
Нове відділення "ОХМАТДИТу" відкриють 
у грудні
Тут діятиме єдиний в Україні лінійний прискорювач для лікування дітей

Швидкісний трамвай на Троєщині
запрацює цього тижня
До 1 листопада перевозити пасажирів тут будуть безкоштовно

За словами голови КМДА, відкриття

лінії швидкісного трамвая дозволить

значно покращити транспортне сполу�

чення для мешканців Троєщини. “Трам�

вай зможе перевозити за годину 15 тисяч

людей, а це суттєво поліпшить транс�

портне сполучення для мешканців ліво�

бережних районів міста. Думаю, цей

трамвай як тимчасовий проект має задо�

вольнити потреби киян. Звісно, ми акти�

візуємо свою діяльність з будівництва

метро, але навіть після його побудови

трамвай залишиться зручним додатком

до транспортної інфраструктури Лівобе�

режжя”,— розповів “Хрещатику” Олек�

сандр Попов.

Зазначимо, що під час реконструкції

та добудови трамвайної лінії на Тро�

єщині було відновлено 5 існуючих та

облаштовано 2 нові станції. Також по�

будовано естакаду та відрізок колії від

просп. Генерала Ватутіна до залізничної

станції, встановлено контактну мережу

та зовнішне освітлення. На ділянці від

вул. Милославської до просп. Ватутіна

фахівці реконструювали та звели 4 по�

садочні платформи з навісами, павіль�

йонами для кас та охорони. У планах —

облаштувати також наземні пішохідні

переходи.

Дістатись до кільцевої електрички

мешканці Троєщини зможуть двома мар�

шрутами. Власне, швидкісним трамваєм

№ 4, який рухатиметься від станції “Ми�

лославська” до залізничної платформи

“Троєщина�2”, та трамваєм № 5, який

підвозитиме пасажирів до кільцевої

електрички з вулиці Сабурова. Передба�

чено, що лініями курсуватиме 15 трамва�

їв: на маршруті № 4 — 10 односкладових

потягів “Каштан” та на маршруті № 5 —

5 двоскладових вагонів після капітально�

го ремонту. Інтервал руху складатиме 4 та

12 хвилин відповідно.

Для зручності пасажирів до зупинок

трамвая підведуть і маршрути громад�

ського транспорту. А також запустять но�

вий експрес�маршрут тролейбуса № 28,

який курсуватиме від станції “Генерала

Ватутіна” через Петрівку до залізничної

станції “Зеніт”.

Під час огляду оновленої лінії генди�

ректор КП “Київпастранс” Микола

Ламбуцький презентував нову систему

оплати проїзду на цій ділянці. Так, паса�

жири матимуть змогу придбати комбіно�

ваний квиток “трамвай — міська елек�

тричка” або “трамвай — тролейбус”,

вартість якого складатиме 2 гривні.

Окрім того, лінія швидкісного трамвая

обладнана сучасними турнікетами, які

мають систему захисту від повторного

використання квитків. При вдалій екс�

плуатації таку систему планують поши�

рити на все місто.

На повну потужність трамвайна лінія

запрацює з шостої ранку 25 жовтня. За�

для популяризації нового транспортного

маршруту впродовж тижня пасажирів пе�

ревозитимуть безкоштовно

Школярі відвідають столичні
оранжереї 
КО "Київзеленб д" за ініціативи лідерів чнівсь о о
самовряд вання розпочинає а цію — Дні від ритих
дверей
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Влада та профспілки — співпраця
триває 

У столиці підбили перші підс м и спільної роботи
після підписання тристоронньо о меморанд м
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"Нелегали" на ринку платного
телебачення 

Правовласни и абельно о ТБ об’єдн ються задля
боротьби з піратсь им споживанням онтент

СТОР. 3

У номері

Новини

Швидка приїжджатиме на виклик
за 10 хвилин
У столиці запрацювала оновлена централізована

диспетчерсь а Київсь ої місь ої станції швид ої ме-
дичної допомо и. Вчора прем’єр-міністр У раїни Ми-
ола Азаров та олова КМДА Оле сандр Попов відві-
дали оновлен диспетчерсь . “Наст пно о ро нам
необхідно завершити роботи з модернізації системи
швид ої допомо и. Перед нами стоять вели і завдан-
ня щодо розб дови с часної медицини столиці.
Кожна иївсь а лі арня повинна б ти навіть трош и
ращою, ніж середньоєвропейсь а”,— с азав Ми ола
Азаров. Тепер меди ів з’явилася можливість отри-
м вати ви ли и за допомо ою Інтернет , фа с , смс-
повідомлень, що а т ально для ромадян з обмеже-
ними можливостями — вадами мовлення та сл х .
Крім то о, впровадження с часних техноло ій дасть
можливість заощадити до 30 % пально о за рах но
оптимізації маршр т . “Ф н ціон вання єдиної опера-
тивно-диспетчерсь ої сл жби міста значно поліпшить
я ість обсл ов вання ви ли ів та забезпечить аран-
тований і ле ий дост п иян до швид ої медичної до-
помо и протя ом 10 хвилин. Адже від вчасно наданої
допомо и залежить життя людини”,— на олосив
Оле сандр Попов. Він додав, що наст пно о ро
диспетчерсь і п н ти швид ої Центрів первинної ме-
дичної допомо и б д ть та ож модернізовані та під-
лючені до Єдиної централізованої диспетчерсь ої за
номером 103. Та ож під час візит прем`єр-міністр
вр чив меди ам лючі від 21 ново о авто лас С

Місто може позбутися ще одного
довгобуду
В інвесторів, я і в лали свої ошти зведення трьох

22-поверхових монолітно- ар асних б дин ів на в л.
Борща івсь ій, 182-а, з’явилася надія та и доб д ва-
ти вартири. Створивши Обсл ов ючий ооператив
“Наш дом”, я ий об’єднав більшість інвесторів, ро-
мадяни прийняли рішення доб дов вати б дино са-
мостійно. Вони зверн лися до місь ої влади з про-
ханням про онтролювати цей процес, щоб ни н ти
проблем з б дівництвом подальшом . Про це пові-
домив заст пни олови КМДА Михайло К ч . О рім
то о, столична влада пішла наз стріч інвесторам та
передала їм 11 вартир, я і раніше КМДА отримала
від заб довни а з аданих ба атоповерхів ах. Об-
сл ов ючий ооператив “Наш дом” зможе продати
ці помеш ання, а отримані ошти витратити на доб -
дов житлово о омпле с “Три бо атирі”. На ада-
ємо, що б дівництво омпле с розпочалося 2004-
м році, проте б ло приз пинено 2007-м . Близь о
п’яти ро ів інвестори при ладали з силля, аби доб -
д вати та отримати дов оочі вані помеш ання

У Києві висадили близько 3 тисяч
троянд та понад 600 дерев
Під час за альномісь о о с ботни а зеленб дівці

посадили столиці близь о трьох тисяч троянд. Зо -
рема нові віти з’явилися пар імені Рильсь о о, на
б льварі Праці, в л. Мая овсь о о та в пар Т. Шев-
чен а. Про це повідомили в КО “Київзеленб д”. Нови-
ми саджанцями можна помил ватися на в л. Кашта-
новій, пар ах “Молодіжний”, “Фестивальний”, “Пар-
тизансь ої слави”. Всьо о під час с ботни а висадже-
но понад 600 дерев та прибрано близь о 600 а тери-
торії

Вулицю Васильківську 
реконструюють
В лицю Василь івсь на ділянці від Голосіївсь ої до

Ам рсь ої площі ре онстр юють. Відповідно до роз-
порядження КМДА, КК "Київавтодор" при ладанні
до овор підряд на ви онання б дівельних робіт обо-
в’яз ово передбачить мови щодо надання підрядни-
ом арантій я ості ви онаних робіт. Полоща
проїжджої частини, я ре онстр юють, — 42 тис. в.
м, а трот арів — 12 тис. в. м

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Рі том розпочалося зведення с часно о
лі вально-діа ностично о омпле с На-
ціональної дитячої спеціалізованої лі арні
“ОХМАТДИТ”. Наразі б дівництво триває
на повн пот жність, і вже напри інці
цьо о ро б де введена в е спл атацію
перша чер а об’є та. Про це повідомив
прем’єр-міністр У раїни Ми ола Азаров
під час відвідин за лад .

Для зведення нового комплексу були знесені старі

корпуси № 4, 5, 6 і 10, що на вул. Чорновола, 28/1. На їх�

ньому місці з’явиться сучасна дев’ятиповерхова спору�

да з новими відділеннями, яких раніше не було в Укра�

їні, і хворі діти зможуть отримувати якісну медичну до�

помогу не за кордоном, а у вітчизняних лікарів. “У груд�

ні здамо перший блок, де запрацює лінійний прискорю�

вач з усім необхідним діагностичним обладнанням. В

першому кварталі наступного року запрацює довгоочі�

куване відділення з пересадки кісткового мозку, а в

жовтні 2013 року прийме пацієнтів увесь комплекс”,—

зазначив Микола Азаров.

Сприяє швидкому будівництву медичної установи й

міська влада. “Це об’єкт державної форми власності,

але місто підтримує його зведення в усіх організаційних

та дозвільних питаннях”,— зазначив голова КМДА

Олександр Попов.

Як розповіла “Хрещатику” гендиректор компанії

“Укрпрофмед” Ірина Коваль, наразі в Україні вже є

близько десяти лінійних прискорювачів. “Проте це пер�

ший цільовий прилад, який призначений спеціально

для дітей. Він дозволяє лікувати малят, які не можуть

перебувати під наркозом. Таким чином, прискорювач

допомагатиме найменшим пацієнтам з мінімальною

шкодою для їхнього здоров’я”,— розповіла Ірина Ко�

валь.

На закупівлю високотехнологічного обладнання ви�

ділено 200 млн грн. В цьому переліку зазначається лі�

нійний прискорювач, комп’ютерний томограф, магніт�

но�резонансний томограф, ПЕТ, цифровий рентген�

апарат. “Враховуючи, що це державний проект, міжна�

родні компанії з виробництва медичної техніки роблять

нам суттєві знижки, деякі забезпечують монтування об�

ладнання. Тож ми отримаємо найсучаснішу державну

клініку світового рівня”,— додала пані Коваль.

На маленьких пацієнтів та їхніх батьків чекає ще одне

довгоочікуване нововведення — відкриття Центру он�

когематології та імплантації кісткового мозку. “ОХ�

МАТДИТ” зможе претендувати на вступ до Міжнарод�

ного реєстру донорів, чого так довго чекають діти, хворі

на лейкоз.

Хоча відкриття першої черги будівництва запланова�

не на грудень, вже сьогодні медперсонал опановує ро�

боту з новими пристроями. “Раніше у нашій лікарні не

було ні ПЕТ, ні лінійного прискорювача. Зараз лікарі

навчаються працювати на них у закордонних колег. Не�

щодавно пройшли курси в Санкт�Петербурзі та в Мін�

ську”,— розповів в. о. генерального директора Націо�

нальної дитячої спеціалізованої лікарні “ОХМАТДИТ”

Володимир Поворознюк.

Зазначимо, що загальна площа нового корпусу стано�

витиме 67 тисяч квадратних метрів. Вартість реалізації

проекту — 1,8 млрд грн. Після введення в експлуатацію

нового лікувально�діагностичного комплексу кількість

пролікованих дітей збільшиться з 18 до 25 тисяч

СТАНЦІЯ МЕТРО

"ІПОДРОМ" ГОТОВА 

ДО ВІДКРИТТЯ 
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АВАРІЇ НА МЕРЕЖАХ 
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ЗА ДОБУ
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З ТЕРИТОРІЇ "РАДИКАЛУ"

ПОЧАЛИ ВИВОЗИТИ
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Роботи з облашт вання стан-
цій швид існо о трамвая на
житловом масиві Троєщина
йд ть повним ходом. Наразі
т т за інч ють останні при о-
т вання — встановлюють т р-
ні ети та проводять об ат -
вання олій. Лінією швид іс-
но о б д ть рс вати десять
потя ів иївсь о о виробниц-
тва — “Каштан”. Днями оло-
ва КМДА Оле сандр Попов
ознайомився з ходом ре он-
стр ції та доб дови лінії
“швид о о метро” та проїхав
на новень ом трамваї до
станції “Троєщина-2”. На ній
незабаром меш анці двох
столичних районів змож ть
робити пересад на ільцев
еле трич , щоб дістатися
право о бере а столиці.

Від риття лінії швид існо о трамвая дозволить значно по ращити транспортне спол чення для меш анців Троєщини з центром міста
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Аварії на теплотрасах ліквідовуватимуть за добу
Аварійні бри ади лі відов ватим ть пориви на теплових мережах
продовж доби, а р па швид о о реа вання оордин ватиме час їх-
ньо о с нення та зла одженість роботи сіх місь их сл жб. Про це
повідомив перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча .
“Без мовно, стале проходження опалювально о сезон — іспит для
всіх ом нальних сл жб. Ми впоралися із задачею, я перед нами по-
ставив Оле сандр Попов, і війшли до опалювально о сезон най о-
ротші терміни. Місто б ло під лючено до централізовано о опалення
продовж семи днів, о рім іль ох проблемних діляно та тих ОСББ і
ЖБК, я і не надали нам відповідні заяв и, ар мент ючи це помірною
температ рою на в лиці. Проте сьо одні є випад и, де б дин и тимча-
сово від лючені від опалення через пориви на теплотрасах. І хоча цьо-
о ро проведено олосальн робот під час під отовчо о період , за-
мінено понад 70 м теплових мереж, форс-мажори вини атим ть. Ми
отові до них — аварійні сл жби лі відов ватим ть аварії продовж до-
би”,— на олосив Оле сандр Маз рча . На адаємо, разі відс тності
опалення ияни мож ть зверн тися до оловної диспетчерсь ої за те-
лефоном 15-57, Сall-центр КМДА: 15-51 або до ПАТ “Київенер о” 15-
88

Київська СЕС схвалила якість роботи 
лабораторії “Київводоканалу” 
з контролю стічних вод
Лабораторія хімі о-аналітично о онтролю за я істю стічних вод

Управління е оло ічно о на ляд ПАТ “АК “Київводо анал” спішно
пройшла перевір . За рез льтатами о ляд , я ий проводили фахівці
Київсь ої місь ої санепідстанції, підтверджено відповідність роботи
лабораторії сім санітарно- і ієнічним вимо ам. Відповідно до А т са-
нітарно-епідеміоло ічно о обстеження, вона повністю омпле тована
необхідним випроб вальним обладнанням, хімічним пос дом та реа -
тивами, має ліцензію на придбання та ви ористання пре рсорів, я і
збері аються в належном стані, а іль ість приміщень достатня для
ви онання робіт. Усі ре омендації з дос оналення мов праці та про-
цес оброб и аналізів на об’є ті передбачені планом розвит “Київ-
водо анал ” на наст пний рі

Цифра дня

9 540 100 000 
гривень, на таку суму виконаний обсяг робіт столичними
будівельниками у січні — вересні 2012 року 
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Школярі відвідають столичні оранжереї
КО “Київзеленб д” за ініціативи лідерів чнівсь о о самовряд вання

розпочинає а цію — Дні від ритих дверей. Та , з 1 листопада з 14.00
до 17.00 ожен ш оляр столиці зможе відвідати тепличні осподарства
“Київзеленб д ”. Учні з ласним ерівни ом або з бать ами поб вають
в оранжереях всіх районних підприємств. Дітей ознайомлять з робо-
тою омп’ютерної системи, що онтролює відповідн температ р в
сьом приміщенні. Майстер поінформ є відвід вачів про методи
вирощ вання вітів — від насіння до рослини. “Незабаром двері оран-
жерей відчиняться для широ о о ола охочих. У планах підприєм-
ства — ос часнити всі тепличні осподарства. Це дасть змо 2,5 ра-
з зе ономити ошти за рах но техноло ій з енер озбереження та
посприяти форм ванню е о льт ри дітвори”,— зазначив ендире -
тор КО “Київзеленб д” Михайло Царен о

Прокуратура перевірить, хто пошкодив русло
річки Нивка
Про рат ра Святошинсь о о район столиці спільно з Київсь ою

природоохоронною про рат рою ор аніз вали перевір за фа том
пош одження природно о р сла річ и Нив и, знесення зелених наса-
джень та зняття родючо о шар ґр нт на в л. Об хівсь ій Святоши-
но. Дор чення про проведення перевір и дано Державній е оло ічній
інспе ції та Київсь ій інспе ції сільсь о о осподарства, я им зо-
бов’язано надати виснов и щодо стан нав олишньо о природно о
середовища та розмір збит ів, спричинених пор шенням природо-
охоронно о за онодавства. За виснов ами онтролерів б де прийня-
то рішення відповідно до за он , повідомили “Хрещати ” відділі
зв’яз ів зі ЗМІ столичної про рат ри

