівнянні

з ринком малої техніки, адже у по!

всякденному житті набагато важче

обійтися, наприклад, без холодиль!

ника, ніж без кавоварки або бленде!

ра”,— додає менеджер із закупівель

побутової техніки компанії

“МЕТРО Кеш енд Кері Україна”

Катерина Швидка.

Кухонні комбайни 
втрачають популярність

Раніше серед українців шаленою

популярністю користувалися кухон!

ні комбайни. Але з постійним онов!

ленням побутової техніки ця тен!

денція змінюється. “У першому

кварталі 2012 року на ринку кухон!

них комбайнів спостерігалося па!

діння у 5 %, а вже у другому кварталі

воно зупинилося, але в третьому

продовжилося знову. У цілому про!

дажі у цій категоріії впали за рік

приблизно на 10—15 %”,— коментує

заступник директора департаменту

маркетингу ТОВ “Технополіс!1”

Олександр Макаренко.

Катерина Швидка, в свою чергу,

звертає увагу на те, що ринок кухон!

них комбайнів відносно невеликий,

але з року в рік потроху зростає за

рахунок новинок та додавання но!

вих функцій до старих моделей.

“Комбайн пропонує споживачу ба!

гато функцій в одному пристрої, і

його актуальність залежить від того,

чи воліє покупець купувати різні

пристрої для окремих функцій

(блендер, м’ясорубка і т. д.), або у

нього є можливість купити все і од!

разу”,— додає фахівець.

Вартість та вибір

Велика побутова техніка, як пра!

вило, коштує набагато дорожче, ніж

мала, і до її придбання покупець під!

ходить більш ґрунтовно — довго ви!

вчає моделі й ціни, користується

консультацією фахівців і знайомих.

Покупка приладів малої побутової

техніки є більш імпульсивною за

своєю природою: покупець часто

купує їх як для себе, так і в подару!

нок. “Дуже велике значення має

презентація товару та наявність ви!

бору. В залежності від групи товарів

клієнти звертають увагу на торгову

марку, ціну, функції, можливість

придбати товар в кредит”,— комен!

тує Катерина Швидка.

“При купівлі побутової техніки

основним чинником у її виборі у

цьому році стала ціна. Наразі суттє!

во зросла частка online!продажів

(приблизно в 2 рази). Різниця у про!

дажах великої і малої побутової тех!

ніки полягає, окрім ціни, і у тому,

що при купівлі першої групи часто

виникає потреба в кредитному кон!

сультанті”,— коментує Олександр

Макаренко.

За словами експертів, такі бренди,

як Samsung, LG й Indesit — лідери

продажів серед холодильників та

пральних машин. Philips, Tefal,

Zelmer, Braun, Moulinex — лідери

продажів серед малої побутової тех!

ніки. Але останнім часом зростає

обсяг продажу брендів марок В і С,

таких, як Scarlett, Saturn, а також то!

варів власних торгових марок роз!

дрібних мереж.

За даними компанії COMFY, у

першому півріччі поточного року в

порівнянні з минулим середня ціна

на побутову техніку в цілому знизи!

лася на 2 %. У розрізі категорій вона

залишилася або на рівні поперед!

нього року, або знизилася до 10 %.

Зростання вартості спостерігається

в категорії кавоварок (+40 %), що

пов’язано з переорієнтацією спожи!

вачів на більш дорогий сегмент цьо!

го товару. Середня вартість продажів

великої побутової техніки складає

3200 грн, а малої — 500 грн.

Прогноз на майбутнє

Експерти, опитані “Хрещати!

ком”, зауважують, що наразі досить

складно спрогнозувати післявибор!

чу ситуацію в країні, але суттєвого

буму на ринку побутової техніки все

ж ніхто не передбачає. “Ми очіку!

ємо сезонний передноворічний

сплеск продажів, а також їх зростан!

ня в сезон свят (лютий — березень),

потім прогнозується падіння. Обсяг

продажу в 2013 році буде пов’язаний

з макроекономічною ситуацією в

країні”,— каже Катерина Швидка.

Щодо новинок ринку, за словами

фахівців, дуже популярною серед

виробників цього року стала нарізка

кубиками (м’ясорубки Moulinex,

блендер Philips). Очікується також

новинка — бездротова праска від

Philips і нові делікатні системи пран!

ня в пральних машинах від Samsung

і LG

Доступна іпотека
Майже 5 тисяч киян можуть отримати 
компенсацію першого внеску при купівлі 
соціального житла

Голова КМДА Олександр Попов

ініціював надання часткової ком!

пенсації з міського бюджету першо!

го внеску на придбання киянами до!

ступного житла. Крім того, зменши!

ти вартість квадратного метра у но!

вобудовах міська влада планує за ра!

хунок безкоштовного виділення зе!

мельних ділянок під зведення до!

ступного житла. Зазначимо, що сто!

личний проект реалізується в рам!

ках соціальних ініціатив Президента

України, які стосуються зменшення

вартості іпотечних кредитів для за!

безпечення громадян житлом.

“Загалом сьогодні у столиці на

квартирній черзі перебуває близько

102 тисяч сімей, які давно очікують

на житло. Понад 19 тисяч родин ба!

жають придбати помешкання за до!

ступною ціною. З них майже 5 тисяч

осіб відповідають умовам рішення

Київради щодо права отримати

часткову компенсацію першого

внеску на придбання квартири. Се!

ред цих громадян 2 862 особи — пра!

цівники організацій та установ ко!

мунальної власності зі стажем не

менше трьох років, а 2 066 — зі ста!

жем роботи десять і більше років”,—

повідомили “Хрещатику” у прес!

службі КМДА.

Часткова компенсація вартості

житла надається на об’єкти, вартість

будівництва 1 кв. метра яких не пе!

ревищує розрахункову вартість,

встановлену для міста Києва у роз!

мірі 7000 тис. грн за 1 кв. м загальної

площі.

Відшкодувати частину першого

внеску черговики квартирного облі!

ку можуть після здійснення проце!

дури вибору оселі, укладення дого!

ворів із забудовником, кредитної

угоди з банком та укладення догово!

ру часткової компенсації відсотків з

Іпотечним центром ДФСУ “Дер!

жавний фонд сприяння молодіжно!

му житловому будівництву”.

Нагадаємо, 20 вересня 2012 року

Київрада підтримала ініціативу го!

лови КМДА Олександра Попова

щодо часткової компенсації киянам

з міського бюджету першого внеску

на придбання доступного житла.

Відповідно до прийнятого рішення

“Про деякі заходи здешевлення вар!

тості іпотечних кредитів для забез!

печення доступним житлом грома!

дян, які потребують поліпшення

житлових умов, у місті Києві”, ви!

значено дві категорії осіб, які мо!

жуть претендувати на часткову ком!

пенсацію від міста першого внеску

за житло. Киянам, які перебувають

на квартирній черзі не менше 3!х

років і пропрацювали у бюджетній

сфері від 3 до 10 років, відшкодовує!

ться не більше 10 % вартості житла, а

киянам, у яких стаж роботи у бю!

джетній сфері перевищує 10 років, і

вони перебувають на квартирному

обліку 5 і більше років, — не більше

20 % вартості житла.

Наприклад, якщо квартира пло!

щею 58 кв. м. коштуватиме 406 тис.

грн, то першій категорії киян місто

відшкодує 40,6 тис. грн (10 % варто!

сті), а другій категорії — 81,2 тис.

грн (20 % вартості).

За даними Іпотечного центру, у

Києві вже визначено 18 будівельних

об’єктів, які можуть брати участь у

програмі “Доступне житло”. Це но!

вобудови на вулицях Леніна, 47!59;

Милославській, 2, 3; Здолбунівскій,

13; Трутенка, 3; Ревуцького, 7!в

тощо

Аналітики кажуть, що продажі побутової техніки
залежать у першу чергу від наступних факторів:
макроекономічної ситуації в країні, купівельної

спроможності населення, а також загальних тенденцій
в секторі

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Столична влада має намір допомо ти працівни ам бю-
джетної сфери придбати житло столиці. Для цьо о
розроблено прое т щодо част ової омпенсації о ремим
ате оріям ородян першо о внес за вартир , решт
оштів можна отримати бан під 3 % річних за держ-
про рамою здешевлення редитів. Наразі на допомо
місь ої влади мож ть розрахов вати тисячі иян.
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Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Спеціалізована ш ола
І ст пеня № 327 з по либ-
леним вивченням інозем-
них мов Дніпровсь ом
районі столиці — перемо-
жець районно о он рс
на ращ ласн імнат ,
і роте та і ровий май-
данчи для чнів перших
ласів. Т т працюють за
про рамою “Творча обда-
рованість”, а після занять
навчають дітей числен-
них рт ах.

Мета школи — дати виявитися

творчим, індивідуальним силам ди�

тини, використовуючи нові, про�

гресивні форми й методи навчання

та виховання. Плануючи свою ро�

боту, педагоги цього спеціалізова�

ного закладу добирають такий ма�

теріал, який був би цікавий учням,

щоб дивував їх, а нові знання засво�

ювалися із задоволенням.

Запорука успіху — 
професійні компетентності
вчителів та інноваційні 
програми

Спеціалізована школа І ступеня

№ 327 — стартовий майданчик для

добрих починань і злетів її учнів.

Тут кожен з них може реалізувати

свої здібності й задовольнити влас�

ні інтереси. Девіз цього навчально�

го закладу: “Без успішного учня не

може бути успішної школи. А

успішного учня може виховувати

тільки успішний учитель”. Виходя�

чи з цього, тут створено унікальний

колектив однодумців, талановитих

професіоналів, який інтегрує уроч�

ну та позаурочну сфери діяльності,

створює особливу атмосферу твор�

чості, добра, розуміння, людяності,

високу культуру, особливий освіт�

ній простір, де співпрацюють педа�

гоги, діти і батьки.

Зацікавленість у результатах своєї

праці, прагнення до саморозвитку

й самовдосконалення, уболівання

за авторитет школи — основні

складові внутрішньої мотивації

кожного учасника навчально�ви�

ховного процесу.

До слова, 345 вихованців закладу є

учасниками експериментальної про�

грами “1 учень — 1 комп’ютер”. В

рамках програми LEGO EDUCA�

TION у школі проводяться заняття

гуртка “Початкова робототехніка

LEGO WеDо” та “Наука і техноло�

гія”.

Окрім цього, учні школи є учас�

никами та переможцями численних

конкурсів районного та міського

рівнів. До того ж, спеціалізована

школа № 327 є осередком викорис�

тання інноваційних педагогічних

технологій. Своїми творчими до�

робками освітяни діляться з колега�

ми на сторінках спеціалізованої

преси, під час проведення майстер�

класів, семінарів.

Учні розвивають свої 
здібності у шкільних гуртках

“Наша школа працює за програ�

мою “Творча обдарованість”, яку

свого часу я сама створювала, і сьо�

годні за нею працює багато освітніх

закладів,— розповідає директор спе�

ціалізованої школи № 327 Наталія

Стасюк.— Але в нас є й інші “ро�

дзинки”. По�перше, поділ класів на

групи, що дає можливість підійти до

кожної дитини індивідуально, і

простежити, як вона орієнтується у

вивченому матеріалі. По�друге, у на�

шій школі багато гурткової роботи.

