
На заводі "Радикал" розпочинають санацію

Київ звільняють 
від незаконних МАФів
Учора з проспекту Маяковського прибрали п’ять нелегальних кіосків, 
а до кінця року в місті демонтують ще 1,5 тисячі штук

Як зазначив перший заступник голови

КМДА Олександр Мазурчак, усім сто�

личним підприємцям було запропонова�

но перейти на цивілізований, законний

порядок роботи у місті: оформити необ�

хідну дозвільну документацію, укласти

договори на сплату пайового внеску та

прибирання території навколо торговель�

ного об’єкта. “Власники, котрі підписали

необхідні угоди, а їхні кіоски розміщені у

належних місцях й не перешкоджають

виходу з метро, не стоять поблизу шкіл та

дитсадків, продовжують працювати. Та�

ких МАФів, що увійшли у правове поле

роботи, сьогодні нараховується більше 5

тисяч. А тимчасові споруди, розташовані

у заборонених місцях, на які не оформле�

ні необхідні документи і на діяльність

яких скаржаться кияни, будуть демонто�

вані”, — зазначив Олександр Мазурчак.

Про демонтаж кіосків їх власники були

попереджені за кілька діб. Тож коли під’�

їхав кран, МАФи стояли порожніми та

готовими до транспортування. Заванта�

живши на евакуатори, їх повезли на

штрафмайданчики КП “Київблагоуст�

рій” для тимчасового зберігання.

Прибрання незаконних споруд привер�

нуло увагу тутешніх мешканців, які кілька

років поспіль скаржилися на їх діяльність.

“Ми справді раді, що кіоски нарешті за�

брали, адже вони розташовані на зеленій

зоні. Тепер ми зможемо облаштувати тут

територію, висадити квітники. І наші діти

спокійно гратимуться на майданчику,

який довгий час слугував генделиком, де

розливали спиртні напої”, — розповіла

“Хрещатику” киянка Ольга Радчук.

Наразі перед міською владою стоїть зав�

дання вивезти з вулиць Києва ще 4,2 тися�

чі МАФів, які працюють з порушенням

ДБН, а їх власники не сплачують пайовий

внесок до міського бюджету. “Плануємо

до кінця цього року очистити столицю від

1,5 тисячі нелегальних споруд. А щоб ро�

боти були активнішими, залучаємо під�

приємців самостійно вивозити свої кіо�

ски. Сьогодні один демонтаж коштує нам

2,5—3 тисячі гривень”, — розповів началь�

ник ГУ контролю за благоустроєм КМДА

Сергій Садовой.

До речі, завдяки переведенню діяльно�

сті МАФів у правове поле цього року

міський бюджет отримав близько 50 млн

гривень. “Всі кошти залучені винятково

на благоустрій міста. Зокрема реалізова�

но масштабні програми з відновлення 26

парків і скверів, відремонтовано дороги і

тротуари, висаджено велику кількість

квітів”, — додав Олександр Мазурчак.

Щоденно фахівці ГУ контролю за бла�

гоустроєм та КП “Київблагоустрій” здійс�

нюють відповідні роботи з демонтажу не�

легальних кіосків в усіх районах міста.

Так, після звільнення проспекту Маяков�

ського, 62�а від МАФів уже вчора ввечері

подібні заходи були проведені поблизу

станції метро “Житомирська”, що у Свя�

тошинському районі. В середньому що�

дня у місті демонтується 25—30 незакон�

них споруд. Лише з початку вересня виве�

зено близько 500 кіосків, а від початку ро�

ку — понад 2000 незаконно встановлених

МАФів
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знизились на 5—8 % 
"Хрещати " п блі є адреси, за я ими столиці

сьо одні відб д ться ярмар и

СТОР. 2 

Шкільні канікули у Києві
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Триває конкурс на краще квіткове
оформлення Хрещатика
До ор омітет он рс “Прое т на раще віт ове

оформлення в лиці Хрещати ” надійшло 20 заяво .
Про це повідомили КО “Київзеленб д”. Учасни ами
он рс стали представни и столичних ВНЗ, я і спе-
ціаліз ються на ландшафтном прое т ванні. Та ож до
ідеї віт ово о бла о строю дол чились архіте тори
міста та ландшафтні дизайнери раїни. За мовами
он рс , отримавши до ментацію, прое танти мають
подати свої роботи до 30 листопада. На адаємо, он-
рс о олошено з метою розроб и та визначення ра-

що о прое т віт ово о оформлення оловної в лиці
раїни, аби виявити с часні ідеї в ландшафтном мис-
тецтві та віт овом оздобленні столиці з подальшим
втіленням. Переможець он рс отримає 10 тисяч
ривень. Більш детальн інформацію ш айте на офі-
ційном сайті КО “Київзеленб д”

Запрацює виставка “Народна ікона
Полісся”
Сьо одні о 16.00 за частю олови КМДА Оле сан-

дра Попова вистав ових залах “Хлібня” Національно-
о заповідни а “Софія Київсь а” відб деться від риття
вистав и “Народна і она Полісся”. Кияни та ості міста
до 10 р дня матим ть можливість побачити цінні е с-
понати са рально о мистецтва XVIII–XIX століть — ні-
альні і они з фондів Національно о архіте т рно-істо-
рично о заповідни а “Черні ів стародавній”. Коле цію
сформовано на основі пош ових е спедицій, що здій-
снювалися на території області. Більшість найцінніших
зраз ів і онопис , представлених на виставці, б ло
врятовано від знищення під час масово о за риття та
р йн вання православних храмів за радянсь их часів.
Народна і она презент є значний пласт раїнсь ої
льт ри, тісно пов’язаний з де оративно- жит овим

мистецтвом і фоль лором. Представлені твори і оно-
пис відрізняються між собою за стилем, манерою ви-
онання, одна представляють ласичн течію народ-
но о і онопис з обов’яз овими стилізованими зобра-
женнями вели их вітів з додат овим дрібним рослин-
ним орнаментом на бр натном тлі

Автобусний маршрут № 35 став 
більшим на вісім зупинок
На прохання меш анців масив Княжий Затон авто-

б сний маршр т № 35 подовжено від станції метро
“Слав тич” до в лиці Анни Ахматової. Він проля атиме
через проспе т Бажана, в лиці Урлівсь а, Княжий За-
тон, Анни Ахматової та Дніпровсь набережн . Після
нововведень довжина маршр т № 35 збільшилася на
8 з пино . Відтепер машини рс ватим ть за мар-
шр том: в л. Підлип а — в л. Маслів а — в л. Заріч-
на — просп. Бажана — Дніпровсь а набережна — в л.
Анни Ахматової — в л. Урлівсь а — в л. Княжий За-
тон — Дніпровсь а набережна — просп. Бажана —
в л. Зарічна — в л. Маслів а — в л. Підлип а. За ва-
жимо, що зв’яз з подовженням маршр т час по-
їзд и між інцевими з пин ами становитиме близь о
20 хвилин, а інтервал р х між автоб сами — 25 хви-
лин

Метро на Теремках планують 
продовжити
Керівництво КМДА та ряд план ють незабаром об-
оворити питання щодо подальшо о б дівництва мет-
ро на житловом масиві Терем и. Про це олова
КМДА Оле сандр Попов розповів прямом ефірі те-
ле анал “Київ”. “Я вважаю, що ми повинні роз лян -
ти сі можливі варіанти продовження б дівництва мет-
рополітен на Терем ах. Це ми з прем’єр-міністром
У раїни об оворимо приблизно через тиждень під час
від риття станції “Іподром”. Я хоч під реслити, що
без підтрим и ряд та о о швид о о б дівництва
нас точно не б ло б. Том , без мовно, та і плани ми
об оворюємо разом з прем’єром і, та им чином, р -
хаємося вперед”, — відзначив ерівни міста

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Місь а влада продовж є роботи з по ра-
щення техно енно-е оло ічної безпе и
столиці. 19 жовтня із території ВАТ “Ра-
ди ал” вивез ть 4,5 тонни хлорор аніч-
них речовин та відправлять на тилізацію
за межі У раїни. За державною про ра-
мою рт товмісні відходи мають вивезти
до 2017 ро , водночас місь ій адмі-
ністрації запевняють, що при своєчасно-
м фінанс ванні очист території підпри-
ємства можна ви онати за півтора ро .

“Ми нарешті зрушили з місця вирішення пробле�

ми вивезення небезпечних відходів з території ВАТ

“Радикал”, — заявив заступник голови КМДА Ана�

толій Голубченко. — Уже в п’ятницю буде вивезено за

межі України 4,5 із 50 тонн хлоровмісних речовин,

які зберігаються нині на території цього підприєм�

ства”.

За словами Анатолія Голубченка, у місті почне пра�

цювати державна програма щодо забезпечення виве�

зення і захоронення ртутовмісних речовин ВАТ “Ради�

кал”. Програма розрахована на чотири роки, на її ре�

алізацію заплановано спрямувати 134 мільйони гри�

вень. Як зауважив високопосадовець, міська влада хо�

че, аби ці роботи були виконані за півтора року — від�

повідні пропозиції будуть направлені до Кабінету Мі�

ністрів.

Як розповіла начальник ГУ промислової, науково�

технічної та інноваційної політики КМДА Людмила

Денисюк, завод “Радикал” небезпечний для міста та

здоров’я мешканців трьома складовими, а саме цехом

електролізу, складом солянорозчинних речовин і

шламонакопичувачами, які забруднені ртуттю. Тож

необхідно очистити не лише грунт, а й розібрати

конструкції цехів та елементи обладнання підприєм�

ства. Загалом від забруднення необхідно очистити

майже 5,5 гектара.

"Підприємство ТОВ "С.І. Груп Консорт Лтд" виграло

тендер, і до кінця року має розробити техніко�еконо�

мічне обгрунтування заходів, які потрібно виконати на

території ВАТ "Радикал". На підготовку необхідного

пакету документів у цьому році з Київського міського

фонду охорони навколишнього природного середови�

ща виділено п’ять мільйонів гривень", — повідомила

Людмила Денисюк.

За словами представників міської влади, всі хлорор�

ганічні та ртутовмісні відходи вивозитимуть за кордон,

адже в Україні немає технологій для їх переробки та по�

лігонів для захоронення. Наразі тривають відповідні

перемовини з Великобританією, Польщею, Францією

та Німеччиною. До речі, як наголосив Анатолій Голуб�

ченко, після повної санації заводу на його території

можна буде розміщувати лише складські приміщення

або промислові підприємства. “Житла там не буде”, —

запевнив заступник голови КМДА
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Уже цього тижня з території підприємства вивезуть 4,5 тонни небезпечних
відходів

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У столиці триває масштабна робота із демонтаж малих архі-
те т рних форм, я і діють неле ально. Спеціально для цьо о
місь держадміністрації створено відповідний штаб. Та , чора з
проспе т Мая овсь о о, 62-а б ло прибрано п’ять іос ів. Усі
вони б ли встановлені з пор шенням державних б дівельних
норм (ДБН), ви ли али невдоволення иян, о рім то о, їхні
власни и не сплач вали до столично о бюджет пайово о внес-
. За словами ерівництва міста, найближчим часом та а до-

ля че ає й на решт (понад 4 тисячі тимчасових спор д), я і
пор ш ють чинне за онодавство.

Демонтаж неза онних МАФів приверн в ва меш анців Троєщини, я і іль а ро ів поспіль с аржились на їх діяльність

Ф
о

то
 Б

о
р

и
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А



2

МІСТО
Хрещатик 17 жовтня 2012 року

Новини

Від приватних маршрутників вимагають 
якісних перевезень
Небезпечним, незр чним та застарілим маршр т ам не місце на в ли-

цях Києва. Про це в ефірі теле анал “Київ” заявив олова КМДА Оле -
сандр Попов. За йо о словами, місто бореться із нея існими приватними
перевезеннями, посл ов ючись перед сім за онам он ренції — я ості
та ціни. “Сво о час приватні перевізни и врят вали Київ. Вони за власні
ошти п вали транспортні засоби, створювали приватні маршр тні та -
сі і забезпеч вали перевезення иян тоді, оли місто не мо ло впоратися
із цією проблемою. Сьо одні столиця має можливість ви ористов вати
більш омфортабельний, е оло ічно чистий транспорт. Том ми пропон -
ємо перевізни ам продовж вати свою робот . Але вима аємо від них
я ості, аби приватні перевезення відповідали рівню ом нально о транс-
порт ”,— на олосив Оле сандр Попов.
Він та ож на адав, що цьо о ро Київ отримає ще близь о 100 одиниць

ново о р хомо о с лад . Перед сім, це б д ть тролейб си— найбільш е о-
номічно ви ідний і е оло ічно чистий транспорт. Завдя и цьом , столиця
матиме можливість не лише с ттєво с оротити інтервал р х на найбільш
поп лярних маршр тах, а й запровадити нові. Напри лад, е спрес-маршр т
з Троєщини на Петрів , я ий дозволить меш анцям найбільшо о житлово-
о масив ма симально швид о діставатися метрополітен . Визначити не-
обхідність створення то о чи іншо о ново о маршр т , за словами Оле сан-
дра Попова, столичній владі допома ають ияни, звертаючись до місь о о
Сall-центр . Голова КМДА висловив пере онання том , що надалі иїв-
сь ий транспорт розвиватиметься напрям с часних техноло ій

Ціни на міських ярмарках за рік знизились 
на 5�8 %
Середні ціни на сільсь о осподарсь і прод ти, що реаліз ються на що-

тижневих ярмар ах, залишились, порівнянні з мин лим ро ом, стабільни-
ми, а на 22 наймен вання прод тів навіть знизилися на 5-8 %. Про це під
час апаратної наради в КМДА повідомив в. о. начальни а ГУ вн трішньої
тор івлі та поб тово о обсл ов вання населення КМДАСтаніслав Гол бов.
За йо о словами, протя ом січня-вересня місті б ло проведено 791 яр-
мар , що 1,8 раз більше, ніж попередній період мин ло о ро . “З
цьо о ро в більшості районів ми почали проводити додат ові базари в
п’ятницю, завдя и чом значно збільшився обся проданих прод тів: за
цей час б ло реалізовано понад 62,8 тис. тонн. За ба атьма позиціями ці-
ни на ярмар ах нижчі, ніж с пермар етах. Та их рез льтатів вдалося до-
ся ти завдя и том , що фермери бер ть часть ярмар ах без оштовно, а
сі витрати на ор анізацію по ладені на районні адміністрації”, — на оло-
сив Станіслав Гол бов. Він зазначив, що ожно о тижня тор овись ах бе-
р ть часть понад 3 тис. виробни ів, 70 % з я их — із Києва та Київсь ої
області. Всьо о місті щотижня діє 74 тисячі тор ових точо .
Та , сьо одні, 17 жовтня, ярмар и відб д ться Дніпровсь ом районі

на просп. Возз’єднання, 2-8; в Подільсь ом — на просп. Правди, 31-35;
в Шевчен івсь ом — на в л. Тр довій, 7-А

На Поштовій площі з’являться унікальні 
світломузичні фонтани
На Поштовій площі, де нині відб вається ре онстр ція, план ють вста-

новити незвичайні світлом зичні фонтани. Про це олова КМДА Оле -
сандр Попов розповів прямом ефірі теле анал “Київ”. За йо о слова-
ми, в інці травня 2013- о ияни та ості столиці змож ть побачити Пошто-
в повністю оновленою. “Прое т ре онстр ції Поштової площі д же ці а-
вий, він же затверджений, і, відповідно, проводяться а тивні роботи з йо-
о реалізації. Площа, без мовно, б де однією з най арніших. Ми план ємо
розмістити там водо раї, висадити ба ато вітів. А ще мене є мрія роз-
містити біля Річ ово о во зал світлом зичні фонтани. За допомо ою
новітніх техноло ій ба атьох містах Європи, і не тіль и, при рашають те-
риторію. Київ їх, на жаль, по и що не ви ористов є”, — зазначив Оле -
сандр Попов

Шкільні канікули у Києві почнуться раніше
Терміни проведення осінніх ані л столиці перенесли в зв’яз з ви-

