
Оцінювати якість благоустрою будинків 
будуть самі кияни

Перетворення 
на Андріївському тривають
До Дня Києва тут з’явиться оновлена художня галерея під відкритим небом

За словами голови ОСН “Вуличний

комітет “Андріївський узвіз” Віктора Ха�

матова, після завершення реконструкції

вулиці постало питання її подальшого

функціонування. Наразі на самому узво�

зі завирувало життя — сюди повернулися

торговці та митці, тривають роботи з ор�

ганізації постійно діючої виставки�яр�

марки. Однак впорядкування потребує

ще одна територія, яка в народі вже отри�

мала назву “Алея художників”. “Оглядо�

ва алея проходить від Андріївської церк�

ви до фунікулера й далі на Володимир�

ську гірку. Це унікальна комунікація в

самому центрі міста, винятковий ресурс

для творчості столичних художників та

митців”,— зазначив Віктор Хаматов.

На жаль, наразі алея перебуває в зане�

дбаному стані. Презентації своїх робіт

художники здійснюють на саморобних

сітках та стінах, територія майже не ос�

вітлюється та погано прибирається. Ви�

правити цю ситуацію взялися самі митці

та розробили проект “Київський Мон�

мартр”, який передбачає створення су�

часного культурного комплексу.

Відповідно до проекту, частину алеї

пропонують зробити критою та обладна�

ти якісними стендами для представлення

мистецьких робіт. Це, на думку Віктора

Хаматова, дозволить художникам демон�

струвати загалу свої твори у будь�яку по�

ру року. Окрім того, тут планують ство�

рити арт�кафе, виставкові центри та

алею зірок вітчизняного мистецтва.

Проект підтримала більшість присут�

ніх на зустрічі. “Такий варіант облашту�

вання алеї мені напрочуд сподобався.

Реалізація подібних задумів кардиналь�

но змінить ситуацію, дозволить вулиці

знову стати цивілізованим осередком

культури”,— зазначив “Хрещатику”, го�

лова секції критики і мистецтвознавства

Київської організації Національної спіл�

ки художників України Олексій Рогот�

ченко.

Загалом ідею створення арт�галереї під

відкритим небом підтримали представ�

ники Національної спілки художників

України, Всеукраїнської творчої спілки

художників “БЖ�АРТ”, керівництво На�

ціональної академії образотворчого мис�

тецтва і архітектури, представники гро�

мадських організацій, заслужені діячі

мистецтв України та арт�критики.

Наразі розпочався процес підготовки

проектної документації. Втілити задуми

у життя планують до Дня міста. 

“Я підтримую цей проект, адже, на

мою думку, на Андріївському узвозі по�

винна панувати мистецька атмосфера,

якої чекають і кияни, і гості міста. Пред�

ставлення вулиці як великої художньої

майстерні, де можна було б презентувати

роботи найвищого ґатунку, дозволить не

лише вдало доповнити її стиль, а й по�

вернути сюди професіоналів. Ми маємо

підійти до цієї ініціативи з усією відпові�

дальністю, аби якнайшвидше розпочати

її реалізацію та відкрити цей мистецький

простір до Дня Києва у наступному ро�

ці”,— зауважив Олександр Попов

Станіслав ГОЛУБОВ:
"Організовуючи продуктові
ярмарки, ми створюємо реальний
механізм впливу на вартість
продуктів у місті" 
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Опалювальний сезон триває 
До тепла під лючено понад 9 тисяч столичних б -
дин ів та об`є тів соціальної сфери
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Податкова співпрацює з КМДА
задля наповнення міського
бюджету 
На спільном засіданні за часті представни ів
місь ої влади та столичних подат івців об оворили
питання наповнення дохідної частини столичної
азни
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У номері

Новини

Утричі збільшено розмір
підвищень до пенсій ветеранам
війни, яким виповнилось 
сто і більше років
Постановою ряд № 908 втричі збільшено роз-

мір підвищень до пенсій ветеранам війни, я им ви-
повнилося 100 і більше ро ів, про це повідомляє
прес-сл жба Міністерства соціальної політи и
У раїни. Відповідно до цієї постанови, ветеранам
війни, особам, я і мають особливі засл и перед
Бать івщиною, та особам, на я их поширюється
дія за онів У раїни “Про стат с ветеранів війни, а-
рантії їх соціально о захист ” та “Про жертви на-
цистсь их переслід вань”, я им виповнилося 100 і
більше ро ів, виплата підвищень (надбаво ) до
пенсії або щомісячно о довічно о рошово о три-
мання, або державної соціальної допомо и, що ви-
плач ється замість пенсії, здійснюється в потрій-
ном розмірі”. Іншим особам, я им виповнилося
100 і більше ро ів, встановлюється підвищення до
пенсії або щомісячно о довічно о рошово о три-
мання, або державної соціальної допомо и, що ви-
плач ється замість пенсії, розмірі 20 % прожит-
ово о мінім м , встановлено о за оном для осіб,
я і втратили працездатність

З початку року 
від ідентифікаційного номера 
відмовилися 529 киян
В переважній більшості ромадяни відмовляються

від реєстраційно о номера через релі ійні пере о-
нання. Відповідна познач а вноситься до паспорта
ромадянина У раїни. За алом Києві за 9 місяців
2012 ро подат овими ор анами присвоєно 18 916
реєстраційних номерів. Державна подат ова сл ж-
ба повідомляє, що наразі передбачена можливість
внесення до паспорта ромадянина У раїни даних
про реєстраційний номер облі ової арт и платни-
а подат ів. Подібн відміт ромадяни мож ть от-
римати в Центрах обсл ов вання платни ів подат-
ів під час реєстрації в Державном реєстрі фізич-
них осіб

Столиця прийматиме 
фестиваль 
“Сонячна хвиля”
Із 16 до 18 жовтня місті відб деться Х ювілей-

ний Міжнародний інте раційний театральний фес-
тиваль “Сонячна хвиля”. Протя ом 3 днів ияни та
ості міста матим ть можливість ознайомитися з
особливою творчістю театральних оле тивів з
У раїни, Білор сі, Литви, Латвії, Польщі, Росії та
Азербайджан . “Метою фестивалю є підтрим а та
поп ляризація самоб тньої творчості людей з осо-
бливостями психофізично о та інтеле т ально о
розвит . Завдя и творчості, а саме театральном
мистецтв , діти та молодь з інвалідністю отрима-
ють можливість б ти поч тими. Адже інте рація
осіб з особливими потребами є надзвичайно важ-
ливою не лише для людей з інвалідністю, а й для
соці м в цілом ”,— зазначив арт-дире тор фести-
валю Віталій Любота.
У рам ах заход та ож відб д ться онференції

та р лі столи, присвячені проблемам та перспе -
тивам розвит особливо о мистецтва, йо о впли-
в на розвито поч ття власної ідності людей з
особливими потребами. Фестиваль проходить під
патронатом олови КМДА Оле сандра Попова. Ор-
анізаторами заход вист пили ромадсь а ор ані-
зація Спіл а матерів “Сонячний промінь” та Управ-
ління справах жіно , інвалідів, ветеранів війни і
праці КМДА

Ольга ЛЕННИК
“Хрещатик”

Місь а влада здійснює роботи з бла о-
строю під’їздів, б дин ових територій й
між вартальних проїздів в рам ах ом-
пле сної про рами ремонт житлово о
фонд . Ком нальни и поспішають на-
вести лад середині та нав оло б дин-
ів, щоб всти н ти до настання перших
зимових холодів. План ється причеп ри-
ти 614 під’їздів 185-ти житлових б -
дин ах міста, а та ож відремонт вати
дорожнє полотно на 146-ти міжб дин о-
вих проїздах.

Наразі впорядковують 574 під’їзди та сотні прибу�

динкових територій. Зокрема до 15 жовтня фінішували

ремонтні роботи у 202�х під’їздах, розташованих у 58

будинках. Наступні 372 під’їзди (112 будинків) плану�

ють здати під кінець місяця — там завершуються ре�

монтні роботи та усувають виявлені недоліки. Після

чого на ремонт очікують ще 15 будинків на 40 під’їздів.

У фахівців КК “Київавтодор” в рамках цієї програми

теж чимало роботи. Здійснено капітальний ремонт

прибудинкових територій та міжквартальних проїздів

на понад 100 об’єктах. Одночасно автодорівці віднов�

люють тротуарні доріжки, а також облаштовують на

них спеціальні пониження для проїзду інвалідних й ди�

тячих візків. Продовжується асфальтування за 46 адре�

сами: 36 із них закінчились до 15 жовтня, ще 10 — до

кінця місяця.

Очільник міськадміністрації особисто контролює хід

ремонту житлового фонду та асфальтування прибудин�

кових територій і міжквартальних проїздів, вимагаючи

виконувати благоустрій на "відмінно". І недарма. Адже

оцінювати якість виконаних робіт будуть не посадовці,

а самі мешканці.

“Київська влада платитиме лише за ті ремонти

під’їздів, які кияни визнають якісними. Місто не пла�

титиме ані копійки за ті ремонти, що виконані неякіс�

но,— наголосив Олександр Попов.— Для нас важли�

во, аби жителі були задоволені тим, як тепер вигляда�

ють їхні під’їзди й двори. Тому ми щоденно проводи�

мо перевірки та моніторимо виконання програми,

фіксуємо всі недоліки та нарікання і вимагаємо їх не�

гайно усунути”.

При цьому голова КМДА подякував киянам за розу�

міння й терплячість до тих незручностей, які виникають

через проведення ремонтних робіт. “Кияни розрахову�

ють на достойний результат, а значить, довіряють кло�

потанням міської влади”,— переконаний він.

Разом з тим Олександр Попов зазначив, що нині іс�

нує проблема збереження майна та підтримка в належ�

ному стані під’їздів, сходових клітин, освітлення в бу�

динках, де вже проведені капітальні ремонти. Зокрема

тих, котрі знаходяться у комунальній власності. Одним

із ефективних методів вирішення такої проблеми є

створення ОСББ

ШВЕДСЬКІ

ВБОЛІВАЛЬНИКИ 

ПОВЕРНУТЬСЯ ДО КИЄВА 
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"КИЇВПАСТРАНС" ОБРАВ

КОМПАНІЮ ДЛЯ

ЗАКУПІВЛІ  ТРАМВАЇВ
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НА ДОСТУПНЕ ЖИТЛО

ПРЕТЕНДУЮТЬ 

12 ТИСЯЧ УКРАЇНЦІВ  
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СВІТОВИЙ БАНК НАДАСТЬ

$450 МІЛЬЙОНІВ НА

ПОКРАЩЕННЯ ДОРІГ 
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У столиці відремонтують близько 600 під’їздів та 150 дворів

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Андріївсь ий звіз завжди б в любленим місцем відпочин и-
ян та остей міста. Після ре онстр ції, я а завершилася в
травні цьо о ро , оловна мистець а в лиця раїни знов стає
осеред ом льт рно о життя. У подальших планах місь ої вла-
ди — створити ні альний арт-простір з х дожньою алереєю
під від ритим небом, алеєю зіро та вистав овими залами.
Прое т під робочою назвою “Київсь ий Монмартр” днями митці
представили олові КМДА Оле сандр Попов .

У подальших планах місь ої влади – створити на звозі ні альний арт-простір з х дожньою алереєю
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До опалення підключено 9 тисяч 597 будинків 
та об’єктів соціальної сфери
Станом на рано 15 жовтня до централізовано о опалення під лючено

9 тисяч 597 б дин ів та об’є тів соціальної сфери. Зо рема вже обі ріва-
ються понад 8 тисяч житлових б дин ів, 499 дитячих садоч ів, 444 ш оли,
417 лі вальних за ладів, а та ож інші споживачі. Найбільше житлових б -
дин ів під лючено в Шевчен івсь ом (1380), Солом’янсь ом (1151) і Го-
лосіївсь ом (887) районах. Це становить 59,7 % від сіх споживачів, що
обсл ов ються ПАТ “Київенер о”. Зап с теплоносія здійснюється в сіх
районах столиці одночасно відповідно до рафі а, затверджено о КМДА.
Процес під лючення відб вається цілодобово. На адаємо, зап с тепло-
носія до об’є тів соціальної сфери (відповідно до їхніх заяво ) б ло розпо-
чато ще 8 жовтня. Під лючення житлових б дин ів столиці старт вало з
10 жовтня

35 киян отримали почесні грамоти та подяки
КМДА
З на оди відзначення Дня працівни ів державної санітарно-епідеміоло-
ічної сл жби КМДА відб лася рочиста церемонія вр чення почесних
рамот та подя . Голова КМДА Оле сандр Попов привітав та на ородив 35
фахівців ал зі за ба аторічн с млінн працю, ва омий особистий внесо
справ забезпечення санітарно о та епідеміоло ічно о бла опол ччя на-

селення, висо ий професіоналізм і за значний внесо я існ , спішн ор-
анізацію і проведення Києві фінальної частини Євро-2012. “Ваша робо-
та надзвичайно важлива та с спільно необхідна. На вас лежить вели а від-
повідальність, і цю місію ви ви он єте з висо им професіоналізмом та від-
даністю. Я бажаю вам міцно о здоров’я та бла опол ччя, нехай ваших
сім’ях б де зла ода та достато ”,— с азав Оле сандр Попов

Тисяча “елітівців” очікують на квартири
Більше 1000 ромадян, я і постраждали від афери “Еліта-Центр ”, очі-
ють на отримання вартир. Про це розповів заст пни олови КМДАМи-

хайло К ч прямом ефірі про рами “У центрі ва и” на теле аналі “Ки-
їв”. “Більше тисячі ще залишилося. Ми надавали житло “елітівцям” в ми-
н лом році й надаємо в цьом році. Зараз спор дж ється 4 б дин и за
цією про рамою. Оле сандр Попов дав досить жорст в азів , щоб ми
виділили ще 4 земельні ділян и для б дівництва та их б дин ів, але, на
жаль, сьо одні е ономічна с ладова та а, що підприємство, я е б д є
житло, без оштовно для “елітівців” може передавати не більше 5–6 %
житла. Тобто, я що зводиться б дино на 200 вартир, то з ньо о ми от-
римаємо не та вже вели іль ість вартир”, — під реслив він

Київські школярі візьмуть участь у навчальній 
військово'спортивній грі “Патріот”
Із середи по с бот ГУ справах сім’ї, молоді та спорт КМДА спільно з

Оболонсь ою РДА, правлінням освіти та війсь овою частиною 3027 вн т-
рішніх війсь МВС У раїни проводять навчальн війсь ово-спортивн р
“Патріот”. У зма аннях з війсь ової під отов и, я а передбачає бі на дис-
танції 100 м, підтя вання на пере ладині та метання ранати, а та ож во -
невої під отов и — стрільби з автомата АКМ, збір и автомата АКМ та за-
ходів із захист від зброї масово о раження, візьм ть часть понад 120
чнів за альноосвітніх навчальних за ладів Києва. Патріотичні зма ання
відб д ться на базі війсь ової частини 3027 селі Нові Петрівці

На протези для інвалідів місто виділило 
понад 19 мільйонів гривень
На забезпечення протезами людей, я і цьо о потреб ють, в нинішньо-

м році б ло виділено 19,5 млн рн, що в 3 рази більше, ніж торі . Про це
в прямом ефірі теле анал “Київ” розповіла оординатор робочої р пи
“Соціальний Київ” Громадсь о о фор м Києва, засл жений е ономіст
У раїни Надія Верни ора. “Я хотіла б с азати, що я що в 2011 році на цю
про рам б ло передбачено десь 6,5 млн, то в цьом році 19,5 млн, але,
на жаль, фінанс вання дещо спізнюється. Я д маю, що до інця ро про-
рама б де повністю по ашена в тій с мі, в я ій є, але все ж 6,5 і 19,5 —
досить вели а різниця. За сьо однішніми розрах н ами, цих оштів має
б ти достатньо”, — зазначила вона

Вихідними у столиці стартує Free Games Challenges
20–21 жовтня Києві відб деться безпрецедентна подія — Free Games

Challenges. Це ні альна перес вна арена в личних і е стремальних видів
спорт , де зір и Free Games по аж ть яс раве е стрімшо , провед ть май-
стер- ласи з лядачами. Протя ом двох днів Хрещати перетвориться на
місце з стрічі е стремалів, представни ів альтернативних спортивних с б-
льт р, в личних спортсменів і всіх а тивних людей. Та ож 20 і 21 жовтня

відб деться бо Києва з автослалом . Кияни та ості міста побачать о-
ночні заїзди, фі рне атання на автомобілях, дріфт, слалом і яс раве шо .
На одном майданчи збер ться джипи, ралійні, слаломні і ретроавтомо-
білі, ільцеві, росові та енд ро мотоци ли. Крім то о, 21 жовтня вперше в
У раїні відб деться масштабна а ція Yoga Free Games. Вист пи, презента-
ції, ні альні пра ти и для оптимізації стан тіла від ращих майстрів, най-
відоміших ш іл, йо а арт-ст дій. Усі охочі змож ть випроб вати свої сили
он рсах і ви рати подар н ові сертифі ати, іменний йо а-одя , абоне-
менти для занять йо а-ст діях. У про рамі заход та ож відб д ться шо
та майстер- ласи з вор а т , пар р та фріран , по азові вист пи та май-
стер- ласи з бойових мистецтв, шо ролерів, мототріалістів, велотріалістів
та джамперів, с ейт-пар , бас етбол і ба ато іншо о. Детальна про рама
на сайтах: www.freegames.org.ua, www.xpark kiev.ua

Будинок природи запрошує на виставку 
екзотичних і декоративних птахів
Київсь ий місь ий Б дино природи запрош є иян та остей столиці на

др від рит вистав е зотичних і де оративних птахів. Та , 19 жовтня
в е спозиції б д ть представлені оле ції се ції співочих та де оративних
птахів, а та ож ВГО “Zooсвіт”. У рам ах вистав и 20 та 21 жовтня відб -
д ться чемпіонати У раїни з вистав ово о хвилясто о пап и, ласично о
хвилясто о пап и, чемпіонат з орели, анаро і амадин. Та ож б де про-
ведена е спертиза всіх видів птахів. Вистав а працюватиме:
19 та 20 жовтня з 11.00 до 18.00,
21 жовтня — з 10.00 до 17.00
Адреса: в л. Ро нідинсь а, 3 (ст. м. “Палац спорт ”)

Цифра дня

14 216 400 000 
доларів США, на таку суму у зовнішній торгівлі товарами становив
обсяг імпорту в столиці упродовж січня–липня 2012 року (порівняно з
січнем–липнем 2011 року обсяги імпорту збільшились на 26,1%) 
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Шведські вболівальники 
повернуться до Києва

Про це йшлося під час

спільної прес�конференції

голови КМДА Олександра

Попова та відомого україн�

ського музиканта Олега

Скрипки. На заході очіль�

ник міськадміністрації офі�

ційно оголосив про старт

конкурсу серед скульпторів

на кращий проект майбут�

нього монумента.