Колись ми зіштовхнулися з такою

проблемою: батьки, намагаючись

дати своїй дитині якнайбільше,

просто рвуть її на частини. У першій

половині дня — навчання, у дру�

гій — заняття, скажімо, у художній

студії, а потім ще й теніс. І все це —

у різних кінцях міста. У результаті

наприкінці тижня дитина вже не

має сили працювати. Тому ми поста�

ралися дати учням усе, що можливо,

у стінах нашої школи”. Тут можна

навчитися малювати, танцювати,

займатися спортом, за бажанням

відвідувати гуртки з вивчення іно�

земних мов, інформатики, робото�

техніки, театрального мистецтва,

оригамі. Не випадково, що спеціалі�

зована школа № 327 стала перемож�

цем Всеукраїнського конкурсу “По�

чаткова освіта ХХІ століття” у номі�

нації “Творчий колектив”.

Крім того, у закладі працюють

системи безпеки: відеонагляду,

електронно�пропускна. До того ж,

навчальні кабінети мають телеві�

деосистему. У кожному навчально�

му приміщенні є облаштований

клас, зона відпочинку, туалетна

кімната та роздягальня. У школі є 5

мультимедійних дошок, 3 екрани та

8 проекторів. Також для учнів орга�

нізовано раціональне та збалансо�

ване харчування.

“У нас створений оазис тепла і

любові, острівець дружби та добро�

зичливості, культивується висока

повага один до одного, яка вира�

жається в спільній радості за успіх

усіх членів колективу, панує атмо�

сфера творчої співдружності, ство�

рюються умови для роботи, тут чис�

то, тепло, затишно, психологічно

комфортно та фізично безпеч�

но”,— з гордістю повідомила ди�

ректор навчального закладу Ната�

лія Стасюк

Україна заслуговує на гідну соціальну політику

У світі існують два підходи до со�

ціальної політики. Перший з них

полягає в тому, що уряд бере на себе

турботу про своїх громадян — ство�

рює систему пенсійного забезпе�

чення, гарантує безкоштовну меди�

цину та освіту, надає допомоги з

безробіття і виплачує гроші сім’ям з

маленькими дітьми. Однак все це не

обходиться задарма. Щоб профі�

нансувати високі соціальні витрати,

уряди цих країн стягують високі по�

датки з доходів громадян та прибут�

ку підприємств. Зокрема такий під�

хід існував у Радянському Союзі.

Зараз його використовують біль�

шість країн Західної Європи.

Другий підхід передбачає, що лю�

ди повинні самі подбати про себе.

Він дає максимальну свободу бізне�

су, не обтяжуючи його регулюючи�

ми процедурами та податками, в

розрахунку на те, що компанії бу�

дуть платити своїм співробітникам

високі зарплати, яких вистачить і

для оплати медицини, і на навчання

дітей, і внески в приватні пенсійні

фонди. Держава в цьому випадку

несе мінімальні витрати на “соціал�

ку”, надаючи тільки мінімальні ви�

датки тим, кому не пощастило в

житті. Цей підхід можна назвати

американським.

Україна, як завжди, пішла по сво�

єму особливому шляху, взявши все

найгірше з двох варіантів. З одного

боку, вона не відмовилася від старої

радянської моделі соціально орієн�

тованої економіки. З іншого, гро�

шей у державі зараз вистачає лише

на мізерні пенсії та допомоги за

американським варіантом. Освіта та

медицина у нас фактично стали

платними, страхування по безробіт�

тю — вельми обмеженим.

Як же вийти з цього глухого кута?!

Для цього необхідно повернути

українську соціальну політику на сто

вісімдесят градусів, взявши з двох

систем не найгірше, а найкраще!

Щоб держава могла забезпечува�

ти гідний рівень життя своїм грома�

дянам, платити високі пенсії та ви�

діляти достатні кошти на медицину

і освіту, вона має бути багатою. Тому

вистачить боротися з бідністю, тре�

ба зосереджувати зусилля на при�

множенні багатства України!

Що для цього треба зробити?

Перш за все — вести безкомпроміс�

ну, нещадну боротьбу з корупцією!

Не позбувшись від поборів і рейдер�

ства, ми не доб’ємося взагалі нічого!

Необхідно дати максимальну свобо�

ду бізнесу, обмеживши його діяль�

ність тільки розумними, логічними і

легко здійсненними вимогами зако�

нодавства. Людям в Україні має бу�

ти просто не тільки відкрити бізнес,

але й розвивати його, розширювати

свої доходи, платити податки в каз�

ну держави, створювати нові робочі

місця, не боячись, що хтось прийде

і відбере його.

Економічна політика України по�

винна бути підпорядкована не

якимсь абстрактним категоріям на

зразок національної ідеї або євро�

пейської інтеграції, а реальним ін�

тересам переважної більшості насе�

лення України. Сьогодні уряд хоче

витратити майже 7 мільярдів дола�

рів на підготовку до міфічної Олім�

піади�2022 в Карпатах. Однак деся�

тої частини цієї суми вистачило б,

щоб побудувати в нашій країні су�

часну фабрику, яка буде здатна не

тільки забезпечити всі наші школи

міні�комп’ютерами для дітей та

вчителів, інтернет�обладнанням та

апаратурою для відеоуроків і іншою

сучасною навчальною електронною

технікою, але й забезпечити нею всі

суміжні країни.

Саме подібні сучасні виробниц�

тва (підприємства), що випускають

дороговартісну, високоприбуткову,

затребувану продукцію, і повинні

стати основою економіки України.

Там будуть створюватися робочі

місця з високою зарплатою, що ви�

магають залучення фахівців високої

кваліфікації. Вони будуть прино�

сити високі доходи, а з виплачува�

них ними податків будуть фінансу�

ватися дитсадки та школи, лікарні

та поліклініки, пенсії та дитячі по�

сібники. Ось на чому необхідно зо�

середити спільні зусилля держави і

бізнесу.

Але самотужки держава буде не в

змозі підняти всю “соціалку”. Тому

Україна повинна взяти на озброєн�

ня і окремі елементи американсько�

го шляху.

Передові великі компанії сьогодні

приходять до того, що було за радян�

ської влади. Вони пропонують своїм

співробітникам щедрі соціальні па�

кети, утримують профілакторії та са�

наторії, укладають угоди з медични�

ми установами на обслуговування

своїх працівників і з вищими на�

вчальними закладами на їх профе�

сійну підготовку. І така соціальна

відповідальність бізнесу повинна

стати нормою. Як відомо, будь�яка

велика компанія, навіть працюючи

“по�білому” й публікуючи звіти за

міжнародними стандартами, за ба�

жанням може “намалювати” собі

будь�який розмір прибутку і як зав�

годно “оптимізувати” податкові пла�

тежі. Та якщо вона не хоче платити

гроші безпосередньо державі, нехай

візьме на себе соціальні видатки на

своїх співробітників і членів їх сімей!

Підвищення рівня заробітної

плати в Україні має стати об’єктом

пильної уваги держави і бізнесу. Це

ганьба, коли кваліфіковані фахівці в

нашій країні працюють за копійки,

а всіляке керівництво має цілком

європейські зарплати. Можливо,

Україні варто взяти на озброєння

досвід Південної Кореї зразка 70�х

років, коли жоден директор компа�

нії, жоден “манагер” не міг отриму�

вати заробітну плату більше, ніж

восьмикратний рівень доходу свого

самого низькооплачуваного підлег�

лого. Ось премії за високі виробни�

чі та фінансові результати — це

скільки завгодно!

Крім того, необхідно обов’язково

звернути увагу на саму соціально

незахищену категорію українців.

Причому, це не бюджетники і не

пенсіонери, а мільйони працівників

дрібних підприємств, що стоять за

касами, які торгують на базарах і в

кіосках, що сидять перед комп’юте�

рами в маленьких офісах. Вони не

мають фактично ніяких соціальних

гарантій, для них нібито не діє Тру�

довий кодекс, отримуючи “сірі”

зарплати в конвертах, вони ніяк не

захищені від свавілля начальства.

Безумовно, допомогти цим людям

можна, пропонуючи їм нормальні

робочі місця на солідних підприєм�

ствах, але їх ще тільки належить

створити. Повторна індустріалізація

Києва, будівництво в ньому нової,

сучасної економіки вимагає часу. В

якості тимчасового заходу я пропо�

ную створення в Україні інституту

соціальних інспекторів, які б зайня�

лися контролем умов та оплати пра�

ці в малому бізнесі та приймали

скарги у співробітників дрібних

компаній. Щоб вивести соціальну

політику в Україні на гідний рівень,

мало прийняти навіть самі правиль�

ні і справедливі закони, треба ще за�

безпечити їх виконання

Поліпшити добробут співвітчизників можна, використовуючи передовий досвід інших держав

В Голосієво провели районний
конкурс “Кращий 
за професією” 
серед кухарів ДНЗ
Нещодавно серед харів дош ільних на-

вчальних за ладів та навчально-виховних
омпле сів Голосіївсь о о район відб вся
он рс-презентація “Кращий за професією”.
Метою проведення заход б ло підвищен-

ня професійної майстерності лінарів та поліпшення роботи з ор а-
нізації дитячо о харч вання.
Кон рсна про рама с ладалася з чотирьох завдань: привітання —

презентації “Уміємо смачно ми варити та ще й арно оворити”,
майстер- лас “Із щедрих дар н ів сад й ород от ємо страви всім
насолод ”, домашньо о завдання “Традиції самоб тньої раїн-

сь ої хні в с часном харч ванні дітей”, презентації страви з ар-
б за для дитячо о раціон “Просимо в ості завітати до нашої хати,
з арб за орисні страви б демо сма вати”.
Після он рс -презентації відб лася вистав а-де стація страв ди-

тячо о харч вання, ви отовлених р ами талановитих харів 51 ДНЗ
“К лінарні сма оли и”. Оцінювались насамперед професійна май-
стерність, сма ові я ості страв, ори інальність їх подачі та оформлен-
ня. Представлені страви б ли справжніми витворами мистецтва.
Цей он рс ще раз по азав висо ий професійний рівень харів

дитсад ів Голосієво, розширив знання про орисне, раціональне
харч вання, ба атство національної хні, познайомив із майстрами
лінарної справи

У День ветерана 
в Шевченківському районі 
відбулася зустріч поколінь 
податківців
Шевчен івсь і подат івці із задоволенням

підтримали спільн ініціатив ВГО “Асоціація
ветеранів ДПС У раїни” та Центральної Ради
Все раїнсь ої профспіл и працівни ів ор а-

нів ДПС У раїни щодо проведення заходів до Дня ветерана. Адже
для них це свято стало приємною на одою ор аніз вати ці ав з -
стріч молодших працівни ів ДПІ Шевчен івсь ом районі із настав-
ни ами, старшим по олінням, я і стояли біля вито ів державної по-
дат ової сл жби і чиє життя без перебільшення є втіленням сл жін-
ня державі.
Від риваючи з стріч, т. в. о. начальни а інспе ції Тетяна Ш реб о

с азала, що на сьо одні ветерани подат ової сл жби У раїни віді ра-
ють значн роль та займають важливе місце с спільстві. Бо рефор-
ми, я і а тивно проходять подат овій сфері в рам ах страте ії пере-
творення її з фіс ально о ор ан на сервісн сл жб , стали можливими
і завдя и ф ндамент , за ладеном подат івцями старшо о по оління.
У відповідь зі словами подя и вист пила олова Шевчен івсь о о

первинно о осеред ВГО “Асоціація ветеранів ДПСУ” Зоя Попович,
я а запевнила, що старше по оління із задоволенням і натхненно ви-
он є роль наставни ів для молодших працівни ів Державної подат о-
вої інспе ції

Новини районів

У світі існ ють різні підходи до соціальної політи и. Од-
ні е сперти вважають, що най ращим б в радянсь ий
варіант, інші називають той, я ий ба ато ро ів ви орис-
тов ють США. На д м фахівців, в У раїні мають взя-
ти на озброєння все най раще, що є світі. Тіль и тоді
можна б де забезпеч вати ідний рівень життя своїм
ромадянам, платити висо і пенсії та виділяти достатні
ошти на медицин й освіт . Що саме для цьо о по-
трібно, “Хрещати ” розповів народний деп тат Вер-
ховної Ради У раїни VІ с ли ання, член Спостережної
ради НБУ Василь ГОРБАЛЬ.