борами. Про це інформ є сайт ГУ освіти і на и КМДА, де й розміщено
відповідний на аз. З ідно з до ментом, тиждень відпочин столичних ч-
нів заплановано провести з 25 по 31 жовтня. Раніше ані ли ш олярів ма-
ли проводитися з 29 жовтня по 4 листопада. Відповідне рішення про змі-
щення термінів проведення ш ільно о відпочин б ло прийнято зв’яз
з виборами до Верховної Ради У раїни, я і відб д ться 28 жовтня. Адже
більшість виборчих дільниць розміщ ються саме в за альноосвітніх на-
вчальних за ладах

Зупинки вздовж Житомирської траси відновлять
Найближчим часом б де відновлено з пин ові омпле си на маршр ті

автоб с № 37, я і сво о час демонт вали в зв’яз з ремонтом Жито-
мирсь ої траси до Євро-2012. Про це прямом ефірі теле анал “Київ”
повідомив олова КМДА Оле сандр Попов. Після ре онстр ції траси ста-
рі з пин ові омпле си прибер ть, а натомість поставлять нові, європей-
сь о о рівня та з належним освітленням

Громадськість активно долучається 
до місячника з благоустрою
Я повідомили “Хрещати ” КО “Київзеленб д”, ромадсь ість а тив-

но дол чається до місячни а з бла о строю, я ий нині триває столиці.
Ш олярі та ст денти, представни и ромадсь их ор анізацій разом зі сто-
личними зеленб дівцями відновлюють азони, проводять під отовчі робо-
ти до висадження дерев та щів, а та ож поряд ов ють території пар ів,
с верів, приозерних територій. Та , за алом прибрано вже 60% площ, по-
саджено понад 1000 дерев (пар “Кіото”, пар Партизансь ої слави, Місь-
ий сад та інші) і понад 4500 щів ( с вері на в л. П. Гри орен а, К ре-
нівсь ий пар ). “Ми завжди по одж ємося на спільні а ції з приведення до
належно о стан території міста, я що до нас звертаються станови. Від-
повідні заходи же провели з Київсь ою місь ою лі ою старшо ласни ів,
Енер етичним ліцеєм, ніверситетом харчових техноло ій, КНУ імені
Т. Шевчен а, Інстит том МВС, працівни ами РДА. На цьом тижні план -
ємо провести за альномісь ий с ботни Голосіївсь ом пар та ор ані-
з вати спільні а ції зі ш ільним а тивом, відомими радіостанціями. Адже
спільна праця під час проведення місячни а об’єдн є всіх заради єдиної
мети — зробити столицю європейсь им містом”, — за важив ендире -
тор КО “Київзеленб д” Михайло Царен о

Цифра дня

106 900 000 
гривень становить статутний капітал 11 бірж (8 товарно�сировинних та
товарних, 2 агропромислові, 1 універсальна), які функціонують в
столиці станом на 01.07.2012 року 
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щоденна міська газета виходить у вівторок, середу, четвер та п’ятницю

Загальний наклад 131855. Замовлення 26835

Київ готовий до морозів

Так, за інформацією, яку на

засіданні озвучив перший за�

ступник голови КМДА Олек�

сандр Мазурчак, станом на 16

жовтня до опалення підклю�

чено 93 % житлових будинків

всіх форм власності. “Нам за�

лишилося підключити 759

будинків. Чотириста з них —

це ті, в яких створені ОСББ

чи кооперативи, і вони наразі

не хочуть отримувати тепло,

аргументуючи це помірною

температурою на вулиці. Бу�

динків же, які відключені че�

рез пориви на теплотрасах,

близько 120. І зараз ведуться

активні роботи щодо опера�

тивної ліквідації аварійних

ситуацій”, — зазначив Олек�

сандр Мазурчак.

Окрім того, ще до п’ятниці

тепло було подане до всіх со�

ціально�важливих об’єктів —

дитячих садочків, шкіл та лі�

карень. Обігріті і заклади

культури. Як підкреслив

Олександр Мазурчак, таке

стабільне входження міста в

опалювальний сезон пояс�

нюється насамперед великою

роботою, яка була проведена

ЖЕКами та ПАТ “Київене�

рго” з випробування тепло�

мереж та ліквідації виявлених

ушкоджень.

Після такого вдалого старту

наразі комунальні служби го�

туються до оперативного ви�

рішення проблемних питань,

які виникатимуть протягом

зими. Так, вже створений

штаб по проходженню опа�

лювального сезону та фор�

мується група швидкого ре�

агування з координації дій

усіх служб міста у разі вияв�

лення поривів.

“Ми завершуємо етап вхо�

дження в нормальну систему

експлуатації наших теплових

мереж і наразі переходимо до

наступної стадії — оператив�

ного реагування на будь�які

аварійні ситуації, які можуть

статися. Нормальне прохо�

дження опалювального сезо�

ну — це, безумовно, іспит для

влади, для житлово�кому�

нальних підприємств. І ми

повинні скласти його, як мі�

німум, на оцінку “добре”. То�

му до цього питання нам по�

трібно підійти професійно та

злагоджено”, — зазначив

Олександр Попов.

Також очільник міськадмі�

ністрації подякував уряду за

підтримку та допомогу в орга�

нізації процесу входження

столиці в опалювальний се�

зон. Нагадаємо, Кабмін виді�

лив 3 мільярди гривень на по�

гашення різниці між собівар�

тістю житлово�комунальних

послуг і тарифами, за якими

сплачують кияни. А це дозво�

лило теплогенеруючим під�

приємствам розрахуватися з

наявними боргами за при�

родній газ та вчасно подати

тепло у домівки киян.

Окрім того, в міськадмініс�

трації презентували ще одне

ноу�хау, яке дасть змогу здій�

снювати контроль за ліквіда�

цією надзвичайних ситуацій в

режимі реального часу.

“Суть моніторингової сис�

теми полягає у тому, що за до�

помогою відеокамер, які вста�

новлені на автомобілі, можна

в режимі онлайн побачити, як

ведуться ремонтні або аварій�

ні роботи. Це дасть нам змогу

не лише контролювати про�

цес ліквідації, а й оперативно

реагувати на додаткові проб�

леми. Наприклад, щодо спря�

мування на аварійну ділянку

більшої кількості людей чи

техніки”, — зазначив Олек�

сандр Мазурчак.

Вчора за допомогою сис�

теми журналісти могли на

власні очі переконатися, як

проводяться роботи на ву�

лиці Полупанова, 11. Там

через відставання від графі�

ку з ремонту тепломереж без

опалення перебувають

шість будинків. Наразі у

міста всього три такі відео�

камери. За словами Олек�

сандра Мазурчака, для по�

чатку їх використовувати�

муть на тих ділянках, де ро�

боти з ліквідації надзвичай�

них ситуацій проходити�

муть не за графіком. У пла�

нах поширити цю систему й

на вирішення інших проб�

лемних питань міста. Зокре�

ма за її допомогою плану�

ють контролювати кількість

МАФів в столиці. Адже спе�

ціальні програми дають

змогу системі підключатися

до стаціонарних відеокамер

та завантажувати зображен�

ня із супутника

Сімейний лікар обслуговуватиме 
до 3000 пацієнтів
У наступному році консультативно�діагностичні центри 
запрацюють у кожному районі столиці
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У Києві продовж ють втілювати ре-
форми ал зі охорони здоров’я,
що мають забезпечити дост пність
та я ість медичних посл . Та , в
рам ах місь ої цільової про рами
“Здоров’я иян” передбачається
розвито не лише первинної меди о-
санітарної допомо и ви ляді робо-
ти амб латорій та посл сімейних
лі арів, а й вторинної — спеціалізо-
ваної. Йдеться про від риття он-
с льтативно-діа ностичних центрів,
я і сьо одні працюють лише двох
пілотних районах столиці — Дар-
ниць ом і Дніпровсь ом . Наразі
місь а влада а тивно працює над
розширенням мережі та их за ладів.

Реформуючи медичну галузь, протягом 2011�2012

років у столиці було створено 74 амбулаторії загаль�

ної практики сімейної медицини. До кінця цього

року планують відкрити ще 19. Вони значно набли�

зили до киян первинну медико�санітарну допомогу

та зменшили навантаження на поліклініки. “Разом

з тим лікар, який працює на первинному рівні, не

має в достатній кількості обладнання, щоб прово�

дити комплексну діагностику при лікуванні пацієн�

тів. Тому при потребі сімейний лікар скеровує паці�

єнта до консультативно�діагностичного центру, де в

наявності обладнання більш високого і сучасного

рівня”, — розповів “Хрещатику” начальник ГУ охо�

рони здоров’я КМДА Віталій Мохорєв.

Такі центри оснащені сучасними рентген�апара�

тами, флюорографами, мамографами, узі�апарата�

ми, комп’ютерними і магніторезонансними томо�

графами та іншим необхідним медичним устатку�

ванням. “Поки що ми не можемо забезпечити та�

ким обладнанням кожну поліклініку. Тому на базі

центральних районних поліклінік створюємо у сто�

личних районах по одному такому спеціалізованому

осередку”, — пояснює Віталій Мохорєв.

Сьогодні клініко�діагностичні центри працю�

ють у двох згаданих районах, визначених пілотни�

ми у проведенні реформи охорони здоров’я. За

словами пана Мохорєва, у наступному році пла�

нується відкриття ще восьми таких установ. Ко�

жен з них матиме два підрозділи — дитячий і до�

рослий.

“Наше завдання — у 2013 році відкрити такі цен�

три у всіх районах міста та комплексно їх оснасти�

ти, щоб кожен мешканець Києва, незалежно від

місця проживання і закріпленості за поліклінікою,

мав можливість за направленням сімейного лікаря

звернутися до свого районного клініко�діагностич�

ного центру й отримати необхідне спеціалізоване

лікування”, — зауважив начальник медичного

главку столиці. Зазначимо, що клініко�діагностич�

ний центр Дніпровського району для дорослого на�

селення працює за адресою: вул. Луначарського, 5,

а для дітей — на проспекті Павла Тичини, 12. У

Дарницькому районі такий заклад знаходиться на

вул. Вербицького, 5.

Як повідомив Віталій Мохорєв, відповідно до існу�

ючих нормативів лікар первинної ланки обслугову�

ватиме від 1500 до 3000 пацієнтів. “Кияни радо від�

гукнулися на пропозицію самостійно вирішувати, у

кого лікуватися. Однак, щоб не перевантажувати лі�

карів та не погіршувати якість надання медичних по�

слуг, встановлено верхню граничну межу кількості

пацієнтів — 3000 осіб. У разі перевищення допусти�

мої межі охочих прикріпитися до конкретного фахів�

ця адміністрація лікувальної установи пропонувати�

ме мешканцям іншу кандидатуру”, — пояснив він.

В той же час головний медик столиці зазначає,

що головне завдання сімейного лікаря — займатися

профілактикою захворювань. Саме від успішного

впровадження попереджувальних програм зале�

жить кількість хворих — чим ефективніша профі�

лактична діяльність лікаря та медсестер, тим менше

фіксується звернень за медичною допомогою.

Нагадаємо, ще на початку вересня киянам була

запропонована можливість особисто обирати діль�

ничних та сімейних лікарів. Мешканці столиці, за

винятком Дарницького і Дніпровського районів,

мають право до 1 січня 2013 року обрати сімейного

лікаря. Задля цього був впроваджений Інтернет�

проект “Мій лікар”, що дозволяє обрати медика в

режимі онлайн

Тепло вже є у 93 % житлових будинків, а за ліквідацією поривів
слідкуватимуть за допомогою мобільних відеокамер
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

У столиці вже стовідсот ово обі ріті всі б -
дівлі бюджетної сфери, о рім тих, де є по-
риви на тепломережах. Та і темпи є ре-
ордними для столиці. Про входження міста
в новий опалювальний сезон йшлося вчора
на апаратній нараді за часті олови КМДА
Оле сандра Попова, олів РДА та представ-
ни ів профільних правлінь та відомств.

Перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча продемонстр вав, я за допомо ою
відео амер можна в режимі онлайн онтролювати робот аварійних бри ад

Головне завдання сімейного 
лікаря – займатися профілактикою
захворювань. Саме від успішного
впровадження попереджувальних

програм залежить кількість 
хворих – чим ефективніша

профілактична діяльність лікаря та
медсестер, тим менше фіксується

звернень за медичною допомогою

У наст пном році план ється від риття восьми ліні о-діа ностичних центрів, ожен з них матиме два
підрозділи – дитячий і дорослий
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Ділові новини

Кабмін схвалив програму
сприяння зайнятості 
населення

Уряд схвалив про рам сприян-
ня зайнятості населення й стим -
лювання створення нових робо-
чих місць на 2012—2017 ро и.
Про це с азано в повідомленні
прес-сл жби міністра соціальної
політи и Сер ія Ті іп а. З йо о
слів, про рама передбачає 10 ос-
новних напрям ів роботи, серед
я их стим лювання створення
нових робочих місць, підвищення
рівня зайнятості сільсь о о насе-
лення, посилення мотивації до
ле альної зайнятості й сприяння
соціально вразливим ате оріям
населення, особливо молоді й ін-
валідам. Та ож план ються захо-
ди для підвищення мобільності
робочої сили й дос оналювання
системи ре лювання тр дової
мі рації. Очі ється, що в рез ль-
таті реалізації про рами в 2017
році чисельність зайнято о насе-
лення збільшиться до 21,4 млн
осіб, з я их офіційно працевлаш-
тованими б д ть не менше 17
млн, що допоможе дося ти се-
редньо о рівня зайнятості в ра-

їнах Європейсь о о Союз , пові-
домляють “У раїнсь і новини”

Компаніям, які беруть участь
у модернізації ГТС, обіцяють
підтримку
Кабмін обіцяє надавати всебіч-

н підтрим омпаніям, я і б -
д ть брати часть модернізації
азотранспортної системи. Про
це с азано в повідомленні прес-
сл жби першо о віце-прем’єр-мі-
ністра У раїни Валерія Хорош ов-
сь о о. “Для нас важлива заці ав-
леність німець их омпаній низ-
ці енер етичних прое тів, зо ре-
ма з модернізації раїнсь ої а-
зотранспортної системи”,— с а-
зав пан Хорош овсь ий під час
з стрічі з ерівництвом Deutsche
Bank і представни ами німець их
омпаній рам ах візит в Німеч-
чин . Перший віце-прем’єр та ож
о реслив ро и ряд зі створен-
ня більш сприятливо о інвести-
ційно о й бізнес- лімат , зо рема
спрощення поряд одержання
дозволів і ліцензій, процед ри
від риття і виход з бізнес , під-
вищення по азни ів автоматично-
о відш од вання ПДВ

Місія МВФ має намір 
відвідати Україну

Місія Міжнародно о валютно о
фонд має намір відвідати У ра-
їн до інця 2012 ро . Про це по-
відомляють в прес-сл жбі НБУ.
“Пере овори дотично о продов-
ження про рами stand-by очі є-
ться продовжити під час візит
місії Фонд в У раїн , я ий пла-
н ється напри інці поточно о ро-
”,— зазначається в повідом-

ленні. Відомо, що У раїна запро-
пон є МВФ продовжити дію про-
рами stand-by. Днями деле ація
У раїни взяла часть вст пном
засіданні Міжнародно о валютно-
фінансово о омітет , я е відб -
лося в То іо. Очолює раїнсь
деле ацію олова Національно о
бан Сер ій Арб зов

На первинному ринку 
нерухомості Києва ціни 
знизилися
За мин лий тиждень на пер-

винном рин нер хомості Ки-
єва середня вартість вартир
знизилася на 0,27 %, або на 4 до-
лари — до 1 505 доларів за 1 в.

