
Потяги столичного 
метро оновлять
Мільярд гривень "зелених інвестицій" спрямують 
на модернізацію 95�ти вагонів

Модернізація вагонів
Про це під час спільної прес�конфе�

ренції з міністром екології та природ�

них ресурсів України Едуардом Ста�

вицьким і Надзвичайним та Повноваж�

ним Послом Японії в Україні Саката

Тоічі заявив голова КМДА Олександр

Попов. Він повідомив, що підписання

договору про реалізацію проекту мо�

дернізації 95�ти вагонів метрополітену

між виконавцем ПАТ “Крюківський

вагонобудівний завод” та японською

компанією “ITOCHU Corporation” вже

відбулося. Угода розрахована на 18 мі�

сяців.

“Для того, щоб втілення зазначеного

проекту стало можливим, ми з 2010 ро�

ку за участі наших фахівців та за під�

тримки Міністерства екології та при�

родних ресурсів, Державного агентства

екологічних інвестицій України прове�

ли велику роботу з японською сторо�

ною. Цей проект приблизно на 35 % ви�

рішує проблему модернізації та заміни

вагонів у столичному метрополітені.

Його унікальність полягає в тому, що це

наймасштабніший проект України в

частині використання коштів Кіотсько�

го протоколу і надзвичайно перспек�

тивний у подальшій співпраці з урядом

Японії”, — сказав Олександр Попов.

Міністр екології та природних ресур�

сів  України наголосив на тому, що пе�

реобладнання 95�ти вагонів столичної

підземки — лише початок проекту.

“Модернізуємо першою чергою 95 ва�

гонів, а загалом ми розраховуємо на по�

дальшу підтримку японської сторони і

оновлення 185�ти вагонів. За рахунок

модернізації ми скоротимо викиди пар�

никових газів на 15 тисяч 171 тонну.

Це дуже енергоефективний проект", —

повідомив Едуард Ставицький.

Надзвичайний та Повноважний По�

сол Японії в Україні Саката Тоічі впев�

нений в успішній реалізації проекту мо�

дернізації вагонів київської підземки та

сподівається на подальшу співпрацю з

Україною.

“Сьогодні українсько�японські від�

носини розвиваються у сферах політи�

ки, економіки і культури. Як відомо,

співпраця за Кіотським протоколом пе�

редбачає, що Японія купує квоту на ви�

кид парникових газів, і країна впрова�

джує технології енергозбереження за ці

кошти, щоб покращити ефективність

використання енергії, захистити навко�

лишнє середовище. Я впевнений, що

крім поліпшення енергоефективності

вагонів київського метро, будуть й інші

позитивні наслідки проекту — киянам

сподобаються нові потяги, якими зруч�

но користуватися. Я вірю, що цей про�

ект сприятиме подальшій діловій спів�

праці у сфері захисту довкілля, впрова�

дження технологій енергозбереження

та зміцнення дружніх стосунків між на�

шими країнами”, — зауважив Посол.

Зазначимо, що модернізовані 95 ваго�

нів заплановано використовувати на

Святошинсько�Броварській лінії. Не�

обхідність проведення комплексної мо�

дернізації саме на цій гілці — очевидна,

адже потяги тут майже на 90 % складаю�

ться з вагонів серії “Е”, “Еж”, “Ем”.

Вони наразі визнані морально�застарі�

лими та більше не виробляються. Проте

за результатами комплексних

досліджень визначено, що кузови ваго�

нів придатні до експлуатації протягом

наступних 20�ти років і можуть вико�

ристовуватися після проведення ком�

плексної модернізації.

Як пояснив президент товариства —

голова наглядової ради ПАТ “Крюків�

ський вагонобудівний завод” Володи�

мир Приходько, суть оновлення поля�

гає в заміні застарілого тягового приво�

ду вагона метрополітену, в основі якого

лежить принцип релейно�контактної

системи управління, на більш сучасний

тяговий привід, що працює з викорис�

танням новітніх технологій.

“Від реалізації цього проекту ми ма�

тимемо не тільки економічний, а й со�

ціальний ефект, який полягає в покра�

щенні умов перевезення киян: конди�

ціонери в салонах, спеціальні м’які си�

діння. Також збільшиться пасажиро�

місткість — потяг перевозитиме на 332

особи більше. Комфортнішою стане ро�

бота машиніста. В кабіні буде встанов�

лена спеціальна комп’ютерна система,

що допомагає керувати потягом, реєс�

трувати усі параметри руху”, — проко�

ментував пан Приходько.

Як уже згадувалося, після модерніза�

ції рухомий склад буде екологічним

(знизяться викиди СО2), економним у

споживанні електроенергії, його обслу�

говування і поточний ремонт подешев�

шають. Крім того, поліпшиться екстер�

’єр та інтер’єр вагонів.

Соціальний захист 
буде підвищено

Протягом двох наступних років сто�

лична підземка має не лише оновити

рухомий склад та освоїти нові маршру�

ти, але й стати прибутковим підприєм�

ством. Про це під час зустрічі з праців�

никами КП “Київський метрополітен”

заявив голова КМДА Олександр Попов.

Столична підземка активно розви�

вається — за останні два роки у місті

відкрили п’ять нових станцій, і на на�

ступний рік темпи будівництва не зни�

жуватимуться. Зауважимо, 51�а станція

метро “Іподром”, яка запрацювала ми�

нулого тижня, за словами начальника

КП “Київський метрополітен” Володи�

мира Федоренка, у перший день роботи

перевезла 5 тис. пасажирів.

Очільник міськадміністрації зазначає,

що разом зі стрімким розвитком Києва

має розвиватися і столичний метропо�

літен. “Це питання стратегічно важливе

для нас, бо в місті є багато мікрорайонів,

де на підземку давно чекають кияни. На�

ше завдання — протягом наступних 4�5

років не лише збудувати нову гілку на

Троєщину, але й розвивати інші напрям�

ки”, — зауважив голова КМДА.

У ході зустрічі Олександр Попов по�

відомив працівникам підземки про пла�

ни будівництва окремого житлового бу�

динку, де вони зможуть отримати

квартири за програмою пільгової іпоте�

ки. А також наголосив на необхідності

підвищення соціального захисту та ма�

теріального заохочення працівників

підземки

Я зазначають фахівці, старі ва они иївсь о о метро б д ть переобладнані за останнім словом техні и
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ви онано роботи зі зведення підпірних стін
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До кінця року у місті відремонтують
38 ліфтів
У КМДА затвердили поадресний перелі житлових

б дин ів, я их до інця поточно о ро б де заміне-
но або модернізовано ліфти. Відповідне розпоря-
дження підписав олова КМДА Оле сандр Попов з ме-
тою тримання житлово о фонд міста в належном
технічном стані. У Голосіївсь ом районі ре онстр -
юють 3 ліфти житловом б дин , що на в л. Набе-
режно-Корч ватсь ій, 94, один підйомни замінять
Дарниць ом районі б дин на в л. А. Ахматової,
21. У Деснянсь ом районі замінять 12 ліфтів: 4 —
б дин на в л. Космонавта Вол ова, 20, 4 — на в л.
Мілютен а, 40/16 та ще 4 — на просп. Лісовом , 41.
Ще 3 абіни ре онстр юють Дніпровсь ом районі,
зо рема, на в л. Малиш а б дин ах № 37 і № 35, а
та ож на просп. Тичини, 20-А. У Печерсь ом районі
замінять 2 підйомни и б дин на пров. І. Козлов-
сь о о, 5, а в Подільсь ом — 3 ліфти житловом б -
дин на просп. Свободи, 2-В. Ре онстр юють під-
йомни житловом б дин на в л. Верховинній, 81
(Святошинсь ий район) та на в л. Ян еля, 14/1 (Соло-
м’янсь ий район). А та ож замінять 12 ліфтів Шев-
чен івсь ом районі: 4 — на в л. Салютній, 4-а, 2 — на
в л. Подвойсь о о, 9-А, 2 — на в л. Герцена, 7, 4 —
на в л. Щ сєва, 8-А. Всьо о б де замінено та модер-
нізовано 38 ліфтів. Замовни ом ви онання робіт ви-
значено КП з тримання та е спл атації житлово о
фонд спеціально о призначення “Спецжитлофонд”

Упродовж місяця у столиці 
висадили 15 тисяч кущів троянд
Майже 11 тисяч а зелених зон очищено від по-

б тових відходів під час осінньо о місячни а з
бла о строю, озеленення та поліпшення санітар-
но о стан міста, я ий тривав з 24 вересня до 26
жовтня поточно о ро . За цей період фахівці
районних КП з тримання зелених насаджень зня-
ли 2 тис. 200 с хостійних дерев, висадили близь-
о 3500 дерев ( аштанів, ялино , ленів тощо) та
майже 18 тис. щів, 15 із я их — троянди. Навес-
ні цвітінням троянд можна б де помил ватися на
б льварі Праці, в л. Мая овсь о о, а та ож Го-
лосіївсь ом , Маріїнсь ом , Печерсь ом лан-
дшафтних пар ах та пар імені Шевчен а, с ве-
рі Сантья о-де-Чилі та на території розв’яз и на
в лиці Тимошен а, що в Оболонсь ом районі
міста. У КО “Київзеленб д” повідомили, що виса-
дження троянд триватиме, до и цьом сприятиме
по ода

У Києві змагатимуться 
велосипедисти(екстремали
3 та 4 листопада Маріїнсь ом пар

пройд ть зма ання з паралельно о сп с на ір-
сь их велосипедах — RedBullBigDuel. Вперше на
території У раїни зма ання проводили 2010 році
в Ялті. Цьо о ро вони відб д ться столиці за
підтрим и олови КМДА Оле сандра Попова.
Зма ання проходитим ть 2 етапи — валіфі ація
та фінал. Велосипедисти-е стремали долатим ть
трас довжиною близь о 1000 метрів. Маршр т
проля атиме ас адом сходів, в зь ими стеж ами
з переш одами — численними онтр-нахилами і
додат ово поб дованими онстр ціями. До час-
ті зма аннях доп с атим ть сіх охочих не мо-
лодше 18 ро ів. За важимо, що часни и, я і не
дося ли в азано о ві , мож ть взяти часть за-
їзді лише за мови прис тності бать ів під час ре-
єстрації. Та , для часті заході необхідно отри-
мати особистий номер, що діє протя ом сьо о
зма ання. При собі необхідно мати до мент, що
посвідч є особ (ори інал паспорта або посвід-
чення водія). Реєстрація та страхов а часни ів —
без оштовні. Ор анізатори на олош ють, що
часни ам обов’яз ово треба мати необхідне об-
ладнання: велосипед fullsuspension (із діаметром
оліс 24-26 дюймів) та захисне спорядження