Школа творчості 
та радості
У навчальному закладі № 327 до потреб кожної дитини підходять
індивідуально

План ючи свою робот , педа о и навчально о за лад добирають та ий
матеріал, я ий б в би ці авий чням, див вав їх, а нові знання засвоювалися із
задоволенням

У стінах рідної спеціалізованої ш оли № 327 чні мож ть навчитися малювати,
танцювати, займатися спортом, за бажанням відвід вати рт и з вивчення
іноземних мов, інформати и, робототехні и, театрально о мистецтва, ори амі

У спеціалізованій ш олі № 327 запроваджено поділ ласів на р пи, що дає
можливість підійти до ожної дитини індивід ально

ПАТ "ХК "Київмісь б д"
з либо им с мом сповіщає, що 10 жовтня 2012 ро
на 84-м році життя відійшов вічність Герой Соціа-
лістичної Праці, засл жений б дівельни У раїни

Петро Оле сійович Степанч .

Життєвий і тр довий шлях Петра Оле сійовича —
зразо людсь ої ідності, добропорядності, відданості
обраній справі. У б дівельн ал зь він прийшов зов-
сім юним травні 1948 ро . Починав працювати м -
ляром. У 1953 б в призначений бри адиром омпле -
сної бри ади трест "Хрещати б д" Голов иївб д і
вже за іль а ро ів вивів свою бри ад в передові в
місті і всій У раїні. У азом Президії ВР СРСР 1958
році за свою працю Петр Оле сійович б ло присво-
єно висо е звання Героя Соціалістичної Праці з вр -
ченням ордена Леніна і золотої медалі "Серп і молот". З 1983 по 1986 ро и Петро
Степанч б в оловним інженером на б дівництві завод по вип с альб мін , з
я о о виробляють замінни рові — амма- лоб лін на К бі. І навіть вже переб ваю-
чи на засл женом відпочин , Петро Оле сійович продовж вав працювати майс-
тром б дівельном правлінні №21 трест "Київмісь б д" №5. Завжди б в небай-
д жою, від ритою людиною, вільний від роботи час ба ато ро ів ер вав Київсь ою
місь ою ор анізацією ветеранів У раїни.

У ці с орботні дні висловлюємо щире, либо е співч ття рідним і близь им по ій-
но о. Світла пам'ять про Петра Оле сійовича Степанч а назавжди збережеться в
літописі "Київмісь б д " і в наших серцях.
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5Хрещатик 12 жовтня 2012 року

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 31.03.2011
№ 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна 

територіальної громади міста Києва на 2011—2012 роки”
Рішення Київської міської ради № 65/8349 від 20 вересня 2012 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини шостої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра

їні”, з метою забезпечення запланованих надходжень до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до додатка 1 до рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна територіаль�
ної громади міста Києва на 2011—2012 роки” такі зміни:

1.1. Позицію 20 розділу “Перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають при�
ватизації шляхом викупу”: 

20 Нежилі приміщення ФОП
Каралоп А.В.

м. Київ, вул. Фрунзе, 170�А, літ. "А" 20,0

викласти в такій редакції:

1.2. Позиції 64, 65, 152 розділу “Перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підля�
гають приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом”:

20 Нежилий будинок ФОП
Каралоп А.В.

м. Київ, вул. Фрунзе, 170�А, літ. "А" 20,0

11 Об'єкт незавершеного будівництва м. Київ, вул. Ярославів Вал, 3, літ. "Б" 

64 Нежилі приміщення м. Київ, просп. Лісовий, 23�а Згідно з даними БТІ

65 Нежитлова споруда м. Київ, вул. Матеюка, 13�а, літ. "А" 770,0

152 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Нижній Вал, 49, літ. "В" 149,9

викласти в такій редакції:

64 Нежилий будинок м. Київ, просп. Лісовий, 23а, літ. "А" 755,0

65 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Матеюка, 13а, літ. "А" 922,8

152 Нежилий будинок м. Київ, вул. Нижній Вал, 49, літ. "В" 149,9

1.3. Позиції 12, 62, 119 розділу “Перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підля�
гають приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом”:

12 Нежилі приміщення м. Київ, бульв. Перова, 23�б, літ. "А" 678,00

62 Нежилий будинок м. Київ, вул. Грушевського, 28/2, літ. Л 236,6

119 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Грушевського Михайла, 4�а 50,0

виключити.

1.4. Позицію 11 розділу “Перелік об’єктів групи Д (об’єктів незавершеного будівництва), що перебувають у комунальній власності територіальної
громади міста Києва та підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом”:

виключити.

2. Внести до абзацу 1 пункту 11 розділу “III. Класифікація об’єктів при�
ватизації та порядок застосування способів приватизації” Програми при�
ватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на
2011—2012 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від
31.03.2011 № 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна
територіальної громади міста Києва на 2011—2012 роки”, такі зміни:

— слова та цифри “вартістю не менш як 25 відсотків залишкової варто�
сті майна (будівлі, споруди, приміщення)” замінити словами та цифрами
“у розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна (будівлі, спо�
руди, приміщення), за яким воно було передано в оренду, визначеної

суб’єктом оціночної діяльності — суб’єктом господарювання для цілей
оренди майна”.

3. Доповнити додаток 1 до рішення Київської міської ради від
31.03.2011 № 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна
територіальної громади міста Києва на 2011—2012 роки" переліком
об’єктів згідно з додатком до цього рішення. 

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

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега

Додаток до рішення Київської міської ради від 20.09.2012 року № 65/8349

Доповнення 
до додатка 1 до рішення Київської міської ради від 31.03.2011

№ 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна
територіальної громади міста Києва на 2011—2012 роки”

І. Доповнити перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шля�
хом викупу, новими позиціями такого змісту:

№ п/п Назва об'єкта Адреса об'єкта Площа, 
кв. м

Приміт

ки

1 2 3 4 5

Група "А", викуп

131 Нежилі приміщення ПП "Успіх�В" м. Київ, просп. Повітрофлотський, 11/15, літ."А" 43,10

132 Нежилий будинок ТОВ фірма "Фавор" м. Київ, вул. Тулузи, 5, літ. "Б" 1140,8

133 Нежилі приміщення ТОВ "Кафе "Чебуречна" м. Київ, просп. Броварський, 2�В, літ. "А" 582,5

2. Доповнити перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом, новими позиціями такого змісту:

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

№ п/п Назва об'єкта Адреса об'єкта Площа, кв. м Примітки

1 2 3 4 5

Група "А", аукціон

157 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Заньковецької, 9/9, літ. "А" 449,7

158 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Курнатовського, 11, літ. "А" 672,3

159 Окреме індивідуально
визначене нерухоме
майно у складі:
� нежилі будинки;

� навіси

м. Київ, вул. Старовокзальна, 11:
� літ. "А"
� літ. "Д"
� літ. "Ж"
� літ. "3" 
� літ. "И"
� літ. "Е" 
� літ. "К" 
� літ. "Л" 
� літ. "М"

190,3
18,7
83,8
263,2 
52,8;
28,9 
28,3 
16,8 
10,5

160 Окреме індивідуально
визначене нерухоме
майно у складі:
� нежилі будинки

м. Київ, вул. Тропініна, 10:
� літ. "А"
� літ. "Б"
� літ. "В"
� літ. "Г" 
� літ. "Д"

501,1
37,2
68,1

138,6 
5,4

161 Нежилий будинок м. Київ, вул. Ярославів Вал, 3, літ. "Б" 501,2

162 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Костельна, 10, літ. "А" 57,2

163 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Барбюса Анрі, 58/1, літ. "А" 133,3

164 Нежилий будинок м. Київ, вул. Сагайдачного Петра, 25, літ. "Д" 381,3

165 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Нижній Вал�Ярославська, 31�18, літ. "А" 357,8

166 Нежилі приміщення м. Київ, просп. Оболонський, 28, літ. "К" 19,2

167 Нежилий будинок м. Київ, вул. Набережно�Лугова, 4, літ. "Г" 330,5

168 Нежилий будинок м. Київ, вул. Краснокутська, 3, літ. "А" 390,8

169 Нежилий будинок м. Київ, вул. Краснокутська, З�б, літ. "А" 795,3

170 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Мала Житомирська, 10 19,6

171 Нежилий будинок м. Київ, провул. Шишкінський, 7�9, літ. "Б" 551,2

172 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 17 51,0

173 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Басейна, 3 24,1

174 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Лютеранська, 27�29 42,3

175 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Лютеранська, 21/12 155,6

176 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Кропивницького, 16 47,5

177 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Городецького, 12/2/3 100,0

178 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Хрещатик, 25 261,6

179 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Богомольця Академіка, 6 75,0

180 Нежилі приміщення м. Київ, провул. Виноградний, 1/11 27,3

181 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Гусовського, 2, літ. "А" 209,6

182 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Гусовського, 8/10 300,0

183 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Липська, 19/7 200,0

184 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Інститутська, 19А 54,3

185 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Мазепи, ЗБ 183,0

186 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Орлика Пилипа, 10 122,0

187 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Іванова Андрія, 21 31,8

188 Нежилі приміщення м. Київ, Печерський узвіз, 19 347,0

189 Нежилі приміщення м. Київ, Печерський узвіз, 19 129,8

190 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Глазунова, 4/47 61,6

191 Нежилі приміщення м. Київ, бульв. Дружби народів, 27 169,3

192 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Предславинська, 12 120,0

193 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Звіринецька, 65А 41,0

194 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Кіквідзе, 15 58,1

195 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Кіквідзе, 1/2 75,5

196 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Кіквідзе, 1/2 155,0

197 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Кіквідзе, 3 75,1

198 Нежилі приміщення м. Київ, бульв. Дружби народів, 20 169,0

199 Нежилі приміщення м. Київ, бульв. Дружби народів, 32 117,0

200 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Набережно�Хрещатицька, 35 85,2

201 Нежилий будинок м. Київ, вул. Велика Житомирська, 19, літ. "А" 1671,2

202 Нежилі приміщення м. Київ, провул. Кутузова, 3 98,0

203 Нежилі приміщення м. Київ, бульв. Лесі Українки, 8 76,0

204 Нежилий будинок м. Київ, вул. Червоноармійська, 47Г 120,0

205 Нежилий будинок м. Київ, вул. Озерна, 24А 90,0

206 Нежилий будинок м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 42Г 31,5

207 Нежилий будинок м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 20Г 29,5

208 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Межигірська, 24 149,5

Про передачу нежитлового будинку № 20, літ. А на вул. Воровського в оренду
Національній академії мистецтв України без проведення конкурсу

Рішення Київської міської ради № 121/7458 від 16 лютого 2012 року
Відповідно до параграфа 1 глави 58 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самовря


дування в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, рішення Київської міської ра

ди від 22.09.11 № 34/6250 “Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва”, з метою розмі

щення Національної академії мистецтв України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати нежитловий будинок № 20, літ. А на вул. Воровського в
оренду Національній академії мистецтв України без проведення конкурсу
згідно з переліком, що додається.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

укласти в установленому порядку договір оренди нежитлового будинку
№ 20, літ. А на вул. Воровського згідно з пунктом 1 цього рішення.