м. Про це свідчать дані портал
mirkvartir.ua. Ма симальна се-
редня ціна б ла зафі сована в
Печерсь ом районі, де вона ста-
новила 2 466 доларів за 1 в. м,
мінімальна — Деснянсь ом
районі, де 1 в. м ошт є 1 101
долар. Середня ціна на одно ім-
натні вартири збільшилася на
0,28 %, або на 4 долари — до
1 442 доларів за 1 в. м, на дво-
імнатні зменшилася на 0,13 %,
або на 2 долари — до 1 498 дола-
рів за 1 в. м, на три імнатні — на
0,19 %, або на 3 долари — до
1 594 доларів за 1 в. м. На ада-
ємо, що вересні на первинном
рин нер хомості Києва середня
вартість житлової нер хомості
знизилася на 0,13 %, або на 2 до-
лари — до 1 516 доларів за в. м
порівняно з серпнем

ДТЕК розпочав поставки 
вугілля до Росії

“ДТЕК Трейдин ”, що входить до
енер охолдин ДТЕК, розпочав
постав и в ілля на Новочер ась
державн районн еле тростанцію
(Ростовсь а область, Росія), що
належить російсь ій тепло енер -

ючій омпанії “ОГК-2”. Про це с а-
зано в повідомленні ДТЕК на Лон-
донсь ій фондовій біржі. Днями
“ДТЕК Трейдин ” здійснив перш
постав в рам ах підписано о з
“ОГК-2” до овор . До інця поточ-
но о ро за альний обся поста-
во становитиме 120 тис. тонн,
обся и на наст пний рі б д ть ви-
значені найближчим часом. “Парт-
нерство з “ОГК-2” є частиною з -
силь ДТЕК із розширення й дивер-
сифі ованості рин ів раїнсь о о
в ілля в с сідніх раїнах”,— за-
значив омерційний дире тор
омпанії Андрій Фаворов

Столичні мільйонери 
продовжують декларувати
свої статки
За даними ДПС Києві, станом

на 1 жовтня іль ість ромадян,
я і отримали дохід понад мільйон
ривень, с лала 1 014 осіб. У сво-
їх де лараціях про майновий стан
та доходи вони заде лар вали 5
мільярдів 81 мільйон ривень до-
ход та сплатили понад 234 міль-
йони ривень подат на доходи
фізичних осіб. Порівняно з мин -
лим ро ом іль ість офіційних

столичних мільйонерів зросла на
287 осіб. Відповідно до поданих
де ларацій, доходи в азаної а-
те орії ромадян зросли на 600
мільйонів ривень, та на понад 90
мільйонів ривень б ло сплачено
більше подат на доходи фізич-
них осіб. За алом з почат ро
иянами подано 64 413 де лара-
цій із за альною с мою 10,4 міль-
ярда ривень заде ларовано о
доход . До бюджет сплачено
352 мільйони ривень подат

Мінфін виплатив 
понад 29 млн євро 
купонного доходу 
за євробондами
Міністерство фінансів У раїни

здійснило виплат понно о до-
ход за облі аціями зовнішньої
державної пози и У раїни. Про
це повідомляє прес-сл жба Мін-
фін . За альна с ма платеж
с лала 29,7 млн євро. На ада-
ємо, що жовтні 2005 ро дер-
жава здійснила емісію облі ацій
зовнішньої державної пози и
У раїни на за альн с м 600 млн
євро з по ашенням в 2015 році за
став ою 4,95 % річних

Міський дозвільний
центр — рік 
активної роботи
За цей час послугами установи
скористались 50 тисяч киян

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Місь ий дозвільний центр постійно розширює спе тр
своїх сервісів. Частин з них можна замовити телефо-
ном або через Інтернет. План ється, що майб тньом
за допомо ою цьо о рес рс можна б де оперативно
оформити за ордонний паспорт, пілотний прое т сто-
совно та ої посл и наразі реаліз ється на базі Центр
надання адміністративних посл Деснянсь ої РДА.

Майже рік тому, 31 жовтня, у Києві був відкритий Міський дозвільний

центр, який значно скоротив терміни оформлення адміністративних доку�

ментів. За 9 місяців поточного року Міський дозвільний центр та районні

центри надання адміністративних послуг розглянули майже 50 тисяч звер�

нень киян щодо отримання документів дозвільного характеру та близько

440 тисячі запитів — стосовно надання адмінпослуг.

У рамках реалізації пілотного проекту з реформування відносин "влада —

громадянин" та для зручності користувачів створено веб�портал адмінпос�

луг: http://ac.dozvil�kiev.gov.ua/. Він дозволяє значно скоротити час на отри�

мання послуг міського та районного рівнів. Нині швидку роботу Міського

дозвільного центру забезпечують 27 державних адміністраторів.

За словами заступника голови КМДА Руслана Крамаренка, з 10 верес�

ня в районних Центрах надання адміністративних послуг запроваджено

замовлення п’яти адміністративних послуг телефоном та через мережу

Інтернет. Цей проект отримав назву “Швидкі послуги” та був розробле�

ний на виконання ініціативи “Електронний уряд”. Для отримання по�

слуги необхідно зареєструватися в системі веб�порталу, обрати довідку,

надіславши скан�копії необхідних для її отримання документів, та від�

правити запит. Коли довідка буде готова, фахівець центру надання адмін�

послуг запросить заявника для її отримання, причому зробити це можна

без черг.

Згідно з нововведенням, кияни зможуть дистанційно замовити надання

статусу та видачу довідки “дитина війни”; про компенсаційні виплати бать�

кам на дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; про

отримання (неотримання) соціальної допомоги; про перебування на квар�

тирному обліку; про перебування у списках бажаючих взяти участь у про�

грамі “Доступне житло”.

“Відтепер оформити такі послуги можна за півгодини, не виходячи з до�

му. Раніше ж підприємцям та киянам необхідно було стояти в чергах, аби

подати документи, та чекати від двох до десяти днів для отримання довідок.

Нова система дозволить зберегти час киян та створити комфортні умови

взаємодії з владою. Мені приємно, що Київ став першим містом в Україні,

яке запровадило таку послугу для мешканців міста”,— заявив Руслан Кра�

маренко, коментуючи новації в столичних дозвільних центрах.

Як зазначають у Міському дозвільному центрі, впровадження нової сис�

теми забезпечить підвищення якості отримання та доступності адміністра�

тивних послуг. Таким чином, стає ефективнішою взаємодія влади з меш�

канцями міста та підприємствами, установами і організаціями. “За мину�

лий рік ми встигли реалізувати всі поставлені завдання і навіть більше. Те�

пер підготовка документів відбувається у чітко визначений законом тер�

мін — якщо це 10 днів, то довідки можуть видати раніше, але аж ніяк не піз�

ніше”,— коментує “Хрещатику” начальник ГУ з питань регуляторної полі�

тики та підприємництва Микола Поворозник.

Додамо, що під час розробки ініціативи “Електронний уряд” Стратегії роз�

витку Києва до 2025 року було проаналізовано найкращий європейський до�

свід з цього питання. Адже програми електронного урядування працюють в

багатьох країнах Європи, а найбільш досконалі — в Австрії. Саме ця країна

стала прикладом для інших і є основним партнером розвитку електронного

урядування в Естонії, Грузії, Казахстані. Сьогодні завданням групи з реаліза�

ції Стратегії розвитку Києва до 2025 року є спільно зі структурними підрозді�

лами КМДА запровадити такий європейський досвід в Києві

Підсумки
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Українці віддають 
перевагу смартфонам
"Хрещатик" з’ясував основні тенденції на ринку 
телекомунікаційного обладнання
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

За даними дослідження
рин поб тової техні и,
проведено о омпанією
GfK Retail and Technology,
др ом варталі поточ-

но о ро б ло реалізова-
но теле ом ні аційно о об-
ладнання на с м 1,7
млрд рн. Обся продажів
смартфонів с лав 883 млн
рн. Та ий ріст зб т с -
проводж ється зменшен-
ням середньої ціни при-
строю. Подвоїлися продажі
смартфонів з можливістю
роботи в 3G стандарті,
значно зріс се мент теле-
фонів з 5-ти та 8-ми ме а-
пі сельною амерою.

Найпопулярніші мобільні
пристрої

Відповідно до інформації дослід�

ників GfK, на ринку смартфонів

популярністю користуються при�

строї з можливістю використання

двох sim�карт. “Мобільні телефони

ще є досить великим сегментом

ринку телекомунікаційного облад�

нання — 47 % грошового обігу від

усього сектору (826 млн грн). Ос�

новним сегментом на ринку мобіль�

них телефонів, попит на які не�

впинно зростає, є продукти зі сло�

том для кількох sim�карт. Стаціо�

нарні телефони стають менш попу�

лярними і знизилися у грошовому

вимірі на 20 % порівняно до анало�

гічного кварталу минулого року. Ри�

нок факсів найактивніше втрачає в

обсягах: —22 % порівняно з другим

кварталом попереднього року із од�

ночасним підвищенням середньо�

ринкової ціни”,— коментують в

компанії.

За словами провідного аналітика з

цифрової техніки мережі COMFY

Максима Гаджиєва�Кравцова, нара�

зі смартфони демонструють стрімке

зростання продажів. “За нашими

прогнозами, у поточному році про�

дажі смартфонів зростуть на 70 %.

Це пояснюється, в першу чергу, ви�

ходом на ринок великої кількості

пристроїв за доступними цінами.

При цьому продажі мобільних теле�

фонів падають, за результатами року

ми прогнозуємо скорочення збуту

до —15 %. Також знижується і серед�

ня вартість мобільних пристроїв”,—

коментує “Хрещатику” експерт.

Керівник бізнесу “Персональна

Електроніка” компанії “Технопо�

ліс�1” Таміла Ніколаєнко додає, що

на ринку мобільних телефонів

відбувається зміщення з односім�

них до двосімних мобільних при�

строїв. “Попит зміщується в більш

дорогий сегмент, але з огляду на те,

що виробники здешевлюють вар�

тість пристроїв, середня ціна ринку

особливо змінюватися не буде. По�

купці і надалі віддаватимуть перева�

гу двосімним мобільним телефонам

і смартфонам”,— зауважує пані Ні�

колаєнко.

На думку експертів, українці все

частіше обирають пристрої, які пра�

цюють на операційній системі

Android, їх продажі продовжують

зростати. Так само активно розкупо�

вують смартфони з великими діаго�

налями. Лідерами у продажах мо�

більних телефонів залишаються

пристрої від Nokia. У смартфонах

провідні позиції належать брендам

Samsung і HTC.

Щодо анонсованого надходження

у продаж іPhone5 аналітики вважа�

ють, що на український ринок це не

вплине, адже офіційними дис�

триб’юторами в нашій країні він не

розповсюджується. Однак бажаючі

придбати новий “яблучний” гаджет

мають викласти за нього приблизно

1200$.

Вартість та вибір

Споживачі при виборі стільнико�

вого пристрою насамперед приділя�

ють увагу дизайну, розміру екрана,

бренду та надійності акумулятора.

На думку Таміли Ніколаєнко, важ�

ливим чинником, який впливає на

продажі мобільних телефонів, є спо�

живчі настрої населення: “Фактора�

ми, які впливають на споживача вже

безпосередньо при виборі телефону

в магазині, є функціональність,

бренд та ціна. Другорядними чин�

никами будуть дизайн і ергономіка

пристрою”.

За словами експертів, в серед�

ньому українці витрачають на ку�

півлю мобільного телефону 500

грн, а за новий смартфон готові ви�

класти до 2500 грн. У цьому році у

секторі мобільних телефонів най�

більш популярним був сегмент від

400 до 800 грн, а серед смартфонів

користувалися найбільшою попу�

лярністю пристрої за ціною до

2 000 грн. Фахівці також зазнача�

ють, що приблизно 20 % стільни�

кових пристроїв українці купують

через Інтернет, а 80 % — у роздріб�

них мережах.

“Сьогодні багато виробників ос�

настили свої останні флагманські

моделі великим дисплеєм з широ�

кою роздільною здатністю. Для та�

ких пристроїв характерна потужна

“начинка”, як правило, 2� або 4�

ядерний процесор нового поколін�

ня, великий обсяг оперативної

пам’яті — 1 Гб і більше. Дані харак�

теристики дозволяють користува�

чам запускати “важкі” ігри і більш

продуктивні додатки. Серед порів�

няно свіжих винаходів виробни�

ків — голосове управління пристро�

єм. Середня ціна таких апаратів

складає від 5 тисяч гривень”,— за�

значає Максим Гаджиєв�Кравцов.

Нові моделі, незважаючи на порів�

няно високу ціну, охоче купуються

споживачами як за готівку, так і у

кредит.

Новинки на ринку

“Хрещатик” також поцікавився,

яких новинок очікують основні

гравці на ринку телекомунікаційно�

го обладнання. За словами експер�

тів, у поточному році відбудеться

розширення лінійки 2�сімкартних

смартфонів, а в ніші гібридних при�

строїв "смартфон/планшетник" з’я�

виться більш потужний пристрій з

діагоналлю 5,5 дюйма. Також очі�

кується випуск нових смартфонів

HTC та Nokia на операційній систе�

мі Windows Phone 8. А компанія LG

представить смартфони LG Optimus

Vu, Optimus L9 (з екраном 4,7 дюйма

і роздрібною ціною до 5 000 грн) та

LG Optimus G Nexus

У поточному році продажі
смартфонів зростуть 

на 70 %. Це пояснюється
в першу чергу виходом

на ринок великої
кількості пристроїв 

за доступними цінами 
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Я можна менше платити за
світло і тепло? Це питання
т рб є майже ожно о пере-
січно о раїнця. Одним із
найдієвіших способів фахівці
називають запровадження
енер озбері аючих техноло-
ій. Завдя и цьом , вдасться
не лише заощадити ошти
споживачів, а й ни н ти різ-
о о зростання тарифів на
ом нальні посл и. Свої
д м и щодо вирішення цієї
важливої проблеми висло-
влює деп тат Верховної Ради
У раїни VI с ли ання, член
Спостережної ради НБУ Ва-
силь ГОРБАЛЬ.

Житлово�комунальний сектор — од�

на з головних проблем України. Він

знаходиться у глухому куті, з якого, на

перший погляд, немає виходу.

Левова частка київського житлового

фонду була створена в радянські часи,

коли енергія була дешевою, а питання

її економії і раціонального використан�

ня було менш важливим, ніж зниження

витрат на масове будівництво. Навіть

тоді держава покривала значну частину

вартості тепла і електроенергії для гро�

мадян і фінансувала витрати на про�

кладку і утримання електромереж і теп�

лотрас.

Сьогодні енергія недешева через різ�

ке підвищення цін на імпортний при�

родний газ в останні роки. Українські

електростанції двадцять років не отри�

мували достатніх інвестицій. Багато

блоків допрацьовують свій ресурс. Мо�

дернізувати їх доведеться за рахунок

споживачів — інших грошей в країні

немає. Тому в України при збереженні

нинішньої економічної структури не�

має іншого виходу, окрім підвищення

тарифів за тепло та електроенергію для

населення. Без цього галузі, які при ни�

нішніх тарифах зазнають збитків, пово�

лі збанкрутують, розтративши ресурс,

що залишився з радянських часів.

Отже, тарифи треба підвищити, але в

той же час підвищувати їх не можна.

Рахунки за світло, газ, воду, опалюван�

ня і так збільшувалися впродовж остан�

ніх років, значно випереджаючи зрос�

тання доходів киян. Якщо піднімати

вартість тепла і електроенергії до “еко�

номічно обґрунтованого” рівня, як в

Європі, на комунальні платежі взимку

припадатиме від чверті до третини се�

реднього сімейного бюджету.

Як можна подолати цю суперечність?

Вихід один — таки підвищити тарифи,

але одночасно скоротити витрати тепла

і електроенергії за рахунок енергозбе�

реження. Завдяки цьому, люди менше

споживатимуть дорожчої енергії, а їх

комунальні платежі у результаті не

зростуть або навіть трохи зменшаться в

порівнянні з нинішнім рівнем.

Що конкретно можна зробити? Сьо�

годні в Києві основні методи енерго�

збереження полягають в установці

пластикових вікон та утепленні стін пі�

нопластовими плитами, але такі заходи

далеко не завжди можна здійснити в

центральній частині міста. Проте є й

інші, порівняно прості заходи, здатні

дати значний ефект. Наприклад, уста�

новка в будівлях теплових пунктів, ре�

гулюючих подачу тепла, дає 20�30�від�

соткову економію і окупається за 2�3

роки. До цього можна додати рекон�

струкцію вентиляційної системи, замі�

ну звичайних лампочок на енергозбері�

гаючі, утеплення під’їздів, установку

теплових лічильників і т. д.

У Словаччині, де подібні заходи про�

водилися в загальнонаціональному

масштабі впродовж п’яти років, спо�

живання тепла в комунальному секторі

скоротилося за цей час в 2,5 разу. Це

більш ніж компенсувало словакам дво�

кратне зростання тарифів на тепло для

населення. Те ж саме можна здійснити і

в Україні!

Але тут постає питання: а на які гро�

ші проводити це енергозбереження?