Кращі медики Києва стали лауреатами 
конкурсу “Національна Медична Премія” 
у семи номінаціях
Днями відб лася рочиста церемонія на ородження ла реатів он-
рс “Національна Медична Премія”. Відповідно до рішення Ор омі-

тет , перш національн ромадсь відзна в сфері охорони здоров’я
У раїни 15-ти номінаціях отримали 34 лі арі з 21-ї області У раїни,
міст Києва та Севастополя, а та ож США та Ізраїлю. Серед ращих
номінаціях “Адміністратори за ладів охорони здоров’я” та “Меди Сто-
лиці” ( ате орія “за лад”) відзначили Юрія Кожар — лі аря-педіатра,
відмінни а охорони здоров’я та оловно о лі аря Київсь ої місь ої ди-
тячої лінічної лі арні № 1. Однією з ращих номінації “За лад охоро-
ни здоров’я” визнали Київсь місь дитяч лінічн лі арню № 1. Та-
ож Національна медична а адемія післядипломної освіти ім. П. Л. Ш -
пи а та Національний медичний ніверситет ім. О.О. Бо омольця (НМУ)
стали лідерами номінації “Медичний навчальний за лад”

Столичні податківці викрили 74 злочини 
у сфері держзакупівель
Управління подат ової міліції ДПС м. Києві за січень-вересень по-

точно о ро ви рило 74 злочини сфері державних за півель. Про
це повідомив перший заст пни олови ДПC м. Києві — начальни
правління подат ової міліції І ор Уси . “За виявленими злочинами цієї
ате орії вже відш одовано завдані державі збит и на с м понад 83
млн рн”,— зазначив оловний подат овий міліціонер столиці. А т -
альним напрямом залишається боротьба з проявами е ономічної зло-
чинності сфері новітніх техноло ій. За цей період б ло виявлено 36
злочинів ( хилення від оподат вання в особливо вели их розмірах),
за я ими до бюджет стя н то більше 72 млн рн. Ще одним пріори-
тетним напрям ом діяльності працівни ів столично о правління по-
дат ової міліції є протидія неза онном вивезенню оштів за межі
У раїни в офшори та раїни з піль овим оподат ванням. З почат
ро ви рито 18 фа тів неза онно о виведення майже 433 мільйонів
доларів США, пор шено 12 римінальних справ

Станція метро "Іподром" 
готова до відкриття
Вже на цьому тижні об’єкт прийме перших пасажирів

Дизайном нової станції метро

очільник міськадміністрації зали�

шився задоволений. “Я думаю, це

одна із найбільш гарних станцій у

Києві — вона просто чудова. При�

ємно, що метробудівці дотримують

своє слово і в такі стислі терміни

продемонстрували високу якість ро�

боти”,— зазначив Олександр По�

пов.

Голова КМДА подякував буді�

вельникам за їхню роботу та наголо�

сив на необхідності зведення парко�

вок біля станцій метрополітену. До

речі, поблизу “Іподрому” такий

майданчик уже майже готовий. За

словами гендиректора ВАТ “Київ�

метробуд” Володимира Петренка,

це дасть змогу автомобілістам зали�

шати машини поряд зі станцією та

пересуватися по місту підземкою.

Зазначимо, що оформлення стан�

ції виконано у двох кольорах — світ�

ло� й темно�коричневому. Платфор�

ма має сходові виходи, що ведуть до

двох просторих вестибюлів. Над

першою колією розташований вели�

кий балкон, який сполучено з плат�

формою двома ліфтами. В облашту�

ванні станції враховано потреби для

пересування людей з обмеженими

фізичними можливостями.

Для пасажирів об’єкт відкриють

вже на цьому тижні. За словами на�

чальника КП “Київський метропо�

літен” Володимира Федоренка, піс�

ля запуску пробного потяга тут роз�

почнуться “обкатні” випробування.

До офіційного відкриття коліями

пройдуть більше сотні потягів, щоб

впевнитися у надійності систем сиг�

налізації та енергоживлення. Потяги

на станції рухатимуться по одній ко�

лії, а комплекс для розвороту рухо�

мого складу знаходитиметься на

станції “Теремки”. Її, до речі, плану�

ють ввести в експлуатацію до Дня

міста.

“Між станціями підземки “Іпод�

ром” та “Виставковий центр” руха�

тиметься один поїзд у двох напрям�

ках з інтервалом у 5 хвилин. А вже на

“Виставковому центрі” пасажири

зможуть пересісти на потяги, які ру�

хатимуться по всій лінії до кінцевої

станції “Героїв Дніпра”,— зазначив

Володимир Федоренко.

Олександр Попов також обговорив

з фахівцями перспективи подальшо�

го розвитку метрополітену у столиці.

Зокрема мова йшла про побудову

четвертої гілки підземки у напрямку

житлового масиву Троєщина, про по�

довження Сирецько�Печерської лінії

до мікрорайону Виноградар, а також

про відкриття станції “Львівська бра�

ма” та створення відгалуження від

“Іподрому” вздовж Кільцевої дороги

до масиву Теремки�3.

“Ми розуміємо, що метрополі�

тен — це громадський транспорт,

найпопулярніший серед киян. Що�

денно підземкою їздять 1 млн 800

тисяч мешканців міста. Саме тому

потрібно будувати нові станції, і на

перспективу ми б хотіли значно

збільшити темпи їх зведення”,— за�

значив Олександр Попов

Спорт стане доступнішим
Для успішного розвитку інфраструктури необхідна 
підтримка меценатів
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Київ має стати осеред ом
розвит масово о та про-
фесійно о спорт . Та е пе-
ре онання висловив оло-
ва КМДА Оле сандр Попов
під час ІІІ Спортивно о
Кон рес У раїни, що дня-
ми відб вся столиці. Аби
дося ти цьо о, місті впо-
ряд ов ватим ть майдан-
чи и поряд із житловими
б дин ами, а для
спор дження спортивних
омпле сів зал чатим ть
меценатів.

У Києві за участі Президента

України пройшов третій Спортив�

ний Конгрес, під час якого високо�

посадовці обговорювали питання

щодо подальшої популяризації ак�

тивного й здорового способу життя

та розвитку великого спорту в Укра�

їні. Запорукою успіху цих планів

стане відповідна державна політика,

орієнтована на розвиток спортивної

інфраструктури та молодіжного

спорту. Особливу увагу приділяти�

муть меценатам, які активно розви�

ватимуть спортивну інфраструктуру.

Під час заходу очільник КМДА

наголосив на необхідності популя�

ризації розвитку масового спорту,

адже лише за такої умови можливі

високі досягнення і в професійному

спорті. “Великий спорт починаєть�

ся з масового. Тому перше, що ми

повинні зробити, це впорядкувати

майданчики поряд із будинками, в

школах та дитсадках, але при цьому,

безумовно, розвивати й інфраструк�

туру спорту високих досягнень. Це

непросте питання, бо воно і дорого�

вартісне, і швидко не може бути ре�

алізоване, але ми до цього прагнемо.

Я переконаний, найближчим часом

Київ стане сприятливим для розвит�

ку і масового, і професійного спор�

ту”,— зауважив Олександр Попов.

Одним із прикладів успішного

спортивного проекту, реалізованого

меценатами, голова Державної

служби молоді та спорту України Ра�

віль Сафіуллін назвав спортивний

клуб “Епіцентр”, вихованці якого

боксери Олександр Усик, Олек�

сандр Гвоздик і важкоатлет Олексій

Торохтій завоювали на Олімпіаді�

2012 у Лондоні дві золоті і бронзову

медалі.

Виступаючи на Конгресі, заступ�

ник Київського міського голови —

секретар Київради Галина Герега за�

значила, що сьогодні без підтримки

меценатів українському спорту було

б досить важко розвиватися. “В

Україні не вистачає центрів для про�

фесійної підготовки спортсменів.

На мою думку, саме на це проблемне

питання і повинні звернути увагу

українські меценати. Я впевнена,

що в Україні є чимало людей, які

могли б втілити такий проект у своїх

регіонах. Не сумніваюся, що резуль�

тати будуть колосальними. Це не

тільки надасть новий імпульс віт�

чизняному спорту, але і дозволить

тисячам талановитих молодих лю�

дей знайти свій шлях у житті”,—

впевнена вона.

До речі, за словами Галини Гереги,

у планах компанії “Епіцентр К” бу�

дівництво в Україні трьох сучасних

спортивних комплексів, один із

яких зведуть у смт. Коцюбинське, де

зможуть займатися тисячі киян

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Наразі на новій станції “Іподром” К ренівсь о-Червоно-
армійсь ої лінії метрополітен (проля ає вздовж прос-
пе т А адемі а Гл ш ова) заверш ються останні при-
от вання до прийом перших пасажирів. На вихідних з
платформи “Іподром ” до станції “Вистав овий центр”
відб в пробний потя , пасажирами я о о стали олова
КМДА Оле сандр Попов та столичні метроб дівці.

Голова КМДА Оле сандр Попов об оворив з фахівцями перспе тиви подальшо о
розвит метрополітен столиці

Галина Гере а серед часни ів ІІІ Спортивно о Кон рес У раїни

Влада та профспілки — 
співпраця триває
Сторони підбили перші підсумки спільної роботи після підписання
тристороннього меморандуму

“Для нас важливо підтримувати

відкритий соціальний діалог із

профспілками, які одними з пер�

ших дізнаються про проблеми та

потреби киян. Тому влада та проф�

спілковий актив столиці мають

співпрацювати на один результат:

зробити Київ зручним, комфорт�

ним містом і забезпечити високі со�

ціальні стандарти для громадян”,—

сказав Олександр Попов. Під час

зустрічі присутні дискутували про

розвиток міста, зокрема говорили

про розвиток транспорту, медици�

ни, освіти, житлове забезпечення та

соціальний захист, підприємництво

й спорт.

На думку голови Київської місь�

кої ради профспілок Валентина

Мельника, місту є чим пишатись.

“Середня зарплата по Києву —

найвища в Україні, а рівень безро�

біття значно нижчий, ніж в цілому

по державі. Є певні здобутки й з

охорони праці. Хоча заборгова�

ність і присутня, але на підприєм�

ствах комунальної власності міста

її немає”,— зазначив “Хрещатику”

пан Мельник.

Водночас Олександр Попов за�

кликав профспілки активніше долу�

чатися до реалізації програми “До�

ступне житло”. На його думку, за

дев’ять останніх місяців спільної ро�

боти відповідальні сторони працю�

вали на високому рівні. Але ще тре�

ба покращувати стан соціального

захисту, забезпечення житлом й

умови праці. “Переконаний, що ми

працюємо у правильному напрямку,

і нам ще багато треба зробити”,—

заявив голова КМДА
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Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Днями олова КМДА Оле сандр Попов провів з стріч із
профспіл овим а тивом столиці. У форматі відвертої
розмови він разом з ерівни ами місь их ал зевих
профспіло об оворив питання щодо ви онання тристо-
ронньої територіальної оди між профспіл ами, вла-
дою міста та роботодавцями.



Тенденції

Ділові новини

Триває проведення 
грошової оцінки земель
"Питання щодо проведення

нормативної рошової оцін и
земель переб ває на постійно-
м онтролі Президента та ря-
д , ос іль и в азані роботи від-
носяться до заходів першочер-
ово о значення, що впливають
на дохідн частин місцевих бю-
джетів",— про це заявив олова
Держзема ентства У раїни Сер-
ій Тимчен о. Станом на 1 жовт-
ня нормативн рошов оцін
земель проведено 28 872 на-
селених п н тах, що становить
96,9 % від їх за альної іль ості.
Проведення первинної норма-
тивної рошової оцін и земель
потреб ють 922 населених
п н ти (3,1 % від їх за альної
іль ості). На сто відсот ів її
проведено Києві та Севасто-
полі, а та ож населених п н тах
Волинсь ої, Донець ої, Запо-
різь ої, Київсь ої, Одесь ої, Рів-
ненсь ої, С мсь ої, Чер ась ої і
Львівсь ої областей. Найбільша
іль ість населених п н тів,
я их жодно о раз не проводи-
лася первинна нормативна ро-
шова оцін а, Л ансь ій — 97
поселень, Ми олаївсь ій (272),

Хар івсь ій (199), Херсонсь ій
(113) та Черні івсь ій (82) об-
ластях

Розпочати будівництво 
інноваційного парку "Біонік
Хілл" планують 
у наступному році
Інвестиційно-девелоперсь а
омпанія Ukrainian Development
Partners (UDP, Київ) план є роз-
почати б дівництво інноваційно-
о пар "Біоні Хілл" на в лиці
Пономарьова, 1-а Святошин-
сь ом районі напри інці
2012 — на почат 2013 ро .
Про це ж рналістам повідомив
перший віце-президент іннова-
ційно о пар Ві тор Галасю .
"План ється розпочати б дів-
ництво найближчим часом —
інці цьо о або на почат на-
ст пно о ро ",— повідомив він.
Ві тор Галасю та ож під рес-
лив, що на сьо одні між КМДА й
UDP же існ є до овір, що он-
ретиз є меморанд м, підписа-
ний між сторонами під час Пер-
шо о иївсь о о інвестиційно о
фор м . З йо о слів, повністю
прое т "Біоні Хілл" план ється
реаліз вати до 2020 ро . Йо о

орієнтовна вартість становить 8
млрд рн, повідомляють "У раїн-
сь і новини"

Китайці інвестуватимуть 
у вітчизняну економіку

Китай стим лює свої омпанії
а тивніше інвест вати за ордо-
ном, а У раїна заці авлена в и-
тайсь их інвестиціях. Про це
йшлося ході презентації в Пе і-
ні низ и вітчизняних національних
прое тів, представлених Держ-
а ентством з інвестицій та прав-
ління національними прое тами.
"У раїна, я а має доволі розвин -
т е ономі , величезні можливо-
сті ал зі сільсь о о осподар-
ства, а та ож розвит інфра-
стр т ри, представляє інтерес
для итайсь их підприємств",—
заявив президент Китайсь ої на-
ціональної орпорації машинної
промисловості (China National
Machinery Industry Corporation),
спів олова Китайсь о- раїнсь ої
ділової ради Жень Х нбінь. Віце-
президент Е спортно-імпортно о
бан Китаю С нь Пін свою чер-

за важив, що йо о бан вже
плідно працює з раїнсь ою сто-
роною, зо рема щодо фінанс -

вання прое т "Повітряний е с-
прес". "Він вже по оджений Дер-
жавною радою КНР, і наст пно о
ро розпочнеться б дівниц-
тво",— с азав бан ір

Планується спрощення 
візового режиму 
зі Швейцарією
У раїна й Швейцарія по одили

те ст оди про спрощення візо-
во о режим . Про це на своїй
сторінці в Twitter написав міністр
за ордонних справ Костянтин
Грищен о. "Те ст оди про
спрощення оформлення віз ми зі
Швейцарією вже по одили",—
написав він. Водночас пан Гри-
щен о зазначив, що од б де
підписано під час йо о найближ-
чої з стрічі зі швейцарсь им о-
ле ою

Вітчизняні АЗС отримають
пальне стандарту Євро-5

Компанія "Ромпетрол-У раїна"
(Одеса), дочірня й нафто азова
омпанія The Rompetrol Group N.
V. (Нідерланди), почала постав и
в У раїн бензин й дизпалива
стандарт Євро-5 виробництва

нафтопереробно о завод
Petromidia (Констанца, Р м нія).
Про це с азано в повідомленні
"Ромпетрол-У раїна". Основними
споживачами омпанії є мережі
АЗС Shell, "Паралель", Socar. По-
чато поставо палива премі м-
лас став можливим після за-
вершення чер ово о етап мо-
дернізації НПЗ Petromidia, внаслі-
до я о о пот жність перероб и
збільшилася до 5 млн тонн на рі ,
повідомляють "У раїнсь і нови-
ни"

Кількість продуктових 
магазинів може зрости 
на 7—10 %
Консалтин ова омпанія GT

Partners Ukraine поточном ро-
ці очі є збільшення іль ості но-
вих мережевих прод тових ма-
азинів в У раїні на 7—10 % по-
рівнянні з 2011 ро ом — до 430
тор ових точо . Про це повідо-
мив дире тор омпанії GT
Partners Ukraine І ор Г ля. "За
нашими попередніми підрах н-
ами, за альна іль ість нових
мережевих FMCG (товари по-
вся денно о попит . — Ред.)
тор ових центрів, зап щених в

поточном році, ся не близь о
430 ма азинів, що на 7—10 %
більше, ніж торі ",— с азав він.
При цьом за альна іль ість
тор ових точо , що об’єдн ють-
ся 100 найбільшими прод тови-
ми ритейлерами, на інець 2012
ро с ладе близь о 2 850 ма а-
зинів. За оцін ами омпанії, за
перше півріччя в У раїні мереже-
ві продовольчі оператори від-
рили 160 ма азинів, при цьом
133 з них б ли новими, а решта
змінила вивіс в рез льтаті про-
цес ребрендин або операцій
з по линання

У січні-вересні прибуток
банків становив 
2,8 млрд грн
С марний приб то омерційних

бан ів становив 2,775 млрд рн.
Про це с азано в повідомленні На-
ціонально о бан У раїни. Доходи
фін станов станом на 1 жовтня
становили 110,822 млрд рн, ви-
трати — 108,047 млрд рн. У том
числі відсот ові доходи бан ів
січні-вересні становили 87,227
млрд рн, омісійні доходи —
15,496 млрд рн, інші операційні
доходи — 3,922 млрд рн

Зиму українці 
проведуть 
на лижах і пляжах
Традиційно будуть популярними
Карпати, а також курорти 
Румунії, Болгарії, Єгипту 
та Таїланду
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Зимовий т ристичний сезон-2013 наближається без
зайво о ажіотаж — мандрівни и план ють відп ст и і
бронюють п тів и. Ціни на відпочино за ордоном та
всередині раїни від мин ло о ро пра тично не зміни-
лися. "Хрещати " з’яс вав, ди та за с іль и поїд ть
раїнці з стрічати Новий рі .