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

Київський міський голова Л. Черновецький

Про внесення змін у додатки до рішення Київської міської ради 
від 02.12.10 № 284/5096 “Про питання комунальної власності територіальної

громади міста Києва” (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради № 118/7455 від 16 лютого 2012 року

Відповідно до статті 7 Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ” (зі змінами та доповненнями), Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи листи комунального підприємства “Керуюча дирекція” Шевченківської
районної у м. Києві ради від 19.10.11 № 580/вих та Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності
на об’єкти нерухомого майна від 02.11.11 № 49528 (И
2011), звернення Шевченківської районної в місті Києві державної адміністра

ції від 28.12.11 № 06/30
10981 та матеріали технічної інвентаризації нежилих приміщень, виконані комунальним підприємством
“Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна”, з метою прискорен

ня приватизації об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести у додатки до рішення Київської міської ради від 02.12.10
№ 284/5096 “Про питання комунальної власності територіальної громади
міста Києва” (із змінами та доповненнями) зміни, що додаються.

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

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 
до рішення Київської міської ради від 16 лютого 2012 року № 118/7455

Зміни у додатки до рішення Київської міської ради  від 02.12.10 № 284/5096 
“Про питання комунальної власності територіальної
громади міста Києва”  (із змінами та доповненнями)

1. Внести зміни у додаток 1 до рішення, а саме: позицію 35 розділу 1.1а “ЖИЛИЙ ФОНД” таблиці 7 “ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО” викласти у такій
редакції:

2. Внести зміни у додаток 10 до рішення, а саме: позиції 586, 587 розділу 1.1. а “ЖИТЛОВИЙ ФОНД” таблиці 6 “ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО” ви�
класти у такій редакції:

35 ЖИЛИЙ
БУДИНОК

шт. 210 17576,50 2478,10 1 20419,08 20019,43 ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 2, ЛІТ. А

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

586 ЖИЛИЙ
БУДИНОК

шт. 6201 1647,90 391,00 1 1311,36 386,37 ВУЛ. МАЛА ЖИТОМИРСЬКА,
16/3, ЛІТ. Б, В

587 ЖИЛИЙ
БУДИНОК

шт. 6200 1587,00 17,80 1 1331,41 311,82 ВУЛ. МАЛА ЖИТОМИРСЬКА,
16/3, ЛІТ. А

Про передачу в оренду 
нежилих приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 111/7448 від 16 лютого 2012 року

Відповідно до параграфа 1 глави 58 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самовря

дування в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, рішення Київради від
22.09.2011 № 34/6250 “Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва”, враховуючи прото

коли засідань постійної комісії Київради з питань власності від 15.11.2011 № 101 та від 24.11.2011 № 102, Київська міська рада виріши

ла:

1. Передати нежилі приміщення комунальної власності територіальної
громади міста Києва в оренду згідно з додатком.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
укласти договори оренди в установленому порядку відповідно до пункту
1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань власності.

Київський міський голова 
Л. Черновецький

№ п/п Повна назва
орендаря, його форма

власності та форма
фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована площа,

кв. м

Ставка
орендної

плати

Строк, на який
укладається

договір оренди

Ухвалили:

1 2 3 4 5 6 7
ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ 
 КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВ’Я

1 НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ
УКРАЇНИ
Форма власності �
державна
Форма фінансування �
бюджетна

ВОРОВСЬКОГО, № 20,
ЛІТ. А
Шевченківський
район,  Нбк � 1�
поверховий,
адміністративне
Площа, кв. м � 1320.40

РОЗМІЩЕННЯ
БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ 
н/будинок
Площа, 
кв. м � 1320.40

1  грн. на рік 25 років Передати в
оренду
нежитловий
будинок. Укласти
договір оренди

Додаток 
до рішення Київської міської ради від 16 лютого 2012 року № 121/7458
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ВИБОРИ�2012
Хрещатик 12 жовтня 2012 року

Центральна виборча комісія
Постанова № 1344 від 9 жовтня 2012 року, м. Київ
Про зміни в складі окружних виборчих комісій з виборів народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року

Розглянувши подання суб’єктів внесен�

ня кандидатур до складу окружних вибор�

чих комісій з виборів народних депутатів

України 28 жовтня 2012 року про заміну

членів окружних виборчих комісій, відпо�

відно до пункту 1 частини другої статті 13,

частин першої — третьої, п’ятої — сьомої

статті 26, частин п’ятої — сьомої, десятої,

одинадцятої статті 27, пункту 2 частини

третьої, частин четвертої, п’ятої, сьомої,

десятої статті 37, підпункту 1 пункту 4 роз�

ділу XV Закону України “Про вибори на�

родних депутатів України”, керуючись

статтями 11 — 13, пунктом 17 статті 19,

частиною другою статті 27 Закону України

“Про Центральну виборчу комісію”, Цен�

тральна виборча комісія 

п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до складу окружних

виборчих комісій з виборів народних де�

путатів України 28 жовтня 2012 року, ут�

ворених відповідно до постанови Цен�

тральної виборчої комісії від 26 серпня

2012 року № 604 “Про утворення окруж�

них виборчих комісій з виборів народних

депутатів України 28 жовтня 2012 року”,

згідно з додатками 1 — 7.

2. Окружним виборчим комісіям з ви�

борів народних депутатів України 28

жовтня 2012 року, до складу яких вно�

сяться зміни, поінформувати громадян

про такі зміни у визначений цими комі�

сіями спосіб.

3. Цю постанову разом з відповідним

додатком надіслати відповідним регіо�

нальним друкованим засобам масової ін�

формації для опублікування у семиден�

ний строк від дня її прийняття, а також

окружним виборчим комісіям з виборів

народних депутатів України.

4. Цю постанову оприлюднити на офі�

ційному веб�сайті Центральної виборчої

комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії

Ж. УСЕНКО
ЧОРНА

Додаток 7

до постанови Центральної 

виборчої комісії

від 9 жовтня 2012 року № 1344

ЗМІНИ
в складі окружних виборчих комісій з

виборів народних депутатів України 28
жовтня 2012 року

місто Київ
одномандатного виборчого округу № 222
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Степаненко Олександр Федорович,

1957 року народження � від фракції Народ�

ної Партії у Верховній Раді України (у

зв’язку із внесенням подання про заміну

члена виборчої комісії суб’єктом, за по�

данням якого кандидатуру такого члена

було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Сущевський Володимир Дмитрович,

1954 року народження — від фракції На�

родної Партії у Верховній Раді України.

Секретар
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Постанова № 1369 від 10 жовтня 2012 року, м. Київ
Про зміни в складі окружних виборчих комісій з виборів народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року

Розглянувши подання суб’єктів вне�

сення кандидатур до складу окружних ви�

борчих комісій з виборів народних депу�

татів України 28 жовтня 2012 року про за�

міну членів окружних виборчих комісій,

заяву голови окружної виборчої комісії

про складення повноважень голови без

припинення членства в комісії, відповід�

но до пункту 1 частини другої статті 13,

частин першої — третьої, п’ятої — сьомої

статті 26, частин п’ятої — сьомої, десятої,

одинадцятої статті 27, пункту 2 частини

третьої, частин четвертої, сьомої, дев’ятої,

десятої статті 37, підпункту 1 пункту 4

розділу XV Закону України “Про вибори

народних депутатів України”, керуючись

статтями 11 — 13, пунктом 17 статті 19 За�

кону України “Про Центральну виборчу

комісію”, Центральна виборча комісія 

п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до складу окружних

виборчих комісій з виборів народних де�

путатів України 28 жовтня 2012 року, ут�

ворених відповідно до постанови Цен�

тральної виборчої комісії від 26 серпня

2012 року № 604 “Про утворення окруж�

них виборчих комісій з виборів народних

депутатів України 28 жовтня 2012 року”,

згідно з додатками 1 — 8.

2. Окружним виборчим комісіям з ви�

борів народних депутатів України 28

жовтня 2012 року, до складу яких вно�

сяться зміни, поінформувати громадян

про такі зміни у визначений ними комі�

сіями спосіб.

З. Цю постанову разом з відповідним

додатком надіслати відповідним регіо�

нальним друкованим засобам масової ін�

формації для опублікування у семиден�

ний строк від дня її прийняття, а також

окружним виборчим комісіям з виборів

народних депутатів України.

4. Цю постанову оприлюднити на офі�

ційному веб�сайті Центральної виборчої

комісії. 

Додаток 8

до постанови Центральної 

виборчої комісії

від 10 жовтня 2012 року № 1369

ЗМІНИ
в складі окружних виборчих комісій з
виборів народних депутатів України

28 жовтня 2012 року
місто Київ

Окружна виборча комісія з виборів на&
родних депутатів України 

одномандатного виборчого округу № 215
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Калугін Сергій Олександрович, 1981

року народження — від Партії Наталії Ко�

ролевської “Україна — Вперед!” (у зв’язку

із внесенням подання про заміну члена

виборчої комісії суб’єктом, за поданням

якого кандидатуру такого члена було

включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Латишова Ніна Юріївна, 1983 року на�

родження — від Партії Наталії Королев�

ської “Україна — Вперед!”

Секретар Центральної 
виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Додаток
до рішення Київської міської ради 16.02.2012 № 111/7448

ПЕРЕЛІК
юридичних осіб, яким передаються в оренду 

нежилі приміщення комунальної власності територіальної громади м. Києва

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

№ п/п Повна назва
орендаря, його

форма власності та
форма фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована площа,

кв. м

Ставка
орендної

плати

Строк, на
який

укладається
договір
оренди

Ухвалили:

1 2 3 4 5 6 7

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ 
 АМБУЛАТОРНО
ПОЛІКЛІНІЧНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР"

1 МІСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ
ЦЕНТР ПРОБЛЕМ
СЛУХУ ТА МОВЛЕННЯ
"СУВАГ" 
Форма власності �
міська комунальна
Форма фінансування �
бюджетна

УРЛІВСЬКА, № 13
Дарницький район,
Нбк � 5�поверховий,
діагностичний центр
Площа, кв. м � 8115.60

БЮДЖЕТНА
УСТАНОВА 
3 поверх Площа, 
кв. м � 75.00

1  грн. на рік 2 роки 364 дні Передати в
оренду нерухоме
майно. Укласти
договір оренди

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ 
 ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ

2 КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ
НЕЙРОХІРУРГІЇ 
Форма власності �
міська комунальна
Форма фінансування �
бюджетна

ПІДВИСОЦЬКОГО
ПРОФЕСОРА, № 4�Б,
ЛІТ. А Печерський
район, 
НБк � 7�поверховий,
лікарня на 300 ліж. з
поліклінікою на 150
відвідувань 
Площа, кв. м �
21395.70

БЮДЖЕТНА
УСТАНОВА
приміщення для
власного
використання 1, 3
поверхи � 129.80 кв.
м приміщення
спільного
використання з
балансоутримувачем
1, 3, 6 поверхи �
126.20 кв. м Площа,
кв. м � 256.00

1 грн. на рік 2 роки 364 дні Передати в
оренду нерухоме
майно. Укласти
договір оренди

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 25.03.2010 № 448/3886 “Про створення комунального підприємства 

“Дирекція з капітального будівництва та реконструкції 
“Київбудреконструкція”

Рішення Київської міської ради № 36/8320 від 20 вересня 2012 року
Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, статті 17 та частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве само


врядування в Україні”, Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб
підприємців”, рішення Київ

ської міської ради від 29.12.2011 № 1099/7335 “Про Програму соціально
економічного розвитку м. Києва на 2012 рік” Київська місь

ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 25.03.2010
№ 448/3886 “Про створення комунального підприємства “Дирекція з ка�
пітального будівництва та реконструкції “Київбудреконструкція”, а саме:
викласти пункт 2 у такій редакції:

“2. Встановити розмір статутного капіталу комунального підприємства
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) “Дирекція з капітального будівництва та реконструкції “Ки�
ївбудреконструкція” в сумі 200 000,00 (двісті тисяч) гривень. “.