Адже енергоефективна модернізація

100�квартирного житлового будинку в

Києві, за даними USAID, складає 2�4

млн грн. Правда, всі ці витрати окуп�

ляться за декілька років за рахунок

менших платежів за опалювання, але ж

спочатку ці кошти треба десь віднайти!

У Чехії держава надавала власникам

будинків довгострокові позики під 2 %

річних на проведення енергозберіга�

ючих заходів, а незаможним громадя�

нам для цієї мети видавали безвідплат�

ні дотації. Причому кошти для реаліза�

ції цієї програми були отримані за раху�

нок торгівлі квотами по Кіотському

протоколу. Доречно зауважити, що за

об’ємом продажі цих квот Україна на

сьогодні займає друге місце в світі (піс�

ля Чехії). За рахунок цього в країні за

три роки було модернізовано 75 тис.

будівель — більше половини націо�

нального житлового фонду!

Що заважає запровадити аналогічний

механізм в Україні? По�перше — це від�

сутність необхідного законодавства. Так,

наприклад, не вирішене найважливіше

питання — хто буде одержувачем креди�

тів на реконструкцію і розпорядником

засобів? Логічно, коли це буде власник

житла, тобто ОСББ. Проте, згідно із за�

коном, ці організації не можуть

користуватися позиками, та й взагалі їх

створення і функціонування стикається

в Україні з великими проблемами.

В європейських країнах участь при�

ватного бізнесу в реалізації енергозбері�

гаючих проектів стимулюється завдяки

системі розподілу доходів. Фірма, що

здійснила такий проект для сторонньо�

го замовника, отримує частину коштів,

які той заощадив на платежах за тепло і

енергію, і завдяки цьому не тільки по�

вертає витрачені інвестиції, а й отримує

прибуток. Але в Україні така система не

може працювати через відсутність від�

повідних положень в законах.

Тому необхідно внести зміни до зако�

ну про ОСББ, де будуть істотно розши�

рені повноваження цих об’єднань гро�

мадян по залученню і витратах засобів

на енергозберігаючі проекти. Крім то�

го, дані заходи повинні мати можли�

вість реалізації не обов’язково в рамках

ОСББ; вони можуть бути ініційовані і

реалізовані й іншими об’єднаннями

власників житла.

Очевидно, має прямий сенс і розроб�

ка спеціалізованого закону про прове�

дення енергозберігаючих заходів, в

якому прописувалися б всі механізми

реалізації і фінансування даних проек�

тів, надання державних гарантій і дов�

гострокових кредитів, можливих схем

участі приватних компаній тощо.

У будь�якому випадку займатися цим

необхідно. Інакше нам всім незабаром

доведеться ще більше платити за світло

і тепло, не отримуючи нічого взамін

Школа для особливих дітей

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У мальовничом точ Святошино при-
вітно з стрічає відвід вачів спеціальна за-
альноосвітня ш ола-інтернат № 16, я
очолює дире тор Наталія Ні лен ова. Т т
з перших ласів з дітьми з особливими
потребами працюють за спеціальними
про рамами, я і сприяють їх подальшій
адаптації житті. Цьо о ро ш ола брала
часть місь ом о ляді- он рсі на ра-
щ ласн імнат , і роте та і ровий
майданчи для чнів перших ласів за-
альноосвітніх навчальних за ладів та по-
сіла в ньом почесне ІІ місце.

Враховуючи особливості учнів освітнього закладу, в

інтернаті визначальну роль відіграє підтримуюча педа�

гогіка, яка спрямована не на зовнішні форми впливу на

дитину, а на створення сприятливих умов для розвитку її

природних особливостей.

В інтернаті застосовують 
інтерактивні технології

Для адаптації першокласників до умов навчально�ви�

ховного процесу колектив спеціальної школи�інтернату

№ 16 для дітей з вадами розумового розвитку взяв за ос�

нову модернізовану дидактичну систему заходів. Техно�

логія класичного уроку в поєднанні з використанням

інтерактивних технологій пом’якшують включення ди�

тини з особливими потребами до нових освітніх умов.

Зокрема класна кімната першокласників поділена на

розвивальні зони, де відбувається вивчення освітніх

предметів під час уроку, і зони відпочинку з килимом та

іграшками.

Щоб уникнути швидкої втомлюваності і надмірної

збудливості, під час перерви та в позаурочний час учні

відвідують простору ігрову кімнату, обладнану спортив�

ним куточком, м’якими килимами, диванами, різнома�

нітними іграми та телевізором з DVD і дитячою відеоте�

кою. Застосування ігротерапії для першокласників та�

кож сприяє формуванню життєвої компетенції. Крім

дидактичних ігор, педагоги закладу використовують ле�

готерапію, пісочну терапію, казкотерапію.

Школярам виправляють вади мовлення та
дарують позитивний настрій через музику

Для виправлення вад мовлення першокласники від�

відують логопедичний кабінет, обладнаний сучасним

комп’ютерним слухомовним тренажером “Світ звуків”,

який розвиває імпресивне та експресивне мовлення,

коригує мовні недоліки дітей. Він складається з двох

модулів. Перший — “Живий звук” — передбачає знай�

омство, вивчення та розрізнення звуків десяти середо�

вищ. Другий — “Видима мова” — допомагає учням зі

звуковимовними вадами зрозуміти свої помилки, спів�

ставити свою мову з правильною, проаналізувати недо�

ліки та усунути їх. Візуальний контроль мовлення,

створення ігрової ситуації шляхом анімації, звуку, каз�

кових персонажей активізує пізнавальну активність ді�

тей, покращує нервово�психічний стан, викликає ціка�

вість до роботи.

Вивчення музичного мистецтва методом арт�терапії в

спеціальній школі передбачає корекцію психічних про�

цесів — розвиток уваги, пам’яті, сприймання, фонема�

тичного слуху, творчих здібностей і поліпшення комуні�

кації. Можливість художнього самовираження для дітей

завжди пов’язана з покращенням їхнього психічного

здоров’я та дає позитивний емоційний заряд. В закладі

працює музичний клас, обладнаний сучасними засоба�

ми відтворення звуків, створення асоціативних малюн�

ків, є костюми для інсценування музичних творів. В

класі є звукопідсилюючий комплекс, музичний центр з

функцією “Караоке”, синтезатор, телеприймач, радіо�

система з мікрофоном. Завдяки заняттям у дітей не ли�

ше формується музична освіченість та культура, а й нор�

малізується психофізичний стан, розумова діяльність,

розвивається сенсорика.

В школі працюють за системою 
виховання Монтессорі

За рахунок додаткових годин учні першого класу гру�

пами з 2�4 осіб здійснюють корекцію вад за системою

Марії Монтессорі. Один з найважливіших принципів

методики — “Допоможи мені зробити це самому”. Інте�

лектуальний розвиток підсилюється формуванням по�

чуттів, тому дітей необхідно заохочувати до активного

використання нюху, зору, слуху, дотику, смаку. Тактиль�

не ігрове панно, сенсорна доріжка сприяють розвитку

сенсорних процесів, візуальної пам’яті, просторової орі�

єнтації. Для корекції рухів, зміцнення дрібної моторики

використовуються дротяний тренажер, мозаїка, шну�

рівка, дидактична черепаха. Рольові ігри допомагають

формуванню соціально�побутової компетенції дітей з

особливими освітніми потребами.

На заняттях з розвитку мовлення, уроків математики,

“Я і Україна” використовуються комп’ютерні програми

“Мультикід”. Вони розвивають вміння планувати, орі�

єнтуватися у просторі, переходити від конкретного до

абстрактного, вчать логічно мислити.

Відпочити дітям допомагають ігри

Завдяки облаштуванню сенсорної кімнати в спеціаль�

ній школі�інтернаті № 16 широко застосовуються тех�

нології ігрового навчання. Перебування в сенсорній

кімнаті сприяє покращенню емоційного стану, знижен�

ню неспокою та агресивності, зняттю нервового збу�

дження, активізації мозкової діяльності. Використання

спеціального корекційного обладнання допомагає пе�

дагогу навчати на основі сенсорної стимуляції.

В позаурочний час учні відпочивають на подвір’ї, де

облаштований ігровий майданчик, розважаються на на�

дувному батуті, граються іграшками та змагаються у

спритності.

“Двері закладу завжди відкриті для сімей, в яких

зростають та виховуються діти з особливими потреба�

ми. Педагоги інтернату добре пам’ятають, що грамот�

но підібрані сприятливі індивідуальні умови для на�

вчання та виховання дають можливість підготувати ди�

тину з вадами розвитку до продуктивного життя в су�

часному суспільстві”,— розповіла директор спеціаль�

ної загальноосвітньої школи�інтернату № 16 Наталія

Нікуленкова

В інтернаті № 16 
створені умови для 
навчання учнів з вадами
психічного розвитку

В Голосієво відзначили 
День українського козацтва
14 жовтня в У раїні відзначили День раїнсь о о о-

зацтва. Напередодні за ладах льт ри та освіти Голо-
сіївсь о о район відб лись різноманітні тематичні захо-
ди.
Особливо масштабно це свято відзначалось спеціалі-

зованій ш олі ім. Т. Шевчен а № 112, СЗШ № 236 та
СЗШ № 151.
Та , спеціалізованій ш олі ім. Т. Шевчен а № 112 від-

б вся традиційний спортивно-театралізований захід “Ми
нащад и славно о звитяжно о озаць о о род ”, під час
я о о чні 6-7 ласів рали в озаць і і ри, співали, тан-
цювали та брали часть он рсах для “бере инь” та
“ оза ів”.
В СЗШ № 236 відб лося свято вишиван и та “Посвята
озачата” для чнів перших ласів.
Ш олярі СЗШ № 151 розважались на “Козаць их заба-

вах” та демонстр вали свої вбрання на святі вишиван и.
Осіннім теплим ран ом вся ш ола роз вітла барвистими
візер н ами раїнсь их вишивано : це чні ш оли та
вчителі, я і от валися до свята заздале ідь, одя ли свят-
овий одя , вшанов ючи традиції раїнсь о о народ .
Ш олярам молодших ласів цьо о навчально о за лад
розповіли про значення р шни ів, вишиваних сорочо ,
при рас, м зичних інстр ментів. За інчився захід народ-
ними танцями та піснями ви онанні чнів ш оли

На Подолі відбулася зустріч з лідерами
учнівського самоврядування району
З метою об оворення а т альних проблем життєдіяль-

ності, перспе тив розвит ш ільно о самовряд вання,
нових ідей та планів лідерів навчальних за ладів олова
Подільсь ої РДА Петро Матвієн о провів з стріч із члена-
ми районної ради старшо ласни ів.
Петро Ми олайович познайомився з президентом
ожної ш оли, висловив ідею проведення он рс на
най ращий бла о стрій території серед навчальних за-
ладів Подільсь о о район та пообіцяв сприяти ор а-
нізації е с рсії лідерів чнівсь о о самовряд вання до
міста Канева з на оди 200-річчя від дня народження Т. Г.
Шевчен а.
Президент ради Єв енія Романю поінформ вала про

основн мет роботи Подільсь ої районної ради стар-
шо ласни ів. Зверн ла ва , що діяльність чнівсь о о
ор ан спрямована на впровадження пра ти поза-
ш ільної роботи дієво о самовряд вання, я е сприяє
розвит лідерсь о о потенціал , форм ванню стар-
шо ласни ів соціальної та життєвої омпетентності осо-
бистості, забезпеч є її входження до соціально о сере-
довища, адаптацію в освоєнні існ ючих соціальних
зв’яз ів.
До слова, з 1 по 12 вересня р па лідерів районної ра-

ди старшо ласни ів брала часть роботі Х Міжнародно-
о навчально о збор в МДЦ “Арте ”

Визначено переможців другого туру
конкурсу “Чемпіонський урок 
у моєму житті”
У навчальних за ладах Деснянсь о о район пройшов

др ий т р он рс “Чемпіонсь ий ро моєм житті”.
Нещодавно приміщенні РДА відб лося рочисте на о-
родження переможців. Привітати часни ів та ла реатів
он рс прийшли заст пни Київсь о о місь о о оло-
ви — се ретар Київради Галина Гере а, в. о олови Дес-
нянсь ої РДА Вадим Костючен о та відомий раїнсь ий
спортсмен Юрій Чиж.
Ла реатами ІІ етап “Чемпіонсь о о ро ” стали: че-

ниці 7-б лас СШ № 247 Ліза Маслова та Юля Непорож-
ня, чениці 7-б лас СШ № 251 Софія Білан та Юля Іва-
ню , чениця 9-б лас СШ № 202 Ліза За р бсь а, че-
ниці 7-а та 9-а лас СШ № 218 Альона Дячен о, Ліза
Т ачова та Юля Чижевсь а, чень 4-б лас СШ № 248
Михайло Сват сь, чень 9-в лас СШ № 202 Бо дан
Мартиню , чень 3-б лас СШ № 147 Дмитро Озманян.
Призерами он рс стали: чениця 7-а лас СШ ш оли
№ 147 Оле сандра Рихли (І місце), чениця 4-б лас
СШ № 248 Тетяна Єфімова (ІІ місце) та чениця 3-б ла-
с СШ № 277 Антоніна Давиден о (ІІІ місце)

На дніпровчан чекає “Місто мрій”
18 листопада в Дніпровсь ом районі в сімейном

розважальном центрі “КосМі с” відб деться Все раїн-
сь ий фестиваль творчості й талантів “Місто мрій”, при-
свячений Міжнародном дню ст дента. Приємним мо-
ментом цьо о заход є те, що взяти в ньом часть мо-
ж ть не тіль и професійні артисти, але й наймолодші
жителі район .
О рім цьо о, в центр із задоволенням приходять відпо-

чивати меш анці район . Саме там ре лярно влашто-
в ються дитячі заходи й свята за часті артистів та х -
дожніх оле тивів.
О рім дитячо о фестивалю “Місто мрій”, отрий відте-

пер проходитиме т т щомісяця, “КосМі сі” проводиться
чимало заходів манітарно о спрям вання, що вже ста-
ло доброю традицією для ба атьох родин Дніпровсь о о
район . Вони спрямовані на збереження сімейних цін-
ностей та на виховання дітей справжніх людсь их і ро-
мадянсь их я остей. А ще для відвід вачів центрі влаш-
тов ють без оштовні дитячі вистави, цир ові про рами та
ляль ові по ази ожної неділі о 13.30. Малеч розважа-
ють різними постановами й тематичними про рамами, з
я их вони дізнаються, я поводитися, с ажімо, при поже-
жі, інших е стремальних сит аціях

Представники Шевченківського району
перемогли на Всеукраїнському 
конкурсі “Податки очима дітей”
Двоє юних шевчен івсь их он рсантів — Михайло

К ш а та Ганна Р но — отримали рамоти та подар н и
від районної подат ової сл жби. Михайло та ож здоб в
перемо на за альнодержавном рівні, а подар н ом
для ньо о став відпочино вліт Євпаторійсь ом оздо-
ровчом таборі “Мая ”.
Під час церемонії на ородження юний переможець за-

значив: “Мені д же хочеться подя вати сім вам за ч -
дове свято, я е щоро влаштов ється для нас — май-
б тніх платни ів подат ів!”.
За алом переможців он рс б ло відзначено й спе-

ціальній номінації. Усім на ородженим на он рсі влаш-
т вали відпочино на Чорном морі із відвід ванням
дельфінарію, де діти брали часть захоплюючих он р-
сах та ві торинах.
Зазначимо, що цьо о ро відзначалась вже десята річ-

ниця он рс “Подат и очима дітей 2012”

Новини районів

Енергозберігаючі технології 
заощадять кошти громадян
Завдяки запровадженню енергоефективності вдасться уникнути різкого
зростання тарифів на комунальні послуги

У спеціальній ш олі-інтернаті № 16 працює м зичний лас, обладнаний с часними засобами відтворення зв ів,
є центр з ф н цією "Карао е", синтезатор, телеприймач, радіосистема з мі рофоном
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Закінчення рішення Київської міської ради 
№ 1/8285 від 20 вересня 2012 року

229. Про поновлення фізичній особі�підприємцю Нагаєвській Валерії
Владленівні договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуго�
вування торговельного павільйону на вул. Маршала Малиновського, 3 у
Оболонському районі м. Києва (А�18340).