Найпопулярніші напрямки зимового відпочинку — це традиційно гір�

ськолижні, насамперед курорти українських Карпат. "Якщо говорити про

закордонний відпочинок, то попитом користуються гірськолижні курорти

Румунії, Болгарії, Польщі, Австрії. Набирає популярності й Фінляндія. Не

менш затребуваними взимку будуть пляжні напрямки: Єгипет, ОАЕ, Та�

їланд, Шрі�Ланка, Гоа",— констатує президент Асоціації лідерів турбізнесу

України Йосип Андрик. 

Відповідно до інформації компанії "Пан Укрейн", 40 % "зимових" турис�

тів вибрали відпочинок на гірськолижних курортах. Найпривабливішими

виявилися Австрія та Карпати. Їх наздоганяють Фінляндія, Швейцарія,

Грузія і Туреччина. Витрати складають від 3000 грн на одну людину за тиж�

день у Карпатах, 945 євро — за відпочинок у Австрії (з перельотом) і 1140

євро буде коштувати свято у Фінляндії (з перельотом). Найоригінальніші

святкові пропозиції цього року у грузинів, вони врахували навіть "похміль�

ну чачу" 1�го січня. Ціна за цим напрямком — $ 950 за тиждень з перельо�

том, трансфером в кілька міст і екскурсіями. 

Приблизно 20 % туристів вирішили відсвяткувати Новий рік і Різдво в єв�

ропейських столицях. Лідери продажів — Париж, Прага, Відень, Таллінн.

Новий рік по�французьки обійдеться у 850 євро на людину за тиждень про�

живання з перельотом. Естонська столиця б’є всі рекорди демократично�

сті — тури від 146 євро за три дні з екскурсією. Дорога — 110 євро на авто�

бусі або 250 євро — за авіапереліт. Прага цьогоріч також досить бюджетна —

600 євро за тиждень проживання з перельотом. 

Ще 30 % туристів вирішили повернути собі літо. Хіти продажів — Таїланд

та Арабські Емірати, за ними — Гоа і В’єтнам. У Таїланд бронюють тури мі�

німум на два тижні, адже переліт дорогий, а проживання та їжа обходяться

недорого. Емірати ламають стереотип про недоступний дорогий відпочино�

к — є пропозиції від $ 1100 за тиждень з перельотом на одну особу в Дубаї.

Хоча і розкіш тут затребувана — туристи готові заплатити $ 5000 за 7 ночей.

Несподівано "вистрілив" В’єтнам — країна для любителів нового і поцінову�

вачів азіатського колориту. Ціна — $ 2000 за тиждень у п’ятизіркових апар�

таментах. Решта 10 % українців — прихильники VIP�відпочинку: Домініка�

на, Куба, Мальдіви вартістю від 5000 до 15000 євро на людину за тиждень вже

стали новорічної класикою для туристів з рівнем доходів вище середнього. 

За спостереженнями туристичних компаній, мандрівника�2013 можна

охарактеризувати як спокійного і врівноваженого. Він вибирає не поспіша�

ючи, уважний до деталей, вимогливий до співвідношення "ціна/якість".

"Якщо минулого року вже у вересні продавалося майже 70 % новорічних ту�

рів, в жовтні — тиша, а з кінця листопада знову бум, то в цьому році прода�

жі йдуть рівномірно. Ціни залишилися на рівні минулого року, а на ранньо�

му бронюванні можна заощадити 10—20 відсотків вартості туру",— зазначає

заступник директора з туризму "Пан Укрейн" Ольга Юденко. 

Згідно з незалежним опитуванням бізнес�довідки "123", лише 13 % укра�

їнців ще не знають, де вони проведуть святкові дні. Більшість вже сплану�

вала свої новорічні вихідні, незважаючи на те, що до Нового року ще два з

половиною місяці. "Вдома на Новий рік залишаються майже 49 % опитаних

(основна причина — відсутність новорічної відпустки). За кордон поїдуть

23 % і 28 % подорожуватимуть Україною. При цьому більше половини ви�

їжджаючих за рубіж ще не вибрали місце відпочинку. Зате любителі внут�

рішнього туризму прагнуть в Західну Україну — 53 % з них проведуть новий

рік на лижних і бальнеологічних курортах. Найпопулярніші місця — Буко�

вель, Моршин, Яремче, Трускавець, Шаян",— повідомили "Хрещатику" у

компанії
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На заводі "Радикал" знешкоджують
небезпечні речовини
Днями звідти вивезли першу партію відходів, які утилізують 
за кордоном
Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Ще 1996 році підприєм-
ство "Ради ал" припинило
свою діяльність. Тоді за-
лиш и хімічних речовин не
вивезли з станови, відта
вони збері аються там без
належних мов. Цьо о ро
місь а влада виділила
5 млн рн для знеш о-
дження та вивезення хімі-
атів. Та , мин лої п’ятни-
ці перша партія хлорор а-
ні и залишила місто.

Наразі основним джерелом за�

бруднення залишається цех елек�

тролізу, склад солерозчинника та

шламонакопичувачі. Окрім того,

потребують демонтажу та вивезення

будівельні конструкції та підлога це�

ху електролізу, де зберігаються за�

лишки ртуті. 

У п’ятницю 4,4 тонни токсичних

речовин, що містять хлор, були ви�

везені з міста. Виконує ці роботи

компанія "С. І. Груп Консорт Лтд",

яка має великий досвід зі знешко�

дження небезпечних відходів. Їх гер�

метично запакували у 72 спеціальні

бочки. Найближчим часом вони бу�

дуть відправлені на утилізацію за ме�

жі України. Цієї подією було покла�

дено початок масштабної кампанії з

санації території ВАТ "Радикал".

"Ми розпочали ліквідацію однієї з

так званих "темних екологічних

плям" на мапі Києва. З моменту за�

криття виробництва на заводі "Ради�

кал" у 1996 році тут проводилися

певні роботи зі знешкодження рту�

товмісних відходів на території ко�

лишнього продукування. Однак пи�

тання повної утилізації небезпечних

хімічних сполук залишалося невирі�

шеним. Мова йде не лише про конс�

трукції, забруднені ртуттю, а й про

хлорорганічні речовини, які також

зберігалися на території заводу. Ми

розпочали вивезення саме хлоро�

вмісних відходів",— зазначила "Хре�

щатику" начальник ГУ промислової,

науково�технічної та інноваційної

політики КМДА Людмила Денисюк.

Переможцем тендеру на розробку

техніко�економічного обґрунтуван�

ня екологічно безпечного збирання,

перевезення, знешкодження і захо�

ронення ртутовмісних відходів ста�

ло СП "Єврохім", яке має значний

досвід роботи у цій сфері. "Більшість

речовин — першого і другого ступе�

нів небезпеки. Зберігалися вони в

основному в технологічному облад�

нанні, деякі — в тарі, яка за останні

роки стала непридатною. Усі відхо�

ди ми перепакували з металевої тари

у високоякісні та надійні полімерні

бочки для подальшого транспорту�

вання за кордон",— розповів на�

чальник проектно�конструктор�

ського відділу СП "Єврохім" Ілля

Дрель.

За словами Людмили Денисюк,

цього року місто виділило 5 мільйо�

нів гривень для розробки техніко�

економічного обґрунтування, про�

ведення екологічного аудиту, до�

слідницьких робіт, які дозволять чіт�

ко розробити алгоритм вивезення

усіх небезпечних речовин.

До кінця цього року з території

заводу "Радикал" буде вивезено 50

тонн відходів, що містять хлор. За

попередніми розрахунками, загаль�

на маса небезпечних речовин, яку

планується відправити на демерку�

ризацію, складає орієнтовно 130

тис. тонн. Повністю очистити тери�

торію ВАТ "Радикал" планують до

2017 року. Фінансування цих робіт

буде здійснюватися за рахунок бю�

джетних коштів, що складатиме 134

млн гривень

"Нелегали" на ринку платного
телебачення
Правовласники кабельного ТБ об’єднуються задля боротьби 
з піратським споживанням контенту
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Лідери рин раїнсь о о
платно о телебачення від-
значають три основні
проблеми, я і потрібно
терміново виріш вати. По-
перше, це роз риття сис-
теми од вання аналів і
неле альне їх постачання
за низь ою ціною. По-др -
е, прихов вання інформа-
ції про реальн іль ість
абонентів. І останнє — від-
с тність норм обов’яз ово-
о ліценз вання.

Експерти зазначають, що кабель�

не телебачення на вітчизняному

ринку конкурує переважно за ці�

ною, а не за якістю. Тому недобро�

совісні оператори постачання кон�

тенту з усіх сил намагаються здеше�

вити ТБ�продукт. Найперше за ра�

хунок піратського способу спожи�

вання, при якому через мережу Ін�

тернет абонент отримує можливість

розкривати систему кодування ін�

шого оператора і мати доступ до

контенту безкоштовно. Про це пові�

домила генеральний директор ком�

панії Viasat Оксана Ферчук.

"Цей метод піратського доступу

до контенту поширюється на тери�

торії України за допомогою приват�

них підприємців — дилерів та інста�

ляторів, які беруть за нього певну

плату. Але ця плата непорівнянна з

тією, яку отримують оператори",—

зазначила гендиректор Viasat. Пані

Ферчук також додала, що "пірат�

ська" плата в кілька разів нижча за

ринкову ціну послуги.

Гравці ринку кажуть, що вже зараз

є інформація про три тисячі домогос�

подарств, які використовують неле�

гальне платне телебачення. Водночас

експерти акцентують, що піратський

спосіб отримання контенту не буде

якісним, він постійно даватиме збої,

адже правовласники час від часу змі�

нюють кодування каналів.

"Правовласники платного телеба�

чення, хоч ми й конкуренти, готові

до об’єднання зусиль, щоб припи�

нити несанкціонований доступ до

наших телеканалів",— заявила віце�

президент групи компаній "НТВ�

Україна" Любов Ярошевська.

Другою серйозною проблемою

ринку є те, що провайдери іноді

приховують реальну інформацію

про кількість абонентів. "Деякі про�

вайдери, істотно занижуючи кіль�

кість абонентів у звітах, нечесно

розраховуються з дистриб’юторами

та правовласниками. Правовласни�

ки, в свою чергу, не отримують не�

обхідної суми грошей і не можуть

розвивати далі контент. Страждає в

кінцевому рахунку споживач",—

підкреслила Оксана Ферчук. І

останнє — це відсутність норми обо�

в’язкового ліцензування всіх опера�

торів ринку. Наразі, за словами екс�

пертів, гравці ринку можуть працю�

вати і з ліцензією, і без неї, що не до�

дає бізнесу прозорості.

У Телекомунікаційній палаті

України зазначають, що вітчизня�

ний ринок має великий потенціал

розвитку. У державі нараховується

17 млн домогосподарств, які актив�

но споживають телевізійні послуги,

30 % з них, як видно з європейсько�

го досвіду, рано чи пізно звернуться

до послуг платного контенту. Однак

іноземні інвестори прийдуть на

український ринок лише тоді, коли

впевняться, що звідси не буде вито�

ку інформації через піратство в ка�

бельних мережах.

За даними компанії "НТВ�Укра�

їна", ціна пакету кабельного телеба�

чення коливається в межах 35—280

грн на місяць. "Преміум�клас" з до�

рогим контентом відповідно й кош�

туватиме більше. Українці найчасті�

ше замовляють базовий пакет по�

слуг плюс ще один тематичний ка�

нал. Переважно це два додатки —

"Кіно" та "Спорт"
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Навчальний заклад 
з успішним досвідом

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Середній за альноосвітній
ш олі № 78, що на Печер-
сь , 2012-2013 на-
вчальном році виповнює-
ться 75 ро ів. За цей час
пройдено значний шлях
розвит , пош і пере-
творень, проте спільним
залишається наполе лива
праця, орієнтована на роз-
вито особистості ш оля-
ра. Особлив ва т т
приділяють вихованню
першач ів. Цьо о ро о-
ле тив освітньо о за лад
виборов перемо на
районном рівні та став
часни ом місь о о он-
рс на ращ ласн
імнат , і роте , і ровий
майданчи .

Проект “Інноваційні технології

навчання в молодшій школі”, роз�

роблений учителями початкових

класів, був представлений на Між�

народній виставці “Сучасні заклади

освіти�2012” та нагороджений

бронзовою медаллю у номінації

“Створення та упровадження сучас�

них засобів навчання”.

Першокласників 
налаштовують на успіх 
у житті

Для учнів молодших класів ство�

рюються належні умови для перехо�

ду на нові Державні стандарти по�

чаткової освіти. Навчальні кабінети

оснащені мультимедійними ком�

плексами (проектором, інтерактив�

ною дошкою та комп’ютером), що

дозволяє проводити яскраві, дина�

мічні сучасні уроки. Використання

методу перспективно�випереджа�

ючого навчання дає можливість

максимально враховувати індивіду�

альні потреби та особливості кож�

ного учня, налаштовувати дітей на

успіх як головну умову розвитку. Так

учителями СЗШ № 78 розроблені

авторські довідники, “Швидкочи�

тайлики”, опорні схеми та інші ди�

дактичні матеріали. Заклад має мо�

дернізовані комп’ютерні кабінети,

завдяки чому інформатика та анг�

лійська мова вивчаються з першого

класу.

Окрім цього, у школі є чудова іг�

ротека, спортивно�ігровий майдан�

чик, стадіон, класні кімнати, облад�

нані куточками відпочинку.

Для вихованців працюють
численні гуртки та спортивні
секції

У другій половині дня в СЗШ

№ 78 працює мистецький ком�

плекс: гуртки образотворчого мис�

тецтва, дизайну, фотографії, рито�

рики, вокалу, танців. Театральний

колектив учнів початкової школи

двічі виборював Гран�прі конкурсу

“Кришталевий каштан на Печер�

ську”. Особлива увага в навчально�

му закладі приділяється формуван�

ню загальнокультурної компетент�

ності. На літературні ранки сюди за�

прошуються дитячі поети, письмен�

ники. Також школа співпрацює з за�

кладами культури — театрами, му�

зеями, планетарієм, організовують�

ся тематичні екскурсії.

Шкільний дитячо�юнацький

спортивний комплекс пропонує ді�

тям заняття в секціях футболу, бас�

кетболу, волейболу, дзюдо, шахів,

шашок, плавання, тенісу, стрільби,

туризму. У розпорядженні учнів дві

спортивні зали (ігрова та гімнастич�

на), басейн, тир, хореографічна і

тренажерна зали, для занять бороть�

бою, шаховий клуб. На базі школи

проводяться Всеукраїнські, міські,

районні спортивні змагання, май�

стер�класи, відкриті уроки з фізич�

ної культури, заходи за участю олім�

пійських чемпіонів. Вчителі молод�

ших класів перейняли досвід трене�

рів спортивної школи Катерини Се�

ребрянської та проводять комплек�

си ранкової зарядки і музичні фіз�

культхвилинки, враховуючи реко�

мендації фахівців. До слова, на�

вчальний заклад входить до п’ятірки

кращих шкіл міста по проведенню

фізкультурно�спортивної роботи се�

ред учнів. Її вихованці є багаторазо�

вими переможцями районних спар�

такіад, призерами міських турнірів.