2. Внести зміни до Статуту комунального підприємства “Дирекція з ка�
пітального будівництва та реконструкції “Київбудреконструкція”, затвер�
дженого рішенням Київської міської ради від 25.03.2010 № 448/3886 “Про
створення комунального підприємства "Дирекція з капітального будівниц�

тва та реконструкції “Київбудреконструкція”, що додаються.
3. Комунальному підприємству “Дирекція з капітального будівництва

та реконструкції “Київбудреконструкція” забезпечити державну реєстра�
цію змін до установчих документів в установленому законодавством по�
рядку.

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

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради 

Про відзначення київських спортсменів — чемпіонів та призерів XXX літніх
Олімпійських ігор та XIV літніх Паралімпійських ігор

Рішення Київської міської ради № 23/8307 від 20 вересня 2012 року
Відповідно до статей 9, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26, статей 31, 33, 34 Закону

України —”Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою відзначення спортсменів — чемпіонів та призерів XXX літніх Олімпій

ських ігор та XIV літніх Паралімпійських ігор, досягнення яких сприяють утвердженню міжнародного авторитету України, для за

охочення до успішних виступів на Олімпійських та Паралімпійських іграх, чемпіонатах світу і Європи та міжнародних спортивних
змаганнях, підвищення їх соціального захисту Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Запропонувати кожному київському спортсмену — чемпіону та
призеру XXX літніх Олімпійських ігор та XIV літніх Паралімпійських ігор
(за його згодою) згідно з переліком, що додається, звернутися до Київ�
ської міської ради з клопотанням про одержання в межах норм без�
оплатної передачі земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ді�
лянки).

2. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київ�
ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення
Київської міської ради від 15.07.2004 № 457/1867 “Про порядок передачі
(надання) земельних ділянок в користування або у власність у місті Києві”
організувати та забезпечити:

2.1. Опрацювання клопотань спортсменів, зазначених у пункті 1 цього
рішення, та підготовку і внесення в установленому порядку на розгляд Ки�
ївської міської ради проектів рішень про надання дозволу на розроблен�

ня проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будів�
ництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і
споруд (присадибних ділянок).

2.2. Підготовку і внесення в установленому порядку на розгляд Ки�
ївської міської ради проектів рішень про передачу спортсменам, зазна�
ченим у пункті 1 цього рішення, земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд
(присадибних ділянок) на підставі розроблених і погоджених в установ�
леному порядку проектів землеустрою щодо відведення земельних ді�
лянок.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури
та постійну комісію Київради з питань сім’ї, молоді та спорту.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

20.09.2012 № 23/8307

Чемпіони та призери XXX літніх Олімпійських ігор

1. Андрійцев Валерій Олександрович срібний призер з вільної боротьби

2. Берінчик Денис Юрійович срібний призер з боксу

3. Бризгіна Єлизавета Вікторівна бронзова призерка з легкої атлетики

4. Довгодько Наталія Вікторівна олімпійська чемпіонка з веслування академічного

5. Ломаченко Василь Анатолійович олімпійський чемпіон з боксу

Чемпіони та призери XIV літніх Паралімпійських ігор

6. Зубковська Оксана Володимирівна параолімпійська чемпіонка з легкої атлетики (зір)

7. Істоміна Катерина Олегівна срібна призерка з плавання (ОРА)

8. Кліпперт Сергій Вікторович бронзовий призер з плавання (зір)

9. Лисенко Алла Михайлівна параолімпійська чемпіонка з веслування академічного (ОРА)

10. Сінчук Лариса Павлівна бронзова призерка з волейболу (ОРА)

11. Соловей Дмитро Сергійович параолімпійський чемпіон з дзюдо (зір)

12. Федина Олексій Михайлович параолімпійський чемпіон з плавання та бронзовий призер з плавання (зір)

13. Юрченко Христина Іллівна параолімпійська чемпіонка з плавання (зір)

Про деякі заходи здешевлення вартості 
іпотечних кредитів 

для забезпечення доступним житлом громадян, 
які потребують поліпшення житлових умов у місті Києві

Рішення Київської міської ради № 68/8352 від 20 вересня 2012 року
Відповідно до статті 47 Конституції України, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 19 За


кону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, враховуючи постанову Кабінету Міністрів
України від 25.04.12 № 343 “Про затвердження Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступ

ним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов”, з метою забезпечення реалізації житлових прав грома

дян — працівників підприємств, установ і організацій міського господарства, які перебувають на квартирному обліку, Київ

ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати часткову компенсацію вартості житла громадянам, які ви�
явили бажання збудувати житло за державною програмою здешевлен�
ня вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом
громадян, які потребують поліпшення житлових умов та є працівника�
ми підприємств, установ та організацій комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва: педагогічним працівникам, медичним
працівникам, працівникам служб соціального захисту, підприємств
житлово�комунального господарства, закладів культури, комунального
підприємства “Київпастранс”, комунального об’єднання “Київзелен�
буд”, комунального підприємства “Київський метрополітен”, кому�
нального підприємства “Київміськсвітло”, комунального підприємства
“Плесо”, комунальної корпорації “Київавтодор”, а також публічного ак�
ціонерного товариства “Київхліб”, підприємств Київської міської орга�
нізації Українського товариства сліпих (УВП�1, УВП�2, УВП�3, УВП�4)
та Київського дослідно�виробничого підприємства “Контакт” Україн�
ського товариства глухих.

2. Встановити, що:
2.1. Часткова компенсація вартості житла згідно з цим рішенням

надається громадянам, зазначеним у пункті 1 цього рішення та сто�
совно яких банківською установою прийнято рішення про надання кре�
диту, шляхом оплати частини обов’язкового власного внеску пози�
чальника, розрахованого банківською установою, на рахунок громадя�
нина, відкритий в банківській установі для отримання кредитних ре�
сурсів, та відповідно до договору, укладеного між Іпотечним центром
в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової
установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будів�
ництву” (далі — Іпотечний центр), банківською установою та громадя�
нином.

2.2. Часткова компенсація вартості житла надається у розмірі:
— 50 % власного внеску позичальника — для громадян, які перебу�

вають на квартирному обліку не менше трьох років і пропрацювали на
підприємстві (установі, організації) не менше трьох років, але не біль�
ше 10 % вартості житла;

— 100 % власного внеску позичальника для громадян, які перебу�
вають на квартирному обліку п’ять і більше років і пропрацювали на
підприємстві (в установі, організації) не менше 10 років, але не біль�
ше 20 % вартості житла.

2.3. Часткова компенсація вартості житла надається по об’єктах
житлового будівництва, перелік яких визначається відповідно до пунк�
ту 4 Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпе�
чення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житло�
вих умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
25.04.12 № 343, вартість будівництва 1 кв. м яких не перевищує роз�
рахункову вартість житла, встановлену для міста Києва, у розмірі 7000

грн за 1 кв. м загальної площі.
3. Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого ор�

гану Київради (Київської міської державної адміністрації) укласти з Іпо�
течним центром договір, яким передбачити порядок надання реєстру
осіб, зазначених у підпункті 2.1 пункту 2 цього рішення, із відомостя�
ми про суму часткової компенсації вартості житла при реалізації По�
рядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення до�
ступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.12
№ 343, порядок перерахування Головним управлінням житлового за�
безпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) коштів Іпотечному центру для часткової компенсації вар�
тості житла, відповідно до цього рішення та інші умови.

4. Передбачити, що для отримання часткової компенсації вартості
житла громадяни, зазначені у підпункті 2.1 пункту 2 цього рішення, на�
дають до Головного управління житлового забезпечення виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

— заяву про надання часткової компенсації вартості житла;
— довідку про перебування на квартирному обліку;
— довідку з місця роботи;
— копію договору часткової компенсації процентів позичальнику.
5. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адмі�

ністрації):
5.1. Передбачити при коригуванні бюджету міста Києва на 2012 рік

виділення 25 млн грн для надання часткової компенсації вартості жит�
ла у поточному році згідно з цим рішенням.

5.2. Забезпечити внесення відповідних змін до Програми будівниц�
тва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010�2017 роки, за�
твердженої рішенням Київської міської ради від 16.09.10 № 30/4842 та
Програми соціально�економічного розвитку м. Києва на 2012 рік.

5.3. За результатами реалізації цього рішення у 2012 році опрацю�
вати питання щодо розширення переліку категорій громадян, які пере�
бувають на квартирному обліку та яким може бути надана часткова
компенсація вартості житла.

6. Уповноважити Головне управління житлового забезпечення вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
надавати методичні рекомендації та роз’яснення з питань застосуван�
ня цього рішення.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�
місію Київської міської ради з питань бюджету та соціально�економіч�
ного розвитку.

Заступник міського голови — секретар Київради
Герега
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Через нашу вiру неможливе
стає можливим

Одного разу до Iсуса Христа, Яко�

го оточував народ, пiдiйшов чоловік

i привів із собою сина свого, якого

мучив злий дух німоти i глухоти.

Батько прийшов з наміром отрима�

ти допомогу страднику�сину. Але в

його серці було якесь невір’я. Він

жалівся Ісусу Христу на Його учнів,

що вони не могли вигнати біса з йо�

го дитини. "Учителю,— говорив

батько,— я привів до Тебе сина мого,

що має духа німого. Де тільки напа�

де на нього, кидає його на землю, i

він пускає піну, i скрегоче зубами

своїми, i цiпенiє. Я казав учням Тво�

їм, щоб вигнали його, та вони не

змогли" (Мк. 9, 17�18).

Христос Спаситель при всій Своїй

лагiдностi прогнівався на таке не�

вір’я i сказав: "О роде невірний, до�

ки буду з вами? Доки буду терпіти

вас?" (Мк. 9, 19). Але тут же пожалів

i страдника�сина, i нещасного бать�

ка i сказав: "Приведіть його до Ме�

не". I привели його до Нього. Як

тільки біснуватий побачив Його, дух

стряснув його; він упав на землю i

валявся, пускаючи піну (Мк. 9, 19�

20). Наблизившись до Сина Божого,

злий дух своїм падiнням на землю

невільно виявив Йому свою покору.

Іншим був душевний стан батька.

Він пiдiйшов до Господа не з молит�

вою i вірою в Його всемогутність, як

колись вчинив римський сотник,

благаючи зцілити його слугу, а з яки�

мись запитаннями i невірою. "Якщо

можеш,— говорив батько Сину Бо�

жому, — допоможи нам, змилосердь�

ся над нами" (Мк. 9, 22). Як бачите,

батько сумнівався в Iсусi Христi, то�

му й сказав: "якщо можеш".