Кіотський протокол є міжнародною угодою, підписаною на основі Рамкової
конвенції ООН зі зміни клімату. Основна його мета полягає у встановленні зо�
бов’язань зі скорочення викидів парникових газів для різних країн. Для досяг�
нення цього протокол пропонує кілька механізмів. Перший — торгівля квота�
ми. Якщо, наприклад, Україна не використовує на 100 % дозвіл на викид пар�
никових газів (квоту), вона може продати його іншій державі. При цьому гро�
ші від продажу квот мають витрачатися на зниження викидів парникових га�
зів, у тому числі, й модернізацію наявного громадського транспорту або 
придбання нового.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

ПАРК БІЛЯ ОЗЕРА

ТЕЛЬБІН ПРИЙНЯВ
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Віталіна ГОНЧАР,
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Майже мільярд ривень
рам ах Кіотсь о о прото ол
ряд спрям вав на омпле с-
н модернізацію потя ів сто-
лично о метрополітен . Пере-
обладнання 95-ти ва онів
здійснить “Крю івсь ий ва о-
ноб дівний завод”, застосов -
ючи для цьо о енер озбері а-
юче японсь е стат вання.
С ористатись оновленими по-
тя ами пасажири Святошин-
сь о-Броварсь ої лінії змо-
ж ть же в третьом варталі
наст пно о ро .
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Реконструкція Поштової площі триває
У КК “Київавтодор” інформ ють, що спор дження еста ади на По-

штовій площі відб вається з ідно рафі а. Уже на 80 % ви онані робо-
ти зі зведення підпірних стін, на 60 % пере ладено інженерні мережі.
У районі Боричево о звоз заверш ють облаштов вати опори для ес-
та ади, я ою автомобілі з’їжджатим ть з Володимирсь о о звоз на
в л. Набережно-Хрещатиць . Почалися роботи зі спор дження т не-
лю, влашт вання монолітно-залізобетонно о пере риття та підземно-
о пішохідно о переход під Боричевим звозом. На адаємо, зв’яз-
з ре онстр цією Поштової площі б дівельни и зв зили Набережне

шосе до двох см і пере рили ділян всьо о на 200 метрів — від пе-
рехрестя Набережно о шосе і Боричево о звоз в напрям мост
Метро. Та ож за рито р х транспорт з Боричево о звоз на Набе-
режне шосе та зворотном напрям . С різь встановлені дорожні
зна и, я і попереджають водіїв про обмеження р х на площі.
У ом нальній орпорації під реслюють, що шляхови и зробили все

можливе, щоб поле шити перес вання водіям на період ре онстр ції.
Після завершення б дівництва т нелю р х транспорт т т значно по -
ращиться, адже зни н ть перепони, через я і раніше на площі творю-
валися автомобільні затори. Крім то о, т т створять пішохідн зон з
о лядовим майданчи ом

Незаконну забудову парку на Трухановому 
острові заборонено
Господарсь ий с д за поданням про рат ри с ас вав виданий Ки-

їврадою дозвіл на заб дов Дніпровсь о о пар на Тр хановом ос-
трові. На цій території план вали від рити приватн баз відпочин .
Я відомо, рішенням Київради 2008 році приватном товариств “Ба-
за відпочин “Дніпровсь а хвиля” б ло виділено 7,37 а землі для б -
дівництва, е спл атації та обсл ов вання бази відпочин на Пар о-
вій дорозі, 3-У. Проте, я з’яс валося, виділена земельна ділян а роз-
ташована на Тр хановом острові, я ий належить до зони зелених на-
саджень за ально о орист вання та охоронювано о ландшафт
столиці. До то о ж, земельна ділян а знаходиться в межах прибереж-
ної захисної см и Дніпра та є природоохоронною територією, б дів-
ництво на я ій заборонено, повідомили “Хрещати ” відділі зв’яз ів
із ЗМІ про рат ри Києва

Цифра дня

27 200 000 
тонн вантажів було відправлено Південно�Західною залізницею у
січні—вересні 2012 року, що на 10,9 % більше, ніж за січень—вересень
минулого року 

За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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У центрі столиці презентували
техніку часів ВВВ
У Києві відсвяткували 68�му річницю визволення України 
від фашистських загарбників
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Патріотичними піснями та
вистав ою-презентацією
війсь ової техні и часів
Вели ої Вітчизняної війни
відзначили пам’ятн дат
столиці. О рім то о, ерів-
ництво держави та міста
вшан вало пам’ять за иб-
лих воїнів по ладанням ві-
тів до мо или Невідомо о
солдата, що пар Вічної
Слави, та до пам’ятни а
тричі Герою Радянсь о о
Союз , маршал авіації
Іван Кожед б .

Слова щирої шани і великої подя�

ки визволителям України висловив

голова КМДА Олександр Попов.

“Сьогодні особливий день для всьо�

го українського народу та киян зок�

рема. Бо звільнення України від фа�

шистських загарбників — це пере�

ломна дата у нашій історії. Ми ціну�

ємо, пам’ятаємо і пишаємося под�

вигом наших героїв, котрі пролива�

ли кров за свободу рідної землі. Я

хочу низько вклонитися усім ветера�

нам і запевнити, що пам’ять про їх

подвиг житиме вічно”,— зазначив

очільник міськдержадміністрації.

Народні гуляння за участі хоро�

вих, інструментальних колективів, а

також танцювальних ансамблів від�

булися на вулиці Хрещатик, на

Майдані Незалежності та на Михай�

лівській площі. Завершилося дійс�

тво пізно ввечері святковим феєр�

верком.

Окрім того, кияни та гості міста

змогли ознайомитися з виставкою�

презентацією військової техніки

часів Великої Вітчизняної війни,

що розмістилася на Майдані Неза�

лежності. Тут були представлені

бронетранспортер БТР�80, леген�

дарний танк Т�34, автомобіль ЗИС�

5, 85�мм зенітна гармата та багато

іншого.

Як розповів “Хрещатику” член тех�

нічного клубу “Самохід” Михайло

Поколодний, уся представлена техні�

ка в робочому стані. “Кілька наших

експонатів ми привезли для показу з

Харкова. Зокрема автомобіль “Додж

3/4” (Dodge WC�52) 1944 року випус�

ку та бронеавтомобіль БА�67. Коли

ми знайшли ці моделі, вони нагадува�

ли металобрухт. Проте стараннями

ентузіастів їх повністю відновили. Це

досить тривалий процес, адже необ�

хідних запчастин вже не випускають.

І в день визволення України від ні�

мецьких загарбників у нас є чудова

нагода тут, на виставці, віддати на�

лежне нашим дідам та прадідам, які

воювали за нашу свободу”,— зазна�

чив Михайло Поколодний.

Цього ж дня голова КМДА Олек�

сандр Попов вручив пам’ятні медалі

“На відзначення 1530�річчя Києва”

ветеранам ВВВ та педагогічним пра�

цівникам навчальних закладів, у

яких діють музеї, що висвітлюють

події Великої Вітчизняної війни

1941—1945 років.

“Мене переповнює почуття радо�

сті і гордості, що ми дожили до цьо�

го дня, що зараз поступово налаго�

джується життя в молодій Україні і

з’являється стабільність у завтра�

шньому дні. Звичайно, шкода това�

ришів, які пішли від нас молодими.

Адже ці люди віддали своє життя за

нас з вами”,— розповів ветеран ВВВ

Микола Абрамов.

На завершення урочистостей ве�

терани скуштували солдатської каші

та змогли насолодитися яскравими

виступами творчих колективів сто�

лиці, організованими на їх честь

Голова КМДА Оле сандр Попов ознайомився з вистав ою війсь ової техні и часів Вели ої Вітчизняної війни,
що розмістилася на Майдані Незалежності

Сквер біля озера Тельбін
оновлено
Наразі завершена перша черга реконструкції зеленої зони
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Пар ов зон , що знахо-
диться біля озера Тельбін
Дніпровсь ом районі,

від рили для відвід вачів
після ре онстр ції. Наразі
там повністю відремонто-
вано доріж и, висаджено
вітни и та спор джено
дитячий майданчи . О рім
то о, с вері знов запра-
цював бюветний омпле с,
облаштовано панд си для
з’їзд до пляж та вста-
новлені нові лави. О лян в
об’є т перший заст пни
олови КМДА Оле сандр
Маз рча .

"Усі заплановані роботи першої

черги реконструкції на цій ділянці

виконані справно. Залишилось до�

класти плитку у кількох місцях та на

прохання мешканців встановити де�

коративну огорожу, щоб автовлас�

ники не заїжджали на зелену зону.

Загалом сквер дійсно вийшов гар�

ним”,— зазначив Олександр Мазур�

чак. Він додав, що передбачена дру�

га черга реконструкції озера Тельбін.

Тут з’явиться ще один майданчик

для дітей старшого віку, а також

спортивні тренажери для дорослих.

Також заплановане очищення во�

дойми та озеленення території.

“Уже в березні ми розпочнемо ви�

садку дерев і квітів на прибережній те�

риторії. До цього часу розробимо про�

ект, яким забезпечимо комфорт і кра�

су для тутешніх мешканців”,— розпо�

вів “Хрещатику” гендиректор КО

“Київзеленбуд” Михайло Царенко.

Зауважимо, що загальна площа

скверу біля озера Тельбін складає

12,2 тис. кв. м. Вже сьогодні біль�

шість території знаходиться під зе�

леними насадженнями. Паркову зо�

ну прикрашає понад 520 дерев, се�

ред яких клен сріблястий та гостро�

листий, липа дрібнолиста, тополя

канадська, біла верба й акація. Та�

кож тут висаджено близько 260 ку�

щів, переважають спіреї, бузок,

форзиція, жасмин.