Чимале значення тут надається і

оздоровленню школярів. Зокрема в

медичних кабінетах навчального

закладу можна отримати консульта�

цію лікаря. Стоматолог зможе

швидко вилікувати зуб, фізіотера�

певт підкаже, як уникнути травм,

застуди, допоможе позбутися їх на�

слідків.

Школа стає для учнів другою
домівкою

Впровадження у навчально�ви�

ховний процес нового Державного

стандарту початкової загальної ос�

віти є пріоритетним завданням для

вчителів школи № 78. Навчально�

виховний процес тут здійснюється

на позитиві�спонуканні до творчо�

сті, взаємоповаги і гідності. Вивчен�

ня нового матеріалу супроводжуєть�

ся “ситуацією успіху”. Це дає змогу

молодшим школярам не просто от�

римувати знання, а й творчо стави�

тися до навчання, активізує їхню

пізнавальну діяльність, сприяє фор�

муванню й вихованню освічених

творчих особистостей, здатних кре�

ативно мислити та застосовувати

отримані знання на практиці.

Запорукою високої якості на�

вчання та виховання є досвідчений

колектив викладачів. Нині у стінах

школи свої знання дітям передають

вчителі вищої категорії, заслужені

вчителі України, відмінники освіти

України.

“Наш навчальний заклад — це

друга домівка для її вихованців. Це

місце, де дітям створено атмосферу

радості, творчості і доброти, де вчи�

телі натхненно дарують учням тепло

сердець, віддаючи знання, досвід і

свою учительську любов”,— зазна�

чила директор СЗШ № 78 Світлана

Гаєва.

Конкурс завершено. 
Вітаємо переможців

Проведення огляду�конкурсу бу�

ло спрямоване на вдосконалення

методичної роботи з педагогічними

і керівними кадрами загальноосвіт�

ніх навчальних закладів в умовах

впровадження нового Державного

стандарту початкової загальної ос�

віти у ЗНЗ столиці, огляд їх науко�

вого та навчально�методичного за�

безпечення, виявлення і поширен�

ня сучасних технологій і моделей

навчання та виховання молодших

школярів.

“Слід відзначити належну підго�

товку освітніх закладів Києва до

конкурсу, оскільки всі учасники

намагалися створити комфортні

умови для навчання першокласни�

ків, забезпечити його належний

науковий та навчально�методич�

ний супровід”,— зазначила началь�

ник Головного управління освіти і

науки КМДА Оксана Доброволь�

ська.

“Хрещатик” упродовж місяця

знайомив читачів з призерами місь�

кого конкурсу на кращу класну кім�

нату, ігротеку, ігровий майданчик.

Тож наостанок повідомляємо пере�

можців загальноміського освітнього

заходу:

І місце — гімназія біотехнологій

№ 177 Солом’янського району (ди�

ректор — Ірина Станіславівна Ста�

шевська);

ІІ місце — спеціальна школа�ін�

тернат № 16 Святошинського райо�

ну (директор — Наталія Михайлівна

Нікуленкова);

ІІІ місце — спеціалізована школа

№ 20 Оболонського району (дирек�

тор — Ольга Данилівна Руденко) та

спеціалізована школа № 17 Поділь�

ського району (директор — Галина

Аркадіївна Ковальова)

Загальноосвітня школа № 78 вже 75 років дарує дітлахам 
радість і знання

В Голосієво незабаром відкриють 
два фонтани
Найближчим часом на нижньом озері ас ад Оріх ватсь их став-
ів Голосіївсь ом пар льт ри та відпочин ім. М. Рильсь о о та
зеленій зоні по в л. Лятошинсь о о 26А-28 запрацюють два фонта-

ни.
Завдя и ініціативі Голосіївсь ої РДА та підтримці омпанії “Імперіал

Тоба о” та “Асоціації бла одійни ів У раїни” в районі вдалося реаліз -
вати два ч дових прое ти. Водяна система м зично-світлово о плав -
чо о фонтан в Голосіївсь ом пар матиме 63 форс н и та 53 світло-
діодні лампи і працюватиме 4-х різних режимах: “Кон с”, “Гейзер”,
“Ялин а” і “Юла”. Висота центральної частини водо раю ся атиме 25
метрів.
Зелена зона по в л. Лятошинсь о о 26А-28 матиме с часне трот ар-

не по риття, омфортні лави для сімейно о відпочин , а оловне —
нічне освітлення та де оративний фонтан, я ий дар ватиме насолод
меш анцям мі рорайон .
Наразі на об’є тах заверш ються роботи. Під час проведення тре-

тьо о за альнорайонно о с ботни а зеленій зоні по в лиці Лятошин-
сь о о 26А-28 б ли висаджені дерева, щі та здійснені заходи з бла-
о строю території

У Деснянському районі триває І5й етап 
реконструкції паркової зони 
по проспекту Маяковського і площі Анкари
Повним ходом Деснянсь ом районі столиці триває осінній місяч-

ни з бла о строю, озеленення та поліпшення санітарно о стан . Се-
ред запланованих заходів сезонно о прибирання — ре онстр ція пар-
ової зони по проспе т Мая овсь о о і площі Ан ари. Наразі т т влаш-
тов ються доріж и з ФЕМів, от ється ділян а для встановлення дитя-
чо о майданчи а. Та ож передбачено ви онання робіт з озеленення
оази, заміни мережі зовнішньо о освітлення, встановлення поливної
системи, малих архіте т рних форм.
“Напри інці жовтня план ється завершення першо о етап ре он-

стр ції. Всьо о ФЕМами б де ладено 2,5 тисячі вадратних метрів
доріжо , бордюрів та поребри ів. На цій земельній ділянці встанов-
лять дитячий майданчи з пісочницями, ойдал ами, різними і рови-
ми елементами”,— зазначив начальни дільниці ПАТ “ПМК — 13” Во-
лодимир Про оп’єв. На адаймо, що за альна площа пар — 2,2 а,
а вартість ре онстр ції зеленої зони оцінюється в 1729,5 тисячі ри-
вень

Представник довірителя незаконно відчужив
чужу квартиру іншій особі
Про рат рою Святошинсь о о район Києва подано позов до

районно о с д про визнання недійсним до овор півлі-продаж
вартири, я протиправно відч жили після смерті її власни а. Про це
“Хрещати ” повідомили в прес-сл жбі про рат ри Святошинсь о о
район . Проведеною правоохоронцями перевір ою встановлено, що
дво імнатна вартира, що знаходиться по в л. Деп татсь ій, 3, відно-
ситься до майна, отре підля ає передачі власність територіальній
ромаді столиці.
“Одна під час оформлення до ментів на неї територіальною рома-

дою в особі Київради виявлено, що після смерті власни а в азана
вартира б ла відч жена за 25 тис. рн іншій особі представни ом за
довіреністю без відповідних на те повноважень, ос іль и представниц-
тво за довіреністю припинилося внаслідо смерті довірителя, а право
власності на вартир війшло до с лад спадщини, що ви лючає мож-
ливість ладення та о о до овор ”,— зазначив про рор Святошин-
сь о о район Василь Смітюх

У Подільському районі відбувся 
семінар для найбільш вразливих верств 
населення
У рам ах ви онання Про рами Президента У раїни “У раїна для лю-

дей”, соціальних ініціатив Президента У раїни фахівцями Центр соці-
альних сл жб для сім’ї, дітей та молоді Подол б ло ор анізовано та
проведено семінарсь е заняття “С ладові соціальної роботи з сім’ями,
я і мають проблеми хімічних залежностей, ВІЛ-інфе ції, ризи ованої
поведін и”.
Основна мета заход — по ращення надання соціальних посл най-

більш вразливим верствам населення.
У семінарсь ом занятті взяли часть фахівці із соціальної роботи

Центр соціальних сл жб для сім’ї, дітей та молоді, представни и Ки-
ївсь о о місь о о центр соціальних сл жб для сім’ї, дітей та молоді,
ГО “Кро за ро ом”, товариства Червоно о Хреста Подільсь о о райо-
н , Центр “Право на здоров’я” та інші

Дитячо5юнацька спортивна школа № 7 
святкує 505річний ювілей
Днями відзначила ювілей дитячо-юнаць а спортивна ш ола № 7

Шевчен івсь о о район , я а 50 ро ів том почала вихов вати малень-
их спортсменів в центрі столиці. З на оди свята олова Шевчен ів-
сь ої РДА Сер ій Зімін вр чив на ороди часни ам заход та ветера-
нам спорт .
В рочистостях та ож взяли часть провідні спортсмени та тренери,

серед я их вихованець ДЮСШ № 7, дворазовий олімпійсь ий чемпіон
Юрій Стецен о, засл жені тренери СРСР, УРСР та У раїни, чемпіон Єв-
ропи та призер світ з весл вання Анатолій Шин арен о, вихованці
ш оли — відомі раїнсь і спортсмен и-тенісист и сестри Бондарен о.
До слова, протя ом жовтня-листопада нинішньо о ро Шевчен-
івсь ом районі відб д ться зма ання серед тренерів, ветеранів
спорт , ст дентів, ш олярів з наст пних видів спорт : весл вання,
за ально-фізична під отов а, ф тбол, волейбол, бас етбол та хо ей
на підлозі серед дітей з особливими потребами, я ими опі ється
з адана ш ола

Новини районів

Навчальні абінети СЗШ №78 оснащені м льтимедійними омпле сами
(прое тором, інтера тивною дош ою та омп`ютером), що дозволяє проводити
яс раві, динамічні с часні ро и

Середній за альноосвітній ш олі № 78, розташованій на Печерсь , нинішньом навчальном році виповнюється 75 ро ів

Про заздрість

Згадаємо, як ставились до Господа

фарисеї, архієреї і книжники. До то�

го, як прийшов Христос, все було в

їхніх руках. Але коли Він почав про�

повідувати, їх авторитет почав

стрімко падати. Син Божий часто в

жорсткій формі викривав їх за те,

що вони, зупиняючись на розі ву�

лиць, лицемірно молились про те,

щоб влаштували торгівлю у дворі

храму. Він перекидав їх столи і роз�

кидав гроші. Вони вчили людей то�

му, як дотримуватись традицій і пе�

реказам старців, а Він говорив, що

головне — це поклоніння Богу в

глибині серця. Вони бачили, що за

Ним ідуть тисячі людей, а від них

відступають.

Первосвященики і книжники,

завданням яких було служіння Богу

і навчання народу, загорілися заз�

дрістю проти Ісуса. Вони зрозуміли,

що допоки Він живий, їх вчення не

буде мати сили, їх моральний при�

клад не буде переконливим. Занадто

яскрава Зірка зійшла на їхньому не�

босхилі і затьмарила їх усіх. І тоді

ними було прийнято радикальне рі�

шення — умертвити Його. Вони

зробили все, аби добитися свого.

Вони порушили закон, котрий тоді

існував і забороняв їм віддавати лю�

дину на смерть. Бажання досягти

мети було настільки сильним, що їм

не було огидно звернутися до язич�

ників — римської влади, до “оку�

пантів”, яких всі ненавиділи. Вони

пішли на порушення своїх же полі�

тичних засад, аби тільки знищити

Ісуса Христа.

Христос став жертвою людської

заздрості, саме нею Він був зведе�

ний на хрест. Але і тут діяло Про�

видіння Боже: смерть Ісуса стала

спасінням для всього людства.

Звичайно, ті люди, які віддавали

Христа на смерть, розпинали Його

на хресті, насміхалися над Ним,

які, коли Він був уже прибитий до

хреста, говорили: “Якщо Ти Син

Божий, зійди з хреста... Хай зараз

зійде з хреста і увіруємо в Ньо�

го”,— ті, хто лжесвідчили проти

Нього, вони не розуміли, що дра�

ма, яка розігралася в Єрусалимі,

куди більш значуща, ніж те, що міг

осягнути їх куций, заздрісний ро�

зум. Вони не розуміли, що вирі�

шується доля усього людства і

кожної людини зокрема, і що, не

дивлячись на їх злобу, і тут діє

Провидіння, і в кінцевому резуль�

таті перемога буде за Господом.

Численні приклади зі Священ�

ної історії показують нам, що з

якою б підступністю, з яким би

розрахунком не діяли люди, одер�

жимі заздрістю, врешті�решт візь�

ме гору божественна правда і спра�

ведливість. Навіть якщо людину

тими, хто їй заздрить, було не ли�

ше зганьблено, позбавлено всього,

але і вбито, не треба забувати, що є

і Страшний суд, і життя вічне, ко�

ли кожний отримає згідно своїх

дій. І той, хто заздрив, буде посо�

ромлений; той же, хто став жер�

твою заздрості, буде втішений Гос�

подом.

У наші дні заздрість настільки ж

реальна, як і в біблейські часи.

Пройшло багато століть, але люди�

на не змінилась. Тому, якщо в наше

серце закрадається заздрість до ко�

го�небудь, необхідно боротися з

нею всіма силами. Для того, аби не

піддатися руйнівній дії заздрості,

ніколи не треба зіставляти своє

життя з життям інших. Не можна

ставити перед собою питання, чо�

му та чи інша людина має більше,

аніж я, чому вона є більш успіш�

ною у своїх досягненнях, аніж я,

чому вона досягла тих чи інших

висот, а я ні, чому вона більш угод�

на Богу, аніж я.

Будемо ж дякувати Богові за те,

що Він нам дав, а не докоряти Йо�

му за те, що ми чогось не отрима�

ли. Будемо дякувати людям, які зу�

стрічаються на нашому життєвому

шляху і допомагають нам, а не за�

суджувати або ненавидіти тих, хто

досяг в цьому житті більшого, ніж

ми, хто піднявся вище нас

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної
церкви

З адаймо де іль а епізодів із земно о життя Спасите-
ля. Коли Іс с народився Віфлеємі і волхви прийшли
до Ірода та запитали йо о, де народився Цар і дей-
сь ий, перше, що спало на д м Ірод : “А чи не по-
ся не Він на царство?” І Ірод приймає безпрецедентне
рішення — він вбиває всіх немовлят Віфлеємі і йо о
о олицях. Але незважаючи на весь жах с оєно о, т т
перема ає Бо і йо о вічна правда, ос іль и знищені
малю и стали першими м чени ами за Христа і пря-
мими спад оємцями Царства Небесно о. Сам же Хрис-
тос б в збережений божественною дією для Сво о сл -
жіння.

Шановні роботодавці м. Києва!
Управління ви онавчої дире ції Фонд соціально о страх вання від

нещасних випад ів на виробництві та професійних захворювань У раїни
м. Києві інформ є про наст пне.

З 1 січня 2012 ро набрав чинність національний ласифі атор У раїни
ДК 009:2010 "Класифі ація видів е ономічної діяльності", затверджений
на азом Державно о омітет У раїни з питань технічно о ре лювання та
споживчої політи и від 11.10.2010 № 457 (із змінами).

В зв'яз з цим, роботодавці подають робочим ор анам ви онавчої
дире ції Фонд соціально о страх вання від нещасних випад ів на
виробництві та професійних захворювань У раїни за рез льтатами
роботи за 2012 рі відомість розподіл чисельності працівни ів,
річно о фа тично о обся реалізованої прод ції (робіт, посл ) за
видами е ономічної діяльності термін з 01.01.2013 р. до
25.01.2013 p., із зазначенням видів е ономічної діяльності
відповідно до національно о ласифі атора У раїни ДК 009:2010
"Класифі ація видів е ономічної діяльності" за формою з ідно з
додат ом 5 "Поряд віднесення страх вальни ів до лас професійно о
ризи виробництва з рах ванням вид їх е ономічної діяльності та
проведення перевіро достовірності поданих страх вальни ами
відомостей про види е ономічної діяльності ( том числі основний)",
затверджено о постановою правління Фонд соціально о страх вання від
нещасних випад ів на виробництві та професійних захворювань У раїни
від 30.11.2010 № 30, зареєстровано о в Міністерстві юстиції У раїни
24.12.2010 за № 1337/18632 (п. 3.10 розділ III зазначено о Поряд ).