“Пам’ятник ми плануємо

встановити на Трухановому

острові, оскільки саме тут

був встановлений абсолют�

ний рекорд УЄФА за кіль�

кістю вболівальників на те�

риторії одного фан�кемпін�

гу. Ми відберемо найкращі

пропозиції столичних

скульпторів, але обрати пе�

реможця серед них доручи�

мо нашим колегам зі Сток�

гольма — Асоціації уболі�

вальників Королівства

Швеція. На нашу думку, це

буде цікавим проектом для

туристів з інших країн,

адже це згадка про ті фут�

больні події, що відбулися

цього року в Україні”, — за�

значив Олександр Попов.

Встановити пам’ятник

планують за кошти мецена�

тів, за спонсорські гроші

виплатять і гонорар пере�

можцю — автору проекта.

Як відзначив Олександр

Попов, встановити мону�

мент планують у травні на�

ступного року у рамках

фестивалю “Rock’nSich

2013”, до участі в якому за�

лучать також і шведські

рок�гурти.

Ініціатором проведення

спільного культурного за�

ходу виступив організатор

цього фестивалю, відомий

музикант та громадський

діяч Олег Скрипка. “Я ви�

рішив розширити кордони

фестивалю, модернізувати

його. Саме так і виникла

ідея зробити його братер�

ським, дружнім заходом,

який щороку прийматиме

якусь країну. І цілком ло�

гічно, що першими на Тру�

ханів острів ми вирішили

запросити шведів”, — за�

значив Олег Скрипка.

Передбачається, що на

фестивалі буде облаштова�

но три сцени. Уже тривають

переговори щодо участі

шведських колективів.

Також скандинавські по�

ціновувачі музики зможуть

випробувати свої вміння в

екстремальних видах спор�

ту у парку Дружби народів,

де встановлені спеціальні

майданчики. Крім того, всі

учасники фестивалю змо�

жуть спостерігати за лицар�

ським турніром, який про�

ведуть між звитяжцями

обох країн.

За словами Олександра

Попова, уже є домовленості

щодо прибуття на фести�

валь делегації з декількох

тисяч шведів. Загалом

практика проведення тако�

го заходу свідчить, що од�

ночасно на Трухановому

острові зможе перебувати

від 15 до 20 тисяч людей.

Також на території органі�

зують місця і для прожи�

вання шведських фанів

рок�музики

До дня Святого Миколая
запрацює великий ярмарок
А на Співочому полі на киян чекатиме виставка льодових фігур
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Залишається два місяці до
зимових свят. А щоб меш-
анці та ості столиці від-
ч ли д х справжньої ново-
річної аз и, місь а влада
вже сьо одні а тивно роз-
робляє льт рно-розва-
жальн про рам . Та , до
дня Свято о Ми олая
місті б де ор анізований
“Різдвяний ярмаро ”, де
продаватим ть с веніри,
при раси, їж та напої, а
для створення атмосфери
свята влашт ють різнома-
нітні атра ціони. Та ож на
иян че ає ще низ а при-
ємних несподівано .

Поряд з традиційними новоріч�

ними вертепами та концертами,

які щороку проходять у кожному

районі столиці, цього разу на цен�

тральній частині вулиці Хрещатик

розгорнеться найбільший у місті

ярмарок. Цікаве дійство відбувати�

меться і на Співочому полі. “На

Хрещатику запрацює святковий

“Різдвяний ярмарок”, де продава�

тимуть колоритні національні су�

веніри. А на Співочому полі ми

проведемо виставку льодових фі�

гур. У новорічні і різдвяні свята тут

можна буде випити глінтвейну, по�

смакувати гарячими стравами і

сфотографуватися на фоні фігур.

Безпосередньо у новорічну ніч на

Майдані Незалежності запланова�

ні концерти. Детальний план захо�

дів на зимові свята незабаром

з’явиться на сайті столичної

влади”, — розповів перший заступ�

ник голови КМДА Олександр Ма�

зурчак.

Організацією ярмарку займати�

меться компанія, яка оформляла

фан�зону до Євро�2012. “Пропози�

цію щодо подальшої співпраці ми

отримали нещодавно. Проте вже на

сьогодні у нас є кілька цікавих про�

позицій, які хочемо реалізувати на

головній вулиці столиці. Які саме —

презентуємо за кілька тижнів”,—

розповіла “Хрещатику” директор

фірми “Холідей сервіс” Олена Ва�

сильєва.

Цього року Київ дивуватиме не�

стандартним оформленням вітрин

та фасадів будинків до зимових свят.

Для цього міська влада рік тому спе�

ціально провела конкурс. Перемож�

цем став магазин іграшок та декору

“Скорпіо”, що на бульварі Лесі

Українки, 2. За підсумками Інтер�

нет�голосування, саме цей заклад

кияни відзначають як найкраще

прикрашений об’єкт міста.

А ось цьогорічна пухнаста красу�

ня, як і в попередньому році, буде

штучною. “При виробництві ми за�

стосуємо сучасні технології і матері�

али, які максимально наближають її

до природної. Ялинка буде заввишки

34,5 метри та вагою у 30 тонн”, — за�

значив директор підприємства

“Люм’єр” Сергій Фостик. Її прикра�

сять енергозберігаючою світлодіо�

дною ілюмінацією. Оформлять дере�

во в українські орнаменти з усіх ку�

точків України: гуцульський, реше�

тилівський, сумський та інші. Таким

чином, ялинка буде вбрана в народ�

ний український колорит. Окрім то�

го, компанія�виробник запатентува�

ла нестандартний монтаж, який про�

водиться не ззовні, а зсередини. То�

му для встановлення зеленої красуні

не доведеться застосовувати кран.

За словами Сергія Фостика, зараз

завершується виготовлення новоріч�

ного дерева — наприкінці листопада

його розпочнуть монтувати. Що ж до

минулорічної ялинки, її, швидше за

все, встановлять на площі в одному

із лівобережних районів Києва.

Щоб зимову казку у столиці від�

відало якомога більше гостей, міська

влада знайшла конструктивне рі�

шення. “Ми спробуємо домовитися

з Південно�Західною залізницею,

щоб знизити ціни на перевезення

поїздами до станції Київ у новорічні

та різдвяні свята”, — додав Олек�

сандр Мазурчак

До Дня міста на Трухановому острові відкриють пам’ятник 
футбольним фанам та проведуть спільний рок�фестиваль
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Під час Євро-2012 столиці У раїни б ло
встановлено де іль а ре ордів, пов’язаних
саме зі шведсь ими вболівальни ами. Та ,
один із них — це наймасовіший емпін за
всю історію проведення чемпіонат , я ий
влашт вали фани на Тр хановом острові.
Заці авити шведів та поверн ти їх до Києва
вирішили столичній мерії та задля цієї ме-
ти зап стили відраз два ці авих прое ти.
Зо рема планах провести побратимсь ий
фестиваль “Rock’nSich” за часті раїн-
сь их і шведсь их м зичних ртів та вста-
новити на Тр хановом острові пам’ятни
“шведсь ом вболівальни ”.

За словами Оле сандра Попова, же є домовленості щодо приб ття на фестиваль деле ації
з де іль ох тисяч шведів

Головна ялинка країни цього року заграє барвами
орнаментів з усіх куточків України: гуцульських,

решетилівських, сумських та інших

Цьо о ро на Хрещати роз орнеться найбільший місті різдвяний ярмаро

Встановити пам’ятник шведським
вболівальникам планують за кошти

меценатів, за спонсорські гроші виплатять і
гонорар переможцю*автору проекта
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Тенденції

Ділові новини

Податкова співпрацює 
з КМДА задля наповнення
міського бюджету
На спільном засіданні олова

ДПС м. Києві Ірина Носачова та
заст пни олови КМДА Р слан
Крамарен о об оворили з ерів-
ни ами РДА та подат ових ін-
спе цій питання наповнення до-
хідної частини бюджет міста Ки-
єва 4-м варталі поточно о ро-
. За словами Ірини Носачової,

для своєчасно о та повно о на-
повнення місь ої с арбниці по-
дат івці Києва наразі спрямов -
ють всі свої з силля на я існе ад-
міністр вання подат на доходи
фізичних осіб, я ий домін є за-
альній стр т рі місцево о бю-
джет . Та ож вели а ва а приді-
ляється сплаті земельно о подат-

та орендній платі за землю.
Для цьо о межах спільно о про-
е т під назвою “Дорожня арта”
столичне подат ове відомство
оордин є свої з силля із прав-
ліннями та підрозділами КМДА.
“Дорожня арта” — це перший пі-
лотний прое т тісної взаємодії

подат ово о відомства Києва з
місь ою владою. Хоча про ре-
з льтати спільної роботи овори-
ти ще рано, проте позитивні на-
працювання ви онанні бюджет-
них розписів по наповненню міс-
цевої с арбниці є очевидні”,— за-
важила Ірина Носачова. Началь-
ни Головно о фінансово о
правління КМДА Володимир Ре-
пі зазначив, що на сьо одні Київ
входить до п’ятір и ре іонів в
У раїні з найбільшою динамі ою
прирост по сплаті подат на
доходи фізичних осіб. Одна по-
дат івці і представни и місь ої
влади визнають, що всі резерви
для додат ово о наповнення бю-
джет міста по и що не ви орис-
тов ються в повній мірі. А це й
ле алізація заробітної плати, і “ті-
ньова” здача в оренд доро о о
столично о житла, продаж та
оренда земельних діляно , відч -
ження майна, що знаходиться
ом нальній власності, тощо. Для
вирішення цих питань заст пни
олови КМДА Р слан Крамарен о
дав дор чення проаналіз вати

ефе тивність співпраці з подат-
овим відомством дея их прав-
лінь місь ої влади, зо рема ГУ
земельних рес рсів та ГУ охоро-
ни льт рної спадщини м. Ки-
єва

Україна створить зону 
вільної торгівлі 
з Туреччиною
Віце-прем’єр-міністр, міністр

соціальної політи и Сер ій Ті іп о
про ноз є підписання оди про
створення зони вільної тор івлі з
Т реччиною до інця поточно о
ро . “У нас арні тор овельні від-
носини з Т реччиною, том , я д -
маю, що до інця ро ми підпи-
шемо цю од ”,— зазначив Сер-
ій Ті іп о. Він додав, що влада
зараз ст рбована питанням роз-
ширення рин ів зб т для раїн-
сь их підприємств і омпаній. У
зв’яз із цим він висловив надію
на прис орення пере оворів про
створення зони вільної тор івлі з
Європейсь им союзом, повідом-
ляють “У раїнсь і новини”

Світовий банк надасть 
$450 млн для покращення
якості доріг
Світовий бан вирішив виділи-

ти редит У раїні 450 млн дола-
рів для по ращення я ості дорі .
Про це с азано в повідомленні
Світово о бан . “Рада ви онав-
чих дире торів Світово о бан
затвердила редит на 450 млн
доларів для “Прое т по ращен-
ня автодорі і безпе и р х в
У раїні”,— зазначається в пові-
домленні. Прое т спрямований
на по ращення стан автома іс-
тралі “Київ — Хар ів” між містами
Л бни й Полтава. На мин лом
тижні дире тор Світово о бан в
У раїні, Білор сі й Молдові Чімяо
Фан і олова Державно о а ент-
ства автомобільних дорі (“У рав-
тодор”) Володимир Деміш ан
підписали редитн од в рам-
ах цьо о прое т . Прое т, я за-
значає СБ, б де реалізований
відповідності зі страте ією парт-
нерства фін станови з У раїною
на 2012-2016 ро и, повідомляють
“У раїнсь і новини”

Нацфінпослуг ініціює 
створення Реєстру 
обманутих вкладників
Національна омісія з ре лю-

вання рин ів фінансових посл
ініціює створення Реєстр обма-
н тих в ладни ів редитних спі-
ло . Та а ініціатива вис н та о-
місією в рам ах Концепції рефор-
м вання та розвит національної
системи редитної ооперації.
Реєстр обман тих в ладни ів
редитних спіло б де створений
для захист їхніх прав на держав-
ном рівні. Крім то о, за даними
омісії, б ло хвалено рішення
про створення ромадсь ої прий-
мальні при ромадсь ій раді Нац-
фінпосл

“Укрпошта” почала 
здійснювати операції 
з електронними грошима
GlobalMoney
Відповідно до повідомлення

GlobalMoney, відділеннях “У р-
пошти” з’явилася можливість по-
повнення еле тронних аманців

орист вачів системи GlobalMo-
ney, а та ож оплати рах н ів за
посл и, том числі мобільно о
зв’яз й Інтернет . Операції з
еле тронними рошима даної
платіжної системи здійснюються
в більш ніж 5 тис. відділеннях
“У рпошти”, при цьом омісія
при оплаті становить 1,5 % від
с ми операції, але не менш ніж
1,8 ривні

“Київпастранс” 
вибрав компанію 
для закупівлі трамвайних
вагонів
КП “Київпастранс” вибрало
омпанію “Татра-Південь” (Оде-
са) для за півлі трамвайних ва-
онів на с м 34,9 млн рн. Про
це с азано в повідомленні КП за
підс м ами тендера. Зо рема
“Київпастранс” має намір за пи-
ти 7 чотиривісних трамвайних ва-
онів. Кінцевий термін ладання
до овор — 2 листопада. Постав-
а ва онів запланована до 2013
ро

Визначено 
"найпрозоріші" 
вітчизняні компанії
В Україні оприлюднили 
результати рейтингу підприємств 
за рівнем розкриття інформації
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Центр “Розвито орпоративної соціальної відповідаль-
ності” презент вав рез льтати щорічної оцін и найбіль-
ших раїнсь их омпаній на предмет роз риття інфор-
мації. Йдеться про орпоративн соціальн відповідаль-
ність, я визначали за ритерієм лобально о інде с
прозорості. У спис най ращих — “Систем Кепітал Ме-
неджмент”, “ДТЕК” та “Метінвест”.

Рейтинг прозорості розроблений на основі методики організації Beyond

Business (Ізраїль), об’єкт оцінки — веб�сайти компаній. За словами авторів

проекту, саме дослідження інтернет�сторінки компаній може засвідчити,

наскільки бізнес охочий до діалогу і яку інформацію він готовий надавати

про себе публіці.

Протягом вересня цього року аналітики Центру проаналізували веб�сай�

ти сотні найбільших компаній України, що працюють в понад 10�ти секто�

рах економіки. Першим висновком стало те, що великий бізнес в державі

все ще неактивно цікавиться і тим більше не висвітлює корпоративну соці�

альну відповідальність. Про це свідчить середній рівень відкритості україн�

ських компаній, який склав загалом 14 %.

“Сайти компаній не містять достатньо інформації щодо соціальної відпо�

відальності, у 18�ти компаній сторінки в мережі взагалі відсутні. Всього ли�

ше 34 з них мають на сайтах сторінки, присвячені їх соціальній відповідаль�

ності”,— коментує голова правління Центру “Розвиток КСВ” Марина Сап�

рикіна. Вона також додала, що лише 22 компанії зі ста надають контактну

інформацію, 42 — мають форму зворотного зв’язку і 3 — надають контакти

менеджерів з корпоративної соціальної відповідальності.

Відповідно до результатів рейтингу, вітчизняні компанії найбільше опікую�

ться питаннями розвитку громад (21 % розкриття інформації) й даними для

споживачів, а найменше висвітлюють питання етики та корупції. Нагадаємо,

що згідно з минулорічним дослідженням, лідируючою сферою була робота з

персоналом. “Можна зробити висновок, що компанії України поступово пе�

реходять від внутрішніх проектів з реалізації корпоративної соціальної відпо�

відальності до зовнішньої цільової аудиторії”,— зазначають у Центрі.