Перша черга реконструкції зеле�

ної оази біля водойми Тельбін обій�

шлася місту в 2,5 млн грн. Загалом

на весь проект потрібно близько

восьми мільйонів гривень. З них на

очищення підводних джерел озера

необхідно 1,2 мільйона гривень —

кошти вже виділені. Цими роботами

займатиметься КП “Плесо”. "Окрім

того, на березі Тельбіна буде облаш�

товано пляж. Зокрема з’являться ту�

алети, переодягальні, тобто все не�

обхідне устаткування для відпочин�

ку”,— зазначив перший заступник

голови Дніпровської РДА Сергій

Кравченко.

Реконструкція згаданої паркової

зони відбувалася за активної участі

громадськості. Так, ще навесні, пе�

ред початком робіт, пройшло засі�

дання місцевого ОСН. “Мешканці

мікрорайону в присутності авторів

проекту назвали першочергові зав�

дання, які стосуються оновлення

скверу, запропонували найзручніші

місця для розташування дитячого і

спортивного майданчиків. Усі поба�

жання були враховані”,— розповів

керівник ОСН “Комітет мікрорайо�

ну “Березняки�Тельбін” Валерій Гу�

маненко.

Нагадаємо, у столиці триває ак�

тивна робота з реконструкції сто�

личних парків і скверів. Тільки

упродовж минулого тижня мешкан�

ці Голосієво отримали зелену зону

відпочинку за адресою: вул. Лято�

шинського, 26�А та плавучий світ�

ломузичний фонтан у парку ім. М.

Рильського. А жителі мікрорайону

ДВРЗ уже відпочивають в оновлено�

му парку

У зимовий період у Києві здійснюватимуть 
соціальне патрулювання
У зимовий період 2012—2013 ро столиці здійснюватим ть соці-

альне патр лювання. Днями олова КМДА Оле сандр Попов підписав
відповідне розпорядження. Наразі творено місь ий оперативний
штаб допомо и безприт льним особам та оординації соціально о
патр лювання. З 1 р дня 2012 до 1 вітня 2013 ро на базі б дин
соціально о пі л вання діятим ть три спеціальні виїзні бри ади. У разі
значно о по іршення по одних мов Київсь ом центрі соціальної
адаптації престарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійно о
місця проживання (в с. Ясно ород а Виш ородсь о о район Київсь ої
області) збільшать іль ість ліж о-місць на 30 %. Крім то о, районні
держадміністрації на базі районних станов соціально о захист ство-
рять бан и одя та вз ття для н жденних, зал чивши до цьо о
процес спонсорсь і, бла одійні та меценатсь і ошти, манітарн
допомо від станов, ромадсь их ор анізацій та ромадян. Та ож ГУ
охорони здоров’я КМДА забезпеч ватиме надання медичної допомо-
и безприт льним лі вальних становах та посл и “швид ої допо-
мо и” за ви ли ом виїзних бри ад соціально о патр лювання

За тиждень у столиці демонтували 
70 незаконних МАФів
Та , 7 тимчасових спор д прибрали біля станції метро “Житомир-

сь а”. Крім то о, знесені самовільно встановлені малі архіте т рні
форми, я і призвели до зменшення зелених зон, на в л. Азербай-
джансь ій, 31—32 (Дніпровсь ий район), на в л. Виборзь ій, 70, 89-А
та на в л. Єревансь ій, 14-А (Солом’янсь ий район). Та ож силами КП
“Київбла о стрій” лі відовано стихійний рино на в л. А. Ахматової, 3
(Рев ць о о 12/1) Дарниць ом районі. Рино б ло встановлено на
інженерних мережах ВАТ “АК “Київводо анал”, зв’яз з чим надхо-
дило безліч с ар від ромадян. Демонтовано МАФи, я і не мали до-
звільної до ментації, на в л. Оноре де Бальза а, 92, 94 (Деснянсь ий
район) та на в л. Т полєва, 19 (Святошинсь ий район), а та ож тим-
часова спор да на в л. Борща івсь ій (Солом’янсь ий район), що б -
ла встановлена біля з пин и ромадсь о о транспорт та переш о-
джала перес ванню людей. О рім то о, лі відовано тор овельний ряд
із ролетів підземном переході на в л. Де абристів (рино “Вирли-
ця”, Дарниць ий район). Зазначені спор ди створювали значні проб-
леми для перес вання иян підземним переходом, зв ж ючи прохід.
Заверш ється демонтаж біля станції метро “Черні івсь а”. Там же
знесено 42 тимчасові спор ди

ООН позитивно оцінює розвиток Києва
Київ — єдине процвітаюче і доброзичливе місто У раїни. Про це за-

явила Ор анізація Об’єднаних Націй (ООН) своєм звіті “State of the
World’ s Cities 2012/2013” про стан 600 міст різних раїнах світ , по-
відомляє сайт ГУ містоб д вання та архіте т ри КМДА. Головний архі-
те тор Києва Сер ій Целовальни зазначив, що подібна оцін а є над-
звичайно приємною для иян і по азовою для столичної влади. Не
останню роль т т віді рає позитивний досвід проведення Євро-2012.
Одна поперед ще ба ато роботи. “Київ я столиця є ло омотивом
містоб дівно о розвит У раїни. А б ти першим — це вели а відпові-
дальність. Одна пере онаний, що спільними з силлями ромади ми
подолаємо сі проблеми і зробимо наше місто ще омфортнішим. Вже
до наст пно о Дня міста ияни змож ть оцінити наш робот ”,— зазна-
чив Сер ій Целовальни . На адаємо, що ООН оцінює міста світ за
п’ятьма фа торами: прод тивність, розвито інфрастр т ри, я ість
життя, соціальна рівність, стан нав олишньо о середовища. Міста от-
рим ють оцін в діапазоні від 0 до 1 — та званий інде с процвітан-
ня — City Prosperity Index (CPI).
В У раїні в рейтин CPI потрапив тіль и Київ з по азни ом 0,8. Від-

значимо, що найвищий інде с процвітання має Відень (Австрія) —
0,93. Рейтин с ладається раз на два ро и

Керівництво держави 
та міста вшанувало

пам’ять загиблих воїнів
покладанням квітів 

до могили Невідомого
солдата 

Паркову зону прикрашає понад 520 дерев, серед яких
клен сріблястий та гостролистий, липа дрібнолиста,

тополя канадська, біла верба й акація 

Меш анці житлових б дин ів, що знаходяться нав оло озера Тельбін, отримали с часн зелен зон для відпочин
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Тенденції

Ділові новини

Мінфін виділив Ощадбанку
4,4 млрд грн для виплати
компенсацій

Міністерство фінансів за період
з 1 червня (з почат виплати
омпенсацій) по 24 жовтня виді-
лило Ощадбан 4,4 млрд рн
для виплати омпенсацій в лад-
ни ам олишньо о СРСР. “Ста-
ном на 24 жовтня Міністерством
фінансів профінансовано з дер-
жавно о бюджет , а АТ “Ощад-
бан ” фа тично отримано 4,4
млрд рн, з я их 23 жовтня — 300
млн рн для виплати в ладни ам
Ощадбан олишньо о СРСР”,—
йдеться в повідомленні. Ці ошти
виділені для здійснення виплат
в ладни ам, відомості про я их
станом на 1 січня 2012 ро б ли
внесені до реєстр в ладни ів
Ощадбан СРСР і я і не одержа-
ли омпенсацій протя ом 2008
ро . На адаємо, що омпенса-
ційні виплати 2012 році б д ть
здійснюватися до 25 р дня. Очі-

ється, що 6 млн ромадян
одержать по 1 тисячі ривень
омпенсацій

Видобуток артезіанської
води контролюватимуть

Уряд затвердив порядо дер-
жавно о облі артезіансь их
свердловин і облашт вання їх за-
собами вимір обся видоб тих
підземних вод. Про це с азано в
постанові ряд № 963. Порядо
визначає державний реєстр ар-
тезіансь их свердловин, том
числі й недіючих. Відповідно до
постанови, ведення цьо о облі
дор чається Державній сл жбі
еоло ії й надр із 1 січня 2013 ро-
. Крім то о, Держ еоло ії спіль-

но з місцевими ор анами ви о-
навчої влади й ор анами місцево-
о самовряд вання мають зо-
бов’язати власни ів або орист -
вачів земельних діляно , межах
я их переб вають артезіансь і
свердловини, забезпечити їх за-

собами вимір обся видоб тих
підземних вод до 1 січня 2013 ро-
. Всі дані державно о облі ар-

тезіансь их свердловин в лю-
чаються в державний водний а-
дастр, повідомляють “У раїнсь і
новини”

Shell почала буріння першої
газової свердловини

Британсь о-нідерландсь а ом-
панія Shell і дочірнє підприємство
НАК “Нафто аз У раїни” “У р аз-
видоб вання” рам ах до овор
про спільн діяльність почали б -
ріння першої розвід вальної свер-
дловини Біляївсь а-400 на Павлів-
сь о-Світловсь ій ліцензійній а-
зовій ділянці. Прое тна либина
свердловини — 5 250 м, заплано-
ваний стро б ріння — 5-6 міся-
ців. Для роботи ви ористов ється
б рова станов а італійсь ої ом-
панії-підрядни а Saipem, що рані-
ше ви ористов валася для б рін-
ня свердловин британсь ої Regal

Petroleum. У рез льтаті б ріння
передбачається виявлення по ла-
дів аз в щільних піщани ах. Ймо-
вірний обся інвестицій омпанії
Shell за до овором становить 800
млн доларів, з я их 200 млн — ін-
вестиції в еоло орозвід , 600
млн — видоб то в леводнів

Під Києвом відкрито завод 
із виробництва дитячого
харчування
Новий спеціалізований завод ди-

тячо о молочно о харч вання вве-
дено в е спл атацію в Київсь ій об-
ласті (смт. З рів а). Новий завод
війшов до с лад холдин “Мо-
лочний Альянс”, я ом належать
ще 8 пот жних моло опереробних
підприємств по всій території У ра-
їни. Філію ПАТ “Я отинсь ий мас-
лозавод” “Я отинсь е для дітей”
б ло зб довано за один рі . Розмір
інвестицій прое т с ладає 139,5
млн рн. З них близь о 25 млн рн
б ло інвестовано в б дівництво та