Управління ВД ФССНВ м. Києві http://fsnv.kiev.ua
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Платформа "Т. Драйзера" (реконструкція)

1. Площа забудови м2 840

2. Загальна площа приміщень, у т. ч.:
� вище позн. +0.000 м,
� нижче позн. +0.000 м,

м2

м2

м2

13,76 
13,76 
0

3. Поверховість пов. 1

4. Платформи шт. 2

5. Загальна довжина кожної платформи, у т.ч.: 
� робоча довжина кожної платформи

м
м

84
60

6. Пристрої для підіймання осіб з обмеженими можливостями руху, у т.ч.:
� направляючих для колясок

шт.
шт.

6
6

Платформа "Каштанова" (реконструкція)

1. Площа забудови м2 840

2. Загальна площа приміщень, у т. ч.: 
� вище позн. +0.000 м,
� нижче позн. +0.000 м,

м2

м2

м2

13,76 
13,76 
0

3. Поверховість пов. 1

4. Платформи шт. 2

5. Загальна довжина кожної платформи, у т.ч.:
� робоча довжина кожної платформи

м
м

84
60

6. Пристрої для осіб з обмеженими можливостями руху, у .т.ч.: 
� направляючих для колясок

шт.
шт. 3

Платформа станції "Генерала Ватутіна" (реконструкція)

1. Площа забудови м2 914,4

2. Загальна площа приміщень, у т. ч.: 
� вище позн. +0.000 м,
� нижче позн. +0.000 м,

м2

м2

м

13,76
3,76 

0

3. Поверховість пов. 1

4. Платформи шт. 2

5. Загальна довжина кожної платформи, у т.ч.:
� робоча довжина кожної платформи

м
м

67 
60

6. Пристрої для підіймання осіб з обмеженими можливостями руху, у т.ч.:
� направляючих для колясок

шт. 
шт.

6 
6

Загальна кошторисна вартість в поточних цінах станом на 01.08.2012 р., 
в тому числі:

� будівельно�монтажні роботи;

� устаткування; 

� пусконалагоджувальні роботи; 

�інші витрати

тис. грн

245674,304 

169227,502 

18588,652

1138,308 

56719,842

Із загальної кошторисної вартості згідно з довідкою замовника виконано
станом на 01.06.2012р.

тис. грн. 21354,999

в тому числі: 

� будівельно�монтажні роботи; 
� інші витрати

14187,870
7167,129

Поз. Показники Одиниці
виміру

Кількість

1.
Характер будівництва Нове будівництво, реконструкція

2.  Загальна довжина трамвайної  лінії (в одноколійному вимірі), у т.ч..
� нове будівництво;
� реконструкція

км
км
км

13,434
2,9
10,534

3. Довжина контактної мережі (в одноколійному вимірі) 
� нове будівництво

км 2,9

4. Висота підвіски контактної мережі м 5,2

5. Напруга живлення контактної мережі (постійний струм) В 600

6. Зупиночні пункти, у т.ч.: 
� нове будівництво;
� реконструкція

шт.
шт. 
шт.

7
2 
5

7. Тягова підстанція (Р = 2400 кВт) 
� нове будівництво

шт. 1

8. Швидкість сполучення км/год 28,7

9. Інтервал руху поїздів хв. 2—3

10. Проектна провізна спроможність тис. пас.
за
годину

15,0

11. Тривалість будівництва місяців 17,5

Станція "Пересадочний вузол на міську електричку" (нове будівництво)

1. Площа забудови м2 154,38

2. Загальна площа приміщень м2 102,49

3. Будівельний об'єм станції м3 512,45

4. Поверховість пов. 1

5. Платформи, у т.ч.: 
� трамвайні; 
� залізничні

шт.
шт. 
шт.

3
1
2

6. Робоча довжина платформ, у т. ч.:
� трамвайних; 
� залізничних

м
м

50
160

7. Пристрої для піднімання осіб з обмеженими можливостями руху, у т.ч.:
� пандусів

шт. 
шт.

5 
5

8. Загальна довжина трамвайної естакади (по осі) м 284,51

9. Загальна довжина тунельного шляхопроводу м 31,0

Станція "Олександра Сабурова" (нове будівництво)

1. Площа забудови м2 899,11

2. Загальна площа приміщень, у т. ч.:
� вище позн. +0.000м,     
� нижче позн. +0.000м

м2

м2 

м2 

955,12 
355,88 
599,24 

3. Будівельний об'єм станції, у т. ч.:
� вище позн. +0.000м,
� нижче позн. +0.000м

м2 

м2 

м2 

5018,9 
1423,5 
3595,4

4. Поверховість пов. 
пов.

1 пов. вище позн. 0.000м, 
2 пов. нижче позн. 0.000м

5. Платформи шт. 2

6. Загальна довжина кожної платформи, у.т.ч.:
робоча довжина кожної платформи

м
м

50
50

7. Пристрої для підіймання осіб з обмеженими можливостями руху, у .т.ч.: 
� пандусів; 
� ліфтів; 
� направляючих для колясок

шт.
шт.
шт.
шт.

5
1
2
2

Платформа "Милославська" (реконструкція)

1. Площа забудови м2 813,7

2. Загальна площа приміщень, у т. ч.: 
� вище позн. +0.000м, 
� нижче позн. +0.000м

м2 

м2 

м2 

13,76
13,76 
0

3. Поверховість пов. 1

4. Платформи шт. 2

5 Загальна довжина кожної платформи, у. т.ч.:
� робоча довжина кожної платформи

м
м

80
60

6. Пристрої для підйому осіб з обмеженими можливостями руху, у .т.ч.: 
� пандусів

шт.
шт.

2
2

Платформа "М. Цвєтаєвої" (реконструкція)

1. Площа забудови м2 840

2 Загальна площа приміщень, у т. ч.: 
� вище позн. +0.000м,
� нижче позн.+0.000м

м2 

м2 

м2 

13,76
13,76 
0

3. Поверховість пов. 1

4. Платформи шт. 2

5. Загальна довжина кожної платформи, у т.ч.: 
� робоча довжина кожної платформи

м 
м

84
60

6. Пристрої для підіймання осіб з обмеженими можливостями руху, у .т.ч.:
� направляючих для колясок

шт.
шт.
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Про перезатвердження проектної документації
по об’єкту "Реконструкція з добудовою трамвайної лінії

в систему легкого рейкового транспорту на ж. м. Троєщина від 
вул. Милославської до пересадочного вузла на міську

кільцеву електричку"  (І черга будівництва) 
Розпорядження № 1558  від 6 вересня 2012 року 

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України "Про столицю України  –  місто
герой Київ", в межах функцій місцевого органу
виконавчої влади:

1. Перезатвердити проектну документацію по об’єкту "Реконструкція з
добудовою трамвайної лінії в систему легкого рейкового транспорту на ж.
м. Троєщина від вул. Милославської до пересадочного вузла на міську
кільцеву електричку" (І черга будівництва), враховуючи позитивний

експертний звіт, виданий державним підприємстваом "Спеціалізована
державна експертна організація — центральна служба Української
державної будівельної експертизи" від 15.08.2012 року №00+1253+12/ПБ,
з такими техніко+економічними показниками:

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що передбачені
зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, здійснюється
замовником будівництва па підставі обґрунтовуючих документів та
результатів їх детальної перевірки.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 22.03.2012 № 453 "Про затвердження проекту "Реконструкція з

добудовою трамвайної лінії в систему легкого рейкового транспорту на ж.
м. Троєщина від вул. Милославської до пересадочного вузла на міську
кільцеву електричку" (І черга будівництва)". 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови Київської міської державної адміністрації М. Кучука

Голова О. Попов

Про здійснення робіт 
з капітального ремонту теплових мереж 

від котелень р/к “Мінське шосе”, к/к “Червонофлотська, 6”,
р/к “Попова, 4” у Оболонському районі

Розпорядження № 1323  від 27 липня 2012 року 
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, наказу Міністер


ства палива та енергетики України від 07.07.2006 № 231 “Про затвердження Положення про порядок оцінки готовності об’єктів
електроенергетики до роботи в осінньо
зимовий період”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.09.2006 за
№ 1064/12938, та з метою забезпечення стабільного функціонування теплових мереж м. Києва і недопущення виникнення надзви

чайних ситуацій, які можуть призвести до негативних екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного та надійного за

безпечення об’єктів промисловості, житлово
комунального, соціально
культурного, побутового призначення та населення м. Ки

єва тепловою енергією, враховуючи звернення ПАТ “Київеиерго” від 05,03.2012 № 18/046/1760, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. Публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО” (далі — ПАТ
“КИЇВЕНЕРГО”) здійснити за власні кошти з 30.07.2012 до 01.10.2012
згідно з розробленою та затвердженою в установленому порядку проект+
но+кошторисною документацією роботи з капітального ремонту теплової
мережі на ділянці від р/к “Мінське шосе” від ТК+117 до житлового будин+
ку № 13 на вул. Навашина, від ТК+126 до житлового будинку № 46+Б на
вул. Вишгородській, від БН “Дубровицька, 7” до житлового будинку № 44
на вул. Вишгородській, від БН “Вишгородська, 46”до житлового будинку
№ 46+А на вул. Вишгородській, к/к “Червонофлотська, 6” від ТК+1 до ко+
тельні; від котельні до ТК+2а; від ТК+2а до ТК+2, від ТК+2 до ТК+3; від ТК+3
до житлового будинку № 6 на вул. Червонофлотській, р/к “Попова, 4” від
ТК+806 до ТК+811; від ТК+811 до житлового будинку № 26/2 на вул. Виш+
городській; від ТК+810А до житлового будинку № 24 на вул. Вишго+
родській; від ТК+810А до ТК+809+4; від ТК+809+4 до житлового будинку
№ 4 на вул. Івашкевича; від ТК+810 до житлового будинку № 22 на вул.
Вишгородській; від ТК+809 до ТК+809+2; від ТК+809+2 до житлового будин+
ку № 11 на вул. Сокальського; від ТК+808 до житлового будинку № 20/1
на вул. Вишгородській; від ТК+809+1 до житлового будинку № 3/9 на вул.
Мукачівській у Оболонському районі.

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

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

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

2.3. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин і тро+
туарів за типом існуючого на повну ширину по всій довжині розриття.

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

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

4. Доручити Головному управлінню комунальної власності міста Києва ви+
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс+
трації) забезпечити у встановленому порядку списання демонтованого майна
та зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Києва
відновлених теплових мереж, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

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

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

Виконуючий обов’язки голови 
О. Мазурчак
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 23 жовтня 2012 року

Про затвердження статуту комунального підприємства
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

“Київінжбудсервіс”
Розпорядження № 722  від 4 травня 2012 року 

Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, на виконання рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1035/7271
“Про створення комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра

ції) “Київінжбудсервіс”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити статут комунального підприємства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київ+
інжбудсервіс”, що додається.

2. Передати комунальне підприємство виконавчого органу Київсько:
міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київінжбудсер+
віс” у підпорядкування Головному управлінню капітального будівництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).

3. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
закріпити за комунальним підприємством виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київінжбудсер+
віс” на прав господарського відання майно, необхідне для здійснення ним
статутної діяльності.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ+
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

Затверджено 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 4.05.2012 №722 

Статут
Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
“Київінжбудсервіс”

І. Загальні положення
1.1. Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської

міської державної адміністрації) “Київінжбудсервіс” (далі — Підприємство)
створене згідно з рішенням Київської міської ради від 29.12.2011
№ 1035/7271 “Про створення комунального підприємства виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
“Київінжбудсервіс”.

1.2. Підприємство засноване на комунальній власності територіальної
громади міста Києва. Засновником та власником Підприємства є терито+
ріальна громада міста Києва, від імені якої виступають Київська міська ра+
да та уповноважений нею орган.

1.3. Підприємство підпорядковане, підзвітне та підконтрольне Голов+
ному управлінню капітального будівництва виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації).

II. Найменування та місцезнаходження

2.1. Повне найменування Підприємства:
Українською мовою: комунальне підприємство виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київінжбудсервіс” 
Російською мовою: коммунальное предприятие исполнительного ор+

гана Киевского городского совета (Киевской городской государственной
администрации) “Киевинжстройсервис”

Скорочене найменування українською мовою: КП “Київінжбудсервіс”
Скорочене найменування російською мовою: КП “Киевинжстройсервис”
2.2. Місцезнаходження підприємства: 04073, м. Київ, вул. Фрунзе, 113.

ІІІ. Мета і предмет діяльності Підприємства

3.1. Підприємство створене з метою забезпечення створення нових
об’єктів житлово+комунального господарства, соціального призначення
та об’єктів інженерно+транспортної інфраструктури.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:
Виконання функцій замовника будівництва (реконструкції) об’єктів

житлово+комунального господарства і соціального призначення та об’єк+
тів інженерно+транспортної інфраструктури.

3.3. Підприємство може здійснювати також іншу, не заборонену зако+
нодавством України, діяльність, спрямовану на досягнення мети, зазначе+
ної в Статуті.

3.4. У випадках, передбачених законодавством України, Підприємство от+
римує спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення окремих видів діяльності.

IV. Юридичний статус Підприємства

4.1. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України,
законами України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів
України, указами та розпорядженнями Президента України, рішеннями
Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими норма+
тивними актами та цим Статутом.

4.2. Підприємство є юридичного особою, має відокремлене майно, са+
мостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм наймену+
ванням та ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, емблему.

Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.
4.3. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з мо+

менту його державної реєстрації.
4.4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в

межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.
4.5. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями вико+

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі+
ністрації).

4.6. Підприємство самостійно планує та здійснює свою діяльність.

V. Права і обов’язки Підприємства

5.1. Підприємство відповідно до законодавства України та в межах
своєї компетенції має право:

5.1.1. Самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи
розвитку підприємства, виходячи з укладених договорів на виконання ро+
біт і послуг;

5.1.2. Самостійно планувати основні напрямки свого розвитку і визна+
чати стратегію відповідно до галузевих, науково+технічних прогнозів та
пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та еконо+
мічної ситуації;

5.1.3. Укладати договори, необхідні для будівництва і реконструкції
об’єктів житлово+комунального господарства, соціального призначення
та об’єктів та об’єктів інженерно+транспортної інфраструктури;

5.1.4. Виконувати функції замовника будівництва (реконструкції) об’+
єктів житлово+комунального господарства і соціального призначення та
об’єктів інженерно+транспортної інфраструктури, у тому числі:

— здійснювати вибір площадки будівництва, визначати проектну орга+
нізацію в установленому законодавством порядку, укладати договори на
проведення проектно+вишукувальних робіт, надавати проектній організації
вихідні дані для проектування, одержувати технічні умови, містобудівні
умови та обмеження, одержувати проектно+кошторисиу документацію та
забезпечувати її затвердження, укладати договори підряду на проведення
будівельних робіт, проводити конкурсні торги по вибору підрядної органі+
зації, оформлювати та відкривати фінансування в банку, здійснювати інші
дії, необхідні для забезпечення виконання функцій замовника з будівниц+
тва (реконструкції) об’єктів, відповідно до вимог чинного законодавства.

— здійснювати ведення технічного нагляду за будівництвом у відповід+
ності до встановленого порядку.

— вживати в установленому порядку необхідних заходів для прийнят+
тя в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.

5.1.5. Здійснювати інвестиційні проекти, укладати угоди.
5.1.6. За згодою Київської міської ради брати участь в об’єднаннях, асо+

ціаціях, корпораціях, концернах, промислово+фінансових групах і холдингах;
5.1.7. Створювати філії, представництва, відділення та інші відокрем+

лені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів
підприємства, в установленому законодавством порядку;

Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють
на основі положення про них, затвердженого Підприємством. Вони мо+
жуть відкривати рахунки в установах банків відповідно до закону;

5.1.8. Придбавати продукцію (роботи, послуги, майнові і немайнові
права) підприємств і організацій як в Україні, так і за кордоном в установ+
леному законодавством порядку;

5.1.9. Залучати до співпраці підприємства та організації, українських
та іноземних спеціалістів в установленому законодавством порядку;

5.1.10. Відкривати рахунки в національній та іноземних валютах як в
Україні, так і за кордоном згідно з чинним законодавством;

5.1.11. Користуватися кредитами і позиками.
5.1.12 Виконувати роботи, надавати послуги поза межами державно+

го замовлення за тарифами, що встановлюються у встановленому поряд+
ку на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством Укра+
їни, за фіксованими (регульованими) тарифами;

5.1.13. Самостійно визначати свою організаційну структуру, встанов+
лювати чисельність працівників і штатний розпис;

5.1.14. Користуватися іншими правами, передбаченими законодав+
ством України для підприємств.