“Найпрозорішими”, за результатами рейтингу, виявилися підприємства

сфери комунікацій. На другій позиції — підприємства сфери електроенер�

гетики. Одним відсотком їм поступається бізнес важкої промисловості, що

має найбільше представників серед топових компаній України. Найбільш

інертні стосовно висвітлення соціальних тем залишаються підприємства

видобувної промисловості. Також низькі показники відкритості мають

компанії фармацевтичного сектору і представники агропромислового ком�

плексу. Невисоким є рівень ознайомлення відвідувачів сайтів компаній з

міжнародними та національними ініціативами у сфері корпоративної соці�

альної відповідальності.

Загалом Україна займає 30�те місце серед компаній�учасників Глобаль�

ного Індексу прозорості. Українська ТОП�5 рейтингу сформувалася таким

чином: на першому місці — “Систем Кепітал Менеджмент”, на другому —

“ДТЕК”, замикає трійку лідерів “Метінвест”. Четверту позицію займає

“Арселор Міттал”, п’ята у списку — компанія “Київстар”. “Ми працюємо з

корпоративною соціальною відповідальністю не один рік. А цього року за�

пущено спеціальний міні�портал, що стосується саме цієї тематики”,— по�

відомили у компанії “Систем Кепітал Менеджмент”, коментуючи своє лі�

дерство у рейтингу прозорості.

Автори рейтингу зазначають, що вітчизняні компанії розпочали по�

ступальний розвиток у сфері корпоративної соціальної відповідальності.

Наприклад, значний прогрес демонструють “Центренерго”, “Дніпроенер�

го”, “Укрнафта”, “Кернел Трейд”, “Крафт Фудз Україна”. Зокрема за остан�

ній рік компанія МЕТРО Україна розмістила на своїй сторінці контакти ме�

неджерів, що займаються питаннями КСВ, “Імперіал Тобакко” створив

україномовну сторінку, ДТЕК запровадив діалог зі стейкхолдерами

3

КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 16 жовтня 2012 року

Іпотека — перші підсумки
На "Доступне житло" за пільговими кредитами претендують 
12 тисяч українців
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

З травня цьо о ро в
У раїні почала діяти про-
рама здешевлення іпотеч-
но о редит вання, за
я ою бан и видаватим ть
редити під 16 % річних,
13 % з я их омпенс вати-
ме держава. Тепер варти-
р можна пити в редит
на 15 ро ів під 3 % річних.
Але для цьо о потрібно
внести почат ов с м за
житло — 25 %. Це при-
близно 80 тис. рн, я що
мова йде про столицю.

Результати впровадження
пільгових позик

Від початку дії програми в доку�

мент уже внесені суттєві поправки.

Насамперед знято обмеження, за

яким позичальник обов’язково мав

перебувати на квартирній черзі. Те�

пер держава готова доплатити й за

тих, хто в таких списках не перебу�

ває, але проживає у квартирі, де на

кожного члена родини припадає

менше 9 кв. м. Також скористатися

пільговою іпотекою зможуть грома�

дяни з низьким рівнем заробітку, як�

що вони знайдуть заможного пору�

чителя. Банки, у свою чергу, рахува�

тимуть дохід не лише самого пози�

чальника, а й усіх членів його роди�

ни. Це значно розширить коло клі�

єнтів, особливо молоді, які поодин�

ці заробляють небагато.

Крім того, тепер за програмою не�

має обмежень у квадратних мет�

рах — раніше планка зупинялася на

76 кв. м. Купувати більше житло

можливо, однак різницю доведеться

заплатити з власної кишені — пози�

ку на “зайві” метри держава не ком�

пенсуватиме.

За даними Мінрегіонбуду, зараз на

доступне житло претендують понад

12 тис. охочих. Їх стало набагато біль�

ше після того, як Рада у липні схва�

лила закон про те, що держава що�

річно гарантує виплати компенсації

за відсотками — до того люди бояли�

ся, що грошей в бюджеті не виявить�

ся і їм доведеться самим платити

банку високі відсотки.

“Програма почала реалізовувати�

ся з травня місяця, за цей час вже є

результати, найактивніше вона пра�

цює у Києві, а також у Харківській

та Сумській областях. Єдина об�

ласть, Кіровоградська, наразі не по�

казала результату за програмою

“Доступне житло”. Всього в Україні

укладено 718 договорів за даною

держпрограмою”,— повідомив за�

ступник директора департаменту

Мінрегіонбуду Володимир Висо�

чин.

Наразі дві державні фінустано�

ви — “Ощадбанк” та “Укргаз�

банк” — кредитують громадян за

програмою здешевленої іпотеки. За

словами банкірів, кількість охочих

скористатися пільгою показує пози�

тивну динаміку. “Наш банк займа�

ється впровадженням програми з

початку червня цього року. За цей

час ми вже надали більше п’ятисот

кредитів, в тому числі у Києві — 120

позик. Це досить високі темпи для

іпотечної програми. Можу сказати,

що зацікавленість пільговою іпоте�

кою зростає щодня, кількість бажа�

ючих скористатися нею постійно

збільшується”,— зазначила “Хре�

щатику” заступник голови правлін�

ня “Укргазбанку” Олена Дмітрієва.

Вимоги до кредитів

Не секрет, що ринкова вартість

кредиту дещо перевищує встановле�

ні програмою 16 % річних. Як зазна�

чають у банках, вигоди фінустанов

полягають у іншому. По�перше,

банк отримує надійного гаранта по�

вернення позики — державу. По�

друге, установа має можливість за�

лучити нове коло споживачів своїх

послуг, які раніше не мали для цього

можливостей.

“Загалом кредитування, до якого

можуть бути застосовані положення

програми здешевлення іпотеки,

здійснюється з урахуванням наступ�

них вимог: кредит надається у грив�

нях; строк кредитування — до 15 ро�

ків з моменту укладення договору

про іпотечний кредит; відсоткова

ставка — не більше 16 % річних;

обов’язковий авансовий платіж на

придбання житла за рахунок влас�

них коштів позичальника — не мен�

ше 25 % від вартості житла. Разом з

тим авансовий платіж на придбання

помешкання за рахунок власних

коштів може бути зменшено до 15 %

від вартості житла за умови надання

у якості додаткового забезпечення

іншого нерухомого майна житлово�

го призначення”,— повідомляють в

“Ощадбанку”.

Київ доплатить 
бюджетникам 
при купівлі житла

У вересні цього року Київрада під�

тримала ініціативу голови КМДА

Олександра Попова, за якою праців�

никам бюджетної сфери столиці бу�

де надаватися фінансова допомога

при купівлі житла за держпрограмою

здешевлення іпотеки. Йдеться про

часткову компенсацію першого

внеску за квартиру. Загалом визначе�

но дві категорії осіб, які можуть спо�

діватися на часткову компенсацію

від міста першого внеску за житло.

Киянам, які перебувають на квар�

тирній черзі не менше 3�х років і

стільки ж пропрацювали у бюджет�

ній сфері, відшкодовується не біль�

ше 10 % вартості житла, а громадя�

нам, у яких стаж роботи у бюджетній

сфері перевищує 10 років і вони пе�

ребувають на квартирному обліку 5 і

більше років,— 20 % вартості житла.

Відповідно до рішення Київради,

щоб скористатися пільгою, потріб�

но надати до ГУ житлового забезпе�

чення наступні документи: заяву

про надання часткової компенсації

вартості житла; довідку про перебу�

вання на квартирному обліку; довід�

ку з місця роботи; копію договору

часткової компенсації відсотків по�

зичальнику.

Зменшити вартість квадратного

метра у новобудовах міська влада

планує за рахунок безкоштовного

виділення земельних ділянок під

зведення доступного житла. “Зараз

ми відбираємо найкращі будівельні

об’єкти, які відповідають вимогам

постанови. На даний момент міні�

мально за метражем ми можемо за�

пропонувати житло до 40 квадрат�

них метрів, максимально — 120

квадратів. Також ми отримали зе�

мельні ділянки, де плануємо будува�

ти безпосередньо доступне житло.

Тісна співпраця з міською адмініс�

трацією дає нам можливість реалізо�

вувати такі програми”,— зазначає

віце�президент холдингової компа�

нії “Київміськбуд” Олександр Мо�

роз.

За даними КМДА, загалом у сто�

лиці на квартирній черзі перебуває

близько 102 тисячі сімей. Понад 19

тисяч родин бажають придбати по�

мешкання за доступною ціною. З

них майже 5 тисяч осіб відповідають

умовам рішення Київради щодо

права отримати часткову компенса�

цію першого внеску на придбання

квартири

Наразі дві державних
фінустанови —

"Ощадбанк" 
та "Укргазбанк" —

кредитують громадян за
програмою здешевленої

іпотеки. За словами
банкірів, 

кількість охочих
скористатися пільгою

показує позитивну
динаміку 

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А



4

МЕГАПОЛІС
Хрещатик 16 жовтня 2012 року

Уже понад рі в сіх районах
столиці пра тично щотижня
влаштов ють традиційні сіль-
сь о осподарсь і ярмар и. На
них реалізов ють прод цію
фермерсь их осподарств та
сільсь о осподарсь их підпри-
ємств Київсь ої та інших облас-
тей У раїни за цінами на
10–15 % нижчими від рин ових.
Про те, я політи б де про-
водити місь а влада щодо по-
дальшо о проведення ярмар ів,
розповів “Хрещати ” в. о. на-
чальни а ГУ вн трішньої тор івлі
та поб тово о обсл ов вання
населення КМДА Станіслав Го-
л бов.

— Станіславе Михайловичу, скажіть, будь
ласка, скільки у цьому році у місті відбулося
ярмарків?

— З початку року у Києві уже відбувся 791

ярмарок, для порівняння: торік, станом на

цей же час, ми провели всього 467. Загалом

за 9 місяців завезено понад 65 тисяч 900

тонн продукції. Можу запевнити, що кияни

дуже позитивно ставляться до проведення

сільськогосподарських ярмарків, адже як"

що раніше вони відбувалися лише у суботу,

то нині торгують уже і в п’ятницю, а в де"

яких районах призначають ще й третій

день — на середу або четвер.

— У яких районах міста найактивніше яр�
маркують?

— Хороша організація ярмарків у Обо"

лонському, Дарницькому та Шевченків"

ському районах. Хоча й всі інші досить ак"

тивно проводять у себе подібні заходи. На"

приклад, Шевченківський район часто

влаштовує ярмарки на тих вулицях, де стара

забудова і мешкає багато пенсіонерів. Люди

похилого віку загалом дуже активні покупці

на сільськогосподарських ярмарках. Деякі

райони, наприклад Подільський, не можуть

організовувати великомасштабні торгови"

ща, тож вирішили піти іншим шляхом, во"

ни проводять менші ярмарки — ставлять

40–50 машин, але тричі на тиждень. У тако"

му випадку вдається забезпечити оптималь"

ний баланс між продавцями і покупцями —

задоволені всі.

— З якими регіонами України співпрацює
місто під час організації ярмарків?

— Ми не працюємо напряму з облад"

міністраціями, а лише з безпосередніми ви"

робниками продукції та фермерами, які

приїздять до Києва практично з усіх райо"

нів Київської області. Наприклад, у Голосі"

єво склалися дуже гарні взаємовідносини із

виробниками з Вінниччини. Традиційно

багато селян приїздить торгувати із Полтав"

ської, Чернігівської та Житомирської об"

ластей. А наприкінці літа та восени свій

урожай привозять фермери із півдня Укра"

їни — Херсонщини та Одещини. Хочу наго"

лосити, що вони приїжджають саме на наші

ярмарки, а не на стаціонарні продуктові

ринки, і погоджуються торгувати за реко"

мендованими нами цінами.

— Яким чином формуються рекомендовані
ціни?

— Наше управління формує їх на підста"

ві моніторингу цін на столичних ринках і в

супермаркетах. Головне управління статис"

тики щотижня надає нам звіти про ціни на

визначені товари по місту, таким чином ми

виводимо середню, від якої віднімаємо

10–15 відсотків — і отримуємо “рекомен"

довані ціни”. До речі, вартість продуктів

харчування на сільськогосподарських яр"

марках міста Києва, що відбулися минулої

п’ятниці та суботи (12–13 жовтня), була та"

кою: яловичина — 40–55 грн/кг, свинина —

40–50 грн/кг, сало — 30–37 грн/кг, картоп"

ля — 1–1,50 грн/кг, капуста — від 2–3,80

грн/кг. Загалом на кожному ярмарку ми

проводимо перевірку, чи дотримуються

продавці рекомендованих цін.

— Що робити киянам, коли вони поміча�
ють, що ціни на продукцію не відповідають
рекомендованим?

— Нагадаю, що на кожному торговельно"

му майданчику має бути розміщена інфор"

мація про виробника, а також рекомендова"

ні ціни на його продукцію. Кияни повинні

бути уважними і якщо помічають, що на па"

пері зазначено одне, а продавець править

зовсім інше, то мають право вимагати у під"

приємця відпустити товар саме за вказаною

ціною. Найчастіше “грішать” на такі роз"

біжності реалізатори м’яса та масла. Кияни

можуть повідомити про це представників

районних відділів торгівлі, які завжди при"

сутні на всіх ярмарках. Продавців, які не

дотримуються рекомендованих цін, попе"

реджують, а якщо це не діє, то іншим разом

їм просто відмовлять у наданні місця для

торгівлі.

— Яким чином міська влада заохочує ви�
робників сільгосппродукції приїздити на яр�
марки?

— Ми створюємо виробникам сприятли"

ві умови для торгівлі, їм не потрібно плати"

ти за місце, як на офіційних ринках. Крім

того, за рік помітно збільшилась кількість

фермерів, які реалізовують власні товари на

ярмарках. Особливо це помітно у сегменті

молочної продукції. Люди тримають по 3–5

корів, і для них це єдина можливість не зда"

вати за безцінь молоко на молокозаводи, а з

користю продавати сир, бринзу, масло на

столичних ярмарках. Нещодавно я спілку"

вався з фермером із Сумщини, який тримає

п’ять корів і готовий щотижня їздити за 350

кілометрів до столиці, аби реалізувати свій

товар, крім того, він уже має тут своїх по"

стійних покупців. Зверніть увагу, якщо він

віддає кілограм домашнього сиру за 30 гри"

вень, а в магазині за упаковку вагою 300

грамів хочуть 18 гривень, то різниця дуже

відчутна.

— А як контролюють якість продукції на
сільськогосподарських ярмарках?

— Якість продукції контролюється сані"

тарними і ветеринарними службами в кож"

ному районі. Продавець, який приїжджає на

ярмарок, має надати документи про якість

свого товару фахівцям, які перевіряють

крам. До речі, якраз щодо якості продукції,

яку реалізовують на ярмарках, у нас най"

менше скарг. За 9 місяців цього року до

міського саll"центру надійшла лише 31

скарга, із яких 16 звернень стосувалися саме

факту проведення таких базарів. Цікаво, що

вісім покупців дякували нам за їхнє прове"

дення. Були також скарги на ціни. Але часто

люди порівнювали вартість продукції на яр"

марках із акційними цінами в супермарке"

тах. На мою думку, це некоректно — порів"

нювати ціну і якість продукції, вирощеної у

селянських господарствах із тією, яку масо"

во поставляють до України з"за кордону.

— Чи вплинуло масове проведення сіль�
ськогосподарських ярмарків на зменшення
кількості нелегальних стихійних базарів?

— Казати, що ми подолали у місті стихій"

ну торгівлю, ще зарано. Але ми помітили

таку закономірність: в тих районах, де орга"

нізовуємо ярмарки, зникають перекупки.

Наприклад, коли на вулиці Бучми, що у

Дніпровському районі, відбуваються наші

ярмарки, то там зникають стихійні торгов"

ці — у них просто не купують. Крім того, ми

помітили, що супермаркети у день прове"

дення ярмарків теж намагаються влаштову"

вати різні акції на продукцію, аби не втра"

чати у той день клієнтів. У результаті такої

політики у виграші опиняються кияни, які

мають великий вибір різноманітної продук"

ції за конкурентними цінами.

— Торік у Києві за ініціативи Олександра
Попова у різних районах влаштовували так
звані міські “Сорочинські ярмарки”, на яких
не лише торгували, а й виступали народні
аматорські колективи. Чи плануєте організо�
вувати такі дійства цього року?

— Такі ярмарки, поєднані із народними

гуляннями, у столиці відбуваються час від

часу. Наприклад, подібні дійства часто про"

ходять у Голосіївському районі. Загальнові"

домий ярмарок органічних продуктів, який

другий рік поспіль відбувається у вересні на

Подолі. До речі, у цьому районі навіть є

певна домовленість між РДА і народними

колективами, які беруть участь у ярмарках.

— А чи можна продавати на сільськогоспо�
дарських ярмарках промислові товари?