230. Про поновлення громадянину Новаку Сергію Івановичу договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування індивідуально�
го гаража на бульв. Марії Приймаченко (Лихачова), 7 у Печерському районі
м. Києва (А�17592).

231. Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 06.07.2004
№ 63�6�00141, укладеного між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю “Видавничий Дім “СЛАЙ — УНІВЕРСАЛ” для бу�
дівництва житлового будинку на вул. Ілліча, 17 у Дарницькому районі м. Ки�
єва (А�19832).

232. Про поновлення публічному акціонерному товариству “Торговельно�
підприємницький центр” договору оренди земельної ділянки для експлуата�
ції та обслуговування майнового комплексу на вул. Васильківській, 34 у Го�
лосіївському районі м. Києва від 01.12.2006 № 79�6�00453 (А�19236).

233. Про поновлення приватному підприємству “НАУКОВО�ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО “БУДСЕРВІС” договору оренди земельної ділянки для екс�
плуатації та обслуговування адміністративно�складських будівель і споруд
на вул. Луговій, 1�а в Оболонському районі м. Києва (А�20037).

234. Про поновлення фізичній особі�підприємцю Татарчук Ірині Юріївні
договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслу�
говування закладу громадського харчування�кафе з благоустроєм прилеглої
території в зоні короткочасного відпочинку в кварталі 74, виділ 17 Бровар�
ського лісництва Дарницького лісопаркового господарства у Деснянському
районі м. Києва (А�19992).

235. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “Альма�
2” договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та об�
слуговування автозаправного комплексу на вул. Героїв Космосу, 9 у Свято�
шинському районі м. Києва від 22.09.2009 № 75�6�00468 (А�18520).

236. Про поновлення публічному акціонерному товариству “Макаронна
фабрика” договорів оренди земельних ділянок для експлуатації та обслуго�
вування будівлі, споруди прирейкової бази та місця для тимчасового від�
стоювання автотранспорту на вул. Заводській, 7 в Оболонському районі 
м. Києва (А�18974).

237. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “МРІЯ�
ІНВЕСТ” договору оренди земельної ділянки для благоустрою прилеглої те�
риторії без права капітального будівництва на просп. Миколи Бажана (біля
озера Вирлиця) у Дарницькому районі м. Києва (А�19998).

238. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “ДНІП�
РО” договору оренди земельної ділянки для обслуговування та експлуатації
магазину�кафе на вул. Курській, 3�а у Солом’янському районі (А�11796).

239. Про поновлення публічному акціонерному товариству “ОБОЛОНЬ”
договору оренди земельної ділянки на вул. Поперечній в Оболонському
районі м. Києва від 25.09.2011 № 78�6�00562 та внесення змін до нього (А�
19120).

240. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “ПРО�
ГРЕС�21” договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслугову�
вання виробничих будівель і споруд на вул. Корабельній, 8 в Оболонському
районі м. Києва від 12.04.2001 № 78�6�00023 (А�19303).

241. Про поновлення публічному акціонерному товариству тресту “Київ�
міськбуд�1” імені М. П. Загороднього договору оренди земельних ділянок
від 23.01.2006 № 85�6�00245 (зі змінами) в урочищі Гончарі�Кожумяки в ме�
жах вулиць Кожумяцької, Дегтярної та Гончарної у Подільському районі 
м. Києва та внесення змін до нього (А�17423).

242. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “ЕЛІТА”
договору оренди земельної ділянки для реконструкції та будівництва офіс�
но�торговельного комплексу з підземним автопаркінгом на вул. Вербовій,
17�а в Оболонському районі м. Києва (А�19974).

243. Про поновлення приватному акціонерному товариству “РАДІАНТ” до�
говору оренди земельної ділянки для будівництва житлово�офісного ком�
плексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями торгово�офісного
призначення, торговим центром та підземним паркінгом на вул. Танковій, 1
у Шевченківському районі м. Києва та внесення змін до нього (А�20237).

244. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “ГРАД
ІНВЕСТ” договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації
та обслуговування житлово�офісного комплексу з вбудовано�прибудовани�
ми торговельними приміщеннями, закладами громадського харчування та
підземною автосоянкою на вул. Миколи Островського, 40 у Солом’янському
районі м. Києва від 01.12.2006 № 79�6�00453 (А�20145).

245. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “ІНФОР�
МАЦІЙНО�АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР “ЛІГА” договору оренди земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі (інженерного корпу�
су) на вул. Тимофія Шамрила, 23 у Шевченківському районі м. Києва (А�
19827).

246. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “Торго�
во�енергетична компанія “ЕНЕРГОІНВЕСТ” договору оренди земельної ді�
лянки для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно�офісно�
го комплексу з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом зі зне�
сенням існуючих будівель на перетині вул. Набережно�Хрещатицької та вул.
Нижній Вал у Подільському районі м. Києва (А�20159).

247. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “КИЇВ
ПОБУТСЕРВІС” договору оренди земельної ділянки для експлуатації та об�
слуговування нежилого будинку�підприємства по виробництву кондитер�
ських виробів на вул. Саратовській, 55�е у Шевченківському районі м. Києва
від 01.06.2005 № 91�6�00447 та внесення змін до нього (А�20132).

248. Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 25.03.2004
№ 78�6�00159, та про продаж цієї земельної ділянки товариству з обмеже�
ною відповідальністю “Торгово�промислова компанія “РіКо” для реконструк�
ції нежитлової будівлі з надбудовою двох поверхів під розміщення офісних
приміщень, подальшої їх експлуатації та обслуговування на вул. Новозабар�
ській, 2/6 літера “Г” в Оболонському районі м. Києва (Є�1131).

249. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “МРІЯ�
ІНВЕСТ” договору оренди земельної ділянки для благоустрою прилеглої те�
риторії озера на просп. Миколи Бажана та вул. Ревуцького (в районі озера
Вирлиця) у Дарницькому районі м. Києва (А�20003).

250. Про передачу громадянину Карасику Сергію Юрійовичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на Оболонській набережній, 49 у
Оболонському районі м. Києва (А�17569).

251. Про передачу громадянці Климентьєвій Юлії Павлівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Івана Фіалека, З у Печер�
ському районі міста Києва (А�18386).

252. Про передачу громадянам Гуржій Ользі Петрівні, Гуржій Сергію Ми�
хайловичу та Редьку Андрію Яковичу у спільну часткову власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 25 господар�
ських будівель і споруд на вул. Вільшанській, у Печерському районі м. Ки�
єва (А�19988).

253. Про передачу земельної ділянки громадянину Тугаю Володимиру
Микитовичу у приватну власність для будівництва і обслуговування житло�
вого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Новій, 23 у Солом’ян�
ському районі м. Києва (А�9247).

254. Про передачу громадянці Просі Любові Костянтинівні у приватну
власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва у
пров. Вільшанському, 15/2 у Печерському районі м. Києва (А�10097).

255. Про передачу громадянці Чернезі Наталії Миколаївні у приватну
власність земельної ділянки для ведення садівництва на вул. 10�тій Лінії, діл.
28 в Оболонському районі м. Києва (А�19327).

256. Про передачу громадянину Прокопіву Володимиру Володимирови�
чу у приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Лук’янівській, 45 у

Шевченківському районі м. Києва (А�17632).
257. Про приватизацію земельної ділянки громадянину Шуньку Свято�

славу Ігоровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на просп. Броварському, 30 у Дніпровському
районі м. Києва (А�19678).

258. Про приватизацію земельної ділянки для будівництва і обслугову�
вання жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Кобзарській,
57�ж у Подільському районі м. Києва (А�20081).

259. Про приватизацію земельних ділянок у Дарницькому районі м. Ки�
єва для ведення колективного садівництва (А�20100).

260. Про приватизацію земельних ділянок садово�дачного товариства
“Стадне” у Дарницькому районі м. Києва (А�19539).

261. Про приватизацію земельних ділянок садово�дачного товариства
“Стадне” у Дарницькому районі м. Києва (А�19271).

262. Про приватизацію земельних ділянок садово�дачного товариства
“Стадне” у Дарницькому районі м. Києва (А�19364).

263. Про приватизацію земельних ділянок садово�дачного товариства
“Стадне” у Дарницькому районі м. Києва (А�19389).

264. Про приватизацію земельних ділянок садово�дачного товариства
“Стадне” у Дарницькому районі м. Києва (А�19288).

265. Про приватизація земельних ділянок у Дарницькому районі м. Києва
для ведення колективного садівництва (А�20184).

266. Про приватизацію земельних ділянок садово�дачного товариства
“Стадне” у Дарницькому районі м. Києва (А�19579).

267. Про приватизацію земельних ділянок садово�дачного товариства
“Стадне” у Дарницькому районі м. Києва (А�19480).

268. Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок від
24.12.2007 № 62�6�00451, № 62�6�00452, № 62�6�00453 (А�19415).

269. Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок в части�
ні розміру річної орендної плати (А�20001).

270. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 26.01.2012
№ 20/7357.

271. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.03.2012
№ 364/7701 “Про поновлення акціонерному товариству холдинговій компа�
нії “Київміськбуд” договору оренди земельної ділянки для будівництва гро�
мадсько�торговельного центру на просп. Володимира Маяковського, 89�95
у Деснянському районі м. Києва” (А�20072).

272. Про внесення змін до пункту 6 рішення Київської міської ради від
23.10.2003 № 122/995 “Про надання і вилучення земельних ділянок та при�
пинення права користування землею” (А�19035).

273. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від
08.11.2007 № 63�6�00454, укладеного між Київською міською радою та то�
вариством з обмеженою відповідальністю “Фірма “ГАЗПРОМСЕРВІС” для
експлуатації та обслуговування діючої АЗС на вул. Світлій, 1 у Дарницькому
районі м. Києва (А�20030).

274. Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок від
05.04.2005 № 79�6�00297, від 14.07.2008 № 79�6�00635 (А�20345).

275. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18.06.2009
№ 672/1728 та договору оренди земельних ділянок від 31.01.2004 № 85�6�
00097, укладеного між Київською міською радою та відкритим акціонерним
товариством трестом “Київміськбуд�1” імені М. П. Загороднього для будів�
ництва житлових будинків з об’єктами соціально�громадського призначен�
ня в урочищі Гончарі�Кожум’яки на вулицях Воздвиженській, Гончарній, Дег�
тярній, Кожум’яцькій у Подільському районі м. Києва (А�20346).

276. Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради
від 11.12.08 № 777/777.

277. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від
11.11.2011 № 05/4�808�вих�11 на рішення Київської міської ради від
29.10.2009 № 534/2603 “Про питання зберігання документів, що посвідчу�
ють право власності та право користування земельними ділянками в м. Ки�
єві” (А�19609).

278. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від
23.02.2012 № 05/3�33�вих�12 на рішення Київської міської ради від
12.07.2007 № 1098/1759 “Про передачу товариству з обмеженою відпові�
дальністю “ТіСО” земельної ділянки для будівництва виробничо� складських
будівель на вул. Ямській, 72 у Голосіївському районі м. Києва” та від
08.07.2010 № 1156/4594 “Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 12.07.2007 № 1098/1759 “Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “ТіСО” земельної ділянки для будівництва виробничо�
складських будівель на вул. Ямській, 72 у Голосіївському районі м. Києва”
(А�19855).

279. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської місь�
кої ради від 18.12.2008 № 871/871 “Про передачу акціонерному товариству
“РОСИЧІ” земельної ділянки для реконструкції кварталу старої забудови на
вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32 (квартал) у Солом’янському районі м.
Києва” (А�20012).

280. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської місь�
кої ради від 02.03.2006 № 112/3203 “Про передачу земельної ділянки кому�
нальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) “Київське інвестиційне агентство” для будів�
ництва житлового будинку з об’єктами соціально�культурного призначення
та підземним паркінгом на вул. Ревуцького, 7�в у Дарницькому районі м. Ки�
єва”.

281. Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Київської місь�
кої ради від 27.12.07 № 1637/4470 та від 23.12.10 № 423/5235 та про на�
дання статусу скверу земельній ділянці площею 0,54 га, яка розташована на
перетині вулиці Героїв Космосу та проспекту Леся Курбаса у Святошинсько�
му районі м. Києва.

282. Про відмову в поновленні договору оренди земельної ділянки від
20.01.2004 № 91�6�00207, укладеного між Київською міською радою та за�
критим акціонерним товариством “Авіакомпанія “ВІТА” на підставі пункту 11
рішення Київської міської ради від 10.07.2003 № 638�5/798 “Про надання і
вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею”
(А�20022).

283. Про відмову в поновленні договору оренди земельних ділянок від
13.04.2006 № 78�6�00355, укладеного між Київською міською радою та то�
вариством з обмеженою відповідальністю “Авва�сервіс” для будівництва,
експлуатації та обслуговування тимчасової відкритої автостоянки на просп.
Оболонському (біля станції метро “Героїв Дніпра”) в Оболонському районі
м. Києва (А�20323).

284. Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю “АЛАНТ ІН�
ВЕСТ” в поновленні договору оренди земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування готельно�офісного комплексу з закладами
дозвілля, торгівлі та паркінгами на просп. Академіка Глушкова, 5 у Голосіїв�
ському районі м. Києва (А�20205).

285. Про відмову приватному підприємству “АЛЬТЕРНАТИВА ПЛЮС” в
поновленні договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуата�
ції та обслуговування готельно�офісно�торговельного комплексу з об’єкта�
ми обслуговування та вбудованою підземною автостоянкою на просп. Ака�
деміка Глушкова, 5 у Голосіївському районі м. Києва (А�20204).

286. Про зміну цільового призначення земельної ділянки Службі безпеки
України і використання її для обслуговування та експлуатації житлового бу�
динку на 8 лінії, діл.22 (урочище “Наталка”) (КДТ “Чорнобилець”) в Оболон�
ському районі м. Києва (Д�6260).

287. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки зе�
мельної ділянки, що підлягає продажу (С�1162).

288. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки зе�
мельної ділянки, що підлягає продажу (Є�1163).

289. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки зе�
мельної ділянки, що підлягає продажу (Є�1164).

290. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки зе�
мельної ділянки, що підлягає продажу (Є�1165).

291. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки зе�
мельної ділянки, що підлягає продажу (Є�1166).

292. Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання мож�
ливості продажу їх на земельних торгах (Є�1034).

293. Про продаж земельної ділянки публічному акціонерному товариству
“Українське інженерно�технічне управління “Етна” для експлуатації та обслу�
говування адміністративної будівлі на вул. Жилянській, 30/32 у Голосіївсько�
му районі м. Києва (Є�1090).

294. Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою відпові�
дальністю “КОВЧЕГ” для реконструкції, експлуатації та обслуговування, не�
житлового будинку торговельно�офісного призначення на вул. Басейній, 6 у
Печерському районі м. Києва (Є�1167)

295. Про продаж земельної ділянки публічному акціонерному товариству
“Завод “Ленінська кузня” для будівництва, експлуатації та обслуговування,
виставково�торговельно�розважального центру з паркінгом на вулицях Жи�
лянській, 107 та Симона Петлюри, 32 (вул. Комінтерну) у Шевченківському
районі м. Києва (Є�1155).

296. Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 27.03.2005
№ 72�6�00336 (із змінами від 26.12.2008 № 72�6�00557), укладеного між Ки�
ївською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
“Аміста Інвест” для будівництва, експлуатації та обслуговування стартового
житлового будинку з об’єктами інфраструктури та паркінгом в межах проек�
ту реконструкції будинків старої забудови кварталу на вул. Авіаконструктора
Антонова, 2/32 (два дріб тридцять два) корп. 6 (шість) у Солом’янському
районі м. Києва (А�20183).

297. Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 27.06.2003
№ 63�6�00059, укладеного між Київською міською радою та приватним під�
приємством “АНІТА” на підставі пункту 20 рішення Київської міської ради від

08.11.2001 № 85/1519 “Про надання і вилучення земельних ділянок та при�
пинення права користування землею” (А�19993).

298. Про припинення Солом’янській районній у місті Києві раді права ко�
ристування земельними ділянками (А�19799).

299. Про припинення комунальному підприємству “Дирекція будівництва
шляхово�транспортних споруд м. Києва” права користування земельною ді�
лянкою на Набережному шосе (біля станції метро “Дніпро”) у Печерському
районі м. Києва (А�20236).