Господь Ісус Христос вирішив ра�

ніше ніж вигнати злого духа з сина

зцілити душевну хворобу батька.

Спаситель сказав батькові: "Якщо

хоч трохи можеш вірувати, все мож�

ливе віруючому" (Мк. 9, 23). I ось ра�

ніше невіруючий батько зi сльозами

на очах викрикнув перед усім наро�

дом: "Вірую, Господи! Допоможи

моєму невірству" (Мк. 9, 24). Тiльки

пiсля сповiдання перед Богом вiри

Господь промовив Своє всемогутнє

слово i одразу ж вигнав iз сина духа

нiмого i глухого.

Як бачите, невiра батька в Боже�

ственну силу Iсуса Христа стала пе�

решкодою для зцiлення його сина.

Господь надiляє нашу вiру Боже�

ственною силою, i для віруючого все

можливе.

Часто в наш час християнин звер�

тається до Бога з молитвою, щоб

Вiн виявив Свою всемогутність i чи

то зцілив вiд хвороби, чи спас вiд

смертi, чи захистив вiд якоїсь бiди,

але благає Бога так, як той батько:

"Господи! Якщо можеш, допоможи

менi". Звичайно, така молитва, по�

єднана з невір’ям, не допоможе то�

му, хто просить. Тоді людина почи�

нає зневірятися навіть в iснуваннi

Бога. Вона говорить, що якби Бог

iснував, Вiн виконав би прохання i

допомiг би. Ми часто звинувачуємо

Бога, а не себе,— звинувачуємо ми�

лосердя Боже, а не свою невіру або

маловір’я.

Щоб мати спасительну вiру, яка

робить неможливе можливим, треба

у простотi серця вiрувати в те, що го�

ворить нам Господь через Євангелiє.

Наша вiра повинна бути подiбною

до вiри чистої i доброї дитини. Ми

хочемо своєю малою мiркою роз�

тленного грiхом розуму вимiряти

безмірну i незбагненну премудрість

Божу.

Для того, щоб вигнати зi своєї ду�

шi морок сумніву в словах Божих,

коли відчуємо в собі протиріччя з

якимось догматом вiри, треба звер�

нутися до Бога з молитвою, як той

батько, що привiв до Христа бісну�

ватого сина. "Вiрую, Господи! Допо�

можи моєму невірству". I Господь,

знаючи нашу щирість, пошле нам

світло вiри.

Без чистоти серця i без любовi са�

ме лише православне віровчення i

досконале знання Бiблiї залишаю�

ться безплідними i некорисними

для спасiння душi. Подивiться на

деяких священикiв i архиєреїв, чен�

цiв i богословів — вони багато зна�

ють, а для Царства Божого непри�

датнi, бо живуть на землi, як та

євангельська безплідна смоківниця.

I в той же час ми знаємо багато свя�

тих, якi не мали богословської освi�

ти, але провадили життя в пустелях,

лiсах i монастирях. Вони очищали

свої душi богоугодними трудами,

молитвою i постом, i через це стали

взірцем вiри i духовного християн�

ського життя.

Вiра лише в часи благоденства по�

дібна до зерна, що впало на кам'�

янистий грунт, скоро зiйшло, а як

припекло сонце, засохло i не при�

несло плоду. Істинна вiра вкорінює�

ться i зростає в терпiннi. Христос

Спаситель сказав: "Хто перетерпить

до кінця, той буде врятований"

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної
церкви

Як фантазія перемогла 
в казковій країні
Театр на Липках запрошує глядачів на прем’єру 
"Королівна фантазерів"
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Реперт ар столично о те-
атр для наймолодших
лядачів поповнився новою
виставою — "Королівна
фантазерів", поставленою
за п’єсою російсь их авто-
рів Олени Ч барової та
Ірини Є орової. Дія роз-
ортається в аз овій ра-
їні Вітландії, де меш ають
сестри-принцеси. І лише
одна з них зможе врят ва-
ти свою раїн та її меш-
анців.

Хто з дітей не любить казки? А що

буде, якщо в казці заборонять казки?

Так сталося в королівстві Вітландії, де

дружина короля Іскряна дофантазу�

валася до того, що пішла прогулюва�

тися по веселці та не повернулася.

Після цього король Вітланд заборо�

нив мріяти, фантазувати, створюва�

ти, а тим паче, розказувати казки,

вважаючи їх небезпечними. Через та�

ку заборону люди в державі стали

сумними, байдужими та жорстокими.

Втім, у самого короля є дві донь�

ки — царівна Віта, яка любить вчити�

ся, слухає свого батька і є аж занадто

правильною і логічною. Інша — Віта�

ліна — схожа на матір: постійно фан�

тазує, незважаючи на заборону. Дівча�

та виросли — і для них влаштували ог�

лядини наречених: чудернацького

Круасана з Кренделькії, сина султана

Карабахана та королевича Мегагерції

Во, прибув і військовий князь Бамбу�

рей. Віталіні не пощастило — батько

довідався про її схильність до фанта�

зування і був змушений, згідно зако�

ну, посадити її до в’язниці, де казкарі

та мрійники оголосили дівчину коро�

лівною фантазерів. А ось друга донька

— Віта — настільки зазналася, що від�

мовила всім нареченим, наразивши

королівство на ризик війни. Чим за�

кінчилася така казка, розповідати не

будемо, бо як кажуть: краще один раз

побачити, ніж сто разів почути. Але

головне, що фантазія все ж таки пере�

могла, а король�батько навіть оголо�

сив її корисною для королівства та

створив Міністерство фантазії. Тому у

виставі владарює думка, проголошена

королевою фантазерів Віталіною:

"Якщо щось вигадати і повірити в це,

воно обов’язково здійсниться".

Півтори години дійства на сцені

минають досить швидко: яскраві

костюми, цікаві персонажі та пово�

роти сюжету не дають сумувати ні

дорослим, ні малятам. Вистава по�

ставлена режисером, заслуженим ді�

ячем мистецтв РФ Костянтином Ду�

бінінім за однойменною п’єсою

Олени Чубарової та Ірини Єгорової,

яка, до речі, у 2009 році отримала

диплом від Спілки театральних ді�

ячів РФ в номінації "П’єса для дітей

до 13 років". В Театрі на Липках ви�

става позиціонується як спектакль

для дітей віком від 12 років. Проте

"Королівну фантазерів" можна реко�

мендувати усім школярам. Наступ�

ний її показ відбудеться у театрі 19

жовтня о 12�й годині
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Відповіді на сканворд 
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ПРАВО ОРЕНДИ
НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗА АДРЕСАМИ:

в л. Героїв Севастополя, №13 — нежитлове приміщення першо о поверх ,
за альною площею 40,2 в.м, цільове ви ористання — тор овельний об'є т з
продаж продовольчих товарів, рім товарів піда цизної р пи, стро оренди —
2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної плати — 2284,67 рн без ПДВ за місяць
(56,83 рн/ в.м), розмір авансової орендної плати для часті в он рсі —
4569,34 рн (без ПДВ);

б льв. І.Лепсе, №17 — нежитлове підвальне приміщення, за альною площею
29,0 в.м, цільове ви ористання — розміщення пер арні площею до 50 в.м,
стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної плати — 814,67 рн без
ПДВ за місяць (28,09 рн/ в.м), розмір авансової орендної плати для часті в
он рсі — 1629,34 рн (без ПДВ);

в л. Мартиросяна, №16/14 — нежитлове приміщення першо о поверх ,
за альною площею 40,9 в.м, цільове ви ористання — тор овельний об'є т з
продаж продовольчих товарів, рім товарів піда цизної р пи, стро оренди —
2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної плати — 2325,33 рн без ПДВ за місяць
(56,85 рн/ в.м), розмір авансової орендної плати для часті в он рсі —
4650,66 рн (без ПДВ);

в л. Монтажни ів, №101/2 — нежитлове приміщення першо о поверх , за альною
площею 47,3 в.м, цільове ви ористання — тор овельний об'є т з продаж товарів
піда цизної р пи, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної
плати — 5070,00 рн без ПДВ за місяць (107,19 рн/ в.м), розмір авансової
орендної плати для часті в он рсі — 10140,00 рн. (без ПДВ).

Кон рс б де проведено через 20 алендарних днів після оп блі вання
інформації в азеті "Хрещати " за адресою: просп. Повітрофлотсь ий, 41, . 409 об
15.00. Я що останній день стро припадає на вихідний, свят овий або інший
неробочий день, що визначений відповідно до за онодавства У раїни, он рс б де
проведено на перший за ним робочий день.

Кінцевий термін подання до ментів для часті он рсі — за 3 робочі дні до дати
проведення он рс .

Ознайомитись з мовами он рс та отримати додат ов інформацію можна
відділі з питань майна ом нальної власності Солом'янсь ої районної в місті Києві
державної адміністрації за адресою: 03020, м. Київ, просп. Повітрофлотсь ий, 41,
імн. № 352, № 359; телефони для довідо : 207-09-31, 207-09-32, 207-09-30, або на
офіційном сайті Солом'янсь ої районної в місті Києві державної адміністрації в
мережі Інтернет (www.solor.gov.ua).

ОГОЛОШЕННЯ
У зв'яз з вводом в е спл атацію нових житлових б дин ів Ком нальне

підприємство "Дире ція з правління та обсл ов вання житлово о фонд
Деснянсь ої районної м. Києві ради" я ви онавець посл з тримання
б дин ів і спор д та приб дин ової території повідомляє, що тарифи на посл и з
тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій, розраховані з ідно з
Поряд ом, затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011 № 869, подані до Київсь ої
місь ої державної адміністрації на встановлення. Стр т ра, періодичність та стро и
надання посл відповідають вимо ам розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) від 09.03.2011 № 307 та
розміщені на інформаційних стендах під'їздах б дин ів.

За важення та пропозиції приймаються за адресою: м. Київ, в л. Рад нсь а, 18
(приміщення ЖЕК-318) протя ом 14 алендарних днів з момент п блі ації в азеті
"Хрещати ".

У звяз із зростання мінімальної з/п, цін на енер орес рси, матеріали, тощо,
ЖК "Річ ови -3" повідомляє, що тарифи на посл и з тримання б дин ів і спор д
приб дин ових територій, розраховані з ідно з Поряд ом, затвердженим поста-
новою КМУ від 01.06.2011 № 869, подані до Київсь ої місь ої державної адміністрації
на затвердження. Стр т ра, періодичність та стро и надання цих посл
відповідають вимо ам розпорядження ВО КМР (КМДА) від 09.03.2011 № 307.
Детальна інформація розміщена на інформаційних стендах під'їздах б дин ів

За важення і пропозиції приймаються за адресою: проспе т Мая овсь о о, 93а до
22.10.2012 р.