— Ми від цього відмовилися, аби не пе"

ретворювати продуктові ярмарки на “шан"

хаї”. Промислова група представлена лише

на ярмарках, що відбуваються на вулиці Ре"

вуцького. Адміністрація Дарницького райо"

ну врахувала, що там є достатньо місця, і

дала дозвіл на торгівлю сувенірами, книга"

ми та іншим промисловим крамом. А у ін"

ших районах представники ГУ внутрішньої

торгівлі та побутового обслуговування на"

селення пильнують за тим, аби на ярмарках

не з’являвся одяг чи взуття. Якщо ж таке

помічають, то з району, де не впильнували

за продавцями, знімають 10 із можливих 20

балів за організацію ярмарку, і в результаті

це впливає на рейтингову щоквартальну

оцінку діяльності районів. Таким чином ми

побороли торгівлю тими товарами, яким не

місце на сільськогосподарських ярмарках.

— Які б поради ви надали киянам щодо
сільськогосподарських ярмарків?

— Насамперед потрібно звертати увагу на

рекомендовані ціни і вимагати у продавців,

аби вони їх дотримувалися. Встановлюючи на

ярмарках ціни на 10–15 % нижчі за ті, які є в

стаціонарній мережі та на ринках, ми отриму"

ємо реальний механізм впливу на вартість

продуктів у Києві. Сьогодні ми маємо конку"

рентне середовище на продуктовому ринку, і

я вважаю, що це заслуга міської влади

Спілкувалася 
Наталка МАРКІВ, 

"Хрещатик"

Як зберегти визначні пам’ятки Києва

Під час засідання Науково"ме"

тодичної ради з питань охорони

культурної спадщини Міністер"

ства культури України було роз"

глянуто низку питань щодо збере"

ження визначних пам’яток Києва

та Криму. Про це повідомляє офі"

ційний сайт Міністерства культу"

ри України.

Так, доповідачем по першому

питанню, щодо стану охорони

пам’яток та об’єктів культурної

спадщини Києва, виступив народ"

ний депутат України VI скликання

Василь Горбаль. Він зокрема при"

вернув увагу учасників до най"

принциповіших проблем, які не

дають можливості організувати

пам’яткоохоронну роботу в місті

так, як це має бути в столиці вели"

кої європейської країни.

У своїй доповіді Василь Горбаль

звернув увагу на те, що Київ занесе"

ний до Списку історичних населе"

них місць України, на його території

зареєстровано понад 2500 нерухо"

мих пам’яток культурної спадщини;

два комплекси пам’яток — собор

Святої Софії та ансамбль Києво"

Печерської лаври — включені

ЮНЕСКО до Списку всесвітньої

культурної спадщини; у місті ство"

рено 6 державних історико"культур"

них заповідників та 2 історико"архі"

тектурні музеї. Але близько 50 %

пам’яток місцевого значення та

щойно виявлених об’єктів культур"

ної спадщини перебувають у неза"

довільному технічному стані, а

близько 5 % — в аварійному. Най"

проблемнішими є пам’ятки приват"

ної форми власності, які не вико"

ристовуються і не утримуються в

належному технічному стані з огля"

ду на перспективні наміри власни"

ків та інвесторів забудувати земель"

ні ділянки, які звільняться після

знесення аварійних пам’яток.

Як відомо, загальна площа 

пам’яток археології Києва становить

майже 900 гектарів, заповідників —

понад 500, охоронних зон пам’яток —

понад 1,5 тисячі гектарів. За останнє

десятиріччя загострилася проблема

сучасної забудови саме в зонах охоро"

ни пам’яток. Ця надто масивна забу"

дова спотворює такі об’єкти та Київ у

цілому.

“Ці проблеми перебувають у цен"

трі уваги української громадськості,

державних органів та відповідних

міжнародних організацій. Для їх ви"

рішення необхідна щоденна напо"

леглива праця органів охорони

культурної спадщини, між якими,

на жаль, відсутня належна коорди"

нація. Також немає належного кон"

тролю за станом пам’яток. Саме то"

му деякі з них втрачені назавжди

або будуть втрачені найближчим ча"

сом. Серед них: садиба Сікорських

на вул. Ярославів Вал, 15"Б; садиба

Мурашка на вул. Мала Житомир"

ська, 14; історичні будинки на вул.

Саксаганського, 34; вул. Костянти"

нівській, 5; вул. Лютеранській,

32”,— зазначив Василь Горбаль.

За його словами, особливо гостро

стоїть проблема забудови на терито"

рії заповідника “Стародавній Київ”.

Там триває будівництво дисону"

ючих споруд, знесення існуючих

пам’яток. Велике занепокоєння ви"

кликає стан Андріївського узвозу.

Заповідник “Стародавній Київ”

гостро потребує розроблення Плану

організації території (це пряма ви"

мога Закону) та комплексної про"

ектної документації щодо реставра"

ції пам’яток. Проте жодних заходів

у цьому напрямку не вживається.

На Печерську комплекс пам’яток

спотворено безсистемною висот"

ною забудовою. Загрозливою є та"

кож ситуація із забудовою району

довкола Національного заповідни"

ка “Софія Київська”.

Як повідомляє офіційний сайт

Міністерства культури України, за"

слухавши доповідь народного де"

путата України Василя Горбаля та

виступи учасників наради і запро"

шених фахівців, Науково"методич"

на рада відзначила найважливіші

невирішені проблеми у сфері охо"

рони культурної спадщини Києва,

а саме: відсутність єдиного корект"

ного переліку об’єктів культурної

спадщини; відсутність коректної

облікової документації на біль"

шість пам’яток і об’єктів культур"

ної спадщини, що унеможливлює

їх занесення до Державного реєс"

тру нерухомих пам’яток України й,

фактично, позбавляє їх охорони;

відсутність визначених і затвердже"

них меж територій пам’яток місце"

вого значення та режимів викорис"

тання цих територій; відсутність

контролю за станом пам’яток; хао"

тична забудова території, будів"

ництво дисонуючих споруд, неза"

довільний стан пам’яток та знесен"

ня існуючих на території Держав"

ного історико"архітектурного за"

повідника “Стародавній Київ”;

відсутність Плану організації тери"

торії Державного історико"архітек"

турного заповідника “Стародавній

Київ”; необхідність повернення

статусу юридичної особи адмініс"

трації Державного історико"архі"

тектурного заповідника “Старо"

давній Київ”.

Відтак Науково"методична рада

підтримала висновки і пропозиції,

висловлені у доповіді Василя Горба"

ля, як і його ініціативу щодо звер"

нення до уряду з питань запрова"

дження інженерного моніторингу

правобережних наддніпрянських

схилів у межах розташування Ки"

єво"Печерської лаври, Київської

фортеці та інших пам’яток культур"

ної спадщини з метою розроблення

та реалізації інженерних протизсув"

них заходів для забезпечення ста"

більності геологічного середовища

та безпечних умов перебування і

проживання людей на цій території.

Окрім цього, було рекомендова"

но створити спільну робочу групу з

представників Мінкультури, Київ"

ради, Київської міськдержадмініс"

трації, громадських організацій

для розгляду питань щодо проб"

лемних забудов в історичному

центрі столиці.

Також Департаменту культурної

спадщини та культурних цінностей

Міністерства рекомендовано забез"

печити координацію робіт щодо ви"

готовлення облікової документації

на пам’ятки та об’єкти культурної

спадщини Києва, внесення їх до

Державного реєстру нерухомих

пам’яток України.

Після цього Науково"методична

рада обговорила питання щодо стану

наукової роботи в Національному Ки"

єво"Печерському історико"культур"

ному заповіднику. І насамкінець від"

булися розгляд і схвалення Концепції

та технічного завдання науково"до"

слідної роботи “Створення системи

підтримки прийняття рішень у сфері

охорони та збереження пам’яток”, а

також Пропозицій щодо методики

виконання консерваційно"реставра"

ційних робіт всіх збережених до сьо"

годні у Національному заповіднику

“Софія Київська” частин мозаїчного

ансамблю ХІІ ст. Михайлівського Зо"

лотоверхого собору. Останнє питання

було особливо актуальним з огляду на

дискусії серед фахівців протягом

2011–2012 років щодо припустимої

міри втручання в автентичну матері"

ально"технічну структуру цих пам’"

яток монументального мистецтва, по"

відомляє офіційний сайт Міністер"

ства культури України

Про це йшлося під час засідання Науково�методичної ради з питань охорони 
культурної спадщини Міністерства культури України
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Максим ВОРОНЦОВ
“Хрещатик”

Нещодавно відб лася На ово-методична рада з питань
охорони льт рної спадщини Міністерства льт ри
У раїни. Під час засідання б ло роз лян то резонансні
питання. Зо рема йшлося про збереження льт рної
спадщини Києва та Крим , щодо стан на ової роботи
в Національном Києво-Печерсь ом істори о- льт р-
ном заповідни . О рім цьо о, часни и ради роз ля-
н ли і схвалили Концепцію та технічне завдання на о-
во-дослідної роботи “Створення системи підтрим и
прийняття рішень сфері охорони та збереження
пам’ято ”.

Станіслав ГОЛУБОВ: 

"Організовуючи продуктові ярмарки, 
ми створюємо реальний механізм впливу 
на вартість продуктів у місті"
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно
правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск № 77 (1096)

ВІВТОРОК,
16 жовтня
2012 року

5Хрещатик 16 жовтня 2012 року

Про порядок денний пленарного засідання X сесії Київради VI скликання
20.09.2012

Рішення Київської міської ради № 1/8285 від 20 вересня 2012 року
Враховуючи подання постійних комісій Київради, Президії Київради, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засідання X сесії Київради VI
скликання 20.09.2012 такі питання:

1. Про направлення депутатських запитів Київському міському голові та
посадовим особам.

2. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011
№ 1099/7335 “Про Програму соціально�економічного розвитку міста Києва
на 2012 рік”.

3. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011
№ 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”.

4. Про деякі заходи здешевлення вартості іпотечних кредитів для забез�
печення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових
умов у м. Києві.

5. Про перейменування вулиці Боженка у Голосіївському районі м. Києва
на вулицю Казимира Малевича.

6. Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім’ї та моло�
ді на 2012�2016 роки.

7. Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від
26.02.2010 № 11/3449 “Про створення житлового фонду соціального при�
значення”.

8. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04.11.2010
№ 220/5032.

9. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської міської
ради від 09.07.2009 № 767/1823.

10. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23.12.2004
№ 874/2284.

11. Про створення тимчасової контрольної комісії Київради з питань пе�
ревірки використання майнового комплексу колишньої бази відпочинку
“Дніпро”, розташованої в місті Алушта.

12. Про створення тимчасової контрольної комісії Київради з питань пе�
ревірки використання та відчуження майна, земельних ділянок та поточної
фінансово�господарської діяльності ринків, що знаходяться у комунальній
власності територіальної громади міста Києва.

13. Звіт про результати роботи тимчасової контрольної комісії Київської
міської ради з питань перевірки невиконання позиції 2 додатку № 2 до рі�
шення Київської міської ради від 23.12.2010 № 422/5234 “Про передачу
майна територіальної громади міста Києва в оренду”. 

14. Про відміну рішення Київради від 27.01.2005 № 76/2652. 
15. Про погодження клопотання товариства з обмеженою відповідаль�

ністю “Автобудкомплекс�К” про надання надр у користування з метою гео�
логічного вивчення, в тому числі дослідно�промислової розробки родовищ
корисних копалин загальнодержавного значення (підземних вод), за допо�
могою однієї артезіанської свердловини, розташованої на території підпри�
ємства за адресою: вул. Святошинська, 34 Святошинського району міста
Києва.

16. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання
про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Старкової
Людмили Дмитрівни.

17. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання
про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Больбат
Антоніни Семенівни.

18. Про затвердження списку стипендіатів Київської міської ради в галу�
зі освіти для обдарованих дітей м. Києва.

19. Про надання статусу скверу земельній ділянці на вулиці Юрія Шум�
ського між будинками № 1�Б та № 3 у Дніпровському районі м. Києва.

20. Про створення гімназії “Київська Русь” з поглибленим вивченням іс�
торії та культури слов’янських народів.

21. Про внесення змін до рішення Київради від 21.03.2011 № 74/5461
“Про продовження роботи тимчасової контрольної комісії Київради щодо
перевірки діяльності Київського зоологічного парку”.

22. Про внесення змін до Правил благоустрою м. Києва, затверджених
рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051.

23. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від
06.08.2012 № 232�вих�12 на рішення Київської міської ради від 24.05.2012
№ 587/7924 “Про затвердження Порядку перепланування житлових і не�
житлових приміщень у будинках у місті Києві”.

24. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 27.11.2010
№ 384/6600 “Про затвердження Порядку видалення зелених насаджень на
території міста Києва”.

25. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населен�
ня “Комітет мікрорайону “Бортничі” у Дарницькому районі м. Києва.

26. Про відзначення київських спортсменів�чемпіонів та призерів XXX
літніх Олімпійських ігор та XIV літніх Параолімпійських ігор.

27. Про внесення змін та доповнень у додаток 9 до рішення Київської
міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 “Про питання комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва”.

28. Про внесення змін та доповнень у додаток 8 до рішення Київської
міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 “Про питання комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва”.

29. Про внесення змін та доповнень у додаток 6 до рішення Київської
міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 “Про питання комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва”.

30. Про внесення змін та доповнень у додаток 3 до рішення Київської
міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 “Про питання комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва”.

31. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових примі�
щень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

32. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових примі�
щень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

33. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право
оренди.

34. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових примі�
щень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

35. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва єдиним претендентам на право
оренди та внесення змін до окремих рішень Київської міської ради.

36. Про передачу в оренду без проведення конкурсів нежитлових примі�
щень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

З7. Про зарахування до комунальної власності територіальної громади
міста Києва закінчених будівництвом об’єктів комунального призначення.

38. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 25.03.2010
№ 448/3886 “Про створення комунального підприємства “Дирекція з капі�
тального будівництва та реконструкції “Київбудреконструкція”.

39. Про деякі питання діяльності комунального підприємства по благо�
устрою Печерського району м. Києва “Печерськблагоустрій”, що належить
до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

40. Про передачу основних засобів комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва.

41. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.03.2012
№ 218/7555 “Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що
належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та пе�
редаються до сфери управління Святошинської районної в місті Києві дер�
жавної адміністрації”.

42. Про внесення доповнень до рішення Київської міської ради від
23.06.2011 № 276/5663.

43. Про внесення змін у додаток 2 до рішення Київської міської ради від
16.02.2012 № 114/7451.

44. Про зарахування до комунальної власності територіальної громади
міста Києва завершеного будівництвом об’єкта комунального призначення.

45. Про розгляд протесту прокурора Солом’янського району міста
Києва від 12.09.2011 № 6886�вих�11 на рішення Київської міської ради
від 06.10.2005 № 39/3503 (в частині п. 179 розділу “Головне управлін�
ня комунальної власності м. Києва” “Група “А” додатка 2) та від
02.02.2006 № 20/3111 (в частині п. 2 розділу “Головне управління ко�
мунальної власності м. Києва” “Група “Ж” додатка 2).

46. Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної
власності територіальної громади м. Києва дощової каналізаційної ме�
режі.

47. Про демонтаж та списання основних засобів, які належать до ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва.

48. Про списання основних засобів, які належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва.

49. Про надання дозволу публічному акціонерному товариству “Київ�
енерго” на продаж та списання основних засобів, які належать до кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва.

50. Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю
“Спеціалізоване виробничо�наукове підприємство “Київпроменерго” на
продаж та списання основних засобів, які належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва.

51. Про закріплення об’єктів комунальної власності територіальної
громади міста Києва.

52. Про реорганізацію комунального підприємства виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
“Київсистемоменеджмент”.

53. Про зарахування до комунальної власності територіальної грома�
ди міста Києва об’єктів комунального призначення та капітальних ін�
вестицій (витрат).

54. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

55. Про передачу до сфери управління Державної міграційної служ�
би України нежилого приміщення у будинку на вулиці Петропавлов�
ській, 11.

56. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
08.07.2010 № 1016/4454 “Про питання оренди об’єктів права кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва”.

57. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

58. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

59. Про подальше використання житлових будинків на вул. Малій
Житомирській, 12�а, 12�б, 14�а, 14�б.

60. Про закріплення на праві оперативного управління основних за�
собів комунальної власності територіальної громади міста Києва за
апаратом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

61. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиним претендентам на
право оренди.

62. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

63. Про зарахування до комунальної власності територіальної грома�
ди м. Києва прибудови (в’їзд у підвал) до нежилого будинку на вул. Бо�
рисоглібській, 5 літ. “В” та внесення змін до рішення Київради від
23.04.2009 № 338/1394.

64. Про деякі питання діяльності комунального спеціалізованого під�
приємства “Центр сприяння цивільній обороні та реагування на надзви�
чайні ситуації”, що належить до комунальної власності територіальної
громади міста Києва.

65. Про ліквідацію комунального підприємства виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) “Загальноміський
Інформаційний центр реагування на тривожні виклики та надзвичайні
події в м. Києві — “Київ — 112”.

66. Про надання дозволу комунальному підприємству по ремонту,
утриманню мостів та шляхів м. Києва “Київавтошляхміст” комунальної
корпорації “Київавтодор” на списання пішохідного мосту через Набе�
режне шосе на Поштовій площі, що належить до комунальної власності
територіальної громади м. Києва.

67. Про зарахування до комунальної власності територіальної грома�
ди міста Києва щойно виявлених об’єктів культурної спадщини — не�
житлових будинків літери “Б” і “Ж” на вул. Волоська/Борисогліб�
ська/Набережно�Хрещатицька, 2/21/19 у Подільському районі міста
Києва.