300. Про припинення права власності на земельну ділянку на вул. Бузи�
новій, 5�а у Дарницькому районі м. Києва у зв’язку з добровільною відмо�
вою (А�20342).

301. Про відміну рішення Київської міської ради від 28.12.2004
№ 1097/2507 “Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
“Компанія “Катена�плюс” земельної ділянки для будівництва житлового бу�
динку з приміщеннями соціально�фомадського призначення та підземним
паркінгом на вул. Березняківській, 36�6 у Дніпровському районі м. Києва” (А�
18992).

302. Про відміну пункту 3 рішення Київської міської ради від 10.07.2003
№ 638�5/798 “Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення
права користування землею” (А�18901).

303. Про внесення змін та доповнень до переліку природоохоронних за�
ходів у місті Києві у 2012 році.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради 
від 26.02.2010 № 11/3449 "Про створення житлового фонду соціального

призначення"
Рішення Київської міської ради № 6/8290 від 20 вересня 2012 року

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 5 Закону України "Про житловий фонд
соціального призначення", рішення Київської міської ради від 18.06.2009 № 627/1683 "Про деякі питання реалізації Закону України
"Про житловий фонд соціального призначення", з метою формування житлового фонду соціального призначення, встановлення
єдиного порядку обліку, збереження та контролю за жилими приміщеннями житлового фонду соціального призначення Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до Реєстру жилих приміщень житлового
фонду соціального призначення, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 26.02.2010 №11/3449 "Про створення житлового фонду
соціального призначення", виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

Київради з питань житлово�комунального господарства та паливно�
енергетичного комплексу та постійну комісію Київради з питань
власності.

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега

Додаток до рішення Київської міської ради від 20.09.2012 № 6/8290

Реєстр
жилих приміщень житлового фонду соціального призначення

№ п/п Адреса будинку № квартири Житлова площа
квартир

Загальна площа
квартир

Балансоутримувач
будинку

Квартири у новозбудованих будинках

Дарницький район

1 вул. Поліська,28#б 7 16,2 38,6 Комунальне
підприємство
"Господар"

2 10 16,3 38,8

3 13 16,1 40,9

4 15 16,5 39,3

5 21 16,0 40,0

6 23 16,5 39,3

7 53 16,2 40,3

8 55 16,0 38,7

9 58 16,4 39,1

10 60 15,9 40,1

11 63 16,6 39,1

12 69 16,0 40,2

13 71 16,5 39,2

14 74 16,4 39,5

15 77 16,3 40,4

16 79 16,6 39,7

17 85 16,3 40,5

18 87 16,3 39,4

19 90 16,3 39,1

20 93 16,2 39,9

21 95 16,5 39,3

22 101 16,1 40,0

23 103 16,3 39,0

24 106 16,3 39,1

25 109 16,1 39,9

26 111 16,3 39,0

27 117 16,2 40,2

28 119 16,5 39,1

29 122 16,5 39,3

30 125 16,0 40,1

31 127 16,2 38,8

32 130 16,4 39,1

33 133 16,2          40,0

34 135 16,4 39,0

35 138 16,4 39,0

36 140 16,3 40,1

Всього по будинку: 36 квартир 586,3 1423,1

1 вул. Драгоманова, 6/1 2 18,0 40,6 Комунальне
підприємство з
експлуатації і ремонту
житлового фонду
"Житло# сервіс"

2 171 18,9 43,9

3 179 48,3 78,2

4 184 48,3 78,6

5 186 18,8 43,9

6 191 18,8 43,7

7 196 18,9 44,0

8 206 19,0 44,1

9 221 18,8 43,8

10 273 33,2 60,8

11 283 33,3 60,8

12 288 33,1 60,8

Всього по будинку: 12 квартир 327,4 643,2

Оболонський район

1 вул. Вишгородська, 54#б 1 47,0 84,6 Комунальне
підприємство "Служба
замовника житлово#
коунальних послуг"
Оболонського району у
м. Києві

2 5 17,7 42,2

3 81 17,6 42,1

4 82 17,7 42,3

5 88 17,7 42,2

6 89 17,6 42,3

7 95 17,6 42,2

8 96 17,5 42,0

9 102 17,6 42,2

10 103 17,7 42,3

11 105 35,5 65,2

12 109 17,7 42,1

13 110 17,7 42,1

14 112 35,4 65,2

Всього по будинку: 14 квартир 312,0 679,0

Всього по реєстру: 62 квартири 1225,7 2745,3

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега
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Зареєстровано  

в Головному управлінні юстиції у місті Києві 09 жовтня 2012 року № 60/977

Про встановлення тарифів на виробництво і постачання теплової енергії 
та встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення 

і постачання гарячої води КП "Господар" Дарницького району м. Києва
Розпорядження № 1621 від 17 вересня 2012 року

Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 20 Закону України "Про
теплопостачання", статті 7 Закону України "Про житлово
комунальні послуги", статті 6 Закону України "Про державне
регулювання у сфері комунальних послуг", постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869 "Про забезпечення
єдиного підходу до формування тарифів на житлово
комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 
2011 р. № 833 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731", з метою запровадження
економічно обґрунтованих тарифів:

1. Встановити тарифи на виробництво і постачання теплової енергії КП
"Господар" Дарницького району м. Києва для потреб населення,
бюджетних установ та інших споживачів, що додаються.

2. Встановити тарифи на комунальні послуги з централізованого
опалення і постачання гарячої води КП "Господар" Дарницького району м.
Києва для проведення розрахунків з бюджетними установами та іншими
споживачами будинку № 28�Б на вул. Поліській, що додаються.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
4. Після набрання чинності цим розпорядженням виконавець послуг

не менше ніж за 15 днів до моменту введення у дію тарифів повідомляє
про їх зміну споживачів з посиланням на це розпорядження. Тарифи, що

передбачені у пункті 2, вводяться у дію з першого числа наступного
місяця після спливу терміну повідомлення споживачів про зміну тарифів.

5. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації —
керівникові апарату Пузанову О.Г. прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови Київської міської державної адміністрації
Крамаренка Р.М.

Голова О. Попов

Зареєстровано  
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 09 жовтня 2012 року № 60/977

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

17.09.2012 № 1621

Тарифи
на виробництво і постачання теплової енергії КП "Господар" Дарницького

району м. Києва для потреб населення, бюджетних установ 
та інших споживачів

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Г кал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 171,25 205,50

2. Бюджетні установи 664,45 797,34

3. Інші споживачі (крім населення) 664,45 797,34

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Зареєстровано  
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 09 жовтня 2012 року № 60/977

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

17.09.2012 № 1621

Тарифи 
на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води 

КП "Господар" Дарницького району м. Києва для проведення розрахунків з бюджетними
установами та іншими споживачами будинку № 28
Б на вул. Поліській

№ п/п Найменування послуги Одиниця виміру Тариф, грн за
одиницю виміру
за місяць (з ПДВ)

1. Централізоване опалення при наявності квартирного (на
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової
енергії, яка використовується на опалення:

# бюджетних установ 1 Гкал 862,12

# інших споживачів 1 Гкал 862,12 

2. Централізоване опалення при відсутності квартирного (на
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової
енергії, яка використовується на опалення:

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

21,12

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

21,12

3. Централізоване постачання гарячої води при наявності
квартирного (на приміщення) або будинкового засобів
обліку гарячої води для:

# бюджетних установ 1 куб. м 51,12

# інших споживачів 1 куб. м 51,73

Примітка:
Розрахунки за централізоване опалення при відсутності квартирного (на приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, яка

використовується на опалення, проводяться щомісячно протягом шести місяців опалювального періоду відповідно до опалювальної площі.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про прийняття — передачу до комунальної власності територіальної громади
міста Києва встановленого інженерного обладнання Товариства з обмеженою

відповідальністю “Інформаційне агентство “Вільна Україна”
Розпорядження № 1557 від 6 вересня 2012 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 15.12.2011
№ 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва відомчого житлового
фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури”, враховуючи звернення ТОВ “Інформаційне агент

ство “Вільна Україна” (листи від 30.01.2012 № 479, від 18.04.2012 № 496) та протокол від 06.02.2012 № 01/2012 засідання Загальних
зборів Учасників, з метою надійного утримання та якісного обслуговування об’єктів комунального призначення, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва і передати у володіння та користування публічному ак�
ціонерному товариству “Акціонерна компанія “Київводоканал” встановле�
ного інженерного обладнання Товариства з обмеженою відповідальністю
“Інформаційне агентство “Вільна Україна” згідно з додатком в межах та на
умовах, визначених Угодою про передачу в управління відкритому акціо�
нерному товариству “Акціонерна компанія “Київводоканал” майна, що є
комунальною власністю територіальної громади м. Києва. від 20.11.2003
(зі змінами та доповненнями}, яка укладена між ВАТ “АК “Київводоканал”
та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською дер�
жавною адміністрацією).

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити приймання — передачу встановленого обладнання, зазначе�
ного у пункті 1 цього розпорядження, на умовах, визначених відповідною
Угодою.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів�
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвіт�
лення 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

Додаток
до розпорядження виконавчого

органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

від 06.09. 2012 № 1557

ПЕРЕЛІК
об’єктів комунального призначення, які приймаються до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та передаються 
у володіння та користування 

публічному акціонерному товариству “Акціонерна компанія “Київводоканал”

№ п/п Назва об'єктів,
адреса розташування

Діаметр
труб, мм

Довжина,
м

Потужність
об'єктів

Рік
проведення
реконструкції

Балансова вартість, грн

Первинна Залишкова

1. Павільйон
приймання
активного мулу
(інженерне
обладнання)

450мЗ/годину 2011 148977,01 148977,01

2. Зовнішні мережі
напірної каналізації

400
377 
273 
219

2,4
91 
38 
17,7

2011 340393,87 340393,87

3. Насосна станція
активного мулу

450мЗ/годину 2011 508209,38 508209,38

Всього: 997580,26 997580,26

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про створення робочої групи з питань реалізації 
Національного проекту “Нове життя — нова якість охорони материнства 

і дитинства” у місті Києві
Розпорядження № 1151 від 4 липня 2012 року

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з урахуванням Указу Президента України від
08.09.2010 № 895/2010 “Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямків соціально
економічного та
культурного розвитку”, постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1256 “Про затвердження переліку проектів із пріори

тетних напрямів соціально
економічного та культурного розвитку (національні проекти)” та в рамках Національного проекту “Но

ве життя — нова якість охорони материнства і дитинства", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Створити робочу групу з питань реалізації Національного проекту
“Нове життя — нова якість охорони материнства і дитинства” у місті Києві
та затвердити її склад, що додається.

2. Робочій групі з питань реалізації Національного проекту “Нове жит�
тя — нова якість охорони материнства і дитинства” у місті Києві розроби�
ти у двотижневий термін план заходів щодо реалізації Національного про�
екту “Нове життя — нова якість охорони материнства і дитинства” у місті
Києві та подати на затвердження в установленому порядку.

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

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

Про затвердження Плану заходів 
щодо реалізації заходів Державної цільової 

соціальної програми подолання та запобігання бідності 
на період до 2015 року в місті Києві

Розпорядження № 1149 від 4 липня 2012 року
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 1057 "Про затвердження Державної цільової соціальної

програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року”:

1. Затвердити План заходів щодо реалізації заходів Державної цільової
соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015
року в місті Києві (далі — План заходів), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті
Києві державних адміністрацій:

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів.
2.2. Інформацію про виконання Плану заходів подавати Комунальній

науково�дослідній установі "Науково�дослідний інститут соціально�еконо�
мічного розвитку міста”, щокварталу до 5 числа наступного місяця.

3. Комунальній науково�дослідній установі "Науково�дослідний ін�

ститут соціально�економічного розвитку міста” щокварталу до 15 чис�
ла наступною місяця узагальнювати інформацію про виконання Плану
заходів для подальшого подання Міністерству соціальної політики
України.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

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

Про затвердження Статуту комунального підприємства 
“Стоматологія Святошинського району м. Києва”

Розпорядження № 1347 від 1 серпня 2012 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, підпункту 2.2. пункту 2 рішення Київської місь


кої ради від 22.09.2011 № 30/6246 “Про припинення діяльності госпрозрахункової стоматологічної поліклініки Святошинського
району м. Києва”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Статут комунального підприємства “Стоматологія Святошинського району м. Києва”, що додається.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�

в’язків.
Голова О. Попов

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

Про перезатвердження 
скоригованої кошторисної частини 

проектної документації "Реконструкція дитячої поліклініки № 1 
на вул. Лайоша Гавро, 26 в Оболонському районі м. Києва"

Розпорядження № 1280  від 24 липня 2012 року 
Відповідно до п.10 ст.22 Закону України "Про столицю України  — місто
герой Київ", з метою закінчення виконання робіт з ре


конструкції дитячої поліклініки №1 на вул. Лайоша Гавро, 26 в Оболонському районі м. Києва, в межах функцій місцевого органу
виконавчої влади:

1. Перезатвердити скориговану кошторисну частину проектної документації "Реконструкція дитячої поліклініки №1 на вул. Лайоша Гавро, 26 в Обо�
лонському районі м. Києва", враховуючи позитивний експертний звіт від 06.07.2012 №00�0031�12/КД державного підприємства "Спеціалізована дер�
жавна експертна організація — центральна служба Української державної будівельної експертизи", з такими основними показниками кошторисної вар�
тості:

Показникиі Од. виміру Кількість

Загальна кошторисна вартість реконструкції в поточних цінах станом на
01.01.2012р.

тис. грн. 36 141,175

в т. ч.

#БМР тис. грн. 20 932,808

#устаткування тис. грн. 7 057,327

# пусконалагоджувальні роботи тис. грн. 385,670

# інші витрати тис. грн. 7 765,370

Вартість виконаних робіт станом на 01.01.2012 року тис. грн. 25 736,713

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що передбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, здійснюється за�
мовником   на   підставі  обґрунтовуючих  документів  та  результатів  їх детальної перевірки державним підприємством "Спеціалізована державна екс�
пертна організація — центральна служба Української державної будівельної експертизи".

3.  Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
19.07.2007 № 942 "Про затвердження ескізного проекту реконструкції дитячої поліклініки №1 Оболонського району м. Києва на вул. Л. Гавро, 26" в
частині кошторисної вартості реконструкції.

4. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масо�
вої інформації змісту цього розпорядження.

5.    Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 17 жовтня 2012 року

Палітра вітчизняного мистецтва 
представлена в Будинку художника

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У Центральном б дин
х дожни а триває вели а
щорічна Все раїнсь а ви-
став а, від рита до Дня х -
дожни а. В е спозиції налі-
ч ється близь о 600 творів,
серед я их живопис, рафі-
а, с льпт ра та де ора-
тивно-при ладне мистецтво
з сіх ре іонів У раїни.

Шанувальники образотворчого

мистецтва матимуть змогу ознайо�

митися з надзвичайним діапазоном

мистецьких шкіл України — від За�

карпатської та Львівської до Крим�

ської та Одеської. Щороку ця ви�

ставка користується надзвичайною

популярністю, оскільки експозицію

представляють різнобарвні твори

різних стилів та тематик, які від�

дзеркалюють стан сучасного україн�

ського мистецтва.

До масштабної культурологічної

події залучили представників усіх

обласних та міських організацій

Національної спілки художників

України. “Цьогоріч на виставці на�

багато більше картин, ніж зазвичай,

що свідчить про зростання попу�

лярності та зацікавленості до цього

заходу митців,— розповів “Хреща�

тику” директор Дирекції виставок

Національної спілки художників

України Ігор Михайлович Воло�

щук.— Найбільше робіт представ�

лено з Києва, Харківської та Оде�

ської областей”. За його словами,

цінність виставки саме в тому, що

вона дає уявлення про сучасне

українське мистецтво, свого роду

огляд, соціальних зріз усієї країни,

а також показує роботи останніх

років не лише заслужених митців, а

й молодих авторів. Твори мистецтва

ледве вмістилися на площі 800 ви�

ставкових метрів, розвішували їх

чотири дні. Кожен відвідувач може

знайти собі картини до смаку, адже

тут представлені усі стилі — від ре�

алістичних пейзажів та натюрмор�

тів до імпресіоністських робіт та

абстракцій. 