5.2. На Підприємство покладаються такі обов’язки:
5.2.1. Забезпечення своєчасної сплати податків та інших відрахувань

до державного та місцевого бюджетів згідно з законодавством України;
5.2.2. Забезпечення цільового використання коштів з місцевого та

державного бюджетів;
5.2.3. Створення належних умов для високопродуктивної праці праців+

ників Підприємства, забезпечення дотримання законодавства України
про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці;

5.2.4. Здійснення заходів з удосконалення організації роботи Підприємства;
5.2.5. Здійснення заходів з метою посилення матеріальної заінтересо+

ваності працюючих як за результатами своєї праці, так і у загальних під+
сумках роботи Підприємства, забезпечення своєчасних розрахунків з
працівниками Підприємства;

5.2.6. Виконання норм і вимог щодо охорони довкілля, раціонального
використання і відтворення природних ресурсів і забезпечення екологіч+
ної безпеки.

5.2.7. Здійснення бухгалтерського обліку і ведення статистичної звіт+
ності згідно законодавством України.

VI. Майно і кошти Підприємства

6.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти,
а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балан+
сі Підприємства.

6.2. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної
громади міста Києва і закріплене за Підприємством на праві господар+
ського відання.

6.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
6.3.1. Майно, передане Підприємству відповідно до рішення засно+

вника;
6.3.2. Кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт,

послуг Підприємства;
6.3.3. Кредити банків та інших кредиторів, у тому числі іноземних;
6.3.4. Капітальні вкладення і дотації з бюджету;
6.3.5. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та

фізичних осіб;
6.3.6. Майно, придбане в інших юридичних і фізичних осіб;
6.3.7. Доходи, одержані ним за результатами господарської діяльності

передбаченої Статутом;
6.3.8. Інші джерела, не заборонені законодавством України.
6.4. Підприємство має право виключно за згодою власника або упов+

новаженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, здавати в
оренду або в безоплатне користування (позичку), передавати в заставу
нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списува+
ти з балансу основні засоби в установленому порядку.

VII. Статутний капітал Підприємства

7.1. Статутний капітал Підприємства сформований Київською міською
радою за рахунок грошових коштів у розмірі 10 000,0 (десяти тисяч) гри+
вень.

7.2. У разі, якщо вартість активів Підприємства за результатами його
діяльності виявляється меншою, ніж розмір статутного фонду, передбаче+
ний цим Статутом, орган, до сфери управління якого входить дане Під+
приємство, зобов’язаний провести в установленому законом порядку
зменшення його статутного капіталу, але не нижче встановленого міні+
мального розміру статутного капіталу.

VIII. Управління Підприємством і самоврядування трудового
колективу

8.1. Управління Підприємством здійснюється на основі поєднання прав
власника щодо використання свого майна та участі трудового колективу.

8.2. Підприємство очолює директор, який призначається на посаду та
звільняється з посади Київським міським головою на умовах контракту за
поданням Головного управління капітального будівництва виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та погоджен+
ням із заступником голови Київської міської державної адміністрації від+
повідно до розподілу обов’язків.

8.3. Директор Підприємства може бути звільнений з посади достроко+
во на підставах, передбачених контрактом, відповідно до закону.

8.4. Директор Підприємства:
8.4.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства;
8.4.2. Несе відповідальність за стан та діяльність Підприємства;
8.4.3. Затверджує структуру і штатний розпис Підприємства, пред+

ставляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого са+
моврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами
та громадянами;

8.4.5. Керує роботою на основі єдиноначальності у відповідності до
цього Статуту;

8.4.6. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його ін+
тереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування,
інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;

8.4.7. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує та переві+
ряє їх виконання;

8.4.8. Укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах бан+
ків розрахунковий та інші рахунки;

8.4.9. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Підприємство виконавчим органом Київської міської ради (Київською
міською державною адміністрацією) повноважень, завдань, визначених
Статутом, а також за дотримання чинного законодавства України;

8.4.10. Несе персональну відповідальність за формування та виконання
фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, ефективне вико+
ристання та охорону комунального майна, закріпленого за Підприємством.

8.5. Рішення з соціально+економічиих питань, що стосуються діяльно+
сті Підприємства, приймаються директором за участі трудового колекти+
ву та уповноважених ним органів.

8.6. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються
загальними зборами (конференцією) та їх виборним органом.

8.7. Право укладання колективного договору від імені власника надаєть+
ся директору, а від імені трудового колективу — уповноваженого ним орга+

ну. Колективним договором регулюються виробничі, трудові та соціально+
економічні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства,
питання охорони праці, соціального розвитку.

8.8. Трудовий колектив підприємства безпосередньо або через упов+
новажений ним орган:

— розглядає і затверджує проект колективного договору Підприєм+
ства;

— розглядає і затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;
— розглядає і вирішує згідно з цим Статутом питання самоврядування

трудового колективу;
— бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктив+

ної праці, заохочує винахідницьку діяльність, порушує клопотання про
представлення працівників до державних нагород.

IX. Господарська діяльність

9.1. Підприємство самостійно здійснює господарську діяльність відпо+
відно до вимог законодавства та цього Статуту.

9.2. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Підприємства є прибуток.

9.3. Планування фінансово+господарської діяльності здійснюється Під+
приємством шляхом складання у порядку та за формою, що визначають+
ся виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською дер+
жавною адміністрацією), річних фінансових планів, які затверджуються
Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого орга+
ну Київської міської ради (Київської місько державної адміністрації).

9.4. Керівник підприємства зобов’язаний спрямовувати діяльність Підпри+
ємства на виконання річного фінансового плану, з метою одержання запла+
нованих сум доходів та чистого прибутку, не припускаючись при цьому ви+
трат невиробничого характеру, не передбачених річним фінансовим планом.

9.5. Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану в по+
рядку, що визначається Головним управлінням комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

9.6. Прибуток підприємства використовується виключно в порядку, ви+
значеному Київською міською радою.

9.7. Підприємство здійснює відрахування частини свого прибутку до
бюджету м. Києва в порядку, встановленому Київською міською радою.

9.8. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік ре+
зультатів своєї діяльності і надає фінансову, статистичну та іншу звітність
у порядку, встановленому чинним законодавством України. Фінансова
звітність Підприємства надається Головному управлінню комунальної
власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) в установленому порядку.

9.9. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є при+
буток, бюджетне фінансування, амортизаційні відрахування та інші кош+
ти, включаючи капітальні вкладення та кредити.

9.10. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами,
організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здій+
снюються на основі договорів.

9.11. Підприємство сплачує податки в розмірах та порядку, які вста+
новлені законодавством.

9.12. Підприємство самостійно встановлює форми, системи і розміри
оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно з законодав+
ством України.

9.13. Контроль за діяльністю Підприємства та ревізія його фінансово+
господарської діяльності здійснюються згідно з законодавством України.

9.14. Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідаль+
ність за додержання порядку ведення і достовірності бухгалтерського об+
ліку та статистичної звітності.

9.15. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов пра+
ці, життя і здоров’я, гарантії соціального страхування членів трудового ко+
лективу та їх сімей вирішуються директором за участі ірудового колекти+
ву та уповноважених ним органів.

X. Зовнішньоекономічна діяльність

10.1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяль+
ність відповідно до законодавства України.

10.2. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність на заса+
дах повної самоокупності та самофінансування.

10.3. Прибуток в іноземній валюті, отриманий Підприємством в ре+
зультаті зовнішньоекономічної діяльності, використовусться у порядку,
встановленому законодавством України.

10.4. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Підприємство
має право в порядку, встановленому цим статутом та законодавством, від+
кривати за межами України свої представництва та виробничі підрозділи.

10.5. У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Підприєм+
ство користується у повному обсязі правами юридичної особи згідно з за+
конодавством України та цим статутом.

10.6. Підприємство несе повну відповідальність за ефективність своєї
зовнішньоекономічної діяльності згідно з законодавством та укладеними
договорами (контрактами).

XI. Припинення Підприємства

11.1. Підприємство припиняється шляхом його реорганізації (злиття,
приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

11.2. Реорганізація та ліквідація Підприємства здійснюються у перед+
баченому законодавством порядку за рішенням власника, а у випадках,
передбачених законодавством, за рішенням суду.

11.3. Припинення Підприємства здійснюється комісією з припинення,
яка утворюється власником майна або уповноваженим ним органом, в ус+
тановленому порядку.

11.4. Працівникам Підприємства, які звільняються в результаті реор+
ганізації чи ліквідації підприємства, гарантується дотримання їх прав та
інтересів відповідно до трудового законодавства України.

11.5. Майно, що залишилось після розрахунків з працівниками, спла+
ти податків, замовлення претензій кредиторів, використовується за вка+
зівкою власника або уповноваженого ним органу.

11.6. Підприємство вважається припиненим з дати внесення відповід+
ного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб+підприємців.

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Про визначення місць у людних місцях м. Києва 
та обладнання стендів, дощок оголошень 

для розміщення матеріалів передвиборної агітації партій, 
кандидати у депутати від яких зареєстровані 

в загальнодержавному окрузі, 
та кандидатів у депутати в одномандатних округах 

при проведенні виборів народних депутатів України
Розпорядження № 130 від 27 червня 2012 року 

Відповідно до частини одинадцятої статті 68, частини восьмої статті 69 Закону України “Про вибори народних депутатів Укра

їни”, з метою забезпечення відкритості та прозорості у процесі підготовки і проведення у 2012 році виборів народних депутатів
України, зокрема проведення передвиборної агітації:

1. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер+
жавній адміністрації) визначити на території міста Києва місця та облад+
нати стенди, дошки оголошень у людних місцях для розміщення перед+
виборної агітації в термін до 8 серпня 2012 року.

2. Районним в місті Києві державним адміністраціям спільно з Головним
управлінням контролю за благоустроєм виконавчого органу Київської місь+
кої ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити благоустрій
прилеглих територій місць розташування матеріалів передвиборної агітації.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити охоро+
ну та громадський порядок біля спеціальних місць та стендів, дошок оголо+
шень у людних місцях, де буде розміщено матеріали передвиборної агітації.

4. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської місь+
кої ради (Київської міської державної адміністрації) організувати широке
інформування населення м. Києва щодо місць розміщення матеріалів пе+
редвиборної агітації.

5. Це розпорядження офіційно оприлюднити в газеті Київської міської
міської ради “Хрещатик”

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів 

від 15.08.1995 № 404
р
Розпорядження № 1043 від 21 липня 2012 року 

Відповідно до ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву пастора Християнської
Церкви “Новий Час” у Дарницькому районі м. Києва від 27.04.2012 та протокол загальних зборів Християнської Церкви “Новий Час”
у Дарницькому районі м. Києва від 25.04.2012 № 20, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 21.01.2011 № 63
Розпорядження № 804 від 16 травня 2012 року 

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про житлово
комунальні послуги”, з метою оптиміза

ції діяльності створених у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) робочих груп:

1. Зареєструвати зміни до Статуту Християнської Церкви “Новий Час”
у Дарницькому районі м. Києва, зареєстрованого розпорядженням вико+
навчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від 15.08.1995
№ 404+р, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Внести зміни до заголовка та абзацу першого розпорядження вико+
навчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від 15.08.1995

№ 404+р замінивши слова: “Християнської біблійної релігійної громади
“Міст Надії” у Харківському районі м. Києва” словами: “релігійної грома+
ди Християнської Церкви Повного Євангелія Святого Апостола Варнави в
Оболонському районі м. Києва”.

Голова О. Попов

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 21.01.2011 № 63 “Про створення робочої групи з питання запрова+
дження тарифів на житлово+комунальні послуги, що вводяться в дію з
01.02.2011”.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів+

никові апарату Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в за+
собах масової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ+
ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації

від 24.03.2004 № 471
Розпорядження № 1138 від 4 липня 2012 року 

Відповідно до ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву настоятеля, голови пара

фіяльної ради, голови парафіяльних зборів релігійної громади Української Православної Церкви парафії на честь Святого благо

вірного князя Олександра Невського у Святошинському районі м. Києва від 10.05.2012 та протокол парафіяльних зборів зазначеної
релігійної громади від 15.02.2012 № 2 в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту релігійної іромади Української Пра+
вославної Церкви парафії на честь Святого благовірного князя Олексан+
дра Невського у Святошинському районі м. Києва, зареєстрованого роз+
порядженням Київської міської державної адміністрації від 24.03.2004
№ 471, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Внести зміни до заголовку та абзацу першого розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 24.03.2004 № 471 “Про
реєстрацію Статуту релігійної громади Української Православної

Церкви парафії па честь Святого благовірного князя Олександра Нев+
ського у Святошинському районі м. Києва” замінивши слова: “релігій+
ної громади Української Православної Церкви парафії па честь Свято+
го благовірного князя Олександра Невського у Святошинському райо+
ні м. Києва” словами: “релігійної громади Ієрусалимської ікони Божої
Матері Української Православної Церкви у Дарницькому районі м. Ки+
єва”.

Голова О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 23 жовтня 2012 року

Світлана КРЕМІНЬ:

"В мистецтві мені 
довелося усьому 
навчатися самій"
До інця тижня на четвертом по-
версі “У раїнсь о о дом ” триває
вистав а робіт Світлани Кремінь —
х дожниці-аматора із Західної У ра-
їни, я а несподівано від рила в собі
мистець ий талант. Її різнопланові
роботи — портрети, натюрморти,
пейзажі — див ють своєю простотою
і водночас емоційністю. Про свій
мистець ий шлях самоб тня х дож-
ниця розповіла “Хрещати ”.

— Світлано, коли ви розпочали малювати? Як це
сталося?

— Я малюю з 2005 року. До цього займалася ви�

хованням дітей, а коли вони виросли, стало біль�

ше вільного часу.

Моє заняття не можна назвати випадковістю. Я

почала з оздоблення та декорування домівки,

зокрема, розбирала люстри та складала з них інші

варіанти. Тоді наш друг родини та художник по�

радив моєму чоловіку купити мені фарби та по�

лотно, щоб я не розібрала весь будинок. З цього

все і почалося. Звісно, спочатку я взагалі ніяких

навичок не мала, навіть не знала, що для масля�

ної фарби потрібен розчинник. На першу карти�

ну під назвою “Кохання” в мене пішов тюбик бі�

лої фарби.

— Скільки зараз у вас картин? Ви їх зберігаєте,
продаєте чи даруєте?

— Маю понад 60 робіт. Я і дарую, і продаю: ба�

гато картин знаходяться в Італії, де мешкає моя

сестра, є мої роботи і в Німеччині, Москві, Маг�

нітогорську. Картини віддаю з радістю — вони як

діти, мають йти в світ. Але є декілька творів, які

поки що залишила вдома, і коли проходжу повз

них, то “зачіпаю” їх оком, бо вони начебто маяч�

ки для мене.

— В Києві проходить вже ваша третя персональ#
на виставка, до цього у 2010 році ви виставлялися в
Ужгороді та Львові. Як, власне, організовували екс#
позиції?

— В сучасному світі інформація поширюється

просто зі швидкістю світла. Про мене говорили

друзі, дізнавалися друзі друзів. Всі роботи, що ма�

люю, я вішаю на стіни власного будинку. І ось на�

ші знайомі якось запросили до нас додому дирек�

тора галереї в Ужгороді. Вона подивилася і сказа�

ла: “Я вас буду виставляти”. Потім мені запропо�

нували влаштувати виставку у Львові. А через па�

ру років мої картини дісталися і Києва. З Ужгоро�

да я привезла 50 робіт, які виставлятимуться тут

до 27 жовтня.

— Ви плануєте надалі отримувати професійні на#
вики в мистецтві?

— Іноді їх не вистачає, а з іншого боку, вони

можуть знищити те, що є.

Я ніколи не займалася малюванням. В дитин�

стві, пам’ятаю, ще в початкових класах перема�

льовувала з подругою портрет Леніна з підручни�

ка. Вчителька тоді сказала, що художники з вас

від слова “худо”, і в мене відклалося, що малюва�

ти — це недобре. Потім переросла це. Власне, в

дитинстві займалася чим завгодно — азбукою

Морзе, випилюванням лобзиком, танцями, всім,

окрім малювання.

Мені довелося усьому навчатися самій — осво�

ювати будь�яку техніку. Спочатку я малювала ма�

ленькі картини, від полотна відрізала частини.

Тепер я можу освоїти різні розміри без страху.

Картину ніколи не перемальовувала — завжди

намагаюся зробити так, щоб було схоже на мій

образ і мені подобалося.

— Ви працюєте вдома? Як родина ставиться до
вашого заняття?

— Я витрачаю час на малювання тільки тоді,

коли я не потрібна родині. Добре, що діти вже до�

рослі. Вдень, коли сама, мені ніхто не заважає.