68. Про списання прибудови (харчоблок та технічні приміщення) до
адміністративного будинку на Контрактовій площі, 2, який належить до
комунальної власності територіальної громади міста Києва.

69. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
14.10.2010 № 89/4901 “Про надання згоди на передачу об’єктів кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва у державну влас�
ність”.

70. 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”.

71. Про внесення змін та доповнень у додатки 1, 9 та 10 до рішен�
ня Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 “Про питання ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва”.

72. Про закріплення окремих об’єктів комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва.

73. Про розробку Плану зонування території міста Києва. 
74. Про затвердження Міської цільової програми створення та впро�

вадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013�2015 роки.
75. Про розробку детального плану території в районі вулиць Тепло�

возної, Здолбунівської, Драгоманова.
76. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�

до відведення земельної ділянки обслуговуючому кооперативу “Об’єд�
наний кооператив по будівництву та експлуатації гаражів, стоянок —
ГБК “Центр�1” на вул. Народного ополчення, 23 у Солом’янському
районі м. Києва для будівництва багатоповерхового паркінгу з вбудова�
ними гаражними боксами та адміністративними приміщеннями (К�
18003).

77. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельної ділянки обслуговуючому кооперативу “Автога�
ражний кооператив НС�3” на просп. Героїв Сталінграда, 2�а в Оболон�
ському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування існуючих га�
ражів (К�16991).

78. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельної ділянки гаражно�будівельному кооперативу
“ЗАХИСНИК” Дарницького району м. Києва на вул. Поліській, 7 у Дар�
ницькому районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання гаражів (К�18006).

79. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельної ділянки комунальному підприємству виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м.
Києва “Плесо” на вул. Електротехнічній (ж/м Троєщина, 2�га черга) у
Деснянському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслу�
говування адміністративної будівлі та транспортного цеху (зміна цільо�
вого призначення) (К�16512).

80. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�

до відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “Логістичний склад № 1” на вул. Алма�Атинській, 35�а у Дніпров�
ському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації складських бу�
дівель (К�16230).

81. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Азербайджанської республіки
Пашаєву Горхмазу Алі огли на бульв. Тараса Шевченка, 37/122 у Шевчен�
ківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування адміністра�
тивної будівлі (К�19533).

82. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Київтранс�
парксервіс” на вул. Жмеринській, 2 у Святошинському районі м. Києва
для облаштування та експлуатації відкритої автостоянки з об’єктами
транспортної інфраструктури (К�19752).

83. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Варданяну Гагіку Маісовичу
на вул. Кутузова, 12 у Печерському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування кафе (К�18654).

84. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартир�
ного будинку “Житловий комплекс “Рубін” на Крутому узвозі, 7 у Печер�
ському районі м. Києва для створення озелененої території загального ко�
ристування (К�18438).

85. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартир�
ного будинку “Житловий комплекс “Рубін” на перетині вул. Крутий узвіз,
7 та вул. Круглоуніверситетської у Печерському районі м. Києва для ство�
рення озелененої території загального користування (К�16868).

86. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“ІЛЛІС” на перетині вул. Чорнобильської та вул. Ірпінської у Святошин�
ському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації нежитлової
будівлі торговельного призначення та торгових приміщень (К�19661).

87. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянам Скуріхіну Олександру Вадимо�
вичу та Скуріхіній Олені Анатоліївні на просп. Героїв Сталінграда, 6д в
Оболонському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будів�
лі медичного центру (К�19545).

88. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству “Ки�
ївенерго” на вул. Промисловій, 4 у Голосіївському районі м. Києва для ре�
конструкції, експлуатації та обслуговування майнового комплексу тепло�
електроцентраль № 5 Київенерго (К�19963).

89. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“КОЗАК” на вул. Ревуцького, 40 у Дарницькому районі м. Києва для будів�
ництва, експлуатації та обслуговування адміністративно�торговельного
комплексу та благоустрою зеленої зони (К�19971).

90. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству “Ки�
ївенерго” на вул. Академіка Туполєва, 19 (літера XII), вул. Академіка Тупо�
лєва, 19 (літера XXVI (цифра)) та на бульв. Академіка Вернадського, 79�а
(літера Ж) у Святошинському районі м. Києва для експлуатації та обслу�
говування трансформаторних підстанцій (К�19728).

91. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству “Ки�
ївенерго” на вул. Оболонській, 29 (літера Р) у Подільському районі м. Ки�
єва для експлуатації та обслуговування трансформаторної підстанції (ТП�
3502)(К�19615).

92. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству “Ки�
ївенерго” на вул. Великій Васильківській, 94�96 у Голосіївському районі м.
Києва для експлуатації та обслуговування трансформаторної підстанції
(ТП�3401) (К�19686).

93. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству “Ки�
ївенерго” на вул. 7�а лінія Пуща�Водиця в Оболонському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП�266) (К�
19763).

94. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству “Ки�
ївенерго” у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслугову�
вання трансформаторних підстанцій (К�19724).

95. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству “Ки�
ївенерго” у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуго�
вування трансформаторних підстанцій (К�19714).

96. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству “Ки�
ївенерго” у Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслугову�
вання трансформаторних підстанцій (К�19709).

97. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству “Ки�
ївенерго” у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслугову�
вання розподільчого пункту та трансформаторних підстанцій (К�19703).

98. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству “Ки�
ївенерго” у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслугову�
вання трансформаторних підстанцій (К�19717).

99. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству “Ки�
ївенерго” у Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслугову�
вання трансформаторних підстанцій (К�19716).

100. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою що�
до відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству
“Київенерго” у Солом’янському районі м. Києва (К�19693).

101. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою що�
до відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству
“Київенерго” у Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуго�
вування трансформаторних підстанцій (К�19718).

102. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству з питань будів�
ництва житлових будинків “Житлоінвестбуд�УКБ” на вул. Симоненка, З у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва середньої загальноосвіт�
ньої школи І�ІІІ ступенів на 33 класи. (К�19825).

103. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
“КИЇВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ АГЕНТСТВО” у пров. Музейному, 8 у Печер�
ському районі м. Києва для будівництва підземного паркінгу та дитячого
майданчика з подальшим його благоустроєм (К�20027).

104. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству “Ак�
ціонерна компанія “Київводоканал” на вул. Ямській, 48�а, 48�б у Голосіїв�
ському районі м. Києва для будівництва, реконструкції та експлуатації ад�
міністративних будівель та допоміжних споруд (К�19897).

105. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки приватному підприємству “Досвід” на вул.
Полярній, 20 (літ. Р) в Оболонському районі м. Києва для реконструкції
нежилого будинку КПП під торговий комплекс будівельних та господар�
ських матеріалів (К�20042).

106. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок Державному територіально�галузевому
об’єднанню “Південно�Західна залізниця” на вул. Миру, 27, вул. Пост�Во�
линській, 1 у Святошинському районі м. Києва для обслуговування і екс�
плуатації будівель і споруд залізничного транспорту (К�19901).

107. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки державному підприємству “Національний
академічний драматичний театр імені Івана Франка” на площі Івана Фран�
ка, 3 у Печерському районі для експлуатації та обслуговування будівель
театру та автостоянки службового автотранспорту (К�19855).

108. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Київтранс�
парксервіс” на просп. Петра Григоренка (від вул. Анни Ахматової до вул.
Тальнівської) у Дарницькому районі м. Києва для надання послуг з парку�
вання автотранспорту, влаштування та експлуатації відкритої автостоянки
з об’єктами транспортної інфраструктури (К�19592).

109. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Генеральній прокуратурі України на вул.
Різницькій, 13/15 у Печерському районі м. Києва для експлуатації та об�
слуговування адміністративного будинку (К�20130).

110. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“МТІ” на вул. Віскозній, 19 у Деснянському районі м. Києва для рекон�
струкції виробничих будівель і споруд під адміністративно�складський
комплекс з подальшою його експлуатацією та обслуговуванням (К�
19816).

111. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельної ділянки приватному підприємству “ДАВНІЙ
СВІТ” на вул. Академіка Туполєва, 18�д у Шевченківському районі м. Ки�
єва для експлуатації та обслуговування оздоровчого комплексу (К�19933).

112. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“ПЛАТУМ” на просп. Перемоги, 67 у Святошинському районі м. Києва для
обслуговування та експлуатації виробничих, складських та адміністратив�
них приміщень існуючих будівель (К�19838).

113. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“ВІСТАР” на просп. Перемоги, 67 у Святошинському районі м. Києва для
обслуговування та експлуатації виробничих, складських та адміністратив�
них приміщень існуючих будівель (К�19967).

114. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“Інжпроектсервіс�Арс” на вул. Гродненській, 14 літ “А” у Дніпровському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування багатоповерхового
житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та під�
земним паркінгом (К�19864).

115. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “ПАРКПРОЕК�
ТІНВЕСТ” на вул. Михайла Грушевського у Печерському районі м. Києва
для реконструкції та подальшої експлуатації об’єкта рекреаційного при�
значення та створення озеленених територій загального користування (К�
20179).

116. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Київтранс�
парксервіс” на просп. Оболонському (навпроти буд. № 20) в Оболонсько�
му районі м. Києва для надання послуг з паркування автотранспорту, бу�
дівництва, експлуатації та обслуговування багаторівневого паркінгу з об’�
єктами транспортної інфраструктури, приміщеннями торговельно�офіс�
ного та соціально�побутового призначення (К�20181).

117. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки приватному підприємству “СОЛО” на вул.
Драгоманова, 31�д у Дарницькому районі м. Києва для реконструкції не�
житлової будівлі під магазин непродовольчих товарів з блоком обслугову�
вання населення (К�19522).

118. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Київтранс�
парксервіс” на просп. Оболонському, 21 в Оболонському районі м. Києва
для надання послуг з паркування автотранспорту, будівництва, експлу�
атації та обслуговування багаторівневого паркінгу з об’єктами транспорт�
ної інфраструктури, приміщеннями торговельно�офісного та соціально�
побутового призначення (К�20180).

119. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Міністерству закордонних справ України в
11�му мікрорайоні житлового масиву “Осокорки�Північні” у Дарницькому
районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування багато�
квартирного житлового будинку з вбудованими, прибудованими примі�
щеннями та паркінгом (К�19984).

120. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Київтранс�
парксервіс” на просп. Оболонському, 6 в Оболонському районі м. Києва
для надання послуг з паркування автотранспорту, будівництва, експлу�
атації та обслуговування багаторівневого паркінгу з об’єктами транспорт�
ної інфраструктури, приміщеннями торговельно�офісного та соціально�
побутового призначення (К�20183).

121. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Київтранс�
парксервіс” на перетині вул. Жолудєва та вул. Симиренка у Святошин�
ському районі м. Києва для облаштування, експлуатації та обслуговуван�
ня відкритої автостоянки з об’єктами транспортної інфраструктури (К�
19891).

122. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки приватному підприємству “УКРЗЕРНО�
ПРОМ” на просп. Московському, 34 а в Оболонському районі м. Києва
для розміщення об’єктів транспортної інфраструктури (К�20108).

123. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
зміни цільового призначення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю “АПТЕКА БІОКОН” на вул. Леніна у Дарницькому районі
м. Києва для будівництва комплексу житлових будинків (К�20106).

124. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки фізичній особі�підприємцю Букіну Євгенію
Нарімановичу, малому приватному підприємству “МРІЯ”, товариству з
обмеженою відповідальністю “Агентство Союз друк” на вул. Марини Рас�
кової, 1�а у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслугову�
вання торговельного комплексу (К�19964).

125. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Гудзю Юрію Геннадійовичу на
вул. Краківській, 7 (бокс 276) у Дніпровському районі м. Києва для рекон�
струкції гаража під офісну будівлю (К�17612).

126. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Київтранс�
парксервіс” на просп. Оболонському (на перетині з вул. Героїв Дніпра) в
Оболонському районі м. Києва для надання послуг з паркування авто�
транспорту, будівництва, експлуатації та обслуговування багаторівневого
паркінгу з об’єктами транспортної інфраструктури, приміщеннями торго�
вельно�офісного та соціально�побутового призначення (К�20182).

127. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству “Ак�
ціонерний комерційний промислово�інвестиційний банк” на вул. Миколи
Закревського, 42 у Деснянському районі м. Києва для реконструкції будів�
лі банку з подальшим будівництвом, експлуатацією та обслуговуванням
загальноосвітнього навчального закладу (К�20171).

128. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартир�
ного будинку “СИЛУЕТ” на вул. Оноре де Бальзака, 52/22 у Деснянському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будинку та прибудин�
кової території (К�20085).

129. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельної ділянки житлово�будівельному кооперативу
“Арсеналець�23” на вул. Миколи Закревського, 11 у Деснянському райо�
ні м. Києва для експлуатації та обслуговування житлового будинку (К�
20090).
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130. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки житлово�будівельному кооперативу “АКА�
ДЕМІЧНИЙ�11” на вул. Миколи Закревського, 13 у Деснянському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування жилого будинку та прибу�
динкової території (К�20089).

131. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Товариство з обмеженою відповідальністю
товариству з обмеженою відповідальністю “МЕДІНВЕСТ РІЕЛЕСТЕЙТ” на
вул. Мечникова, 3 у Печерському районі м. Києва для експлуатації та об�
слуговування адміністративно�офісних будівель та споруд з закладами
громадського харчування (К�19465).

132. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству “Хол�
дингова компанія “Київміськбуд” на вул. Вірменській, 6�а у Дарницькому
районі м. Києва для будівництва та експлуатації житлового будинку з вбу�
дованими приміщеннями та паркінгом (К�20192).

133. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству “Хол�
дингова компанія “Київміськбуд” на вул. Святошинській у Святошинсько�
му районі м. Києва для будівництва та експлуатації житлового будинку з
вбудованими нежитловими приміщеннями (К�20190).

134. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству “Хол�
дингова компанія “Київміськбуд” на просп. Московському, 36 в Оболон�
ському районі м. Києва для будівництва та експлуатації торгово�офісного
центру (К�20201).

135. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Київський
водний стадіон” під влаштування бази на острові Оболонь (К�19601).

136. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки фізичній особі�підприємцю Без�
палому Олексію Ігоровичу на вул. Богатирській, 12 в Оболонському райо�
ні м. Києва для експлуатації, обслуговування та реконструкції приміщен�
ня (К�18260).

137. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки фізичній особі�підприємцю Пет�
ровському Анатолію Францовичу на вул. Миколи Закревського (напроти
ж/б № 75�77) у Деснянському районі м. Києва для створення зони відпо�
чинку загального користування, обслуговування кафе з літнім майданчи�
ком, обслуговування дебаркадеру на воді та створення озеленених тери�
торій загального користування (К�19730).

138. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки підприємству дитячо�юнацькому
учбово�спортивному центру профспілок м. Києва “Авангард” на вул.
Мельникова, 46 у Шевченківському районі м. Києва під забудову та екс�
плуатацію спортивної споруди (К�18127).

139. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки Державній установі “Музей на�
родної архітектури та побуту України національної академії наук України”
на вул. Академіка Заболотного, 29 в Голосіївському районі м. Києва для
розміщення експозиції музею (К�17800).

140. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки фізичній особі — підприємцю
Скрипнюк Інні Анатоліївні на вул. Миколи Закревського (навпроти житло�
вих будинків 71 та 73 за озером) для обслуговування дебаркадеру і ство�
рення зони відпочинку та озеленених територій загального користування
у Деснянському районі м. Києва (К�19731).

141. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ “ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ” на просп. Червонозо�
ряному, 52 у Солом’янському районі м. Києва для будівництва та обслу�
говування адміністративної будівлі, господарських будівель та споруд (К�
19562).

142. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки громадянину Прохоренку Сергію
Дмитровичу на вул. Лазурній, поряд з будинками 44, 48 та авторинком
“Чапаєвка” у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслугову�
вання жилого будинку, господарських будівель і споруд (К�19874).

143. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо�
відальністю “Компанія “Час Грінвіч” на вул. Олеся Гончара, 43 в Шевчен�
ківському районі м. Києва для будівництва житлово�офісного центру (К�
18091).

144. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки обслуговуючому кооперативу
“Індивідуальних забудовників “ВВС” на вул. Промисловій, 4 у Голосіїв�
ському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель та споруд (К�16681).

145. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки громадянину Боцману Леоніду
Володимировичу на просп. Лісовому, 17�б у Деснянському районі м. Ки�
єва для будівництва індивідуального гаража (К�19334).

146. Про передачу кооперативу автостоянок “Райдуга” земельних діля�
нок для експлуатації та обслуговування автомобільних стоянок на просп.
Генерала Ватутіна, 22 у Дніпровському районі м. Києва (А�18449).

147. Про передачу автогаражному кооперативу по будівництву та екс�
плуатації гаражів (автостоянок) для зберігання транспортних засобів, що
знаходяться в особистій власності громадян Ватутінського району м. Ки�
єва, “Вигурівщина�2” земельної ділянки для експлуатації та обслуговуван�
ня автостоянки на вул. Теодора Драйзера, 23 у Деснянському районі м.
Києва (А�20326).