інженерні мережі, решт — в об-
ладнання та стат вання завод

У портах запровадять єдину
електронну інформаційну
систему контролю
Міністерство інфрастр т ри

ініціює введення єдиної еле -
тронної інформаційної системи
онтролю і оформлення вантажів
морсь их та річ ових портах

У раїни. Про це с азано в пові-
домленні Мінінфрастр т ри.
Зо рема міністерство пропон є
відмовитися від паперово о до -
ментообі під час онтролю і
оформлення вантажів і транс-
портних засобів портах, а нато-
мість створити еле тронн інфор-
маційн систем . На д м
фахівців, та а ор анізація роботи
в портах дасть можливість значно
спростити процед р і с оротити
час оформлення вантажів і об-
роб и транспортних засобів, а
та ож оптиміз вати процеси

транспорт вання, повідомляють
“У раїнсь і новини”

Киянам видано понад 
25 тисяч ідентифікаційних
номерів
В ор анах державної подат ової

сл жби столиці за 9 місяців 2012
ро присвоєно 25 423 реєстра-
ційних номери облі ових арто
платни ів подат ів. Облі осіб, я і
через свої релі ійні пере онання
відмовляються від прийняття ре-
єстраційно о номера та надали
до ор ан державної подат ової
сл жби повідомлення за формою
№ 1П, ведеться в о ремом реєс-
трі Державно о реєстр за пріз-
вищем, ім’ям, по бать ові та се-
рією і номером паспорта без ви-
ористання реєстраційно о номе-
ра облі ової арт и платни а по-
дат ів. За поточний рі Києві від
реєстраційних номерів облі ових
арто платни ів подат ів відмо-
вились 529 ромадян

Прогнози 
курсу гривні
На вартість нацвалюти 
впливатимуть зовнішні 
та внутрішні фактори
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Гривню очі є помірна девальвація — рс отів ово о
долара США до інця р дня, за оцін ами аналіти ів,
може підвищитися до 8,25-8,40 рн. Одна істотних о-
ливань вартості національної валюти че ати не варто.
Е сперти запевняють, що на посилення ривні працює
врівноважений платіжний баланс, профіцит фінансово о
рах н , низь а інфляція і збереження помірної, але по-
зитивної динамі и е ономічно о зростання.

Згідно з прогнозами фахівців, американський долар на міжнародному

ринку залишатиметься під тиском до кінця року, це надасть підтримку ва�

лютам країн, що розвиваються, в тому числі, гривні. Проте існують внут�

рішні фактори, які поки що не на користь гривні. Це може призвести до її

помірної девальвації після парламентських виборів.

“Третя програма кількісного пом’якшення в США (QE3) на відміну від

першої та другої не підтримує світові ціни на сталь. Глобальний попит на

неї знижується, що вже призвело до скорочення експорту з України про�

дукції металургії. В цілому, поточний рахунок платіжного балансу залишає�

ться дефіцитним, і цей дефіцит на тлі боргової кризи в єврозоні поступово

розширюється. Така тенденція може продовжитися до кінця поточного ро�

ку”,— йдеться у повідомленні FOREX CLUB.

Тиск на гривню також буде здійснювати зростаючий попит на готівкову

валюту в країні на тлі високих девальваційних настроїв у суспільстві. Так,

чисте сальдо купівлі іноземної валюти у вересні зросло на 149,25 % — до

1801,6 млн доларів. Ймовірно, після парламентських виборів темпи зрос�

тання попиту на валюту дещо знизяться, однак сам ріст попиту збережеть�

ся. Крім того, може збільшитися відтік валюти для погашення заборговано�

сті банківського сектора, що пов’язано з борговою кризою в єврозоні.

“Тим не менше, істотних коливань вартості національної валюти в осін�

ній період чекати не варто”,— зазначив “Хрещатику” керівник інформа�

ційно�аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко.

На думку банківського аналітика Олександра Охріменка, до кінця року

курс буде максимум 8�8,20 гривні за долар. “Після виборів населення за�

спокоїться, а в країну з офшорів повернуться кошти. Тож мій прогноз: до

кінця року гривня трохи посилиться, а після виборів, навпаки, буде незнач�

на ревальвація. Так було у 2002�му та 2006�му. Ніякої масштабної девальва�

ції не буде. Це все — політичні домисли. Адже НБУ проводить дуже вива�

жену, правильну та оперативну політику, пов’язану з валютним курсом.

Нацбанк має багато можливостей забезпечити стабільний курс гривні. До�

датковий спокій забезпечить і механізм розміщення єврооблігацій під 7,5 %

річних”,— прокоментував експерт.

Керівник групи радників голови Національного банку України Валерій

Литвицький прогнозує збереження нинішнього стабільного курсу гривні до

кінця 2012 року. “Останнім часом звучать песимістичні прогнози щодо до�

лі гривні. Іноді це називається девальвацією. Для нас такі прогнози — не

новина. Ті коливання курсу гривні, що, наприклад, недавно відбулися, ма�

ли ситуативний характер. Нацбанк орієнтується на те, що баланс фунда�

ментальних факторів, які впливають на спадну й висхідну фазу формуван�

ня курсу гривні, є симетричним, тому він і далі повинен бути стабіль�

ним”,— запевнив пан Литвицький. Він також додав, що останнім часом бу�

ло багато подібних прогнозів, але, як показав час, вони не збуваються.

Він також додав, що на посилення гривні працює врівноважений платіж�

ний баланс, профіцит фінансового рахунку, низька інфляція й збереження

помірної, але позитивної динаміки економічного зростання. Валерій Лит�

вицький повідомив, що НБУ має достатній рівень валютних резервів, щоб

покрити імпорт і вчасно обслуговувати зовнішні борги
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Споживче кредитування 
демонструє позитивну 
динаміку
Причини успіху — короткі терміни і лояльність клієнтів 
до вартості позики
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

За інформацією НБУ, за-
лиш и за редитами в на-
ціональній валюті, надані
фізичним особам, збіль-
шилися на 1,8 %, а з по-
чат ро — на 12,6 %.
Протя ом вересня відб ло-
ся зниження відсот ових
ставо майже в сіх се -
ментах рошово- редитно-
о рин , повідомляє ре -
лятор. Чи свідчать та і
статистичні дані про відро-
дження редит вання на-
селення? Відповідь на це
питання “Хрещати ” дізна-
вався безпосередньо
представни ів фінансових
станов.

Тенденції на ринку
Як повідомив начальник управ�

ління кредитування “УкрСиббанку

BNP Paribas Group” Олексій Тихо�

нов, динаміка кредитних ставок на

фінансовому ринку України з січня

по серпень поточного року мала

нестабільний характер. За позика�

ми на придбання нерухомості

спостерігалося незначне коливан�

ня з пониженням та підвищенням

приблизно на 0,1 %. У серпні ефек�

тивна відсоткова ставка виросла на

0,35 %, і середня ставка за іпоте�

кою склала 21,02 %.

“На іпотечні кредити фіксовані

ставки залишались більш�менш

стабільними впродовж року і тіль�

ки у вересні піднялися на 1�2 %,—

зауважує заступник голови прав�

ління з малого та роздрібного біз�

несу “Universal Bank” Дімітрос Па�

найотопоулос.— Упродовж всього

року на ринку можна було знайти

найнижчі ставки — від 16 % річ�

них — у тих банках, які працюють з

Державною іпотечною установою,

і тільки у вересні мінімальні став�

ки піднялися до 17,8 % річних.

Протягом року середні ставки за

іпотекою знаходились у діапазоні

19�20 %, на сьогодні вони перебу�

вають на рівні 20�22 % річних”.

Що стосується готівкових креди�

тів, то ринок значних цінових ко�

ливань не зазнав. Як пояснюють

експерти, ціноутворення за цим

продуктом більшою мірою зале�

жить від сегменту клієнтів, на який

орієнтується банк, і меншою мі�

рою — від ціни на гривневі ресур�

си. “Значних змін ставок за спо�

живчими кредитами ми не спосте�

рігаємо. Банки воліють посилюва�

ти вимоги до позичальників, а не

підвищувати відсотки за кредита�

ми”,— зазначає директор з марке�

тингу та розвитку продуктів

"Platinum Bank" Анджей Олейник.

Ставки залишаються 
високими

За словами фахівців, рівень ста�

вок за кредитами залежить від про�

дукту, ринкової ситуації, що впли�

ває на вартість ресурсів, та страте�

гії кожного окремого банку. Наразі

іншим важливим фактором стала

макроекономічна ситуація як у

країні, так і у світі.

На сьогодні ставка за іпотечни�

ми кредитами знаходиться у діапа�

зоні 20�22 %, за готівковими кре�

дитами — 50�80 %. За автокредита�

ми ставки, в основному, залежать

від терміну кредитування, розміру

початкового внеску, партнерської

програми. Через широкий спектр

відсоткових ставок на роздрібні

продукти банкіри радять клієнтам

ретельно обирати продукт і рахува�

ти загальні витрати, а не тіль�

ки розмір ставки.

“Обчислення середньої ставки за

кредитами чимось нагадує вимірю�

вання середньої температури в лі�

карні, адже ставки за кредитами за�

лежать від багатьох складових: ви�

ду, терміну і суми кредиту, надійно�

сті самого позичальника, а саме:

його кредитної історії, роботи, по�

сади, особистого і сімейного дохо�

ду, майна. При цьому ставки мо�

жуть значно відрізнятися в різних

фінустановах навіть для одного й

того ж клієнта, наприклад, через

різницю у підходах до оцінки ризи�

ків”,— каже Анджей Олейник.

Крім того, оскільки відсоткові

ставки зараз у більшості банків

плаваючі, вартість кредитів також

залежать від депозитних ставок.

“Плаваюча ставка складається з

двох частин: базової складової (по�

казує середнє значення депозит�

них ставок) і плаваючої складової

(маржа банку)”,— пояснює на�

чальник управління заможних клі�

єнтів ПАТ “Укрсоцбанк”,

UniCredit Bank Ольга Шостак.