Працюю вдома або в спеціальній кімнаті�май�

стерні, або ж шукаю в будинку куточок, де хо�

четься творити. Спочатку бачу цілісний образ

картини, коли щось чіпляє — природа, подія в

житті. Іноді картину можу намалювати за один

вечір.

— До яких жанрів звертаєтеся найчастіше?
— Портрети малюю досить рідко, адже це

складно, потрібно передати характер та одночас�

но майстерність художника. Натюрморти — та�

кож не часто, вони мають нести в собі певну

ідею. Втім, кожна з моїх картин має якусь істо�

рію. Часто на полотнах зображаю своїх рідних,

передаю враження від поїздок, від карпатської

природи.

— У вас є цікава серія натюрмортів#"сніданків" з
різними порами року. Розкажіть трохи про її ство#
рення.

— Спочатку була картина “Сніданок з саку�

рою”. На Закарпатті сакура останнім часом стає

місцевим символом. Зараз висаджують їх дуже

багато, а коли вони цвітуть, просто варто поба�

чити, яким красивим стає Ужгород. В мене була

робота “Сакура цвіте”, а потім вазочка з саку�

рою, що стояла на столі, навіяла мотив снідан�

ку з сакурою. До мене приїхала сестра, яка та�

кож захотіла собі такий “сніданок”. На той час

було літо, жарко, і з’явився “Сніданок з літом”.

Ну я і вирішила продовжити цю серію “снідан�

ків” осінню та зимою.

— На деяких з ваших картин є оголені або напів#
оголені люди...

— Оголеність на моїх картинах — це, в першу

чергу, відкритість людини, якою вона є. Також в

мене є картини, де я просто вчилася малювати

той чи інший елемент. Є й роботи з певним філо�

софським змістом. Наприклад, на картині “Без

назви” повітряна куля — це куля бажань, а також

боротьба добра зі злом, наші гарні помисли, які

тягнуться вгору та не можуть полетіти, бо щось їх

тримає.

— Пані Світлано, чи є у вас якісь творчі амбіції?
Чого б хотілося досягти у мистецтві?

— Звісно, є. І я буду намагатися йти далі. Якщо

Господь дав мені цей шлях, то він буде мене під�

тримувати, і я його пройду. Якщо це моя забаган�

ка, талант рано чи пізно зникне

Розмовляла Марія КАТАЄВА, “Хрещатик”
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Відповіді на сканворд 

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

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення ва антної посади енерально о дире тора
Київсь о о зооло ічно о пар за альнодержавно о значення.

Основні обов'яз и:
- форм вання е спозиції рід існих, е зотичних та місцевих тварин;
- збереження їх енофонд , вивчення ди ої фа ни і розроб и на ових
основ розведення її представни ів шт чно створених мовах;

- ор анізації е оло ічної освітньо-виховної роботи;
- здійснення різноманітних форм льт рно о обсл ов вання, створення

мов для відпочин та дозвілля населення при збереженні сприятливих
мов тримання тварин.

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів:
- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання (ма істр,
спеціаліст);

- стаж роботи за фахом на ерівних посадах не менше 3-х ро ів або стаж
роботи за фахом на ерівних посадах в інших сферах е ономі и не
менше 4-х ро ів;

- вільне орист вання ПК;
- аналітичні здібності, висо а працездатність та відданість роботі:
- ом ні абельність, чесність та порядність.

Кандидат необхідно надати про рам розвит зоопар на 5 ро ів.

Конта тний телефон: 270-57-29.

До менти на часть он рсі подаються до правління адрової
роботи і на ород апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) до 16 листопада 2012 ро , за
адресою: 01044, м. Київ-44, в л. Хрещати , 36, аб. 313.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідачів Олейни ов
Ганн Ми олаївн та Чернов Зінаїд Василівн цивільній оправі за позовом Івчен о
Галини Гри орівни до Олейни ової Ганни Ми олаївни, Чернової Зінаїди Василівни,
Ком нально о підприємства "Київсь е місь е бюро технічної інвентаризації та
реєстрації права власності на об'є ти нер хомо о майна", третя особа — Т ачен о
Марина Іванівна про припинення права власності та с ас вання державної реєстрації,
роз ляд я ої відб деться 26 жовтня 2012 ро о 08.30, в приміщенні Печерсь о о
районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-А, аб. 17.

Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або не
повідомлення с д про причини неяв и, справ б де роз лян то за вашої відс тності
на підставі наявних в справі до азів.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни з оп блі ванням о олошення про ви ли
відповідач вважається повідомленим про час та місце роз ляд справи.

С ддя Бортниць а В.В.

У зв'яз із зростанням мінімальної з / п, цін на енер орес рси, матеріали тощо,
ТОВ "Сервіс - Житло - Комфорт" повідомляє, що тарифи на посл и з триман-
ня б дин ів і спор д та приб дин ової території, роз-
раховані з ідно з Поряд ом, затвердженим постано-
вою КМУ від 01.06.2011 р. № 869, подані до Київсь ої
місь ої державної адміністрації на встановлення.
Стр т ра, періодичність та стро и надання посл
відповідають вимо ам розпорядження ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь а місь а дер-
жавна адміністрація) від 09.03.2011 р. № 307 та роз-
міщені на інформаційних стендах під'їздах б дин ів.

За важення і пропозиції приймаються на адрес :
м. Київ, в л. Бориспільсь а, 4 до 03.11.12 р.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 49), ви ли ає на 14.11.2012 ро
на 12.00 відповідача по справі за позовом Недаш івсь о о Василя
Івановича до Недаш івсь ої Ірини Василівни про визнання особи та ою,
що втратила право орист вання житловим приміщенням.
Відповідач ви ли ається с дове засідання, разі неяв и відповідача

справа роз лядатиметься за йо о відс тності.
С ддя В.О. Волошин

Управління праці та соціально о захист населення Печерсь ої районної в місті
Києві державної адміністрації о олош є он рс на заміщення ва антної посади:
- спеціаліста І ате орії відділ призначення допомо , омпенсацій та соціальних арантій

(тимчасово).
До он рс запрош ються особи з вищою освітою та досвідом роботи. Для часті в

он рсі необхідно протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення зверн тися за
адресою: м. Київ, в л. Цитадельна, 4/7, . 19, тел. 280-69-98.

Сл жба справах дітей Печерсь ої районної в місті Києві державної адміністрації
о олош є он рс на заміщення ва антної посади:

- оловно о спеціаліста відділ з питань опі и, пі л вання та синовлення.
Вимо и: педа о ічна або юридична освіта, досвід роботи, стаж роботи за фахом на державній
сл жбі на посаді провідно о спеціаліста не менше 1 ро , або стаж роботи за фахом в інших
сферах правлінь не менше 3-х ро ів.
Заяви на он рс подавати протя ом місяця з дня оп блі вання за адресою: м. Київ,

в л. С ворова, 15, аб. 104, тел. 254-49-83.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в
оренд нежитлове підвальне приміщення площею 69,9 в.м за адресою: м. Київ,
в л. Рибальсь а, 7 для ви ористання під майстерню по ремонт вз ття з розрах н ом орендної
плати в розмірі 2768,33 без ПДВ за перший місяць оренди терміном на 2 ро и 364 дні.

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

в м. Києві державна адміністрація.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

Втрачено свідоцтво про право власності на вартир № 25 по

проспе т Червонозоряном , 4-А в м. Києві, серія CAB № 882290

від 13 травня 2008 р. на ім'я Страт лат Людмили Анатоліївни

вважати недійсним.

Печерсь арайонна вм.Києві державнаадміністрація о олош єпронамір передати воренд термін
на 2 ро и 364 дні нежитлове приміщення площею 44,2 в.м. за адресою: м. Київ, в л. П. Л м мби, 20
для здійснення поб тово о обсл ов вання населення (розміщення ательє по ремонт , та ви отовленню
вітчизняно о одя ), з розрах н ом орендної плати в розмірі 874,71 рн без ПДВ за першиймісяць оренди.

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

державна адміністрація. Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

Головне правління ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про продаж об'є тів права ом нальної власності територіальної ромади м. Києва:
шляхом ви п :
Нежилі приміщення (цо оль) площею 33,90 в.м по в л. Кропивниць о о, 6, літ. "А", приватизовано юридичною особою за 356 160 (триста

п'ятдесят шість тисяч сто шістдесят) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 56 360 (п'ятдесят шість тисяч триста шістдесят) ривень 00 опійо ;
Нежила б дівля площею 12,00 в.м по в л. Тарасівсь ій, 10, літ. "М" приватизовано фізичною особою за 51 840 (п'ятдесят одна тисяча

вісімсот соро ) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 8 640 (вісім тисяч шістсот соро ) ривень 00 опійо ;
Нежиле приміщення площею 13,00 в.м по в л. М. Житомирсь ій, 16/3, літ. "В" приватизовано юридичною особою за 171 000 (сто сімдесят

одна тисяча) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 28 500 (двадцять вісім тисяч п'ятсот) ривень 00 опійо ;
Нежилі приміщення (підвал) площею 154,90 в.м по пр-т Га аріна, 9, літ. "А" приватизовано фізичною особою за 745 200 (сімсот соро п'ять

тисячі двісті) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 124 200 (сто дванадцять чотири тисячі двісті) ривень 00 опійо ;
Нежилий б дино площею 285,30 в.м по в л. Артема, 22, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 2 398 800 (два мільйони триста

дев'яносто вісім тисяч вісімсот) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 399 800 (триста дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот) ривень 00 опійо ;
Нежилий б дино площею 1434,10 в.м по б-р Шевчен а, 23, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 26 613 600 (двадцять шість

мільйонів шістсот тринадцять тисяч шістсот) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ -4 435 600 (чотири мільйони чотириста тридцять п'ять тисяч
шістсот) ривень 00 опійо ;

Нежилий б дино площею 35,10 в.м по в л. Молодо вардійсь а, 32, літ. "Е" приватизовано юридичною особою за 82 560 (вісімдесят дві
тисячі п'ятсот шістдесят) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 13 760 (тринадцять тисяч сімсот шістдесят) ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення площею 102,40 в.м по в л. Фр нзе, 15/1, літ. "Г" приватизовано юридичною особою за 394 800 (триста дев'яносто
чотири тисячі вісімсот) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 65 800 (шістдесят п'ять тисяч вісімсот) ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення площею 79,30 в.м по в л. Пори а, 13, літ. "Г" приватизовано юридичною особою за 444 000 (чотириста соро чотири
тисячі) ривень 00 опійо , в том числі ПДВ — 74 000 (сімдесят чотири тисячі)

Нежилі приміщення (в том числі підвал) площею 323,80 в.м по в л. Рев ць о о, 6, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 1 784 400
(один мільйон сімсот вісімдесят чотири тисячі чотириста) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 297 400 (двісті дев'яносто сім тисяч
чотириста) ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення (цо оль) площею 68,40 в.м по в л. Са айдачно о, 8/10, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 569 040 (п'ятсот
шістдесят дев'ять тисячі соро ) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 94 840 (дев'яносто чотири тисячі вісімсот соро ) ривні 00 опійо ;

Нежилі приміщення (підвал) площею 276,90 в.м по в л. Російсь ій, 33, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 1 418 160 (один мільйон
чотириста вісімнадцять тисяч сто шістдесят) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 236 360 (двісті тридцять шість тисяч триста шістдесят)
ривень 00 опійо ;
Нежилий б дино площею 1165,10 в.м по в л. Молодо вардійсь а, 32, літ. "Є" приватизовано юридичною особою за 2 547 000 (два мільйони

п'ятсот соро сім тисяч) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 424 500 (чотириста двадцять чотири тисячі п'ятсот) ривень 00 опійо ;
Нежилі приміщення (підвал) площею 40,50 в.м по в л. Коцюбинсь о о, 16, літ. "В" приватизовано фізичною особою за 192 840 (сто

дев'яносто дві тисячі вісімсот соро ) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 32 140 (тридцять дві тисячі сто соро ) ривень 00 опійо ;
Нежилі приміщення площею 240,00 в.м по пр-т Гон адзе, 20, літ. "В" приватизовано юридичною особою за 1 647 240 (один мільйон шістсот

соро сім тисяч двісті соро ) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 274 540 (двісті сімдесят чотири тисячі п'ятсот соро ) ривень 00 опійо ;
Нежилі приміщення площею 32,90 в.м по в л. Бальза а, 66, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 263 260 (двісті шістдесят три

тисячі двісті шістдесят) ривень 80 опійо , в том числі, ПДВ — 43 876 (соро три тисячі сто вісімсот сімдесят шість) ривень 80 опійо ;
Нежилі приміщення (підвал) площею 72,80 в.м по в л. Зань овець ої, 5/2, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 508 200 (п'ятсот

вісім тисяч двісті) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 84 700 (вісімдесят чотири тисячі сімсот) ривень 00 опійо ;
Нежилі приміщення площею 24,80 в.м по в л. Алма-Атинсь а, 54, літ. "А" приватизовано фізичною особою за 295 212 (двісті дев'яносто п'ять

тисяч двісті дванадцять) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 49 202 (соро дев'ять тисяч двісті дві) ривні 00 опійо ;

шляхом продаж на а ціоні:
Нежилі приміщення площею 256,00 в.м по б-рі Верховної Ради, 17, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 1 700 000 (один мільйон

сімсот тисяч) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 283 333 (двісті вісімсот три тисячі триста тридцять три) ривні 00 опійо ;
Нежилі приміщення площею 327,90 в.м по пр-т Червонозоряном , 4Ж, літ. "А" приватизовано фізичною особою за 2 714 040 (два мільйони

сімсот чотирнадцять тисяч соро ) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 452 340 (чотириста п'ятдесят дві тисяч триста соро ) ривень 00
опійо ;
Нежилий б дино площею 78,40 в.м по в л. Виш ородсь ій, 69, літ. "З" приватизовано юридичною особою за 400 000 (чотириста тисяч)

ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 66 666 (шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість) ривень 67 опійо ;
Нежилі приміщення площею 557,70 в.м по в л. Березня івсь ій, 4-а, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 2 210 880 (два мільйони

двісті десять тисяч вісімсот вісімдесят) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 368 480 (триста шістдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят)
ривень 00 опійо ;
Нежилі приміщення (в том числі підвал) площею 172,30 в.м по в л. Ярославів Вал, 28/31, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 776

520 (сімсот сімдесят шість тисяч п'ятсот двадцять) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 129 420 (сто двадцять дев'ять тисяч чотириста
двадцять) ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення (підвал) площею 76,20 в.м по в л. Толсто о, 6, літ. "А", приватизовано юридичною особою за 570 000 (п'ятсот сімдесят
тисяч) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 95 000 (дев'яносто п'ять тисяч) ривень 00 опійо .

Санітарно-епідеміоло-
ічна станція Дарниць о-
о район м. Києва, од
ЄДРПОУ 05496939, пові-
домляє про припинення
своєї діяльності.

Претензії редиторів надси-
лати в двохмісячний термін.

Т/ф. приймальні: 563-96-64.
Т/ф. б х алтерії: 576-01-86.

Подільсь а районна в місті Києві
державна адміністрація о олош є
про намір передати в оренд примі-
щення 1 поверх площею 51,1 в.м,
розташовано о в приміщенні ДНЗ
№679 за адресою: м. Київ, просп. Геор-
ія Гон адзе, 32-Д для здійснення освіт-
ньої діяльності з розрах н ом орендної
плати в розмірі 965,25 рн без рах -
вання ПДВ за перший місяць оренди.

Термін прийняття заяв про оренд —
10 робочих днів з дня п блі ації о оло-
шення.

Заяви про оренд приймаються за
адресою: м. Київ, Контра това пл., 2,

Подільсь а районна в місті Києві дер-
жавна адміністрація.

Довід ов інформацію можна отри-
мати за телефоном 417-14-61.

Подільсь а районна в місті Києві
державна адміністрація о олош є
про намір передати в оренд примі-
щення 1 поверх площею 17,4 в.м,
розташовано о в приміщенні ДНЗ №16
за адресою: м. Київ, в л. Андріївсь ий
звіз, 4 для здійснення освітньої діяль-
ності з розрах н ом орендної плати в
розмірі 763,75 рн без рах вання ПДВ
за перший місяць оренди.

Термін прийняття заяв про оренд —
10 робочих днів з дня п блі ації о оло-
шення.

Заяви про оренд приймаються за
адресою: м. Київ, Контра това пл., 2,
Подільсь а районна в місті Києві дер-
жавна адміністрація.

Довід ов інформацію можна отри-
мати за телефоном 417-14-61.

№
Адреса
б дин

Розмір
тариф ,
рн/ в.м

1
В л.