148. Про передачу гаражно�будівельному кооперативу “ОМЕГА” зе�
мельної ділянки для експлуатації та обслуговування гаражів на вул. Елек�
тротехнічній, 63 у Деснянському районі м. Києва (А�15591).

149. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відпо�
відальністю “Дольче Віта” для будівництва, експлуатації та обслуговуван�
ня цеху по виробництву заморожених напівфабрикатів та складських при�
міщень на Бориспільському шосе, 7 у Дарницькому районі м. Києва (Д�
6108).

150. Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“БУДІВЕЛЬНО�ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ “КИЇВ ЖИТЛО�ІНВЕСТ” земель�
ної ділянки для будівництва та експлуатації житлового будинку з нежитло�
вими приміщеннями та підземним паркінгом, будівлями соціально�гро�
мадського призначення на вул. Старонаводницькій, 2�А у Печерському
районі м. Києва (Д�6139).

151. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “МІЖНА�
РОДНА АГЕНЦІЯ “ДОПОМІЖНЕ МАТЕРИНСТВО” земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Макси�
ма Кривоноса, 19�А у Солом’янському районі м. Києва (А�19618).

152. Про передачу приватному підприємству “СЛАВІЯ” земельної ді�
лянки для будівництва та обслуговування енергетичної інфраструктури

(трансформаторної підстанції) на вул. Зеленогірській у Солом’янському
районі м. Києва (Д�6271).

153. Про передачу земельної ділянки громадянину Барчині Михайлу
Степановичу для експлуатації та обслуговування адміністративно�офісно�
го приміщення на вул. Ямській, 28�а (Літера А) у Голосіївському районі м.
Києва (А�3278).

154. Про передачу земельної ділянки автокооперативу по експлуатації
та обслуговуванню гаражів “КРИШТАЛЬ�АВТО” для експлуатації та обслу�
говування існуючих гаражів на вул. Автозаводській, 69 в Оболонському
районі м. Києва (А�6759).

155. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “АСТЕ�
РІС” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
адміністративно�готельно�житлового комплексу будівель і споруд з апар�
таментами, вбудовано�прибудованими приміщеннями громадського та
торговельного призначення, з підземними та наземними паркінгами зі
знесенням існуючих будівель та споруд на вул. Щекавицькій, 46 у Поділь�
ському районі м. Києва (Д�4749).

156. Про передачу відкритому акціонерному товариству “Науково�ви�
робниче підприємство “Сатурн” земельних ділянок для експлуатації та
обслуговування адміністративно�виробничих та господарських будівель і
споруд на просп. Леся Курбаса, 2�б та вул. Героїв космосу, 2�б у Свято�
шинському районі м. Києва (А�18417).

157. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та обслуговування підстанції “Мо�
тоциклетна” на вул. Дорогожицькій, 6�А у Шевченківському районі м. Ки�
єва (Д�5023).

158. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування підстанції “Лівобе�
режна” на просп. Алішера Навої, 1 у Дніпровському районі м. Києва (Д�
4999).

159. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�137) на вул. Метрологічній, 4 (літ. К) у Голосіївському районі
м. Києва (Д�5322).

160. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для будівництва, експлуатації та обслуговування
комплектної трансформаторної підстанції (КТП) на вул. Залужній, 4�А у
Голосіївському районі м. Києва (А�7562).

161. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та обслуговування будівель і спо�
руд Центральної виробничої бази на вул. Новокостянтинівській, 20 в Обо�
лонському районі м. Києва (Д�5026).

162. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування  трансформаторної
підстанції (ТП�1941) на бульв. Івана Лепсе, 46 (літ. 3) у Солом’янському
районі м. Києва (Д�5432).

163. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної
підстанції (ТП�879) на вул. Індустріальній, 26�Б (літ. Б) у Солом’янському
районі м. Києва (Д�5535).

164. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для будівництва, експлуатації та обслуговування
комплектної трансформаторної підстанції (КТП) на вул. Криничній (в
районі приватного сектора) у Солом’янському районі м. Києва (Д�
1095).

165. Про передачу земельних ділянок публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та обслуговування виробничої ба�
зи РКМ “Західний” на вул. Довженка, 12�Б у Шевченківському районі м.
Києва (Д�5028).

166. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�131) на просп. Оболонському, 10 (літ. Б) в Оболонському
районі м. Києва (Д�5454).

167. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для будівництва, експлуатації та обслуговування
трансформаторної підстанції “Позняки” на вул. Здолбунівській, 15 у Дар�
ницькому районі м. Києва (Д�5025).

168. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для будівництва, експлуатації та обслуговування
комплектної трансформаторної підстанції (КТП) на вул. Лєрмонтова у
Дарницькому районі м. Києва (Д�1065).

169. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�308) на вул. Героїв Севастополя, 30 у Солом’янському районі
м. Києва (Д�5332).

170. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�90) на бульв. Кольцова, 17 у Святошинському районі м. Києва
(Д�5475).

171. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та обслуговування ПС “Троєщина”
на вул. Миколи Закревського, 10 у Деснянському районі м. Києва (Д�
5476).

172. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ПС “Південна” на
вул. Колекторній, 1 у Дарницькому районі м. Києва (Д�5504).

173. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�86) на вул. Зодчих, 8 у Святошинському районі м. Києва (Д�
5474).

174. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та обслуговування трансформа�
торної підстанції у пров. Музейному, 3 у Печерському районі м. Києва (Д�
5019).

175. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування виробничої бази
РКМ “Південний” на бульв. Ромена Роллана, 18 у Святошинському райо�
ні м. Києва (Д�5027).

176. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та обслуговування трансформа�
торної підстанції (ТП�2175) на вул. Вишгородській, 36 (літ. Б) в Оболон�
ському районі м. Києва (Д�5414).

177. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�229) на вул. Лебединській, 3 (літ. А) в Оболонському районі м.
Києва (Д�5330).

178. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�28) на вул. Генерала Вітрука, 7�а у Святошинському районі м.
Києва (Д�5333).

179. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�

риству “КИЇВЕНЕРГО” для будівництва, експлуатації та обслуговування
комплектної трансформаторної підстанції (КТП) на вул. Бродівській у Го�
лосіївському районі м. Києва (А�7594).

180. Про надання прокуратурі міста Києва земельної ділянки для бу�
дівництва житлових будинків на просп. Науки, 55�а у Голосіївському
районі м. Києва. (Д�6494).

181. Про надання Національному педагогічному університету імені М.
П. Драгоманова земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
головного навчального корпусу університету на вул. Пирогова, 9 у Шев�
ченківському районі м. Києва (Д�2906).

182. Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Ки�
єві державної адміністрації земельної ділянки для реконструкції, експлу�
атації та обслуговування школи № 42 на вул. Хорольській, 19 у Дніпров�
ському районі м. Києва (А�19623).

183. Про надання земельної ділянки Київській міській станції швид�
кої медичної допомоги для експлуатації та обслуговування будівель та
споруд медичного закладу (підстанції швидкої медичної допомоги
№ 7) на просп. Свободи, 22�а у Подільському районі м. Києва (Д�
4826).

184. Про надання Київському міському психоневрологічному диспан�
серу № 3 земельної ділянки для експлуатації та обслуговування існуючих
будівель та споруд диспансеру на вул. Фрунзе, 51 у Подільському райо�
ні м. Києва (А�12954).

185. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВГАЗ”
земельних ділянок для будівництва опорного пункту аварійних бригад
ПАТ “Київгаз” на вул. Симиренка, 11�а у Святошинському районі м. Ки�
єва (Д�3740).

186. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “ПАНТА”
земельної ділянки для обслуговування та експлуатації виробничого кор�
пусу (нежилого будинку) на вул. Марини Раскової, 13 у Дніпровському
районі м. Києва (А�19168).

187. Про надання державному підприємству “Український Державний
розрахунковий центр міжнародних перевезень” земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі та господарських
споруд на вул. Уманській, 5 у Солом’янському районі м. Києва (А�8601).

188. Про надання Національній академії внутрішніх справ України зе�
мельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житло�
вого комплексу з вбудовано�прибудованими приміщеннями обслугову�
вання та паркінгами на перетині вул. Ернста та вул. Пулюя у Солом’ян�
ському районі м. Києва (А�20079).

189. Про надання Київському національному університету внутрішніх
справ земельної ділянки для експлуатації та обслуговування бази відпо�
чинку і оздоровлення курсантів на 22 км Харківського шосе у Дарницько�
му районі м. Києва (А�15967).

190. Про надання Службі безпеки України земельних ділянок для ре�
конструкції будинку гуртожитку під житло та для організації будівельних
робіт у пров. Лабораторному, 6 у Печерському районі м. Києва (А�
19659).

191. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “Епі�
центр К” земельної ділянки для влаштування під’їздів до гіпермаркету
“Епіцентр К” та зеленої зони загального користування на розі просп. Пет�
ра Григоренка та вул. Бориса Гмирі у Дарницькому районі м. Києва (Д�
6574).

192. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відпо�
відальністю “АКЦЕПТ ПЛЮС” для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання автозаправного комплексу на вул. Бориспільській, 12 у Дарниць�
кому районі м. Києва (Д�5296).

193. Про надання Міністерству внутрішніх справ України земельної ді�
лянки для експлуатації та обслуговування гуртожитку на вул. Молдав�
ській, 5�а у Шевченківському районі м. Києва (Д�4807).

194. Про надання Печерській районній в місті Києві державній адмі�
ністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адмініс�
тративного будинку на вул. Суворова, 15 у Печерському районі м. Києва
(А�19404).

195. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “САЛЬ�
САБІЛЬ” земельної ділянки для реконструкції з прибудовою та надбудо�
вою адміністративних приміщень, облаштування наземного паркінгу та
благоустроєм території з подальшими обслуговуванням та експлуата�
цією на вул. Краківській, 3 у Дніпровському районі м. Києва (Д�6517).

196. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “АРЕНА�
КАПІТАЛ” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитло�
вої будівлі�центру відпочинку з закладами громадського харчування на
вул. Басейній, 2а у Печерському районі м. Києва (Д�6311).

197. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “ЛІЗКО”
земельної ділянки для реконструкції, обслуговування, експлуатації адмі�
ністративної будівлі з телевізійно�студійним комплексом на вул. Щусєва,
26 у Шевченківському районі м. Києва (Д�4614).

198. Про надання земельної ділянки Свято�Троїцькій парафії (релігій�
ній громаді) Української православної церкви в Деснянському районі м.
Києва Київської єпархії для будівництва, експлуатації та обслуговування
культових споруд із господарськими приміщеннями на вул. Кірова, 2�б у
Деснянському районі м. Києва (А�20063).

199. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “СЕВЕН
СТАЙЛ” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежилого
будинку�виставкового салону�магазину на вул. Набережно�Луговій, 2
(літ В) у Подільському районі м. Києва (Д�6325).

200. Про передачу публічному акціонерному товариству “Спеціальне
науково�реставраційне проектне будівельно�виробниче підприємство
“УКРРЕСТАВРАЦІЯ” земельної ділянки для реконструкції будівлі під тор�
говельно�офісний центр та його обслуговування з благоустроєм та гос�
тьовою стоянкою на Контрактовій площі, 4 у Подільському районі м. Ки�
єва (Д�6522).

201. Про передачу земельних ділянок товариству з обмеженою відпо�
відальністю “АКЦЕПТ ПЛЮС” для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання автозаправного комплексу на вул. Столичному шосе, 92 у Голосі�
ївському районі м. Києва (Д�5294).

202. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відпо�
відальністю “АКЦЕПТ ПЛЮС” для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання автозаправного комплексу на вул. Богатирській, 15 у Оболонсько�
му районі м. Києва (Д�5289).

203. Про передачу земельних ділянок товариству з обмеженою відпо�
відальністю “ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ” для будівництва, експлуатації та
обслуговування автозаправного комплексу на вул. Глибочицькій, 12 у
Шевченківському районі м. Києва (Д�5571).

204. Про передачу земельних ділянок товариству з обмеженою відпо�
відальністю “ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ” для будівництва, експлуатації та
обслуговування автозаправного комплексу на вул. Мельникова, 50 у
Шевченківському районі м. Києва (Д�5572).

205. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “ТЕ�
РЕМКИ�2” земельної ділянки для організації малого ринкового комплек�
су на вул. Лятошинського, 14 у Голосіївському районі м. Києва (А�20094).

206. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “ВІС
Юрис” земельної ділянки для реставрації, експлуатації та обслуговуван�
ня нежитлового будинку, розміщення офісів, готельно�ресторанного
комплексу на вул. Спаській, 1/2 (літера А) у Подільському районі м. Ки�
єва (Д�6283).

207. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “ТВР ІН�
ВЕСТ” земельної ділянки для реконструкції існуючих нежилих приміщень
під оздоровчо�розважальний комплекс з об’єктами громадського харчу�
вання на бульв. Івана Лепсе, 9�в в Солом’янському районі м. Києва (Д�
3522).

208. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “АКРО�
ПОЛІС ГРУП” земельних ділянок для експлуатації та обслуговування тор�
говельного комплексу, благоустрою і озеленення прилеглої території на
вул. Кільцевій дорозі, 12 (нежитлові приміщення групи № 1, літера “В”)
у Святошинському районі м. Києва (А�19878).

209. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “ЖИТ�
ЛОВО — БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “МРІЯ” земельних ділянок для експлу�
атації та обслуговування торговельного комплексу, благоустрою і озеле�
нення прилеглої території на вул. Кільцевій дорозі, 12 (нежитлові примі�
щення групи № 2, літера “В”) у Святошинському районі м. Києва (А�
19877).

210. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “К�3000
ГРУП” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і
споруд адміністративно�транспортного призначення на вул. Сім’ї Хохло�
вих, 8 (літ. 2 В) у Шевченківському районі м. Києва (А�20338).

211. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “ЛОНД�
РЕКТ” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і
споруд адміністративно�транспортного призначення на вул. Сім’ї Хохло�
вих, 8, літ.2А, 2В у Шевченківському районі м. Києва (А�20336).

212. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “ТДС
ГРУП” земельної ділянки для обслуговування та експлуатації адміністра�
тивної будівлі зі складськими приміщеннями на вул. Сім’ї Хохлових, 8,
літ. “2 Б” у Шевченківському районі м. Києва (А�20337).

213. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “Рітейл
Холдінгз Лімітед” земельної ділянки для експлуатації, реконструкції та
обслуговування адміністративної будівлі на вул. Димитрова, 2/1 (літ. А) у
Печерському районі м. Києва (Д�4745).

214. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відпо�
відальністю “ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ” для експлуатації та обслуговування
автозаправного комплексу на вул. Електротехнічній, 2�б у Деснянському
районі м. Києва (А�19232).

215. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “АНТЕЛ�
СТАНДАРТ” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання автозаправної станції з кафе�магазином на просп. Московському
(після з’їзду на вул. Електриків) в Оболонському районі м. Києва (Д�
5197).

216. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “Епі�
центр К” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання торговельного комплексу з продажу будівельних матеріалів та по�
бутової техніки на перетині просп. Петра Григоренка та вул. Бориса Гми�
рі у Дарницькому районі м. Києва (А�20353).

217. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
“УКРТРАНСРЕЙЛ” земельної ділянки для обслуговування та експлуатації
адміністративного будинку і гаража на вул. Борщагівській, 97�б у Соло�
м’янському районі м. Києва (А�15245).

218. Про передачу публічному акціонерному товариству “Холдингова
компанія “Київміськбуд” земельної ділянки для будівництва, експлуатації
та обслуговування багатоповерхових житлових будинків з об’єктами тор�
говельно�офісно�розважального та соціально�побутового призначення
між вул. Бориса Гмирі та вул. Колекторною у Дарницькому районі м. Ки�
єва (А�20351).

219. Про передачу публічному акціонерному товариству “Холдингова
компанія “Київміськбуд” земельної ділянки для будівництва, експлуатації
та обслуговування багатоповерхових житлових будинків з об’єктами го�
тельного, офісного, торговельного та розважального призначення на пе�
ретині просп. Петра Григоренка та вул. Бориса Гмирі у Дарницькому
районі м. Києва (А�20352).

220. Про поновлення гаражному кооперативу “Воскресенський�6” до�
говору оренди земельної ділянки для обслуговування та експлуатації га�
ражного кооперативу на вул. Братиславській, 54 у Деснянському районі
м. Києва (А�15326).

221. Про поновлення концертному закладу культури “Муніципальний
академічний камерний хор “Київ” договорів оренди земельних ділянок
для будівництва житлового будинку з офісними приміщеннями та під�
земним паркінгом на вул. Лабораторній, 12 у Печерському районі м. Ки�
єва (А�20080).

222. Про поновлення приватному акціонерному товариству “ВОЇН�
СЬКИЙ КОМПЛЕКС” договору оренди земельної ділянки для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з вбудованим
банним комплексом і приміщеннями соціально�побутового призначення
та підземним паркінгом на вул. Івана Кудрі, 26 у Печерському районі м.
Києва (А�19879).

223. Про поновлення фізичній особі — підприємцю Гусейнову Енверу
Новрузовичу договору оренди земельної ділянки для експлуатації та об�
слуговування громадської вбиральні з надбудовою павільйону під кафе
на вул. Щербакова, 2 у Шевченківському районі м. Києва від 08.04.2005
№ 91�6�00429 (А�19800).

224. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “Са�
турн ГіК” договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслу�
говування будівель і споруд цілісного майнового комплексу на вул. Ре�
зервній, 8 у Оболонському районі м. Києва (А�17589).

225. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “Те�
риторіальне міжгосподарче об’єднання “ЛІКО�ХОЛДІНГ” договору орен�
ди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлових будинків та об’єктів соціально�культурного призначення на ву�
лицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Го�
лосіївському районі м. Києва (А�19025).

226. Про поновлення публічному акціонерному товариству “СТАРТ”
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
адміністративно�побутового і виробничого корпусів на бульв. Івана Леп�
се, 8 у Солом’янському районі м. Києва (А�19492).

227. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “ЕЛ�
Інвест” договору оренди земельної ділянки на вул. Глибочицькій, 43 у
Шевченківському районі м. Києва від 19.11.2008 № 91�6�00823 (А�
20098).

228. Про поновлення гаражно�будівельному автокооперативу “ВІЛЬ�
НИЙ” договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслугову�
вання гаражів на вул. Кудрявській, 37�41 у Шевченківському районі м.
Києва (А�11770).

Продовдення  у наступному номері

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції 28 вересня 2012 року № 59/976

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

від 09.07.2012 № 1182
Розпорядження № 1564 від 6 вересня 2012 року

Відповідно до статей 30, 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини третьої статті 4 Закону України
“Про інвестиційну діяльність”, з метою створення умов для збільшення обсягів будівництва житла за пільговою вартістю, в межах

функцій органу місцевого самоврядування: 1. Унести зміни та доповнення до розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
09.07.2012 № 1182 “Про будівництво у місті Києві житла для громадян,
які потребують поліпшення житлових умов”, зареєстрованого в Головно�
му управлінні юстиції у місті Києві 13.07.2012 за № 49/966, а саме:

1.1. Доповнити пункт 2 розпорядження після слів та цифр “ДБН Д. 1.1�
1�2000)” словами “або вартості, визначеної на договірних засадах”.

1.2. Доповнити розпорядження після пункту 4 новим пунктом 5 такого
змісту:

“5. Встановити, що фінансування будівництва об’єктів житлового бу�
дівництва за пільговою вартістю з використанням коштів, залучених від
громадян, може здійснюватися Головним управлінням житлового забез�
печення та замовниками будівництва жилих будинків у інші способи фі�

нансування будівництва таких об’єктів, визначені законами, на підставі
відповідних договорів.”.

У зв’язку з цим пункти 5�7 розпорядження вважати відповідно пункта�
ми 6�8.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова  О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 16 жовтня 2012 року

Про що говорить нам осінь?
Повчаючи своїх чнів і на-
род, Господь наш Іс с
Христос неодноразово з -
пинявся по лядом на нав-
олишній природі. Він о-
ворив: “Подивіться на лілеї
польові... І Соломон всій
славі своїй не одя ався
та , я ожна з них”
(Мф.6,28-29). А іншо о ра-
з Він азав: “По ляньте
на ниви, я вони пополові-
ли й отові до жнив”
(Ін.4,35). Господь поясню-
вав істини Сво о Боже-
ственно о вчення при ла-
дами, взятими з життя
природи, я а оворила з
людиною живою мовою.

Життя людини, як і природа, має

свої пори року. У кожного з нас є

весна, коли у дні золотого дитинства

і ранньої юності так легко дихалося,

так легко вірилося; коли весело й ра�

дісно було на серці, і скорботи, як

кігті хижого птаха, не розривали на�

шого серця на шматки. Тоді не хоті�

лося й думати про хвороби чи май�

бутню старість.

Буває і своє літо — пора життєво�

го розквіту, коли людина в’є своє сі�

мейне гніздечко, коли вона вся, без

залишку, віддається обраній нею

улюбленій роботі, однак у цей час

серцю вже стають добре відомими і

страждання з їх жалем...

Літо життя минає. Воно летить так

само швидко, як кожної осені здає�

ться людині, що швидко минуло ще

одне літо в природі. І ось бачить уже

людина, що вона дійшла до осені

свого життя...

Про що говорить нам осінь? Осінь

у природі — це час достигання пло�

дів, час збору врожаю, час заготівлі

запасів на зиму до майбутньої весни.

Щаслива та людина, яка збере з де�

рев свого саду та зі свого городу бага�

то повноцінних, добрих плодів, що

ввібрали в себе соки матері�землі.

Недаремними були її труди у догляді

за садом, в обробці землі. Не лякає її

зима, що неминуче наближається.

Життя кожного з нас, православ�

них християн, до його осені має бу�

ти подібне дереву, рясно вкритому

плодами, які зав’язуються навесні,

наливаються і визрівають влітку, а

восени готові до збору врожаю. Ко�

жен із нас повинен у своїй душі ви�

ростити плід молитовного горіння,

щоб молитва стала для нього солод�

кою і радісною потребою душі, та�

кою, як повітря для легень, як їжа

для тіла. Кожен має стати багатим

плодами любові своєї до Бога і

ближнього, прикрасити і збагатити

себе справами милосердя, співчуття,

неосудження, прощення кривд і без�

гнівності. У кожному з нас має ви�

зріти те смирення духу, за якого

християнин не знає заздрості й

зверхньості, гордості та злоби. Те

смирення, в якому ми уподібню�

ємось до Того, Хто заповідував: “На�

вчіться від Мене, бо Я лагідний і

смиренний серцем...” (Мф.11,29).

А якщо ні? Якщо ні, то ми знаємо

слова справедливого Вищого Судді:

“Всяке дерево, що не приносить

доброго плоду, рубають і кидають у

вогонь” (Мф.3,10).

Осінь — це час збирання хлібних

злаків й обмолоту. Щаслива людина,

яка побачить на своєму полі важке,

стигле колосся й заповнить свою ко�

мору повноцінною, добротною

пшеницею. Перемелена, вона стане

борошном, а потім — м’яким, білим,

пахучим хлібом.

Кожен із нас, дітей Божих, має ста�

ти живим колосом на ниві християн�

ського життя, стати пшеницею, гото�

вою для розкритих перед кожною ду�

шею житниць — обителей вічного,

блаженного Царства Небесного.

Християнин знає, що Царство

Небесне — це царство світла, в яко�

му не може бути бруду, брехні й зла,

адже немає нічого спільного, повчає

апостол Павло, “у світла з пітьмою”

(2Кор.6,14). Християнин має все

своє життя стояти біля дверей свого

серця, не допускати в нього гріхів і

всіма силами боротися з тим гріхом,

який змієм уповзає в його серце.

Для того й дана нам благодать пока�

яння, яка зветься “другим хрещен�

ням”, щоб ми долали в собі гріх. По�

каянням омивали, очищали й відбі�

лювали свою безсмертну душу для

життя вічного, робили свою душу

гідною радості вічного царства світ�

ла. Земне життя дарується кожному

з нас для приготування себе до жит�

тя у нескінченному майбутньому.

Колос має визріти. А інакше? А

інакше: “У жнива Я скажу жен�

цям,— говорить нам у Євангелії Віч�

ний і Безпристрасний Суддя,— збе�

ріть спершу плевели і зв’яжіть їх у

снопи, щоб спалити їх... Жнива —

кінець віку, а женці — ангели”

(Мф.13,30�39). Ця страшна доля

плевел нехай не спіткає жодного з

нас. Нехай участь кожного буде за

іншими словами Спасителя: “Скажу

женцям... а пшеницю зберіть у жит�

ницю мою” (Мф.13,30) 

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної
церкви

В моді — легкість та свобода
Українські дизайнери представили своє бачення 
наступного сезону
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

У неділю в “Мистець ом арсеналі”
завершився 31-й У раїнсь ий тиж-
день моди, де впродовж п’яти днів
б ло продемонстровано 39 оле цій
pret-a-porter сезон “весна-літо
2013”. Найа т альнішим стане
вбрання світлих та пастельних тонів,
вільний сил ет та напівпрозорість.

Традиційно тиждень моди відкрила одна з

найуспішніших та найвідоміших дизайнерів

країни — Лілія Пустовіт, яка пропонує зверну�

тися до автентики. Для її нової колекції “Urban

mosaic” були розроблені авторські орнаменти,

що поєднують основні елементи національної

вишивки Західного Поділля та Вінниччини, а

саме — зірок, ромбів, сполучення прямого та

косого хрестів. Основу колекції складають шов�

кові сукні та об’ємні моделі з бавовни природ�

них червоно�помаранчевих, блакитних, зелених

ті білих кольорів. Також цього року бренд

Poustovit випустив прикраси�обереги. “Майбут�

нє вабить синтетичними вогнями та уявними

цінностями, і в своїх пошуках ми звертаємось до

джерел сили, енергії та духовності”, — таку го�

ловну концепцію обрала для колекції Лілія Пус�

товіт.

Тема легкості і прозорості переважає в колек�

ції “Pudra” Вікторії Гресь. Ніжні пастельні тони

(світло�бежевий, жовтий, блідо�рожевий та бі�

ло�голубий) створюють ефект невагомого маре�

ва, а ще Вікторія Гресь пропонує сукні до полу,

спідниці до середини литки та напівпрозорі

шовкові блузи�сорочки.

Ще одну легку та ніжну колекцію представив

дизайнерський дует Тетяни Земскової та Олени

Ворожбит: в ній чорний та білий кольори гармо�

нійно поєднуються з відтінками лимону, м’яти

та яблука у напівпрозорій органзі, найтоншому

трикотажі, шовку, бавовні та віскозі. Універ�

сальні й водночас жіночні приталені сукні до

колін, спідниці, сарафани; штани та шорти, лег�

кі літні пальта та жакети створюють образ енер�

гійної та впевненої у собі жінки.

Чоловікам пропонують 
молодіжний стиль

Набагато менше дизайнерів та модних брендів

працюють власне для чоловіків. Звісно, це мод�

ний дім “Voronin” з багаторічною історією, кот�

рий представив нову колекцію сезону весна�літо

2013 “Аквамарин”, присвячену мандрівникам та

естетам. Зараз модний дім очолює донька мет�

ра — Лариса Вороніна. “Михайло Львович був

дуже життєрадісний, тому в колекції ми дотри�

мувалися кольорів аквамарину: блакитний, зе�

лений, пісочний. Ми не порушуємо традиції до�

ма Вороніна, лише пропонуємо новий погляд на

класику”, — розповіла вона. Серед моделей но�

вої колекції молодіжні комплекти — піджак�со�

рочка на зав’язках та широкі, звужені до низу

брюки, оригінальні літні лляні костюми без ру�

кавів чи з короткими рукавами у поєднанні з

шортами; аксесуари — плетені паски, шарфи�

джгути, а також літні чоловічі смокінги з шовку.

“Доросла” класика представлена двобортними

костюмами та клубними піджаками, жилетами

та піджаками з 3�ма ґудзиками.

А дизайнерський тандем Наталі Соболевої та

Людмили Вронської у чоловічій колекції під на�

звою “925” звернувся до чорно�білих та сіро�

срібних кольорів, запропонувавши якісний три�

котаж з яскравими принтами�орнаментами 

Відповіді на сканворд 

О рім молодіжно о та ласично о вбрання, бренд
Voronin пропон є вечірні наряди, зо рема літні
чоловічі смо ін и з шов
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає: відповідачів Дан ович-Глін-
сь Людмил Костянтинівн (остання відома адреса реєстрації: м. Київ,
в л. Червоноармійсь а, 28, в. 2) та Глінсь Раїс Гри орівн (остання відома
адреса реєстрації: м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 28, в. 2) по цивільній спра-
ві № 2-2561/12 за позовом Сиволапен а Оле сандра Ми олайовича, Товарис-
тва з обмеженою відповідальністю "Євротранс р п" до Дан ович-Глінсь ої
Людмили Костянтинівни, Глінсь ої Раїси Гри орівни, Товариства з обмеженою
відповідальністю Видавнича Ор анізація "Юстініан", Приватно о підприємства
"У раїнсь а Правда" про захист честі, ідності та ділової реп тації, спрост ван-
ня недостовірної інформації, відш од вання завданих моральної ш оди і збит-
ів, в с дове засідання, я е відб деться 25 жовтня 2012 ро , о 14.00, за адре-
сою: м. Київ, в л. Гайцана, 4, аб. 107, під олов ванням с дді Ільєвої Т.Г.
Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або

не повідомлення с д про причини неяв и, справ б де роз лян то за вашої
відс тності на підставі наявних в справі до азів.

ОГОЛОШЕННЯ
Для я існо о, омпле сно о тримання б дин ів, ТОВ "Житлосервіс плюс" о олош є про застос вання

нових е ономічно обґр нтованих тарифів на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових терито-
рій та их розмірах:

Повідомляємо, що тариф 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 червня
2011 ро № 869, подані до Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації на встановлення. Зростання тарифів з мовило
збільшенням заробітної плати, обсл ов вання ліфтів, вар-
тість енер орес рсів, проведення поточних ремонтів тощо.
Стр т ра, періодичність та стро и надання посл відпові-
дають вимо ам Розпорядження Ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої Місь ої Ради від 09 березня 2011 ро № 307.

За важення та пропозиції приймаються на адрес : м. Ки-
їв, в л. Мельни ова, 83-Д до 17.00.

Термін, протя ом я о о приймаються за важення і пропози-
ції, 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 .

ОГОЛОШЕННЯ
Для я існо о, омпле сно о тримання б дин ів, ТОВ "Артем Сервіс" о олош є про застос вання нових

е ономічно обґр нтованих тарифів на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій
та их розмірах:

Повідомляємо, що тариф 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 червня 2011 ро № 869, подані до Київсь ої
місь ої державної адміністрації на встановлення.

Зростання тарифів з мовило збільшенням заробітної плати, обсл ов вання ліфтів, вартість енер орес рсів,
проведення поточних ремонтів тощо. 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. Артема, 50-52А 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 ий районний с д м. Києва ви ли ає я відповідачів — приватне
а ціонерне товариство "У раїнсь а е оло ічна страхова омпанія" (остання відома
адреса: м. Київ, в л. Димитрова, 5-б) та Нестерен о Р слана Васильовича (адреса:
м. Київ, в л. Лись івсь а, 4, в. 10) справі за позовом Семенова О.І. до Нестерен о
Р.В., ПрАТ "У раїнсь а е оло ічна страхова омпанія" про відш од вання майнової та
моральної ш оди, завданої в рез льтаті дорожньо-транспортної при оди в с дове
засідання, я е відб деться 29 жовтня 2012 р. о 9.30 за адресою: м. Київ,
в л. М. Гайцана, 4, аб. 413, олов ючий с ддя Со олов О.М. У разі неяв и
відповідачів справа б де роз лян та їх відс тність. Відповідачі зобов'язані
повідомити с д про причини неяв и.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в оренд нежитлове
приміщення на першом поверсі площею 70,3 в. м. за адресою: м. Київ, в л. Рибальсь а, 7 для ви ористання під
майстерню по пошиттю, ремонт спецодя для за ладів ромадсь о о обсл ов вання населення з розрах н ом
орендної плати в розмірі 2625,0 рн без ПДВ за перший місяць оренди терміном на 2 ро и 364 дні.

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, 280-02-20.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Кор ач-
Залевсь о о Сер ія Ві торовича (пр-т Тичини, 26, в. 47, м. Київ) по цивільній справі
за позовом Кор ач О.С. до Кор ач-Залевсь о о С.В. про стя нення с ми.

С дове засідання відб деться 05.11.2012 ро об 11.00 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.

Втрачений витя про реєстрацію прав власності на нер хоме

майно виданий ТОВ "Київсь а нер хомість" КП "Київсь е місь е

бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на

об'є т нер хомо о майна" реєстраційний номер 36034738 від

17.02.2012 р. на об'є т нер хомо о майна за адресою: м. Київ,

в л. Горь о о, 83 вважати недійсним.

Солом’янсь ий районний с д міста Києва (м. Київ, в л. М. Криво-
носа, 25, аб. 29) ви ли ає на 01.11.12 на 9.00 Гадирлі Єльдара За ра
О ли, я відповідача цивільній справі №2609/19725/12 (№2-5532/12) за
позовом П стовіт Ірини Іванівни до Гадирлі Єльдара За ра О ли про
розірвання шлюб . У разі неяв и, справ б де роз лян то за відс тності
відповідача.
С ддя Коробен о С.В.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідачів
Ні ітін Марин Оле сандрівн та Стри на Бо дана Володимировича в
с дове засідання, я е призначено на 16.00 23 жовтня 2012 ро по
цивільній справі за позовом ТОВ "АУЗ Фа торин " до Ні ітіної Марини
Оле сандрівни та Стри на Бо дана Володимировича про стя нення бор
( абінет № 35, пр. Мая овсь о о, 5-в, м. Київ).

Дніпровсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Дончен о С.М. (в л. Празь а, 23,
в. 59, м. Київ) по цивільній справі за позовом Дончен а Д.Ю. до Дончен о С.М. про розірвання шлюб .
С дове засідання відб деться 26.10.2012 ро о 08.30 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.

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

правління Святошинсь ої районної в місті Києві державної адміністрації

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: просп. Перемо и, 97, Святошинсь а районна
в місті Києві державна адміністрація, відділ з питань майна ом нальної власності, ім. 407, телефон для довідо 424-12-69.