Нагадаймо, що Всеукраїнська ху�

дожня виставка триватиме в Будин�

ку художника на Львівській площі

(вулиця Артема, 1�5) до 19 жовтня

"Молодість" 
з українським акцентом
Цього тижня в столиці розпочинається щорічний кінофестиваль

У суботу церемонія відкриття кіно�

фестивалю “Молодість” відбудеться

в Національній опері України, де по�

кажуть картину “Шкурник” Миколи

Шпіковського 1929 року. За словами

директора кіноархіву Національного

центру ім. Олександра Довженка Іва�

на Козленка, цю стрічку вважають

однією із перших антирежимних

кінокартин. Фільм знятий у фарсовій

манері — як гротескова комедія,

пасквіль на радянську владу — і сво�

го часу був заборонений. В центрі

оповідання — Аполлон Шмигуєв,

підприємливий киянин, який під час

громадянської війни стає на чолі міс�

цевого комісаріату і через жадобу ри�

зикує власним життям.

У міжнародній конкурсній про�

грамі “Молодість” представляє

фільми у трьох традиційних секці�

ях — студентське, короткометражне

та повнометражне кіно, в кожній з

яких є й українські роботи. Зокрема

серед 21 студентського фільму заяв�

лений “Очерет” Руслана Батицько�

го, серед короткометражних — “Ав�

топортрет у пеклі” Дмитра Старусє�

ва. У повнометражному конкурсі

буде 12 робіт з 16 країн, серед яких

український фільм Дар’ї Онищенко

“Істальгія”, зроблений в копродук�

ції з Німеччиною та Сербією. Зйом�

ки відбувалися в Києві, Мюнхені та

Белграді. Стрічка складається з

трьох новел, об’єднаних загальним

сюжетом та актуальною нині те�

мою — зв’язок батьків та дітей і пи�

тання еміграції. Головну роль у “Іс�

тальгії” виконав австрійський актор

і режисер Карл Марковіц, чий

фільм “Подих” торік отримав Гран�

прі на “Молодості”. “Істальгія”

вважається одним із кандидатів на

перемогу на кінофестивалі.

Українська секція цього року по�

тужна і нараховує близько 50 фільмів,

з них 26 — в конкурсі “Національна

панорама”. У програмі “Українські

прем’єри” покажуть  6 повнометраж�

них стрічок. Крім того, у Кінопалаці

представлять ретроспективу Богдана

Ступки з  11 картин, а на спеціальній

події з нагоди 100�річчя Віктора Ів�

ченка продемонструють фільм “Га�

дюка”. Ще один спеціальний проект

присвячений видатній українській

актрисі Ларисі Кадочниковій і при�

урочений до її ювілею.

Що стосується зарубіжної програми,

то глядачі зможуть переглянути сучас�

не російське кіно, стрічки німецько�

мовних та франкомовних країн, скан�

динавську панораму, а також провести

три ночі з короткометражками Німеч�

чини, Франції та Швейцарії. Для кіно�

манів покажуть останню стрічку відо�

мого корейського режисера Кім Кі�Ду�

ка “П’єта”, відомий французький ре�

жисер Лео Каракс представить “Свя�

щенні мотори”, а фінн Аку Лоугімієс —

стрічку “Гола бухта”. Серед спеціаль�

них подій — спродюсований Кіану Рів�

зом фільм “Пліч�о�пліч”, де відомі ре�

жисери розповідають про кіновироб�

ництво, документальна картина про

музиканта Боба Марлі та “Апасіоната”

про відому піаністку українського по�

ходження Олену Черні, яка мешкає в

Швейцарії, але спеціально приїде до

Києва з концертом.

Власне, вибір стрічок досить ши�

рокий і на будь�якого глядача, який

цінує авторське кіно. “Глядач змі�

нився і не орієнтується в кіно. Те,

що нині називають артхаусом, не є

таким”,— впевнений директор кіно�

фестивалю Андрій Халпахчі. За його

словами, в Європі також, на жаль,

частіше надають перевагу блокбас�

терам та легким комедіям. Втім, зав�

дання фестивалю — виховувати гля�

дача, його смак до якісного кіно,

стверджують організатори. Стрічки

фестивалю “Молодість” цього року

показуватимуть в кінотеатрах “Ки�

їв”, Жовтень”, “Кінопанорама”,

“Кінопалац”, “Київська Русь” та

культурно�освітньому центрі “Май�

стер�клас”

“Ш айте ж найперше Царства Божо о
і правди Йо о, і все це вам додасться”
(Мф. 6, 33). Та е веління Господа.

Що таке Царство Боже? Царство Боже — це

весь Божий світ, торжество правди й чистоти,

торжество небес, де святі ангели й праведні душі,

стоячи біля престолу Бога, невтомно Його славо�

словлять. Царство Своє Бог хоче облаштувати й

ствердити між нами, людьми. Для цього Він по�

слав у світ Сина Свого Єдинородного, дав нам

Свій закон і повелів творити Його святу волю. Це

значить, що Царство Боже — там, де люди живуть

за велінням Його, творять Господню волю.

Всюдисущий Бог живе у світлі неприступному.

Небеса — Його престол, земля — підніжжя. За�

слугами Єдинородного Сина нам приготовано на

небі багато осель (Ін. 14, 2), в яких і ми, подібно

до ангелів, освітимося колись, як сонце (Мф. 13,

43), і будемо вічно насолоджуватися такими бла�

гами, яких око наше не бачило й вухо не чуло, і на

серце людині те не впало (1 Кор. 2, 9).

Але не лише в житті майбутньому, на небі, але й

нині тут, на землі, ми можемо, якщо захочемо, від�

чути Царство Боже. Господь благодатно торкаєть�

ся нас, вселяється в обраних Своїх. Він — Істота

досконала й блаженна, Він — джерело любові й ра�

дості, і тільки в наближенні до Нього людина може

відчути істинний світ і блаженство. Спаситель го�

ворить: “Царство Боже всередині вас” (Лк. 17, 21).

Як нам досягти Царства Божого? Яких зусиль

треба докласти? Насамперед треба берегтися від

усього, що не угодно Богові, суперечить Його во�

лі й заповідям. Діла плотські й земні, які не слід

робити, в перерахунку апостола, такі: перелюб,

блуд, нечистота, ідолослужіння, ворожнеча, свар�

ки, заздрість, гнів, звади, єресі, ненависть, убив�

ство, пияцтво, безчинство, неправда, розкрадан�

ня, стягання, лихослів’я, марнослів’я й сміхо�

творство. Кожен, скоюючи це, не матиме спадку

в Христовому й Божому Царстві (Єф. 5, 5).

На противагу справам тьми ми повинні всіляко

намагатися творити волю Божу, чинити, як діти

світла (Єф. 5, 8), робити справи, які йменуються

справами світла й плодами Духа Божого. Згідно з

апостолом Павлом, справи ці такі: любов, мир,

довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагід�

ність, помірність, умертвіння страстей і похотей

плотських, уподібнення Богові. Роблячи ці спра�

ви, людина може відчути вплив благодаті й зрозу�

міти, що значить “Царство Боже всередині вас”.

“Світ великий для тих, хто любить Закон Твій, і

не мають вони спотикання”,— говорить слово Бо�

же (Пс. 118, 165). Цар Саул, прогнівивши Бога

своїми беззаконнями, не знаходив собі спокою

навіть на висоті свого трону й тяготився своїм ста�

ном. Цар Давид, коли вчинив злочин, не відчував

у собі миру духовного, але, викритий своєю совіс�

тю, взивав: “Немає спокою в костях моїх через мій

гріх” (Пс. 37, 4). Апостол Павло, перебуваючи за

гратами, радів стражданням своїм (Кол. 1, 24).

Тільки благочестя й праведність можуть принести

нам духовні дарунки благодаті Божої — мир і ра�

дість, можуть відкрити нам Царство Небесне.

Шукати Царства Божого — це значить перебу�

вати у всецілому послуху святій Церкві й у нероз�

ривному союзі з нею. Церкву заснував Сам Гос�

подь як істинне Своє Царство на землі. У неї Він

вклав все багатство благодатних дарів, необхідних

для нашого спасіння. У ній ми народжуємося й

виховуємося для вічності — Царства Небесного.

Намагаймося жити під її керівництвом, правед�

но й богоугодно, і Господь пошле нам, крім благ

духовних, і земні блага, життєві. “Шукайте ж

найперше Царства Божого й правди Його,— го�

ворить Спаситель,— а все це (тобто всі блага зем�

ні) вам додасться” (Мф. 6, 33)

Інформацію надано 
Синодальним відділом Української 

православної церкви

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

З 20 по 28 жовтня в Києві проходитиме 42-й Міжнарод-
ний інофестиваль “Молодість”, в рам ах я о о по а-
ж ть близь о 300 інострічо . Цьо о ро значн ва
приділено вітчизняном інемато раф — фестиваль
від риє раїнсь а радянсь а стріч а “Ш рни ” Ми о-
ли Шпі овсь о о, о ремо відб деться національний он-
рс орот ометражо , презент ють 6 вітчизняних

прем’єр, а в основній он рсній про рамі наш раїн
представлятиме артина “Істаль ія” Дар’ї Онищен о.

До професійного свята тут відкрили масштабну виставку

На виставці відвід вачі мають змо ознайомитися з роботами с часних митців
з сіх ре іонів У раїни
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Шукайте Царства Божого
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Відповіді на сканворд 

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

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
М. КИЄВА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ПРАВО ОРЕНДИ

НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗА АДРЕСАМИ:
в л. Павла Усен а, № 7/9, орп. 8 — нежитлове приміщення
першо о поверх за альною площею 31,50 в.м, цільове
ви ористання — виробництво непродовольчих товарів, стро
оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної плати —
593,83 рн без ПДВ за місяць (18,85 рн/ в.м), розмір авансової
орендної плати для часті он рсі — 1187,66 рн (без ПДВ);

в л. Виборзь а, № 111, орп. 6 — нежитлове приміщення першо о
поверх за альною площею 79,95 в.м, цільове ви ористання —
розміщення бан івсь ої станови, стро оренди — 2 ро и 364 дні,
стартовий розмір орендної плати — 15547,50 рн без ПДВ за місяць
(194,47 рн/ в.м), розмір авансової орендної плати для часті
он рсі — 31095,00 рн (без ПДВ);

в л. Празь а, № 12, літ. А — нежитлове приміщення першо о
поверх за альною площею 22,80 в.м, цільове ви ористання —
розміщення тор овельно о об'є та з продаж продовольчих
товарів, рім товарів піда цизної р пи, стро оренди — 2 ро и
364 дні, стартовий розмір орендної плати — 1232,67 рн без ПДВ
за місяць (54,06 рн/ в.м), розмір авансової орендної плати для
часті он рсі — 2465,34 рн (без ПДВ);

в л. Тростянець а, № 6- — нежитлове приміщення за альною
площею 31,60 в.м, цільове ви ористання — розміщення с лад ,
стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної плати —
2026,74 рн без ПДВ за місяць (64,14 рн/ в.м), розмір авансової
орендної плати для часті он рсі — 4053,48 рн (без ПДВ);

просп. Мая овсь о о, № 15, літ. А — нежитлове приміщення
третьо о поверх за альною площею 15,00 в.м, цільове
ви ористання — надання фотопосл , стро оренди — 2 ро и 364
дні, стартовий розмір орендної плати — 603,15 рн без ПДВ за
місяць (40,21 рн/ в.м), розмір авансової орендної плати для часті

он рсі — 1206,30 рн (без ПДВ);

в л. Де тярівсь а, № 31, літер. А — нежитлове приміщення першо о
поверх за альною площею 277,70 в.м, цільове ви ористання —
афе (їдальня), що не здійснює продаж товарів піда цизної р пи,
стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної плати —
14789,12 рн без ПДВ за місяць (53,26 рн/ в.м), розмір авансової
орендної плати для часті он рсі 29578,24 рн (без ПДВ);

в л. Мілютен а, № 19 — нежитлове приміщення др о о поверх
за альною площею 44,00 в.м, цільове ви ористання — афе, я е
не здійснює продаж товарів піда цизної р пи, стро оренди —
2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної плати — 2495,55 рн без
ПДВ за місяць (56,71 рн/ в.м), розмір авансової орендної плати
для часті он рсі 4991,10 рн (без ПДВ);

в л. Терещен івсь а, № 23-25/10 — нежитлове приміщення
першо о поверх за альною площею 70,40 в.м, цільове
ви ористання — апте а, я а реаліз є отові лі и, стро оренди —
2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної плати — 11389,00 рн
без ПДВ за місяць (161,78 рн/ в.м), розмір авансової орендної
плати для часті он рсі 22778,00 рн (без ПДВ);

в л. Маршали Тимошен а, № 13б — нежитлове приміщення
першо о поверх за альною площею 2,0 в.м, цільове
ви ористання — тор овельний автомат, що відп с ає продовольчі
товари, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної
плати — 180,75 рн без ПДВ за місяць (90,38 рн/ в.м), розмір
авансової орендної плати для часті он рсі 361,50 рн (без ПДВ);

б льв. Оле сія Давидова, № 18/2 — нежитлове приміщення першо о
поверх за альною площею 2,00 в.м, цільове ви ористання —
тор овельний автомат, що відп с ає продовольчі товари, стро
оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної плати — 172,50
рн без ПДВ за місяць (86,25 рн/ в.м), розмір авансової орендної
плати для часті он рсі 345,00 рн (без ПДВ);

в л. Горь о о, № 115, орп.1 — нежитлове приміщення першо о
поверх за альною площею 25,00 в.м, цільове ви ористання —
розміщення с б'є та осподарювання, що здійснює поб тове
обсл ов вання населення, стро оренди — 2 ро и 364 дні,
стартовий розмір орендної плати — 1556,74 рн без ПДВ за місяць
(62,27 рн/ в.м), розмір авансової орендної плати для часті
он рсі 3113,48 рн (без ПДВ);

в л. Горь о о, № 115 — нежитлове приміщення в підвалі за альною
площею 11,21 в.м, цільове ви ористання — розміщення с лад ,
стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної плати —
868,00 рн без ПДВ за місяць (77,43 рн/ в.м), розмір авансової
орендної плати для часті он рсі 1736,00 рн (без ПДВ);

в л. Солом'янсь а, № 17 — нежитлове приміщення першо о
поверх за альною площею 55,40 в.м, цільове ви ористання —
приватний за лад охорони здоров'я, стро оренди — 2 ро и 364
дні, стартовий розмір орендної плати — 4163,25 рн без ПДВ за
місяць (75,15 рн/ в.м), розмір авансової орендної плати для часті

он рсі 8326,50 рн (без ПДВ).

Кон рс б де проведено через 20 алендарних днів після
оп блі вання інформації в азеті "Хрещати " за адресою: м. Київ,
в л. Хрещати , 10, аб. 523 о 14.30. Я що останній день стро
припадає на вихідний, свят овий або інший неробочий день, що
визначений відповідно до за онодавства У раїни, он рс б де
проведено на перший за ним робочий день.

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

Ознайомитись з мовами он рс та отримати додат ов
інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10,
Головне правління ом нальної власності м. Києва, . 524, телефони
для довідо : 279-27-86, 279-27-93, на ВЕБ-сторінці Головно о
правління ом нальної власності м. Києва (www.gukv.gov.ua) та на
ВЕБ-сторінці Головно о правління ом нальної власності м. Києва
с ладі ВЕБ-сайт Київсь ої місь ої державної адміністрації на
офіційном ВЕБ-порталі Київсь ої місь ої влади (www.kievcity.gov.ua).

Санітарно-епідеміоло ічна станція Шевчен івсь о о район м. Києва
(ідентифі аційний од 05496980), юридична адреса: 01004, м. Київ, в лиця
Червоноармійсь а, б дино 4, повідомляє про припинення діяльності з ідно з
на азом МОЗ У раїни від 21.09.2012р. № 176-о та на аз Київсь ої місь ої санітарно-
епідеміоло ічної станції від 09.10.2012 р. №40-адм Санітарно-епідеміоло ічна
станція Шевчен івсь о о район м. Києва шляхом її лі відації відповідно до чинно о
за онодавства.

Заяви редиторів приймаються протя ом 2-х місяців з дня п блі ації о олошення.
Телефон для довідо 234-06-46.