Бориспільсь-
а, 4

3,53

Тариф для
першо о
поверх

—

Київсь а місь а санітарно-епідеміоло ічна станція (ідентифі аційний од
02008939), юридична адреса: 04053, м. Київ, в л. Не расовсь а, б д. 10/8
повідомляє про припинення діяльності шляхом лі відації з ідно з на азом МОЗ
У раїни від 21.09.2012 р. № 176-О "Про лі відацію бюджетних за ладів, станов і
ор анізацій, що належать до сфери правління Міністерства охорони здоров'я
У раїни", на азом Київсь ої місь ої санітарно-епідеміоло ічної станції від 11.10.2012
№ 41-адм. Заяви редиторів приймаються протя ом двох місяців з дня п блі ації
о олошення.

Телефони для довідо : 486-54-86, 484-44-83.

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
22094

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

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

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

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

Бокс. Збірна України — найкраща 
на міжнародному турнірі
З 15 по 21 жовтня Сімферополі відб вся XXXIII міжнародний т рнір
лас “А” пам’яті засл жено о тренера У раїни Педро-Саеса Бенеді -
то, повідомляє офіційний сайт Держсл жби сім’ї, молоді та спорт .
Участь в цьо орічних зма аннях взяли 137 бо серів з Азербайджан ,
Білор сі, Гр зії, Ізраїлю, Іран , Казахстан , Молдови, Мон олії, Росії,
Т р меністан , Т реччини, Узбе истан та У раїни. За підс м ами т р-
нір , перше місце в за ально омандном залі посіла збірна У раїни,
я а з 14-ма медалями залишила позад оманди Узбе истан та Ро-
сії. Вони відповідно опинилися на др ом та третьом місцях. В а ти-
ві нашої оманди 3 золотих медалі: Льома Айдаров (ва ова ате орія
60 ), Вілен Сейтосманов (ва ова ате орія 64 ) та Єв ен Шевч
(ва ова ате орія +91 ); 3 срібних: Андрій Данилевич (ва ова ате о-
рія 75 ), Станіслав К тін (ва ова ате орія 91 ) та Оле сій Єфімч
(ва ова ате орія +91 ); та 8 бронзових на ород: Рафат Аджиосма-
нов (ва ова ате орія 49 ), Оле Бри ін (ва ова ате орія 49 ), Ле-
он Дод алов (ва ова ате орія 60 ), Амет Асанов (ва ова ате орія
64 ), Андрій Климович (ва ова ате орія 75 ), За р Айларов (ва о-
ва ате орія 91 ), Михайло Л ч ін (ва ова ате орія +91 ) та Воло-
димир К чмей (ва ова ате орія +91 )

Теніс. Відбулося жеребкування 
підсумкового турніру WTA у Стамбулі

За рез льтатами жереб вання підс м ово о т рнір WTA, я ий про-
йде в Стамб лі (Т реччина), за престижний трофей з 23 по 28 жовтня
б д ть боротися вісім най ращих тенісисто сезон . Учасниці поділені
на дві р пи — Червон і Біл , по чотири в ожній. Дві най ращі тені-
сист и з ожної р пи вийд ть до півфінал . Спортсмен а, я а зайняла
перше місце в Білій р пі, зі рає з др ою тенісист ою з Червоної і нав-
па и. Гр пи ви лядають та им чином: Червона р па: Ві торія Азарен-
о (Білор сь); Серена Вільямс (США); Анжелі а Кербер (Німеччина); Лі
На (Китай). Біла р па: Марія Шарапова (Росія); А неш а Радвансь а
(Польща); Петра Квітова (Чехія); Сара Еррані (Італія)

Бокс. Денні Гарсія переміг Еріка Моралеса
Амери ансь ий бо сер Денні Гарсія (25-0, 16 КО) но а т вав ме си-
анця Ері а Моралеса (52-9, 36 КО) і відстояв чемпіонсь ий пояс в
першій напівсередній вазі за версією WBC і тит л “с перчемпіона” за
версією WBA. Перших два ра нди пройшли в рівній боротьбі, причом
почато і за інчення др о о а тивніше провів Моралес. Одна тре-
тьом ра нді Гарсія відправив с перни а но да н. Цьо о раз він з -
мів піднятися, але вже в четвертом ра нді Моралес, я ий явно не від-
новився після попередньо о дар , б в відправлений но а т. До ре-
чі, двобій цих бо серів став др им цьом році: березні Денні Гар-
сія та ож здоб в перемо над ме си анцем за рішенням с ддів

Температура +12°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 96 %

Температура +13°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура +11°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 92 %

Прогноз погоди на 23 жовтня 2012 року

ОВНИ фонтан ватим ть творчою енер ією, прославляться я
ори інали, що ба атьом б де до д ші, розширивши оло симпати-
ів. Тіль и ні о о не рити йте! Коли поставили перед собою
я сь мет , б дьте об’є тивними, ліпше недооцінити спішні мож-
ливості — переоцін а за рож є фіас о.
ТЕЛЬЦІ налаштовані завзято про ладати собі шлях до мети,

змітаючи с противни ів, сл жбовий аврал розпалі. Одна не пе-
редайте ті мед , навіть хапаючись за все одраз , е ономно роз-
поділяйте сили, підходьте до роботи з творчою неординарністю,
іна ше ризи єте виснажитися. Уни айте зароз мілості, автори-
тарності, ревнощів, ці риси стан ть р йнівним чинни ом в стос н-
ах з близь ими людьми.
БЛИЗНЯТА наповнені братерсь им д хом, саме час зав’язати

др жні стос н и з тими, хто розділяє ваш світо ляд, оловне не
вст пати войовничі дебати на фінансовом або ідеоло ічном
підґр нті. Пам’ятайте, що ожен має право на власн д м , і пе-
ре он вати йо о в протилежном не слід. Живіть раючись, не
приймаючи нічо о близь о до серця. І дбайте про здоров’я, нині це
Ахіллесова п’ята.
РАКІВ очі є непередбачений поворот обставин, я ий з вели-

ою віро ідністю матиме фінансові наслід и. Я що ви не в силах
триматися від бажання ризи н ти, то не ставте на арт все, що
маєте, залиште недотор анним свій основний апітал. Е спери-
менти з фінансами протипо азані. Ува а бідолахам, що мріють
про охання, вам відп щено долею лише те, що засл жили, с а-
ання в реч припиняйте, визначене Небесами охання саме
вас знайде.
ЛЕВИ, день напр жений, прод тивність йо о залежить від об-

раної вами та ти и. Пам’ятайте, що ви здатні самі розпалити по-
л м’я, піддавшись нів або ревнощам. Втім, остра онфронтація
може принести перемо , але доро ою ціною. Том раще піти на
миров і винести омпромісний верди т, аби нічиї інтереси не
страждали.
ДІВИ продемонстр ють взірець спеціаліста широ о о профілю.

Природна мітливість допоможе вам заощадити час і фізичні сили,
знайдете ні альне раціоналізаторсь е вирішення робочих проб-
лем. Е сперимент йте собі в задоволення сфері техні и, еле -
троні и, новаційних техноло ій, медицини, про рам вання, мене-
джмент .
ТЕРЕЗИ, я що ви з олодніли за острими відч ттями і отові з

азартом вир шити на пош и романтичних при од — зробіть це, і
не пожал єте. Життєвий тон с потреб є терміново о допін хви-
люючих вражень! Найбільший спіх принес ть заняття, пов’язані із
спіл ванням, поїзд ами, обміном інформацією, ор анізаторсь ою
діяльністю, навчанням, інтеле т альною роботою.
СКОРПІОНИ, дов ола наеле тризована атмосфера, достатньо

іс ри непороз мінь, і запалає пожежа, подр жнє життя опиниться
під за розою р йнації. Можливо, вам поставлять в до ір фінансов
політи або небажання займатися хатніми справами, одна перш
ніж запереч вати і захищатися, все обмір йте на самоті або по-
радьтеся з особами, я им щиро довіряєте. Сміття з хати не ви-
носьте!
СТРІЛЬЦІВ вабитиме все незвичне, сенсаційне, ори інальне,

можлива несподівана поїзд а або ці ава з стріч, знайомство. Од-
на не заб вайте, що сьо одні зростає ризи онфлі тів на ділово-
м , ідеоло ічном , правовом , фінансовом , релі ійном або полі-
тичном р нті. Том не витрачайте доро оцінні сили з метою о-
ось за іт вати, тримайтеся від повчань та настанов.
КОЗОРОГИ, хто не ризи є, той не п’є шампансь о о. Я що вам

імпон є дерзання, сміливо п с айтеся в е сперименти і б дьте о-
тові я до вели их ви рашів, та до відч тних втрат. Дотепний хід,
прид маний вами або під азаний др зями, не стане ідеальним рі-
шенням. Замість олишніх проблем він може принести вам нове
занепо оєння.
ВОДОЛІЇ, б дьте холодно ровними, що допоможе тверезо та

ло ічно мислити в напр женій обстановці, де партнер або с пер-
ни ви личе вас на бій, по одившись на я ий, ризи єте втратити
роші та ділов реп тацію. Том не піддавайтеся на прово ації і не
лізьте на рожен там, де можна омпромісно обійти острі ти. Ви
м дра дипломатична особа!
РИБИ, спо са впл татися в таємн авантюр , особливо я що

вона має масштабний хара тер, досить висо а. Одна події дня за-
про рамовано армічно, том розслабтеся і по ірно робіть те, до
чо о вас зм ш ватиме доля. А особистим вольовим ініціативам
влашт йте вихідний!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  2 3  Ж О В Т Н Я

ранок день вечір

"Динамо" продовжує 
втрачати очки
У центральному матчі туру національної першості з футболу кияни
поступилися "Металісту"
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

С ботній поєдино між и-
ївсь им “Динамо” і “Мета-
лістом” можна б ло без
розд мів назвати цен-
тральним цьом т рі,
адже ияни займали перед
цим матчем третій рядо ,
а хар ів’яни, відстаючи від
сво о с перни а на шість
очо , опинилися на четвер-
том місці в т рнірній таб-
лиці. Перемо а давала
обом омандам ч дов на-
од поліпшити своє ста-
новище чемпіонаті. У під-
с м три оч и з рах н ом
3:1 здоб в “Металіст”.

Перший небезпечний момент у

матчі був за футболістами “Металі�

ста”. Після атаки правим флангом

Вілліан пробив по воротах, але гол�

кіпер “Динамо” ліквідував загрозу.

Через кілька хвилин харків’яни ор�

ганізували атаку лівим флангом,

зробивши прострільну передачу на

ближній кут воротарського майдан�

чика від Тайсона, Вілліан знову опи�

нився першим біля м’яча і, пробив�

ши з метра, влучив точно в Олексан�

дра Шовковського. Кияни все ніяк

не могли надовго зачепитися на чу�

жій половині поля, постійно посту�

паючись у швидкості супернику.

Перша дійсно небезпечна атака у

виконанні господарів вийшла на 

28�й хвилині. Адмір Мехмеді, який в

цьому матчі вийшов у стартовому

складі, пройшов по правому флангу,

відпасував на Брауна Ідейє, нігері�

єць виграв боротьбу на другому по�

версі і пробив у праву “дев’ятку”,

але м’яч пішов трохи вище цілі. А на

34�й хвилині зустрічі рахунок було

відкрито. Чудова контратака вдала�

ся гостям. Тайсон отримав точний

пас в районі центрального кола по�

ля, наблизився до воріт і майстерно

пробив у правий кут.

“Динамо” відповіло швидкою ата�

кою. Наприкінці першого тайму Ад�

мір Мехмеді переправив м’яч у сітку

воріт після передачі з глибини поля,

але боковий арбітр зафіксував оф�

сайд. Кияни продовжили тиснути на

ворота суперника. Вже в компенсова�

ний час господарі майданчика змогли

відправити і другий м’яч у ворота

“Металіста”, але гол знову не зараху�

вали. Тож на перерву команди пішли

за рахунку 1:0 на користь гостей.

У другому таймі динамівці про�

довжили забивати голи, які арбітр

відміняв через порушення правил і

офсайди. На цей раз не пощастило

Ідейє. Натомість “Металіст” подвоїв

перевагу. Тайє Тайво грубо зупинив

Марлоса Ромеро в своєму штрафно�

му майданчику, і рефері матчу при�

значив пенальті. Хав’єр з одинадця�

тиметрової позначки влучно пробив

у лівий кут воріт. Варто відзначити

зусилля гравців “Динамо”, які не зу�

пинилися після такого удару і швид�

ко відіграли один м’яч. Ніко Кран�

чар пробив по воротах з лівого краю

штрафного майданчика, влучивши у

дальню штангу, а першим на підборі

виявився Андрій Ярмоленко, який

головою в падінні скоротив відста�

вання.

Відквитавши один м’яч, динамів�

ці ще з більшим запалом почали ор�

ганізовувати атаки. Гра активізува�

лася, і гострі моменти виникали як

біля одних, так і біля інших воріт. До

кінця зустрічі вболівальники стали

свідками двох вилучень. Крістальдо

і Тарас Михалик не впоралися з нер�

вами, перший отримав другу жовту

картку за симуляцію, а другий —

грубо зіграв в центрі поля. Втім,

останнє слово було за гостями. У

компенсований час Торрес отримав

м’яч метрах в десяти від воріт і від�

правив його у сітку, встановивши

підсумковий рахунок 1:3. Після мат�

чу тренер “Динамо” Олексій Ми�

хайличенко прокоментував зустріч:

“Не можу сказати, що сьогодні

команда не грала на результат. Ми

знали, за рахунок чого грає “Мета�

ліст” і за рахунок чого добивається

успіху. Але одна справа знати, а ін�

ша — виконувати поставлені зав�

дання. Багатьом гравцям потрібно

замислитися про свій стан, про свій

внесок у командну гру, про ігрову

дисципліну, яка порушується. Ні в

якому разі не знімаю відповідаль�

ність з себе, але у нас 10 збірників,

які не встигли відновитися, крім то�

го, травмовані Бетао, Алмейда і Да�

нило Сілва
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Цей день в історії 23 жовтня

1545 — раїнсь і оза и, вий-
шовши в море на 32-х чай ах, пі-
дішли до т рець ої фортеці Ачі-
Кале (Оча ов) и захопили її
1748 — Михайло Ломоносов

засн вав при А адемії на пер-
ш в Росії хімічн лабораторію
1769 — три олісний паровий

візо – попередни автомобіля –
вперше розвиває швид ість аж
4,5 м/ од
1814 — в Ан лії проходить

перша в с часній історії Європи
пластична операція – ре онс-
тр тивна ринопласти а (пласти-
а носа)
1859— Києві від рито перш

недільн ш ол
1906 — бразилець Альберто

Сантос-Дюмон, я ий жив Пари-
жі, підняв повітря моторизова-
ний аероплан, пролетівши неве-
ли відстань на шестиметровій
висоті
1914 — Мос ві від рито Щ -
інсь е театральне чилище
1920 — народився італійсь ий

дитячий письменни Джанні Ро-
дарі
1952 — Нобелівсь а премія в
ал зі медицини прис джена ви-
хідцю з У раїни амери ансь ом
мі робіоло Зельман Абрахам
Ва сман за від риття ефе тив-
них методів лі вання т бер -
льоз
1958 — Борис Пастерна наз-

ваний ла реатом Нобелівсь ої
премії з літерат ри
1964 — на Олімпіаді То іо
иян а Лариса Латиніна завою-
вала золот медаль зма аннях
імнасто
1974 — Відні 75-а сесія МОК

прийняла рішення про проведен-
ня XXII Олімпійсь их і ор в столи-
ці СРСР Мос ві
1995 — Стівен Уестебі з

лі арні Ред ліффа, О сфорд,
Ан лія, робить перш операцію
по імплантації серця, що працює
від мініатюрно о джерела стр м
2000 — вчені ніверситет

Пенсильванії виявили найстарші
ба терії, я им, за їхніми
оцін ами, близь о 250 мільйонів
ро ів
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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(Ессе с)

Рез льтати 12- о т р
прем’єр-лі и У раїни:

“Шахтар” — ”Іллічівець” 2:1
“Зоря” — ”Дніпро” 3:2
“Волинь” — ”Метал р ” (Д) 1:1
“Ворс ла” — ”Метал р ” (З) 5:0
“Кривбас” — ”Арсенал” 1:1
“Чорноморець” — ”Таврія” 1:0
“Карпати” — ”Говерла” 1:1

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Нападни "Металіста" Клейтон Хав'єр ( жовтій формі) став автором др о о ол ворота иївсь о о "Динамо"
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