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара теристи а Місцезнаходження За альна площа, в.м Цільове ви ористання приміщення Орендна плата, рн

1

Управління освіти
Святошинсь ої районної
в місті Києві державної

адміністрації

в л. Я ба Коласа, 6А,
м. Київ, тел. 274-97-00

2 поверх, НВК ДНЗ-ЗНЗ
"Обрій"

в л. Зодчих, 54А 74,1
надання освітніх посл (по либлення
знань дітей навчально о за лад )

2,47 (за 1 один )

2 1 поверх, ДНЗ №463
в л. Доброхотова
А адемі а, 24А

64,5
надання освітніх посл (по либлення
знань дітей навчально о за лад )

2,88 (за 1 один )

3 2 поверх, ДНЗ №257 в л. К чера Василя, 4А 77,4
надання освітніх посл (по либлення
знань дітей навчально о за лад )

2,58 (за 1 один )

4 2 поверх, ДНЗ №735 в л. Чистя івсь а, 1 40,8
надання освітніх посл (по либлення
знань дітей навчально о за лад )

1,38 (за 1 один )

5 3 поверх, ДНЗ №71 в л. Чорнобильсь а, 19А 99,5
надання освітніх посл (по либлення
знань дітей навчально о за лад )

4,05 (за 1 один )

6 1 поверх, ДНЗ №547
в л. Корольова
А адемі а, 8-А

63,3
надання освітніх посл (по либлення
знань дітей навчально о за лад )

2,22 (за 1 один )

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
22094

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

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

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

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

№
п/п Адреса б дин

Розмір
тариф ,
рн/м2

1 в л. Голов а, 12 3,01

2 в л. Мельни ова, 83-Д 2,92

3 в л. Павлівсь а, 26/41 2,67

4 в л. Освіти, 3-А 2,92

тариф для першо о поверх 2,21

5 в л. Єревансь а, 18А 2,91

№
п/п Адреса б дин Розмір тариф ,

рн/м2

1 в л. Артема, 52-А 2,68
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Спортивні новини

Київ спортивний. У столиці відбувся командний
чемпіонат Європи з мотоциклетного спорту
“Мотокрос Націй 2012”
Вихідними Києві пройшли зма ання в рам ах омандно о чемпіо-

нат Європи з мотоци летно о спорт “Мото рос Націй 2012”. Офіцій-
не від риття заход відб лося на Майдані Незалежності. З оловної
сцени часни ів та вболівальни ів одно о з найбільш видовищних ви-
дів спорт привітав особисто олова Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації Оле сандр Попов. У зма аннях взяли часть понад 150
спортсменів із У раїни, Білор сі, Греції, Італії, Литви, Латвії, Словенії,
Словаччини, Польщі, Молдови, Естонії та Росії. У першом заїзді, я ий
зібрав онщи ів ласів MX1 і MX2, першим фініш вав італієць Давіде
Г арнері. Др е місце зайняв словенець Тім Гайсер, а третє — есто-
нець Герт Крестинов. Четверте і п’яте місця посіли італієць Сам ель
Бернардіні і поля Л аш Лон а. У раїнці Роман Морозов і Андрій Б -
рен о на сьомом і дев’ятом місцях відповідно. У др ом заїзді з -
стрілися онщи и ласів MX2 і Open. Першим фініш вав естонець Прі-
іт Ратсеп, я ий з мів вистояти проти ата словенця Клема Жер ара на
останніх олах, а от росіянин Єв ен Михайлов на останньом олі про-
п стив вперед латиша Робертса Юстса і фініш вав четвертим. П’яте
місце посів раїнець Ми ола Пащинсь ий. Третій заїзд (MX1 + Open)
знов ви рав італієць Давіде Г арнері. Др е місце зайняв росіянин
Єв ен Михайлов, а третім фініш вав раїнець Роман Морозов. Чет-
верте і п’яте місця вибороли естонець Герт Крестинов і італієць Ман -
ель Монні. У раїнець Ми ола Пащинсь ий опинився на шостій позиції.
У підс м в омандном залі перше місце посіла збірна оманда
Італії, набравши 20 очо . На др ом — словенці (26 очо ), а бронзо-
вими призерами стали раїнці (30 очо ). Збірна Росії посіла п’яте міс-
це, набравши одна ов іль ість балів із збірною Естонії, але за рах -
но перемо и онщи а Ратсепа др ом заїзді прибалтійці посіли
четверте місце

Бокс. Олександра Усика визнано 
найкращим спортсменом 
елітного чоловічого дивізіону 2012 року
Міжнародна асоціація аматорсь о о бо с (AIBA) провела щорічн

церемонію на ородження ращих бо серів. Переможців визначали
десяти номінаціях. Зо рема, номінації “Най ращий бо сер елітно о
чоловічо о дивізіон 2012” незалежно від ва ової ате орії перемі
раїнець Оле сандр Уси — Олімпійсь ий чемпіон Лондона-2012 (ва-
ова ате орія до 91 ). Харизматичний і неймовірно талановитий
бо сер із Сімферополя вразив весь спортивний світ своїми яс рави-
ми і беззаперечними перемо ами на І рах XXX Олімпіади в Лондоні-
2012. А переможний опа , я ий Оле сандр Уси продемонстр вав
після спіх фінальном бою над італійцем Клементе Р ссо, не зали-
шив байд жим ні о о. На адаємо, що 2009 році переможцем цій
номінації б в дворазовий Олімпійсь ий чемпіон Василь Ломачен о, ін-
форм є офіційний сайт НОК У раїни

Температура +11°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 95 %

Температура +18°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 72 %

Температура +15°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 88 %

Прогноз погоди на 16 жовтня 2012 року

ОВНИ, ризи — ваш вірний др і шанс змінити долю на раще.
Не втрачайте самовладання, потрапивши в несподіван ритичн
сит ацію, вам дано нестандартним способом вийти зі с р ти.
Планомірність, ор анізованість, с млінність допомож ть армоній-
но вписатися в перебі подій, спішно розв’язати сімейні та сл ж-
бові проблеми. Я що за вами тя н ться бор и — неодмінно роз-
платіться.
ТЕЛЬЦІ, передбачити настрій партнерів, що стр менять творчи-

ми ідеями, неможливо. Посл хайте пропозиції співрозмовни ів,
зважте на їхні заба ан и, одна не нама айтеся безпосередньо ви-
ористов вати їх авантюрні методи для реалізації власних інтере-
сів або робіть це з вели ою обережністю. За мови дисциплінова-
ності, вміння онцентр ватися при подоланні тр днощів (та ож
психоло ічних) вас очі ють добрі плоди справах, пов’язаних з
подр жжям, дітьми.
БЛИЗНЯТА, не на нітайте тра ічн атмосфер , е стремальні по-

дії дня носять тимчасовий, випад овий хара тер, а форт на і не д -
має від вас на ивати п’ятами. Пра ніть до армонії, підтрим йте
теплий мі ро лімат на сл жбі. Ваша свобода волі — ось люч, що
від риває двері Бо чи л авом . Тож прибор айте ниці пристрас-
ті, що переш оджають праведном пост п , штовхаючи на ріхов-
не збіччя, і слід йте наміченим планам.
РАКИ, проявляйте емоційн самодисциплін в поб ті та на вн т-

рішньом плані. Не льтив йте в собі не ативних переживань, пі-
дозр, заздрощів, ревнощів, б дьте врівноваженими, виставляти
напо аз емоції в офіційних онта тах, проявляти шален при-
страсть до дітей, оханих не слід.
ЛЕВИ, в домашніх стінах вас очі є чимало сюрпризів. Наведіть

лад в оселі, поприбирайте, зробіть осметичний ремонт, підлад-
найте сантехні , еле трообладнання. По ажіть, що ви чистюля і
добросовісний осподар, з я о о домочадці мають брати при лад
та дбайливо ставитися до хатньо о майна.
ДІВАМ само рити а анало ічно потрібна, я і спостережливість.

Адже ви схильні бачити в ч жом оці смітин , а в своєм й оло-
ди не помічаєте. Нині вами ер ватиме сильна заці авленість се -
с альними темами, на овими та іншими се ретами, протиза он-
ною діяльністю, дете тивними розслід ваннями. Пришпильте язи-
а, аби ни н ти безпідставної рити и.
ТЕРЕЗИ, ваше бла опол ччя тісно пов’язане з мінням правиль-

но вести фінансові справи. Проявляйте в цій сфері обережність і
дале о лядність. Нія их ши вань! Не витрачайте роші на речі та
посл и, без я их нині можете обійтися. Втім, е ономити на лі ах,
профіла тичних заходах, пов’язаних зі здоров’ям, професійних по-
требах та дрібних задоволеннях, що піднімають настрій, не варто.
СКОРПІОНИ, бережено о Бо береже, нині ця народна м дрість

призначена саме вам. Сьо одні бажано зайвий раз перестрах ва-
тися, а не ризи вати. Саме час зайнятися план ванням, обмір й-
те перспе тиви ар’єри, навчання, сім’ї. До власних нас щних
проблем підійдіть відповідально, обмеж йте і онтролюйте свої по-
треби. Охоче радьтеся з оточенням, але основні рішення все ж та-
и хвалюйте особисто.
СТРІЛЬЦІ, сміливості та відва и нині недостатньо. Лаври пере-

мо и належать тим, хто міє збері ати се рети. Я що хочете отри-
мати ма сим м ористі від збі обставин, тримайте жорст ий
онтроль над власними інстин тами, і насамперед се с альними. І
пам’ятайте, що он ренти ходять за вами по п’ятах, нишпорять
се соти, аби доб ти омпромат. Для впевненості власних силах
потрібна підтрим а таємних онс льтантів, подбайте про захист
тилів.
КОЗОРОГИ, ви від природи талановиті страте и й та ти и. По-

єднання інт їції з точним розрах н ом зробить вас майстерним ди-
ри ентом власної долі і неперевершеним провісни ом майб тньо-
о. Б дьте самостійними й не звертайтеся за порадами. Сьо одні
ви сам собі пан і сл а. Я що досвід бра ватиме, ви безпомил-
ово знайдете тих, хто направить на шлях істинний.
ВОДОЛІЇ, не варто розслаблятися: вас че ає непростий день.

Я що ви народжені в січні, при от йтеся до с воро о іспит . Мож-
ливо, це б де важлива співбесіда або перше професійне випроб -
вання. Ймовірно, що на ваші плечі ляже додат ова відповідальність
(за близь их або за дор чен справ ). Б дьте обережні й дале о-
лядні, я що на он роші, ар’єра, здоров’я, реп тація. Слова та
емоції тримайте під онторолем й не с аржтеся на долю.
РИБИ, холодно ровність, чіт ість мислення і планомірність дій є

надійними с п тни ами дня. Особливо поталанить на діловом
фронті тим, хто володіє се ретною інформацією та має різноманіт-
ні омпромати, фахово обізнаний. Перетворити с перни ів на со-
юзни ів тр днощів не с ладе завдя и се с альній ма ії, я а нині в
а тивній фазі. Любовний роман, інтимні стос н и з людиною зда-
ле позитивно вплин ть на ваш стан, прищеплять риси відпові-
дальності, т рботливості, сердечної відданості один одном

Любов ШЕХМАТОВА, астрологl

Г О Р О С К О П
Н А  1 6  Ж О В Т Н Я

ранок день вечір

Збірна України зіграє проти
чорногорців
У цьому матчі національній футбольній дружині потрібна 
лише перемога

Увечері збірна України проведе

свій третій і останній офіційний матч

у цьому році. Суперником “синьо�

жовтих” стане міцна національна

команда Чорногорії. Саме вона разом

зі збірними Польщі та Англії є основ�

ними конкурентами наших футболіс�

тів у боротьбі за перше місце у групі

Н. Попри те, що ця зустріч стане тре�

тьою для обох команд у груповому

турнірі, її результат має дати відповідь

на запитання, хто претендуватиме на

вихід у фінальну частину.

Наразі суперник українців має в

своєму активі 4 очки і займає другу

сходинку у турнірній таблиці. Пер�

ший матч команда Бранко Брнови�

ча зіграла проти збірної Польщі.

Гра завершилася результативною

нічиєю 2:2. Другий поєдинок чор�

ногорці провели більш впевнено і

перемогли збірну Сан�Маріно 6:0.

Проблем вітчизняним футболістам

додасть той факт, що усі збірники

команди�суперника будуть у все�

озброєнні і повністю заряджені на

боротьбу. “Ми їдемо до Києва за

позитивним результатом. Україн�

ські футболісти — гравці топ�рів�

ня, і це створює для нас додаткову

мотивацію”,— красномовно зазна�

чив захисник збірної Чорногорії та

італійської “Фіорентини” Стефан

Савич.

На жаль, на відміну від суперни�

ка, не все так райдужно у національ�

ній збірній. Низка травм провідних

футболістів не дає тренерському

штабу на чолі з тандемом Андрій

Баль — Олександр Заваров знайти

оптимальний склад. Певні пробле�

ми у грі “синьо�жовтих” продемон�

стрував матч проти збірної Молдо�

ви. При значній кількості гарних на�

год наші футболісти здійснили лише

3 удари у ворота. Звичайно, можна

нарікати на кадрові проблеми, але

втрачати необхідні три очки у від�

вертого аутсайдера групи неприпус�

тимо.

Тим часом збірна продовжує

втрачати. Через другу жовту картку

участь у матчі проти Чорногорії не

зможе взяти центральний захисник

Євген Хачеріді. Певні проблеми зі

здоров’ям має Олександр Кучер із

“Шахтаря”, хоча, за попередніми

даними, він тренується у загальній

групі. Втім, найбільшою втратою,

на думку експертів, є відсутність

керманича “синьо�жовтих” Олега

Блохіна, який ще повністю не від�

новився після операції. Разом з тим

є і гарні новини: участь у сьогодні�

шній грі зможе взяти півзахисник

“Дніпра” Євген Коноплянка, який

у першому матчі проти збірної Анг�

лії продемонстрував феноменальну

гру і забив поки що єдиний м’яч

збірної України у цьому відборі.

Додатковою мотивацією для наших

футболістів повинні стати слова го�

ловного тренера збірної Чорногорії

Бранко Брновича, який сказав, що

українська команда слабша за

польську, і його підопічним до сна�

ги взяти три очки у Києві. Сьогодні

для “синьо�жовтих” випала чудова

нагода переконати наставника су�

перників у протилежному. До речі,

у разі перемоги національна дружи�

на набере 5 очок і одразу ж підні�

меться на друге місце у турнірній

таблиці
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Цей день в історії 16 жовтня

Сьо одні відзначається Все-
світній день прод тів харч ван-
ня, або Міжнародний день про-
довольства
Сьо одні — Міжнародний

день анестезіоло а
1840 — Нова Зеландія про о-

лошена британсь ою олонією
1846 — Массач сетсь ій за-
альній лі арні (м. Бостон, США)
з бний лі ар Уїльям Томас Грін
Мортон провів перш п блічн
демонстрацію ефірно о нар оз
при видаленні п хлини підще-
лепної області
1847— в Лондоні вперше вий-

шов др ом роман Шарлотти
Бронте "Джейн Ейр", отрий б в
підписаний псевдонімом Каррер
Белл
1854 — народився Ос ар

Уайльд, ірландсь ий поет, дра-
мат р , письменни , есеїст
1863 — народився (Джозеф)

Остін Чемберлен, ан лійсь ий
державний і політичний діяч, ла-
реат Нобелівсь ої премії мир
1925 ро
1919 — від рився педа о іч-

ний інстит т Житомирі
1923 — Джон Харв д запатен-

т вав Швейцарії самозавідний
одинни
1945 — народився Єв ен Пет-

росян, російсь ий естрадний а -
тор, морист
1963 — вперше зап щена в
осмос трирівнева ра ета-носій
"Схід сонця", за допомо ою я ої
на орбіт виводилися ба атомісні
осмічні ораблі "Восход"
1964 — Парижі ( місцевом

Палаці спорт ) відб вся перший
вист п державно о танцювально-
о ансамблю УРСР під ерівниц-
твом Павла Вірсь о о, я ий ви ли-
ав вели е захоплення франц зів
1969 — вперше світі б ло

здійснене осмічне зварювання
на орбіті під час польот осміч-
но о орабля "Союз-6", пілотова-
но о осмонавтами Г. Шоніним і
В. К басовим
1978 — Іван Павло II (до інтро-

нізації — Кароль Юзеф Войтила)
став 264-м Папою Римсь им
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Х Р Е Щ А Т И К онспіративна
з стріч

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Сьо одні в рам ах відбір ово о матч чемпіонат світ з
ф тбол 2014 ро національна оманда У раїни прий-
ме на столичном НСК “Олімпійсь ий” збірн Чорно о-
рії. Після двох нічиїх “синьо-жовта др жина” набрала
два оч и і наразі займає четверте місце т рнірній
таблиці. Аби прийняти часть боротьбі за перш схо-
дин , підопічним тандем Андрій Баль — Оле сандр
Заваров необхідно здоб ти перемо сьо однішній з -
стрічі. Втім, я продемонстр вала попередня ра зі
збірною Молдови, що завершилася н льовою нічиєю,
дося ти спіх раїнцям б де важ о.

Єдиний ол збірної У раїни відбір овом ци лі до чемпіонат світ 2014 провів Єв ен Коноплян а ( центрі)