Санітарно-епідеміоло ічна станція Оболонсь о о р-н м. Києва
(ідентифі аційний од 05497040) повідомляє про припинення діяльності шляхом
лі відації (На аз МОЗ У раїни №176-0 від 21.09.12р. "Про лі відацію бюджетних
за ладів, станов і ор анізацій, що належать до сфери правління МОЗ У раїни").
Лі відаційна омісія знаходиться за адресою: 04212, м. Київ, в л. М. Тимошен о, 2д.
Претензії редиторів приймаються протя ом 2-х місяців з дня оп блі вання
о олошення.

Телефони за довід ами 418-78-39 — приймальня, 410-49-89 — б х алтерія.

Дніпровсь а районна санітарно-епідеміоло ічна станція м. Києва
( од ЄДРПОУ 05496945)

Відповідно до на аз Міністерства охорони здоров'я У раїни від 21.09.2012 р.
№ 176-О, Київсь ої місь ої санітарно-епідеміоло ічної станції від 09.10.2012 р.
№ 40-адм, Дніпровсь ої районної санітарно-епідеміоло ічної станції м. Києва від
15.10.2012 р. № 7-адм повідомляємо про лі відацію Дніпровсь ої районної
санітарно-епідеміоло ічної станції м. Києва ( од ЄДРПОУ 05496945), розташованої
за адресою: м. Київ, в л. Кра івсь а, 28-б.

Телефони для довідо : 292-03-04, 558-75-37.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане відділом
приватизації Хар івсь ої райдержадміністрації м. Києва 05.07.1994 р. за
адресою: в л. Ш мсь о о, 4, в. 26 на ім'я Подобинсь о о Петра
Івановича та Подобинсь ої Ганни Михайлівни, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво на житло, видане відділом приватизації ом наль-
но о житлово о фонд Дарниць ої райдержадміністрації з ідно розпоряд-
ження від 31 травня 2000 ро № 1052 на ім'я Вол овсь о о І.П. та
Вол овсь о о Є.І., вважати недійсним.

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
за 1 в.м, рн

1
Ком нальне підприємство
"Дире ція з тримання та
обсл ов вання житлово о
фонд Святошинсь о о

район м. Києва"

м. Київ, в л. Симирен а, 17,
тел. 393-23-43

3 поверх
нежитлової б дівлі

в л. Вітр а, 8-А 143,6
для розміщення ом нально о

підприємства
40,11

2
1 поверх

житлово о б дин
в л. Котельни ова, 3 17,2 для розміщення офіс 87,95

3
1 поверх

нежитлової б дівлі
в л. Прил жна, 6 23,0

діяльність сфері права
(надання нотаріальних посл )

133,35
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Спортивні новини

Парашутний спорт. Австрієць Фелікс 
Баумгартнер встановив три світових рекорди
Відомий австрійсь ий параш тист Фелі с Ба м артнер зробив
спішний стрибо із стратосфери (висота 39 м). При цьом він став
першою людиною, я а зістрибн ла з та ої висоти і подолала зв овий
бар’єр вільном падінні. Спочат встановлення ре орд б ло запла-
новано на вівторо мин ло о тижня, проте в амери ансь ом містеч
Роз елл (штат Нью-Ме си о), де мав відб тися зап с стратостата,
б ла надмірно вітряна по ода. Ближче до пол дня за місцевим часом
на аеродромі стало спо ійніше і технічні сл жби почали над вати ве-
личезний стратостат об’ємом 850 тис м3. Проте з одом на висоті
двохсот метрів, де знаходилася вершина підйомно о апарат , знов
почали д ти рв ч і вітри, і зв’яз з цим зап с б ло с асовано. У не-
ділю, 14 жовтня, по одні мови дозволили часни ам прое т здійсни-
ти зад мане і дов оочі ваний стрибо нарешті відб вся. План вало-
ся, що 43-річний Фелі с підніметься на висот близь о 37 ілометрів,
проте австрієць на 2 ілометри перевищив очі ваний р біж. За алом
на підйом він затратив дві з половиною одини. Вистрибн вши зі спе-
ціальної апс ли, Ба м артнер близь о чотирьох хвилин переб вав
стані вільно о польот , після чо о йо о параш т спішно роз рився

Формула–1. Себастьян Феттель виграв 
Гран�прі Кореї
На трасі Йонам Південній Кореї відб вся 16-й етап чемпіонат Фор-

м ли-1 — Гран-Прі Кореї. Першість виборов чинний чемпіон світ ні-
мець ий пілот оманди Red Bull Себастьян Феттель, для я о о ця пе-
ремо а стала 25-ю в ар’єрі, четвертою в поточном сезоні і третьою
поспіль. Др им фініш вав йо о напарни по оманді австралійсь ий
онщи Мар Веббер, я ий старт вав з "по л-позишн", про равши
Феттелю 13,9 се нди. Призов трій зам н в іспанець Фернандо
Алонсо за ермом Ferrari з відставанням від лідера 13,9 се нди. За-
вдя и своєм спіх Феттель очолив списо онщи ів чемпіонат (215
очо ), випередивши Алонсо (209). Третю позицію збері Кімі Рай онен
з (Lotus) (167). Представни и стайні Red Bull Racing, зробивши д бль,
за ріпили перева оманди в К б онстр торів (367), а Ferrari (290)
випередила McLaren (284), піднявшись на др сходин

Теніс. Новак Джокович став переможцем 
на турнірі у Шанхаї
У Шанхаї (Китай) на т рнірі АТР Shanghai Rolex Masters на від ри-

тих ортах (хард) з призовим фондом 3 531 600 $ в одиночном
розряді відб вся фінальний матч. Др а ра ет а світ , 25-річний
сербсь ий тенісист Нова Джо ович став переможцем т рнір , зла-
мавши в трьох сетах опір сво о ровесни а з Вели обританії, тре-
тьо о номера світово о рейтин Енді Маррея — 5:7, 7:6, 6:3. По-
єдино тривав 3 одини 20 хвилин. Під час з стрічі Нова Джо ович
зробив 6 брей ів, а Енді Маррей — на один менше. На рах н пе-
реможця 3 ейси і 4 подвійні помил и, йо о с перни 4 рази подав
навиліт і тричі помилився на подачі. Цей тит л став для Джо овича
п’ятим сезоні і 33-м ар’єрі

Температура +15°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 97 %

Температура +16°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 94 %

Температура +14°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 97 %

Прогноз погоди на 17 жовтня 2012 року

ОВНИ ризи ють опинитися під впливом сильних пережи-
вань. Ваш настрій залежатиме від професійних справ, здоров’я,
сімейних взаємин, се с альних потреб, фінансово о стан . На-
томість люблений прийом одним махом розр бати цілий в зол
проблем може не дати бажано о рез льтат . Нічо о ново о не
розпочинайте, а постарайтесь розрах ватися з бор ами і с м-
лінно ви онати взяті на себе обов’яз и.
ТЕЛЬЦІ навіть не підозрюють про сил власних емоцій, по-

и не вст плять діало з им-неб дь. Спіл вання з оточен-
ням здатне виявити я най ращі, та і най ірші риси вашої вда-
чі. Вразливість за ш алою норми, том для стабілізації напр -
женої атмосфери а тивіз йте дипломатичність, аби рівнова-
жити свої та ч жі інтереси. Насамперед йдіть на пост п и, то-
ді ви раєте.
БЛИЗНЯТА, сфо с йте ва та дос онально розберіться з

не ативними сторонами сит ацій, що вини ли в професійній
сфері, зі здоров’ям, роботодавцями. При от йтеся, поб товий
та сл жбовий лопіт може б де пов’язаний з необхідністю ви о-
н вати чорн робот , я а ви ли ає фізичн відраз або психо-
ло ічн неприязнь.
У РАКІВ день повної творчої та романтичної свободи, втім,

нічо о ново о не розпочинайте, а за ріплюйте отриманий до-
свід та нави и. Працюйте, лін йтеся, розважайтеся, охайтеся,
всі примхи вам зійд ть з р . Ви можете ще раз з радістю пе-
ре онатися вірності прихильни а (прихильниці).
ЛЕВИ, переживання мож ть зі рати з вами злий жарт, що за-

рож є стресами та хворобами. День ризовий, не мас йтеся,
за расивим дипломатичним фасадом вир ють б рі, дайте емо-
ціям расивий вихід, без божевільних істери та бойових фо -
сів. Сімейні розбір и на тлі взаємних до орів та рити и небез-
печні, прийнявши ардинальне жорст е рішення щодо сім’ї,
шлюб , поб тових та житлових проблем, не поспішайте тілю-
вати свої наміри в життя.
ДІВИ, сьо одні ваш роз м часто мовчить, зате емоції заш а-

люють. Що робити? Сл хайте інт їцію, а з людьми, я і ви ли а-
ють антипатію, драт ють, не спіл йтеся. Вам потрібні психоло-
ічно прони ливі особи, що либо о відч вають ваші проблеми,
їх знайдете серед близь их родичів або старих др зів.
ТЕРЕЗИ, ви схильні ер ватися емоціями, хоча слід дотрим -

ватися раціональних принципів. Додат ово с ладнить сит ацію
невміння онтролювати власні потреби ( рошові, майнові, пси-
холо ічні, се с альні). Утримайтеся від хвалення важливих рі-
шень, має сенс перенести на інший день професійні спори, фі-
нансові розрах н и, ардинальні зміни звично о ритм життя.
СКОРПІОНИ, ваше вразливе місце – інертність та схильність

либо о зан рюватися справ . Це дві райності. Я що занад-
то захопилися, вчорашній діало ризи є непомітно перетвори-
тися на моноло , а створена оманда — с оротитися до однієї
людини. Я що мчите без альм на всіх парах і не знаєте, оли і
де слід з пинитися, дотрим йтеся стандартних норм (ети ет ,
роз лад , традицій, принципової схеми, типової посадової інст-
р ції).
СТРІЛЬЦЯМ протипо азана а тивність, відмовтеся від но-

вих ініціатив, не форс йте події — день армічний. Ваша на-
ст пальна та ти а може дати зворотний рез льтат або вза алі
не дати нія о о ефе т . Це в ращом разі. Не ви лючено, що
вас впродовж всьо о дня с проводж ватим ть таємні пережи-
вання з не ативним відтін ом (страх, ревнощі, депресивний
настрій).
КОЗОРОГИ, психоло ічна прони ливість та самовладання

ваша най раща страхов а від спонтанних не араздів. Ви щас-
ливчи , здатний адапт ватися до непередбачено о збі обста-
вин, ос іль и передч вали та ий сценарій заздале ідь і з ле іс-
тю знайдете вихід із с р ти та з мієте обґр нт вати свою пове-
дін .
ВОДОЛІЇ, най ірше вже позад , але неприємні відч ття

мож ть переслід вати вас весь день. Можливо, аж до ве-
чора залишатим ться напр женими взаємини з шефом, о-
ле ами, бать ами. Наберіться терпіння і не дивіться на
життя через песимістичн призм . Я що завинили, щиро
визнайте свою пораз і візьміть на озброєння той досвід
майб тнє.
РИБИ поч ватим ться д же впевнено і омфортно, нічим не

заля аєш, психоло ічний хребет н ч ий, але незламний. Плюс
блис ча адаптація до іпнотично о сторонньо о вплив , що а -
тивіз вався. Пильн йте, аби не стати жертвою ре ламно о “ло-
хотрон ”, проте шахраїв ви швид о розвінчаєте

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог
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ранок день вечір

"Беркут" вирвався в лідери
У напруженому матчі столичний хокейний клуб переміг харківське
"Динамо"

Матч, який на льоду бро�

варського ТЦ “Термінал”,

не міг не зацікавити вітчиз�

няних вболівальників хо�

кею, адже в цьому поєдинку

зустрілися на той час друга і

третя команди вітчизняної

першості. Столичний “Бер�

кут” і харківське “Динамо”

набрали чудову ігрову фор�

му, тому демонструють видо�

вищну гру. Насамперед це

стосується киян, які в дев’я�

ти іграх лише один раз відчу�

ли гіркоту поразки. При

цьому вони перемогли ос�

новних конкурентів у бо�

ротьбі за першу сходинку –

“Сокіл” та “Донбас�2”. Ціл�

ком логічно, що наміри про�

довжити успішну ходу сто�

личні хокеїсти почали вті�

лювати і у звітному матчі.

Втім, попри остаточний ре�

зультат, гості дали гідний бій

киянам.

У першому періоді гляда�

чі не побачили закинутих

шайб. Хокеїсти “Беркута”

хоч і володіли ігровою іні�

ціативою, але харків’яни

вміло захищалися у своїй

зоні. А де не могли надійно

зіграти захисники “Дина�

мо”, свою команду виручав

голкіпер Віталій Трус.

Другий період майже од�

разу розпочався з закинутої

шайби у ворота гостей. Вже

на 32 секунді після перерви

результативним кидком

відзначився Максим Оси�

пов, якому асистував нова�

чок “Беркута” Даніель Се�

ман. Варто зазначити, що

ця двадцятихвилинка про�

ходила у жорсткій бороть�

бі, що красномовно засвід�

чила статистика вилу�

чень — на двох команди

“заробили” майже 26 хви�

лин штрафу. Не дивно, що

за такої гри основне наван�

таження випало на плечі

голкіперів команд. Але во�

ни впоралися, і мінімальна

перевага киян збереглася

до заключної третини мат�

чу.

Остання двадцятихви�

линка розпочалася з атак

хокеїстів “Беркута”. Було

помітно, що вони хочуть

якнайшвидше збільшити

свою перевагу і докладали

до цього максимум зусиль.

Вже на першій хвилині

найактивніший у складі

господарів майданчика

Шаміль Рамазанов переві�

рив на пильність Віталія

Труса. Харків’янин вміло

зреагував на цей кидок.

Втім, вже за дев’ять хвилин

столичні хокеїсти досягли

свого. Другий гол став за�

слугою Дениса Петрухна.

Захисник “Беркута” само�

тужки обійшов трьох дина�

мівців і віддав відмінний

пас на Романа Сальникова,

якому залишалося лише

підставити ключку, що він і

зробив.

А вже за хвилину усі пи�

тання про переможця були

зняті. Кияни перехопили

динамівців під час контр�

атаки, і Мартін Кульга до�

вів перевагу своєї команди

до 3:0. Щоправда, останній

гол не обійшовся без суд�

дівської помилки. Справа в

тому, що під час вкидання у

зоні київського “Беркута”

хокеїст столичного клубу

Андрій Недорост не за пра�

вилами зупинив гравця

гостей, але рефері матчу не

помітили цього і дали про�

довжити гру. Решту часу

обидві команди провели в

обопільних атаках, але від�

значитися жодній з них так

і не вдалося. У підсумку

“Беркут” переміг з рахун�

ком 3:0 і очолив турнірну

таблицю регулярного чем�

піонату ПХЛ
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Цей день в історії 17 жовтня

1113 – за інчено спор дження
Михайлівсь о о Золотоверхо о
собор в Києві
1738 – Михайло Ломоносов

послав із Марб р а до Петерб р а
свій перший чений твір "Про пе-
ретворення твердо о тіла на рід е"
1831 – Май л Фарадей від-
риває фізичне явище — еле -
трома нітн інд цію
1855 – ан лійсь ий винахідни

Генрі Бессемер отримав патент
на створений ним новий спосіб
отримання сталі (та званий бес-
семеровсь ий процес)
1896 – в Оле сандринсь ом

театрі в Петерб рзі відб лась
перша постанов а омедії "Чай-
а" Антона Павловича Чехова
1902 – Детройті б ло вип -

щено перший автомобіль мар и
"Кадилла "

Відповіді на с анворд
на 7-й стор.
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Хо еїсти "Бер та" набрали 25 очо 10 матчах

Гол іпер "Бер та" Ян Хован цьом сезоні відстояв на "н ль" 5 матчів

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У ре лярном чемпіонаті з хо ею ПХЛ від-
б лася зміна лідера. На перш сходин
т рнірної таблиці вийшов “Бер т”, я ий по-
тіснив із цьо о місця інший столичний л б
“Со іл”. Це стало можливим після домаш-
ньої перемо и иян над новач ом т рнір
хар івсь им “Динамо”. Гра завершилася з
рах н ом 3:0. Господарі майданчи а за и-
дали шайби один раз др ом та двічі
третьом періодах. Та им чином, “Бер т”
набрав 25 очо і на 2 п н ти випереджає
“со олят”, маючи при цьом дві ри
в запасі.
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