Шевчен івсь а районна в місті Києві державна адміністрація
о олош є он рс на право оренди нежилих приміщень за адресою: в л. Мала
Житомирсь а, 3/4, 1-й поверх, за альною площею 9,2 в.м. Цільове
ви ористання —надання поб тових посл населенню. Термін оренди 2 ро и
364 дні. Стартовий розмір орендної плати 411,21 рн без ПДВ.
Балансо трим вач — Ком нальне підприємство "Кер юча дире ція
Шевчен івсь о о район ".
Кон рс б де проведено через 20 алендарних днів після оп блі вання

інформації в азеті "Хрещати " за адресою: в л. Б. Хмельниць о о, 24,
6-й поверх зала засідань.
Я що останній день стро припадає на вихідний, свят овий або інший

неробочий день, що визначений відповідно за онодавства У раїни, он рс
б де проведено на перший за ним робочий день.
Кінцевий термін подання до ментів до часті он рсі — 3 робочі дні до

дати проведення он рс .
Ознайомитись з мовами он рс та отримати додат ов інформацію

можна за адресою: б львар Т. Шевчен а, 26/4, . 501, тел. 288-08-75 та на
ВЕБ-сайті Київсь ої місь ої державної адміністрації.

Заява про е оло ічні наслід и діяльності
Повідомляємо, що на частині території, я а розташована за адресою:

в л. Червонопрапорна, 34 знаходиться підприємство
ПАТ "Корч ватсь ий омбінат БМ"

З 2008 ро підприємство не має нія о о виробництва. З ідно довід и ЄДРПОУ
№ 4000029 вид діяльності нашо о підприємства 68.20 (надання в аренд і
е спл атацію власно о нер хомо о майна). На теплопостачання с ладів
підприємство має позитивний висново е оло ічної е спертизи 326\03.10.11-080
від 04.10.2011 р. Серед ор анізацій орендарів виробництв немає. Б дівлі
ви ористов ються під с лади та офіси.

Підприємство має дозвіл на ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря
від стаціонарних джерел №80361000000-002 від 30.01.2012 р. Дозвіл на розміщення
відходів в 2012 році №8036100000-002. Водопостачання здійснюється з місь -
водопровод з ідно до овор з AT "Київводо анал" (до овір №05588\5-01 від
01.04.2005 ро ). Ліміт на водопостачання № 221\15 від 21.01.11 ро . Тобто
підприємством ви он ються сі необхідні природоохоронні заходи.

О олошення
У зв'яз з вводом в е спл атацію ново о житлово о б дин ТОВ "Житлосервіс плюс" о олош є

про встановлення е ономічно обґр нтованих тарифів на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб -
дин ових територій та ом розмірі:

Тарифи розраховані з ідно з Поряд ом форм вання та-
рифів на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб -
дин ової території, затверджено о Постановою Кабінет
Міністрів У раїни від 01 червня 2011 ро №869. Стр т -
ра, періодичність та стро и надання посл відповідають
вимо ам Розпорядження Ви онавчо о ор ан Київсь ої Місь ої Ради від 09 березня 2011 ро № 307.

За важення та пропозиції приймаються на адрес : м. Київ, в л. Мельни ова, 83 Д до 17.00.
Термін, протя ом я о о приймаються за важення і пропозиції, встановлюються підприємством, але

він не може б ти менше ніж 14 та більшим ніж 20 алендарних днів з дня повідомлення споживачам про
намір здійснити змін тариф .

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація
о олош є про намір передати в оренд термін на 2 ро и 364 дні нежитлове приміщення
площею 18,0 в.м. за адресою: м. Київ, в л. Підвисоць о о, 13 для розміщення апте и, що
реаліз є отові лі и з розрах н ом орендної плати в розмірі 1961,7 рн без ПДВ за перший
місяць оренди.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, Печерсь а

районна в м. Києві державна адміністрація
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-84-76.

Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація
о олош є он рс на заміщення ва антної посади:

- оловно о спеціаліста відділ онтролю;

Вимо и: відповідна освіта, досвід роботи.

Заяви на он рс подавати протя ом 30 алендарних днів з дня оп блі вання за адресою:
в л. С ворова, 15, ім. 204, тел. 280-74-97.

Втрачене свідоцтво на право власності на житло, адреса: м. Київ, по
в л. Березня івсь а, б д. 20, № 74, видане відділом приватизації житла
Хар івсь ої райдержадміністрації від 04.01.1994 р. на ім'я В'юни а
Вячеслава Володимировича, Єна і Дениса Івановича вважати
недійсним.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що 01.11.2012 ро о 9.00
роз лядатиметься цивільна справа № 2/2604/20177/2012 за позовом На мен о Р занни Сар ісівни
до Безпало о Оле а Ми олайовича про зобов'язання с н ти переш оди, здійсненні права
власності на житлове приміщення.

Безпалий Оле Ми олайович, останнє відоме місце проживання: м. Київ, в л. Хар івсь е шосе,
2-Б, в. 127 ви ли ається в с дове засідання я відповідач.

В разі неяв и справ б де роз лян то за йо о відс тності на підставі наявних матеріалів справи.
Адреса с д : м. Київ, в л. Кошиця, 5, аб. № 202. С ддя Ластов а Н.Д.

23.10.12 о 09.00 в приміщенні ОАС м. Києва відб деться с довий роз ляд
справи за адміністративним позовом Свято ора О.А. до Київради, треті
особи: КП "Прит ло для тварин", КП "Центр ідентифі ації тварин",
КП "Київсь а місь а лі арня ветеринарної медицини" про визнання нечинним,
неза онним та с ас вати рішення Київради від 05.04.2012 № 382/7719
"Про затвердження Київсь ої місь ої про рами онтролю за триманням
домашніх тварин та ре лювання чисельності безприт льних тварин
манними методами на 2012 — 2016 ро и". С ддя Донець В.А. ( аб. 41).

Головне правління льт ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення ва антної посади оловно о спеціаліста
відділ театрально- онцертних за ладів, образотворчо о мистецтва,
ор анізації та проведення за ально-мистець их заходів.
Вимо и: вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-

валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста, стаж роботи за фахом державній
сл жбі на посаді провідно о спеціаліста не менше 2-х ро ів або стаж роботи за
фахом не менше 3-х ро ів.

До менти приймаються протя ом місяця за адресою: м. Київ-01004, б львар
Т.Г. Шевчен а, 3. Довід и за тел. 279-52-82, 279-72-51.

Орендодавець — Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація

№
п/п

Балансо трим вач
(адреса, телефон)

Хара те-
ристи а

Місцезнаходження

За альна площа,
я а

надаватиметься
в оренд ,

в.м

Цільове ви ористання приміщення
Стро
оренди

Вартість
1 в.м.

рн,
без ПДВ

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

місяць оренди

1

Управління освіти Печерсь ої
районної в місті Києві
державної адміністрації,

м. Київ, в л. Інстит тсь а, 24/7,
т. 253-00-86, 253-54-46

спортзал

м. Київ,
в л. Лаврсь а, 2,
(середня за ально-
освітня ш ола № 90)

266,0

РОЗМІЩЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНИХ ЗАКЛАДІВ, ДІЯЛЬНІСТЬ
ЯКИХ СПРЯМОВАНА НА ОРГАНІЗАЦІЮ
ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ РІЗНИМИ

ВИДАМИ СПОРТУ

2 (два)
ро и

11631,6 16,79

№
п/п

Адреса б дин
Розмір тариф ,
рн/ в.м з ПДВ

Розмір тариф ,
рн/ в.м для першо о

поверх з ПДВ

1. м. Київ, в л. Лавр хіна, б д. 12 2,04 рн/ в.м. 1,55 рн/ в.м.

2. м. Київ, в л. Лавр хіна, б д. 14 2,36 рн/ в.м. 1,77 рн/ в.м.

№
п/п

Адреса б дин Тариф, рн/м
Тариф рн/м в
місяць для

першо о поверх

1 Проспе т Мая овсь о о,б д. 91б 2,20 1,81

2 Проспе т Мая овсь о о,б д. 93а 2,20 1,82

3 Проспе т Мая овсь о о,б д. 95а 2,20 1,80

№
п/п Адреса б дин Розмір тариф ,

рн/м2

1 в л. Т р енєвсь а, 46
— Павлівсь а, 11 2,44

Дніпровсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача К ш ова О.О. в
інтересах неповнолітньо о К ш ова М.О. (в л. просп. Мир , 14, в. 51 м. Київ) по
цивільній справі за позовом К ш ова О.Н. до К ш ова О.О. в інтересах неповнолітньо о
К ш ова М.О., 3-я особа: ВГІРФО Дніпровсь о о РУ МВС У раїни м. Києві, Ор ан опі и
та пі л вання Дніпровсь ої районної в м. Києві державної адміністрації.

С дове засідання відб деться 22.10.2012 ро о 17.30 в приміщенні Дніпровсь о о
районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5, аб. № 108.

У разі неяв и в с дове засідання, справа з ідно з вимо ами ЦПК У раїни б де
роз лян та відс тність відповідача.

С ддя Орда О.О.
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Спортивні новини

Футбол. Збірна України зіграє 
зі збірною Молдови
Сьо одні збірна У раїни з ф тбол зі рає відбір овий матч Чемпіо-

нат світ -2014 зі збірною Молдови. З стріч відб деться о 21.00 на
стадіоні “Зімбр ” Кишиневі. У раїнсь а оманда, рім тренерсь их
втрат через хвороб Оле а Блохіна та Юрія Роменсь о о, понесла та-
ож і і рові: раніше через травми виб в Андрій Ди ань, а зовсім недав-
но Віталій Мандзю , Ярослав Ра иць ий та Єв ен Коноплян а. Тренер-
сь ий штаб, я ий тимчасово очолюють Андрій Баль і Оле сандр Зава-
ров, сьо одні може розрахов вати на наст пних ви онавців: воротарі
Андрій Пятов (“Шахтар”), Ма сим Коваль (“Динамо”), Оле сандр Бан-
д ра (“Метал р ” Д); захисни и Бо дан Б т о (“Іллічівець”), В’ячеслав
Шевч та Оле сандр К чер ( “Шахтар”), Єв ен Селін (“Ворс ла”), Єв-
ен Хачеріді і Тарас Михали (“Динамо”); півзахисни и Роман Без с
(“Ворс ла”), Денис Гармаш, Оле Г сєв і Андрій Ярмолен о (“Дина-
мо”), Р слан Ротань (“Дніпро”), Сер ій Назарен о (“Таврія”), Тарас
Степанен о (“Шахтар”), Анатолій Тимощ (“Баварія”, Німеччина); на-
падни и Артем Мілевсь ий (“Динамо”), Мар о Девич (“Шахтар”), Ро-
ман Зоз ля та Єв ен Селезньов (“Дніпро”)

Хокей. “Білий Барс” переміг “Донбас”. 
У столичному дербі сильнішим 
був “Беркут”
Відб лися два матчі ре лярно о чемпіонат ПХЛ. Головн сенсацію

першості створили хо еїсти “Біло о Барс ”. Команда з Білої Цер ви
несподівано ви рала чинно о чемпіона “Донбас -2” з рах н ом 3:1,
здоб вши перш перемо в нинішньом сезоні і заробивши перші оч-
и. Відзначимо, що оманда з Донець а пере идала своїх опонентів
більш ніж двічі, ви онавши продовж матч 45 ид ів проти 20 ос-
подарів майданчи а. У др ом поєдин і рово о дня “Бер т” вирвав
перемо “Со ола” з мінімальним рах н ом — 1:0. Автором єдиної
за ин тої шайби став І ор Гон альсь ий на 46-й хвилині з стрічі. “Со-
іл” збері за собою перш сходин в т рнірній таблиці, але тепер від
“Бер та” йо о відо ремлює лише одне оч о, при цьом на рах н
“Со ола” 23 оч и в 12-ти матчах, а “Бер та” — 22 оч и в 9 з стрі-
чах