Наразі в Україні заборонено

споживче кредитування фізичних

осіб в іноземній валюті. За слова�

ми експертів, заборона позитивно

вплинула на ринок, оскільки бан�

ківська система стала менш залеж�

ною від коливань курсу долара.

Найпопулярніші кредити

Як вважають експерти, опитані

“Хрещатиком”, найбільш активно

наразі розвивається кредитування

готівкою. Певний попит є на іпо�

течне кредитування, проте він не

настільки популярний і різниться

залежно від регіону.

“У банків немає можливостей для

довгострокового фінансування, то�

му вони скептично ставляться до

довгострокових кредитів і віддають

перевагу кредитам на короткі термі�

ни. Не дивно, що багато банків

“відкрили” для себе готівкове кре�

дитування — наймасовіший сег�

мент ринку”,— коментує Анджей

Олейник.

Водночас існує величезний по�

пит на купівлю житла в кредит, але,

на жаль, відсутність довгостроко�

вих ресурсів за прийнятною для

споживача вартістю не дає цей по�

пит реалізувати. Приблизно така ж

ситуація спостерігається на ринку

автокредитування, де попит дуже

сегментарно закривається при до�

сить високих відсоткових ставках.

“Масовим продуктом автокредит

під 20 % річних бути не може. Ра�

зом із тим, споживчі кредити на

придбання побутової техніки, на

особисті потреби переживають бум

— і тут ринок успішно розвиваєть�

ся. Причини успіху — короткі тер�

міни кредитування і лояльність

клієнтів до вартості таких кредитів.

Також у банків є короткострокові

ресурси, а ризики компенсуються

досить високою вартістю позики

при невеликій середній сумі угоди і

швидкому кредитному рішенні”,—

стверджує Олексій Тихонов.

Як обрати надійний банк?

На вибір клієнта впливають,

зазвичай, автосалони, агентства

нерухомості або забудовники, які

першими зустрічаються на шляху

клієнта. Людина спочатку вибирає

квартиру або машину, а вже потім

звертається до банку за кредитом.

Також на вибір клієнта має вплив

швидкість ухвалення рішення. Як

правило, продавець чи посеред�

ник, перший у цьому ланцюжку,

відправляє пакет документів до

кількох банків. Клієнт вибирає той

банк, який швидше прийме пози�

тивне рішення.

Експерти радять позичальникам

звертати увагу на розмір комісії за

видачу кредитних коштів, адже бу�

вають випадки, коли банки, які

пропонують найнижчі цінові умо�

ви, мають “приховані” статті стяг�

нення. Інші важливі чинники що�

до вибору кредитора: термін кре�

дитування, варіант погашення за�

боргованості (часто клієнтів ціка�

вить спосіб погашення заборгова�

ності, який не вимагає постійного

відвідування обслуговуючого від�

ділення, наприклад, здійснення

платежів за допомогою Інтернет,

банкоматів cash�in, можливості до�

строкового погашення, послуги

“Direct debit” і т. д.), територіальне

розміщення обслуговуючого відді�

лення, ділова репутація банку,

список необхідних документів на

отримання кредиту і терміни роз�

гляду заявки на його отримання.

Прогнози на майбутнє

Аналітики не очікують значних

змін на ринку споживчого креди�

тування, іпотеки та автокредиту�

вання до кінця 2013 року. “Достат�

ній обсяг кредитних ресурсів за

адекватною для споживача ціною

може з’явитися за умови, що банки

отримають недорогі ресурси,— по�

яснює Олексій Тихонов.— Для

цього фінустановам потрібно зни�

зити вартість свого депозитного

портфеля, що не відбудеться

швидше, ніж через рік, а також по�

трібно знизити вартість нових

гривневих ресурсів. Всі ці питання

можуть бути вирішені за участі ре�

гулятора, і ми вважаємо, що це

станеться у другому півріччі на�

ступного року”.

Доки відсоткові ставки знахо�

дяться на високому рівні, клієнти

та фінустанови будуть зосереджені

переважно на короткостроковому

кредитуванні (наприклад, безза�

ставних кредитах, кредитних карт�

ках, овердрафтах, автокредитуван�

ні та ін.). Експерти запевняють,

що ринок буде поступово перехо�

дити до довгострокового кредиту�

вання, коли цей продукт стане до�

ступнішим
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Наразі в Україні заборонено споживче кредитування
фізичних осіб в іноземній валюті. За словами

експертів, дана заборона позитивно вплинула на
ринок, оскільки банківська система стала менш

залежною від коливань курсу долара
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Прес�клуб відкрив голова прав�

ління ПАТ “АК “Київводоканал”

Валерій Ченчевий, який наголосив,

що підприємство прагне відкритого

і прозорого діалогу з киянами з усіх

питань, що стосуються його діяль�

ності. “Проведення інформаційних

прес�клубів позитивно впливає на

розуміння мешканцями столиці ро�

лі нашого підприємства у житті Ки�

єва. Нам важливо встановити більш

тісний контакт зі споживачами та

спільно з ними реалізовувати цікаві

та корисні проекти, що, безумовно,

покращуватимуть стан водопровід�

но�каналізаційної галузі”,— зазна�

чив Валерій Ченчевий.

Провела прес�клуб та розповіла

про роботу товариства радник голо�

ви правління ПАТ “АК “Київводо�

канал” з питань інформаційної по�

літики Вікторія Яковлєва. За її сло�

вами, компанія ось уже понад сто�

ліття надає послуги з централізова�

ного водопостачання та водовідве�

дення багатомільйонному населен�

ню Києва, обслуговує понад 4 тися�

чі водопровідних та близько 3 тисяч

каналізаційних мереж.

Перспективний розвиток під�

приємства, капітальне будівництво

нових об’єктів та реконструкція ді�

ючих, ліквідація аварійних ситуацій

повинні фінансуватися з держбюд�

жету та бюджету міста, оскільки ці

статті витрат не закладені у складо�

ву тарифу на послугу з водопоста�

чання та водовідведення.

Також учасникам засідання пояс�

нили, що наразі діє мораторій на

приватизацію підприємства, який

передбачає, що навіть у випадку ро�

біт з реконструкції за кошти інвес�

тора об’єкти “Київводоканалу” за�

лишаються власністю міста. Ціка�

во, що на початку 20 століття, коли

водопровід перебував у концесії,

головними питаннями, які турбува�

ли споживачів, були, як і сьогодні,

ціна та якість води.

Наразі основною місією товари�

ства є забір води з поверхневих та

підземних джерел, її очистка, знеза�

раження та подача в розподільчу

водопровідну мережу з подальшим

транспортуванням до споживачів, а

також відведення стоків міста Ки�

єва і прилеглих населених пунктів

та забезпечення надійної експлу�

атації споруд, обладнання і мереж

водопровідного господарства сто�

лиці.

Якість води, яку підприємство

подає в централізовану мережу міс�

та, контролюється трьома виробни�

чими лабораторіями, а також місь�

кою санепідстанцією. До речі, у

“Київводоканалі” нагадали, що

підприємство подає воду до будин�

ків, а експлуатацією внутрішньо�

будинкових мереж опікуються 

ЖЕКи, ЖБК та інші обслуговуючі

організації.

“Саме через зношені внутріш�

ньобудинкові мережі погіршується

якість води,— заявила Вікторія

Яковлєва.— “Київводоканал” пла�

нує у майбутньому взяти на баланс

внутрішньобудинкові мережі та під�

писувати договори не з ЖЕКами, а

безпосередньо зі споживачами,

проте на сьогодні невідомо, скільки

часу потрібно буде на впроваджен�

ня цих ініціатив у життя”.

Пані Яковлєва також розповіла

про соціальні ініціативи компанії,

серед них акції “Стоп фосфати!”,

“Обережно: МАФи”, ініціативи

щодо прийняття конвенції про за�

хист транскордонних рік та річки

Дніпро. “У планах товариства —

посилити інформаційну роботу з

громадськістю. Найближчим ча�

сом ми маємо намір створити за�

гальну карту зниклих річок Укра�

їни, а також ініціювати підписання

конвенції про захист транскордон�

них рік. Ми сподіваємося, що

Конвенцію щодо захисту Дніпра

вдасться винести на рівень підпи�

сання президентів України, Біло�

русі та Росії”,— зауважила Вікторія

Яковлєва.

Крім того, товариство веде окре�

му інформаційну сторінку аварій�

ної служби “1581” в соціальній ме�

режі Facebook, проводить прес�клу�

би, уроки води у школах. До речі,

цьогоріч на початку жовтня “Київ�

водоканал” відкрив музей лічиль�

ників обліку води та оновлений му�

зей каналізації. А незабаром на під�

приємстві планують обладнати пе�

ресувний інформаційний музей�ав�

тобус, у якому розмістять інформа�

ційні матеріали про роботу водока�

налу

Мученики Косма та Даміан
Святих безсрібни ів і ч дотворців
Косм і Даміана знають всі право-
славні християни. До них звертають-
ся всі хворі і немічні за Божою до-
помо ою і здоровленням. Та по-
вчає нас Сам Христос Своєм
Єван елії: “Не здорові потреб ють
лі аря, а нед жі” (Мф. 9, 12).

Косма і Даміан були рідними братами і походи�

ли з Риму. Їх батько помер, коли вони були ще

маленькими дітьми. Мама Феодотія виховувала

їх в християнській вірі і благочесті. В своєму не�

порочному житті вони дотримувалися християн�

ських законів.

Коли брати стали повнолітніми мужами, то за

своє праведне і святе життя дістали благодатний

дар від Бога допомагати людям в хворобах душев�

них і тілесних, навіть дуже тяжких. Всім хворим,

які увірували в поміч Божу, несли уздоровлення

через покладання на них своїх рук. І за свої труди

не приймали жодної платні.

Так йшли вони від міста до міста, не минали і

сіл, лікуючи хворих людей, суворо зберігаючи за�

повідь Господа нашого Ісуса Христа: “Даром

одержали, даром давайте” (Мф. 10, 8). За це люди

і стали називати їх “безсрібниками”.

Слава про святих цілителів розійшлася по всіх

околицях. На чудесну лікарську поміч святих

братів звернула увагу римська поганська влада і

відправила своїх воїнів привести братів до столи�

ці. В Римі Косму і Даміана ув’язнили в темниці, а

звідти повели на судилище. Святі брати відкрито

визнали перед імператором свою віру в Христа

Спасителя і рішуче відмовились принести жертву

поганським богам. Вони говорили: “Ми нікому

не вчинили ніякого зла і ми не займаємося чаро�

дійством, в якому нас звинувачують. Ми лікуємо

хвороби силою Господа і Спасителя нашого Ісуса

Христа і за це не беремо ніякої плати.” Але імпе�

ратор Карин наполягав, щоб святих братів відда�

ли на мученицьку смерть.

Та несподівано Господь вразив імператора важ�

кою хворобою, а присутні погани, побачивши та�

ке диво, сказали: “Великий Бог християнський і

немає іншого Бога, крім Нього.” Багато з них при

цьому увірували в Ісуса Христа і стали благати

святих братів уздоровити імператора, і сам імпе�

ратор Карин, усвідомивши свій гріх, увірував в

Господа і став просити зцілити його.

По вірі і щирій молитві брати сповнились сили

Божої і вилікували Карина, після чого імператор

з почестями відпустив своїх лікарів на свободу.

Одного разу Косму і Даміана запросили до

тяжкохворої жінки, яку всі лікарі відмовились

лікувати через безнадійний стан її здоров’я. Та

Палладія (так називалася хвора) мала сильну ві�

ру, і по щирій молитві братів Господь зцілив

вмираючу жінку — вона встала зі свого ліжка

повністю здоровою, прославляючи Господа всім

серцем і душею. Сповнена подяки, Палладія та�

ємно прийшла до Даміана і принесла йому три

яйця, при цьому промовила: “Прийми цей ма�

ленький дар в ім’я Святої Животворящої Трій�

ці — Отця і Сина і Святого Духа.” Почувши ім’я

Святої Трійці, Даміан не посмів відмовитись від

подяки.

Незадовго після цього Косма, дізнавшись, що

сталося, дуже образився. Він подумав, що брат

його порушив святу обітницю, дану Богу: не бра�

ти ніякої подяки від людей за лікування. І коли

настав час смерті Косми, він, відходячи до Госпо�

да, залишив заповіт: не ховати брата поряд з ним.

Незабаром помер і Даміан. Всі радилися, де похо�

ронити Даміана. Але з волі Божої сталось нове

чудо. До людей прийшов верблюд, якого святі

брати вилікували від божевілля, і людським голо�

сом заговорив, щоб не сумнівалися і поклали Да�

міана поряд з Космою, бо не заради нагороди

прийняв Даміан дар жінки, а в ім’я Боже. Чесні

мощі святих братів були покладені поряд в Фере�

мані (Месопотамія).

Інші історичні джерела свідчать, що святі Кос�

ма і Даміан прийняли мученицьку смерть через

людську заздрість. Один лікар, в якого навчалися

брати, позаздрив їх великому дару допомагати

людям. Видаючи себе за друга і приятеля, запро�

сив братів піти в гори збирати лікувальні трави. В

горах заздрісний вчитель підступно вбив святих

братів, а тіла укрив в гущавині лісу. Відбувалося

це в 284 році.

Після смерті святі безсрібники були сповнені

багатьох благодатних чудес. В місті Феремані, по�

близу храму Косми і Даміана жив один чоловік на

ім’я Малх. Одного разу він, від’їжджаючи в дале�

ку дорогу, залишив свою дружину Небесному за�

ступництву святих братів. А ворог людства, все�

лившись в одного з друзів Малха, задумав погу�

бити жінку. Якось цей чоловік прийшов в її дім і

сказав, що прийшов від Малха, щоб привести її

до нього. Жінка повірила і пішла. Зловмисник за�

вів її в хащі і хотів зганьбити, а потім вбити. Бід�

на жінка зрозуміла, що над її життям нависла за�

гроза, і зі щирою молитвою звернулася до Бога. В

цю мить з’явилися два грізних мужі, і зловмисник

відпустив жінку, а сам кинувся тікати, а тікаючи,

впав у прірву і загинув. Мужі відпровадили жінку

додому. Вона низько вклонилася своїм спасите�

лям і запитала:

— Як звати вас, спасителі мої, кому маю дяку�

вати до кінця життя?

— Ми слуги Христові — Косма і Даміан,— від�

повіли вони і стали невидимі.

Прославляючи Господа, жінка зі страхом і ра�

дістю розповідала всім, що трапилося з нею. Во�

на в церкві відправила Богу подячний молебень.

З того часу святі брати Косма і Даміан стали вша�

новуватися Церквою і всіма віруючими, як по�

кровителі святості і непорушності християнсько�

го шлюбу.

Слава про святих мучеників поширилася по

всьому християнському світу. В Римі папа Фелікс

III (526�530 р. р.) побудував величну церкву в

честь святих Косми і Даміана, де спочиває части�

на святих мощей. Інша частина мощей перенесе�

на до Франції.

На Сьомому Вселенському соборі в Нікеї в 787

році були зачитані всі чудеса, які відбулися біля

святих безсрібників. Православна Церква двічі

на рік — 1 липня і 1 листопада (за ст. стилем)

святкує їх молитовну пам’ять. На землях святої

Русі споруджено багато храмів на честь Косми і

Даміана. Звертаймося і ми, православні христи�

яни, до святих безсрібників зі щирою молитвою

за здоров’я і спасіння наших безсмертних душ

Інформацію 
надано Синодальним 

відділом Української православної 
церкви

У Голосієво підбили попередні
підсумки осіннього місячника 
з благоустрою
Протя ом трьох тижнів осінньо о місячни а

з бла о строю в Голосіївсь ом районі столи-
ці ви онані роботи по ремонт сходових лі-
тин 20 під’їздах, відновлено 281 одиницю
зовнішньо о освітлення входів б дин и, від-
ремонтовано 2 090 в. м по рівель, відновле-

но 38 922 в. м асфальтово о по риття приб дин ових територій та
міжб дин ових проїздів.
О рім цьо о, б ло облаштовано 7 с верів: по в л. Горь о о, 25,

в л. Жилянсь ій, 45, в л. Б рмистен а, 10, в л. Новопиро івсь ій,
21, в л. Набережно-Корч ватсь ій, 94, пров. Задорожном , 3, . 3,
просп. 40-річчя Жовтня, 7—9, створено 2 нових вітни а біля станції
м. “Вид бичі” та на Мос овсь ій площі. Наразі заверш ється ре он-
стр ція с вер по в л. Ла реатсь ій та с вер пам’яті воїнам-авто-
мобілістам.
За алом вже висаджено понад 1000 дерев, 240 тис. дворічних та ба-
аторічних вітів здовж просп. 40-річчя Жовтня, просп. Червонозоря-
но о, просп. Гл ш ова.
Для олосіївсь ої малечі встановлено 11 нових дитячих майданчи ів

по в л. Лятошинсь о о, 26-а, в л. Заболотно о, 100, 110, в л. Д. Л -
цен а, 1-Б, в л. Червоноармійсь ій, 132, просп. На и, 58, в л. Горь-
о о, 169, просп. А . Гл ш ова, 53, пров. Моторний, 5—7, в л. Ла ре-
атсь ій, в л. Василь івсь ій, 27, . 1, відремонтовано та пофарбовано
26 дитячих майданчи ів та завезено 211 тонн піс

Шість підземних переходів 
на Троєщині отримали 
друге життя
Підземні переходи по проспе т Мая ов-

сь о о, 15 (біля ніверсам № 22), в лиці
Драйзера, 24, проспе т Ват тіна (з пин а
“Райд жний”), проспе т Мая овсь о о — в -
лиці Дань евича, проспе т Мая овсь о о —

в лиці Саб рова, біля ніверсам “Фестивальний” отримали др е
життя.
За ошти інвесторів спільними з силлями КП “ШЕУ Деснянсь о о

район ” та ТОВ “Тор ова рада” підземних переходах біля ніверсам
№ 22, на з пинці “Райд жний”, біля ніверсам “Фестивальний”, по
проспе т Мая овсь о о — в лиці Дань евича та по в лиці Драйзера,
24 відремонтовано сходи. У підземном переході по проспе т Ма-
я овсь о о — в лиці Саб рова ( л мба-перехід з 4-ма виходами)
зроблено осметичний ремонт — т т пофарбовано стіни та стелі. Три-
ває ремонт підземном переході по проспе т Мая овсь о о — в ли-
ці Цвєтаєвої

Керівництво Подільського
району відвідало ДНЗ № 142
“Сонячний”
Голова Подільсь ої РДА Петро Матвієн о

провів робоч поїзд до ДНЗ № 142 “Соняч-
ний”, що на проспе ті Правди, 96-а.
Рівно рі том цей дитячий за лад відновив

свою робот після апітально о ремонт . На-
разі в ньом працює 6 р п для дітей ві ом від 1 до 6 ро ів, 2 р пи для
дітей з орот отривалим переб ванням.
Голова район о лян в приміщення харчобло , пральні, медичний

бло та спортивно-м зичн зал .
Крім то о, дитячом садоч розміщено 4 р пових приміщення,
абінети дире тора, вихователя-методиста, соціально-психоло ічної
сл жби, інстр тора з фіз льт ри, ерівни а рт а, м зично о ерів-
ни а. На подвір’ї розміщено 6 і рових майданчи ів з відповідним об-
ладнанням.
На сьо одні дитячий садочо відвід ють 137 малень их подолян. З

на оди річниці сво о за лад вихованці під от вали онцертн про ра-
м для бать ів та остей.
“Одним із завдань, що стоїть перед місь ою та районною владою, є

лі відація дефіцит місць в ДНЗ. З цією метою передбачено не тіль и
б дівництво нових, а й проведення апремонтів за ритих за ладів, по-
вернення відомчих дитсад ів до ом нальної власності Києва”,— за-
значив Петро Матвієн о

Шевченківський район 
вшанував визволителів 
України та міста Києва
Відб лась рочиста з стріч ерівництва

Шевчен івсь ої РДА з ветеранами і часни а-
ми ВВВ, часни ами визволення У раїни та
Києва від фашистсь их за арбни ів.
На свято запросили понад 300 ветеранів.