Теніс. Олександр Долгополов 
поступився Енді Маррею 
на турнірі у Шанхаї
Третя ра ет а світ Енді Маррей вийшов чвертьфінал т рнір

cерії Masters в Шанхаї, впевнено перемі ши Оле сандра Дол опо-
лова — 6:2, 6:2. З стріч тривала 58 хвилин. У раїнсь ий тенісист
доп стив майже в три рази більше помило , ніж йо о с перни —
34 проти 12, тоді я співвідношення а тивно ви раних м’ячів при-
близно рівне — 10 проти 9. За вихід півфінал шотландець Енді
Маррей посперечається з Раде ом Штепане ом, я ий здолав на
орті Джона Ізнера — 6:4, 6:7 (5), 6:3

Температура +5°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 88 %

Температура +9°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 64 %

Температура +4°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 79 %

Прогноз погоди на 12 жовтня 2012 року

ОВНИ, ш айте собі ідн пар і до блис шліф йте
партнерсь і відносини. Я що в шлюбі намітилася зловісна
тріщина, саме час її с н ти, а в діловій співпраці недр ів
перетворити на др зів. Уни айте дій за правилом “розді-
ляй і володарюй”, шліф йте міння дося ти омпроміс ін-
тересів, завоювати пошан залізним терпінням і відпові-
дальністю.
ТЕЛЬЦІ, ви одержимі онсерватизмом, вірите верхо-

венство посадової ієрархії і ненавидите сліпо під орятися,
плаз вати перед начальством, помил ово вважаючи, що
вами зловживають. Це не та . Киньте об рюватися, най-
важча см а позад , шан йте влад , ділов оманд , тоді й
вас цін ватим ть я фахівця.
БЛИЗНЯТА, любовні відносини проходять фаз транс-

формації, де потрібна холодна олова і аряче серце. Не да-
вайте волю божевільним пристрастям, спирайтеся на здо-
ровий л зд і висо мораль, щоб не вийти за межі дозво-
лено о. Шлюб — це святе! Встрявати в ризи овані авантю-
ри, я що до інця все не прорах єте, протипо азано.
РАКИ, поставте власн ідність на п’єдестал, я що ви не

ди татор, а дбайливий сім’янин, самопова а трансфор-
м ється в олосальн вір в само о себе. А ця вн трішня
впевненість здатна творити ч деса! Зараз а тивіз ються
спад ові риси, том мир і бла опол ччя в сім’ї в рай важ-
ливі, а оли тіль и “пилятимете” рідних за недолі и, нічо о
п тньо о не вийде.
ЛЕВИ, отрим йте ма симальн ви од із сит ацій, мо-

жете з чистою совістю вдаватися до хитрощів заради спі-
х справ, заводити потрібні знайомства. Для прод тивно-
о рез льтат с онцентр йте енер ію на найважливіших
напрямах діяльності за мови, що вона приносить задово-
лення, не ш одить здоров’ю і сприяє ар’єрном рост .
ДІВИ, відп стіть т і пас и, сидіти на олодном пай ,

е ономити на опій ах вже не треба, можете ши вати,
але в мір . Грошей достатньо, вас відмінна приб т ова
робота, начальства ходите в фаворитах, ріплюйте ар-
’єрні р бежі, до липня 2013 ро щаститиме особливо в
професійній сфері та стос н ах “бать и—діти”, де пан ва-
тиме любовна ідилія.
ТЕРЕЗИ, період самоствердження в а тивній фазі,

б дьте поперед , дебют йте, ви лідер, що веде за собою
оле тив і задає тон діяльності. Два депресивних ро и, о-
ли ви б ли с елею відповідальності і залізно о терпіння,
позад , розправте рила і робіть дозовано те, що бажаєте,
одна не розбещ йте ненаситне “хоч ”.
СКОРПІОНИ, нині на життєвій сцені розі р ються сцена-

рії армічних подій, пов’язаних із владою, відповідальніс-
тю, ар’єрними амбіціями, вас оточ ють авторитетні пер-
сони з попередньої реін арнації, я им ви зобов’язані. То-
м , оли щось йде врозріз з планами, значить, та треба.
СТРІЛЬЦІ, ваш рейтин в соці мі д же висо ий. У ріп-

люйте приятельсь і зи та ромадсь ий імідж. Д х братер-
ства, єдність по лядів, інтересів з оточенням — запор а
життєво о процвітання, лідерсь о о авторитет . Ваша
творча роль в оле тиві — забезпечити порядо , стати
с елею надійності. На роботі все ч дово, я фахівець ви
сама довершеність, поза он ренцією, тр діться з любов-
’ю і приб т матимете вдосталь.
КОЗОРОГИ, час зайняти ви ідн ніш в посадовій ієрар-

хії. З радістю поспішайте на робот , де вас зі ріє сонце
ар’єрно о спіх . Висо і по ровителі є, робота творча, ці-
ава, тож перспе тиви зростання д же привабливі, тіль и
армоніз йте себе і нічо о не бійтеся! Кро йте торова-
ним шляхом, не нама аючись отримати все і відраз .
ВОДОЛІЇ, соці мі свої правила, і не смійте б нт вати,

а ресивно доводити свою правот незроз мілими мотива-
ціями, прос вати ідеї, а постарайтеся зла оджено вписа-
тися в йо о за они, ваш світо ляд від цьо о тіль и ви рає.
Місце доленосних подій — сл жбовий офіс, т т іде процес
інтенсивної самореалізації особистості.
РИБИ, с пий платить двічі! Відмова від сплати бор ів

(їх асортимент різноманітний, зробіть термінов ревізію)
за рож є неприємними наслід ами. Я що ом сь забор -
вали серцем, справами, рошима — час розплач ватися.
Сліпе пот рання споживчим бажанням небезпечне, зважте
всі “за" і "проти” на ниві співпраці і старайтеся для під-
трим и здорово о баланс більше працювати на віддач ,
бо війна інтересів піде в збито

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог
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ранок день вечір

"Азовмаш" та БК "Донецьк"
здобули впевнені перемоги
У Суперлізі відбувся черговий тур

Фаворитом у матчі між

дніпродзержинським “Дніп�

ро�Азотом” та БК “До�

нецьк” вважався чинний

чемпіон країни. Свій статус

донеччани почали підтвер�

джувати вже із стартових се�

кунд зустрічі. Завдяки вда�

лим діям Д’Ора Фішера та

Дорона Перкінса “тигри”

здійснили швидкий відрив,

та у середині першої чверті

їхня перевага була більш ніж

переконливою — 12:2. Варто

відзначити і вітчизняних

баскетболістів у складі гос�

тей: Андрій Малиш, Максим

Пустозвонов та Олександр

Липовий своєю вдалою грою

у захисті та при передачах не

давали змоги господарям

майданчика бодай скороти�

ти відставання. Втім, під кі�

нець дебютної десятихви�

линки донеччани дещо роз�

слабилися і пропустили

стрімкий ривок гравців

“Дніпро�Азоту” у сім очок, і

на коротку перерву команди

пішли за рахунку 20:17 на ко�

ристь БК “Донецьк”.

Другу чверть активніше

розпочали дніпродзержинці.

Вони спромоглися зрівняти

рахунок, а потім вийти впе�

ред. У ці хвилини баскетбо�

лісти “Дніпро�Азоту” вигля�

дали настільки впевнено, що

здавалося, матч завершиться

своєрідною сенсацією. Але

господарі як легко здобули

перевагу, так само легко її й

втратили. Після замін у до�

нецькій команді гості швид�

ко перебудували гру і на ве�

лику перерву зуміли піти лі�

дерами — 37:30.

Після великої перерви бо�

йовий запал “Дніпро�Азоту”

кудись зник. Підопічних Ва�

сіліуса Фрагіаса важко було

впізнати. Постійні помилки

як при атаках, так і у захисті

не могли залишатися безкар�

ними з боку команди�супер�

ника, і не дивно, що зовсім

швидко дніпродзержинці

поступалися у рахунку більш

ніж у 20 очок. Заключну

чверть баскетболісти хоч і

провели на рівних, втім, на

загальний рахунок у матчі це

майже не вплинуло. Тож БК

“Донецьк” здобув першу ви�

їзну перемогу — з результа�

том 80:59.

В матчі між “Дніпром” та

“Азовмашем” перебіг подій

на майданчику був схожим.

Гості одразу ж захопили іні�

ціативу і протягом трьох

чвертей невпинно збільшу�

вали відрив від дніпропет�

ровської команди і завер�

шили зустріч розгромом су�

перника — 86:69. Найре�

зультативнішим гравцем у

складі маріупольців став до�

свідчений Олексій Печеров,

який допоміг своєму колек�

тиву 24 очками. У чемпіона�

ті продовжують лідирувати

столичний “Будівельник”

та “Ферро�ЗНТУ” із Запо�

ріжжя. Ці команди поки що

грають без втрат, здобувши

три перемоги у трьох мат�

чах.

Тим часом у Барселоні від�

булося жеребкування групо�

вого раунду Єврокубка, за

підсумками якого три клуби

Суперліги, що беруть участь

у турнірі, — “Азовмаш”,

“Будівельник” і “До�

нецьк” — дізналися імена

своїх суперників. “Будівель�

ник”, який потрапив до гру�

пи А, зіграє з чеським “Нім�

бурком”, ізраїльським “Ха�

поелем” і литовським “Пре�

наєм” (“Рудупісом”). “Азов�

маш” боротиметься за вихід

із групи D з іспанською “Ва�

ленсією”, кольори якої захи�

щає екс�гравець маріуполь�

ського клубу Сергій Ліщук,

турецьким “Банвітом” і ні�

мецьким “С. Олівер Баске�

том” (“Вюрцбургом”). І на�

решті, суперниками “До�

нецька” по групі Е стали ту�

рецький “Галатасарай”, ро�

сійський “Локомотив�Ку�

бань” і польський “Трефл

Сопот”
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Цей день в історії 12 жовтня

1492 – Христофор Кол мб до-
ся острова Сан-Сальвадор на
Ба амах і та им чином від рив
Амери , хоча вважав, що ся н в
бере ів Індії
1810 — відб вся перший О -

тоберфест: жителів Мюнхена
запросили відсвят вати весіл-
ля ронпринца Людві а Бавар-
сь о о та принцеси Терези фон
За сен-Гільдб р ха зен
1884 — іспанці засн вали най-

південніше місто Землі – Уш айя
(на острові Во няна Земля в Ар-
ентині)
1897 — Петерб рзі, на плац
адетсь о о орп с , відб вся
перший Росії офіційний ф т-
больний матч
1901 — Теодор Р звельт офі-

ційно присвоїв резиденції прези-
дента США назв "Білий дім"

Відповіді на с анворд
на 7-й стор.
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БК "Донець " здоб в перш виїзн перемо з стрічі проти "Дніпро-Азот "

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У серед в рам ах розі раш чемпіонат
бас етбольної С перлі и У раїни відб лися
два матчі. В обох з стрічах перемо здоб -
вали ості. Чинний чемпіон раїни БК “До-
нець ” не залишив шансів “Дніпро-Азот ” з
Дніпродзержинсь а і свят вав спіх з ра-
х н ом 80:59. Не менш впевнено ви лядав і
марі польсь ий “Азовмаш”, я ий з рах н ом
86:69 здолав опір “Дніпра”. За алом чем-
піонаті продовж ють лідир вати столичний
“Б дівельни ” та “Ферро-ЗНТУ” із Запоріж-
жя. Ці оле тиви по и що вист пають без
втрат.
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