До свят ової зали ПАТ “Київпрое т” завітали й офіцери війсь ових час-
тин, розташованих на території район , молоде по оління війсь ово-
сл жбовців раїнсь ої армії, представни и ГО, а та ож старшо ласни-
и СЗШ.
У цей день для ветеранів війни та праці, дітей війни л нали пісні

воєнної темати и ви онанні війсь ово о ор естр А адемічно о
ансамблю пісні і танцю Державної при ордонної сл жби У раїни.
Учні ш іл вітали олишніх воїнів при вході до зали, дар вали їм
віти.
“Битва за визволення У раїни тривала 22 місяці і стала одним із най-

важливіших етапів на шлях до Перемо и. Ось і сьо одні промайн ло
вже 68 ро ів з тих страшних часів. Події тих днів ні оли не зітр ться з
нашої пам’яті”,— зверн вся до прис тніх олова Шевчен івсь ої РДА
Сер ій Зімін.
Від імені олишніх воїнів вист пив олова Ради ветеранів Шевчен-
івсь о о район енерал-майор відставці Роберт Кравцов, я о о, до
речі, в цей день на ородили орденом Бо дана Хмельниць о о ІІІ ст -
пеня.
Після свят ово о онцерт сі ветерани отримали подар н и від

Шевчен івсь ої РДА

Фестиваль “Повір у себе”
У Центрі льт ри та мистецтв Дніпров-

сь о о район (в л. Алма-Атинсь а, 109) від-
б лася вистав а творчих робіт та ала- он-
церт ХІІ щорічно о районно о фестивалю
творчості дітей та молоді з особливими по-
требами “Повір себе”. У заході, проведено-
м під патронатом Дніпровсь ої РДА, взяли
часть близь о 200 осіб з ф н ціональними
обмеженнями, що проживають Дніпров-
сь ом районі.

Серед часни ів — відвід вачі Центр соціально-психоло ічної реабі-
літації при Дніпровсь ом районном центрі соціальних сл жб для
сім’ї, дітей та молоді (в л. Райд жна, 51); вихованці ш оли-інтернат
№ 18 (для дітей з вадами сл х ); вихованці ш оли-інтернат № 26 (для
дітей з роз мовими вадами). Разом із ними свят вали члени ГО “До-
лоні”, “Ш ола життя”, “Милосердя — інтеле т”, я і надають підтрим
особам з інвалідністю.
Переможці заход візьм ть часть місь ом фестивалі, я ий відб -

деться в р дні, до Міжнародно о дня інвалідів, і проходитиме в Київ-
сь ом місь ом палаці дітей та юнацтва

Новини районів"Київводоканал" стає 
більш відкритим для киян
Фахівці товариства розпочали новий цикл інформаційних 
прес�клубів про діяльність підприємства
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

“Київводо анал” розпочав
новий ци л інформаційних
прес- л бів, започат ова-
них товариством торі . На
першом із засідань
цьом році ст дентам и-
ївсь их в зів розповіли
про стр т р підприєм-
ства, а та ож про йо о іні-
ціативи щодо впрова-
дження енер озбері аючих
техноло ій та захист до-
в ілля.
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Про створення комісії з питань координації підготовки та реалізації 
пріоритетних інвестиційних проектів міста Києва

Розпорядження № 1370 від 1 серпня 2012 року
Відповідно до статті 5 Закону України "Про інвестиційну діяльність", статей 27, 28 Закону України "Про місцеве самоврядування

в Україні", статей 18, 26 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та з метою підвищення ефективності реалізації пріо

ритетних проектів міста Києва, які відповідають Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та мають значний соціально
економіч

ний вплив на розвиток міста Києва:

1. Створити комісію з питань координації підготовки та реалізації пріо�
ритетних інвестиційних проектів міста Києва та затвердити її склад, що
додається.

2. Затвердити Положення про комісію з питань координації підготовки
та реалізації пріоритетних інвестиційних проектів міста Києва, що додає�
ться.

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова О. Попов

Про перезатвердження 
кошторисної частини проектної документації 

"Будівництво з'їздів з Подільського мостового переходу через р. Дніпро 
на Рибальський півострів та вул. Набережно
Хрещатицьку у Подільському

районі м. Києва"
Розпорядження № 1253 від 18 липня 2012 року

Відповідно до статті 22 Закону України "Про столицю України — місто
герой Київ", в межах функцій місцевого органу виконав

чої влади:

1. Перезатвердити кошторисну частину проектної документації "Будівництво з'їздів з Подільського мостового переходу через р. Дніпро на Рибаль�
ський півострів та вул. Набережно�Хрещатицьку у Подільському районі м. Києва", затверджену розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.07.2007 № 924 (із змінами, внесеними розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.10.2010 № 842), з такими економічними показниками (згідно з позитивним експертним звітом
ДП "Укрдержбудекспертиза" від 29.05.2012 № 00�0310�12/ЦБ):

2. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.07.2007 № 924 "Про затвердження про�

екту влаштування з'їздів з Подільського мостового переходу через р. Дніпро на Рибальський півострів та на вулицю Набережно�Хрещатицьку у Поділь�
ському районі м. Києва у складі проекту будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро" в частині кошторисної вартості будівництва;

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.10.2010 № 842 "Про затвердження змін
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.07.2007 № 924" в частині кошторисної
вартості будівництва.

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак

Про внесення змін та доповнень у додатки 6 та 11 до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 "Про питання організації управління 
районами в місті Києві"

Розпорядження № 1050 від 21 червня 2012 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю України — місто
герой

Київ", враховуючи звернення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.05.2012 № 090
1927/13, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 "Про
питання організації управління районами в місті Києві", а саме:

1.1. Позицію 193 розділу 1.1а "ЖИТЛОВИЙ ФОНД" таблиці 5 "ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО" додатка 6 до розпорядження викласти у такій редакції: 
"

1.2. Розділ "6. ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН" додатка II до розпорядження після позиції 6.12. доповнити новою позицією 6.1З. такого змісту:

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�
в'язків.

Голова О. Попов

193 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК шт. 1036010024 5363,70 5)2,70 9869.61 4158,30 ВУЛ. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ. 8 ЛІТ. "А"

6.13. ВУЛ. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 8 ЛІТ. "А" 627,00

Найменування Одиниця виміру Загальна кількість Перша черга Друга черга

Кошторисна вартість будівництва в поточних цінах
станом на 25 травня 2012 року, в тому числі: 
/ БМР 
/ устаткування 
/ Інші витрати

тис. грн

тис. грн 
тис. грн 
тис. грн

740520,528 

572787,468 
651,170 
167081,890

573992,785

447460,011 
532,490 
126000,284

166527,743

125327,457
118,680
41081,606

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 12.07.2012 № 1205

Розпорядження № 1517 від 30 серпня 2012 року
Відповідно до статті 10
1 Закону України "Про столицю України — місто
герой Київ", рішення Київської міської ради від 15 бе


резня 2012 року № 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра

ції)" та підпункту 2.1 пункту 2 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс

трації) від 29 березня 2012 року № 500 "Про здійснення організаційно
правових заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейме

нування структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", з метою
завершення процедури реорганізації структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер

жавної адміністрації) та забезпечення належного та безперервного виконання ними покладених завдань:

1. Пункт 2 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 12.07.2012 № 1205 "Про затвер�
дження змін та доповнень до Положень про структурні підрозділи виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"
виключити. У зв'язку з цим пункти 3�4 вважати відповідно пунктами 2�3.

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

Голова О. Попов

Про затвердження 
міського плану заходів з виконання у 2012 році 

Загальнодержавної програми 
"Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини" 
на період до 2016 року

Розпорядження № 1631 від 19 вересня 2012 року
Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 22 Закону України "Про місцеві держав


ні адміністрації" та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 № 329
р "Про затвердження плану за

ходів з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права ди

тини" на період до 2016 року", з метою створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей, в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити міський план заходів з виконання у 2012 році Загально�
державної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини" на період до 2016 року (далі — міський план за�
ходів), що додається.

2. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та районним в місті Києві дер�
жавним адміністраціям — виконавцям міського плану заходів:

2.1. Забезпечити виконання міського плану заходів.
2.2. До 31 січня 2013 року інформувати голову Київської міської

державної адміністрації про результати виконання міського плану за�
ходів.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації відпо�
відно до розподілу обов'язків забезпечити висвітлення в засобах масової
інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про облаштування велосипедних стоянок у м. Києві
Розпорядження № 1643 від 21 вересня 2012 року

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 6, 9 Закону України "Про дорожній рух",
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060, з метою
влаштування велосипедних стоянок, стимулювання населення до використання екологічного виду транспорту, покращення здо

ров'я населення м. Києва та покращення екологічного стану міста, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству "Київтранспарксервіс" здійснити об�
лаштування за власні кошти безкоштовних велосипедних стоянок у місті
Києві згідно з переліком їх розміщення, що додається.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах

масової інформації змісту цього розпорядження.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків

Голова О. Попов

Про затвердження змін і доповнень до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 11.03.2011 № 346
Розпорядження № 1646 від 21 вересня 2012 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 650 "Про запровадження проведення оцінки результатів ді

яльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій"
(зі змінами та доповненнями), з метою уточнення показників рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних ад

міністрацій, враховуючи пропозиції структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер

жавної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, та в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити зміни і доповнення до Порядку проведення рейтингової
оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій, затвер�
дженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 11.03.2011 № 346 "Про запро�
вадження рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних
адміністрацій", що додаються.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів�

нику апарату Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засо�
бах масової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�
ступника голови Київської міської державної адміністрації Крамарен�
ка Р. М.

Голова О. Попов

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

від 25.12.2007 № 1726
Розпорядження № 1647 від 21 вересня 2012 року

Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", в межах функцій органу місцевого самовряду

вання:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.12.2007
№ 1726 "Про будівництво автономної газової котельні в трамвайному де�
по ім. Шевченка на просп. Академіка Корольова,7":

1.1. В пункті 1 слова та цифри "у 2007 — 2008 роках" виключити.
1.2. В пункті 4:
1.2.1. Цифри "2007" замінити цифрами "2012", а цифри "2008" замі�

нити цифрами "2013".
1.2.2. Після слова Дтранспорту" додати слова "та зв'язку".

1.2.3. Слова "та культурного" виключити.
2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

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

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

Голова О. Попов

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 22.03.2012 № 454
Розпорядження № 1675 від 24 вересня 2012 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", рішення Київської
міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" (із змінами та доповненнями), рішення Київської місь

кої ради від 27.10.2011 № 384/6600 "Про затвердження Порядку видалення зелених насаджень на території міста Києва", з метою
виконання робіт з озеленення, реконструкції, капітального ремонту парків, скверів та вуличних насаджень, оновлення зеленої зо

ни м. Києва та поліпшення санітарного стану міста, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни та доповнення до Заходів з оновлення зеленої зо�
ни м. Києва, що заплановані районними в. м. Києві державними адмініс�
траціями на 2012 рік, затверджених розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
22.03.2012 року № 454, виклавши їх в редакції, що додається.

2. Передати бюджетні призначення, що затверджені Головному
управлінню екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у спе�
ціальному фонді бюджету міста Києва на 2012 рік по коду тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 240900 бю�
джетної програми "Створення та відновлення зелених насаджень",
районним в місті Києві державним адміністраціям в сумі 2332,9 тис. грн
для виконання Заходів з оновлення зеленої зони м. Києва, запланова�
них районними в м. Києві державними адміністраціями згідно з додат�
ком.

3. Затвердити перерозподіл видатків споживання, передбачених Дес�
нянській районній в місті Києві державній адміністрації, Оболонській
районній в місті Києві державній адміністрації, Подільській районній в міс�
ті Києві державній адміністрації у спеціальному фонді бюджету міста Ки�
єва на 2012 рік в межах загального обсягу бюджетних призначень, шля�
хом зменшення видатків споживання та збільшення видатків розвитку по
коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
240900 бюджетної програми "Створення та відновлення зелених наса�
джень", що додається.

4. Головному управлінню екології та охорони природних ресурсів за�
безпечити подання на погодження передачі бюджетних призначень, пе�

редбаченої пунктом 2 цього розпорядження, до постійної комісії Київської
міської ради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

5. Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації, Оболон�
ській районній в місті Києві державній адміністрації, Подільській районній
в місті Києві державній адміністрації забезпечити подання на погодження
перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 3 цього розпорядження,
до постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально�
економічного розвитку.

6. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) внести відповідні
зміни до розпису місцевого бюджету після погодження в установленому
порядку передачі бюджетних призначень, передбаченої пунктом 2 цього
розпорядження, та перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 3
цього розпорядження, з постійною комісією Київської міської ради з пи�
тань бюджету та соціально�економічного розвитку.

7. Районним в місті Києві державним адміністраціям згідно з пунктсм
15.14 рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про
бюджет міста Києва на 2012 рік" забезпечити виконання заходів з онов�
лення зеленої зони м. Києва, запланованих на 2012 рік.

8. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків забезпечити висвітлення в засобах масової ін�
формації змісту цього розпорядження.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�
ступників голови Київської міської державної згідно з розподілом обо�
в'язків.

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак

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

від 25.01.2010 № 28
Розпорядження № 1654 від 21 вересня 2012 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 15.12.2011
№ 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва відомчого житлового
фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної інфраструктури", враховуючи звернення приватного акціонерного
товариства "ДНІПРОВСЬКА ПРИСТАНЬ" (лист від 12.07.2012 № 111), з метою уточнення назв та параметрів об'єктів, що передані до ко

мунальної власності територіальної громади міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Позицію 10 додатка 1 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.01.2010
№ 28 "Про прийняття�передачу до комунальної власності територіальної громади міста Києва зовнішніх інженерних мереж закритого акціонерного то�
вариства "ДНІПРОВСЬКА ПРИСТАНЬ" (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 20.05.2011 № 801) викласти у такій редакції:

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�
в'язків.

Голова О. Попов

10 Обладнання трансформаторної підстанції 6862 
силові трансформатори № 1, № 2, № 3, № 4 в ТП6862 
10/04 кВ, ТМ/1000 кВА — 4 шт.

2007
2007

1028058,98
903546

1028058,98 
903546

"

"

""

"
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ВИБОРИ/2012
Хрещатик 30 жовтня 2012 року

Центральна виборча комісія
Постанова № 1911 від 27 жовтня 2012 року, м. Київ
Про зміни в складі окружних виборчих комісій 
з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

Розглянувши подання суб'єктів вне�

сення кандидатур до складу окружних

виборчих комісій з виборів народних де�

путатів України 28 жовтня 2012 року про

заміну членів окружних виборчих комі�

сій, відповідно до пункту 1 частини дру�

гої статті 13, частин першої — третьої,

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

сьомої, десятої, одинадцятої статті 27,

пункту 2 частини третьої, частин четвер�

тої, п'ятої, сьомої, десятої статті 37, під�

пункту 1 пункту 4 розділу XV Закону

України "Про вибори народних депутатів

України", керуючись статтями 11�13,

пунктом 17 статті 19, частиною другою

статті 27 Закону України "Про Централь�

ну виборчу комісію", Центральна вибор�

ча комісія 

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

виборчих комісій з виборів народних

депутатів України 28 жовтня 2012 року,

утворених відповідно до постанови

Центральної виборчої комісії від 26

серпня 2012 року № 604 "Про утворен�

ня окружних виборчих комісій з вибо�

рів народних депутатів України 28

жовтня 2012 року", згідно з додатками

1 — 10.

2. Окружним виборчим комісіям з ви�

борів народних депутатів України 28

жовтня 2012 року, до складу яких вно�

сяться зміни, поінформувати громадян

про такі зміни у визначений цими комі�

сіями спосіб.

З. Цю постанову разом з відповідним

додатком надіслати відповідним регіо�

нальним друкованим засобам масової ін�

формації для опублікування у семиден�

ний строк від дня її прийняття, а також

окружним виборчим комісіям з виборів

народних депутатів України.

4. Цю постанову оприлюднити на офі�

ційному веб�сайті Центральної виборчої

комісії.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

А. МАГЕРА

Додаток 10

до постанови 

Центральної виборчої комісії

від 27 жовтня 2012 року № 1911

ЗМІНИ
в складі окружних виборчих комісій 

з виборів народних депутатів України
28 жовтня 2012 року

місто Київ
Окружна виборча комісія з виборів на#

родних депутатів України 
одномандатного виборчого округу

№ 213
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Мазуренко Володимир Федорович,

1949 року народження — від Української

Народної Партії (у зв'язку із внесенням

подання про заміну члена виборчої комі�

сії суб'єктом, за поданням якого канди�

датуру такого члена було включено до

складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Дорошенко Леся Іванівна, 1979 року

народження — від Української Народної

Партії.

Окружна виборча комісія з виборів на#
родних депутатів України 

одномандатного виборчого округу
№ 218

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Соляник Анна Миколаівна, 1938 року

народження — заступник голови комісії,

від Партії "Громадянська солідарність" (у

зв'язку із внесенням подання про заміну

члена виборчої комісії суб'єктом, за по�

данням якого кандидатуру такого члена

було включено до складу виборчої комі�

сії).

Включити до складу комісії та призна#
чити заступником голови комісії:

Панов Ігор Валерійович, 1963 року на�

родження — від Партії "Громадянська со�

лідарність".

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Про затвердження акта приймання
передачІ гуртожитку на вул. Волкова, 10
А
в комунальну власність територіальної громади міста Києва до сфери 

управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Розпорядження № 1681 від 26 вересня 2012 року

Відповідно до статей 4, 4
1, 6 Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", постанови Ка

бінету Міністрів України від 06.11.1995 № 891 "Про затвердження Положення про порядок передачі в комунальну власність держав

ного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та
організацій", на виконання рішення Київської міської ради від 26.01.2012 № 32/7369 "Про прийняття гуртожитку, який не увійшов
до статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Київенерго", до комунальної власності територіальної громади міста
Києва та надання дозволу на приватизацію жилих приміщень", враховуючи наказ Міністерства енергетики та вугільної промисло

вості України від 06.06.2012 № 357 "Про передачу гуртожитку з балансу ПАТ "Київенерго" у комунальну власність територіальної
громади м. Києва" та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
14.09.2011 № 1653 "Про затвердження змін до складу комісії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав

ної адміністрації) з питань приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність територіальної громади міста", в ме

жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити акт приймання�передачі гуртожитку на вул. Волкова,
10�А в комунальну власність територіальної громади міста Києва до сфе�
ри управління Деснянської районноїв місті Києві державної адміністрації,
що додається.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів�
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 15.01.2009 № 25
Розпорядження № 1693 від 26 вересня 2012 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності", рішення
Київської міської ради від 26.07.2007 № 62/1896 "Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "Група Н. М. К." земель

них ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно
офісного комплексу з вбудовано
прибудованими при

міщеннями громадського призначення з наземними та підземними паркінгами на вул. Електриків, 28 у Подільському районі м. Ки

єва", договір оренди земельних ділянок на вул. Електриків, 28 у Подільському районі від 22.11.2007, зареєстрований 26.11.2007 № 85

6
00360, договори купівлі
продажу цілісного майнового комплексу на вул. Електриків,28 від 21.11.2007 та від 15.04.2008 та зважа

ючи на звернення товариства з обмеженою відповідальністю "Група Н. М. К." від 10.08.2012 № 22, в межах функцій органу місцево

го самоврядування:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 15.01.2009 № 25 "Про дозвіл на знесення будівель та споруд
цілісного майнового комплексу на вул. Електриків, 28 у Подільському
районі".

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

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

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпоряджень виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.07.2012 № 1309 

та від 26.07.2012 № 1310
Розпорядження № 1803 від 16 жовтня 2012 року

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 6 статті 18 та пунк

ту 2 статті 28 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та з метою додаткового опрацювання питань, пов'язаних з роз

робленням механізмів реалізації проектів "Модернізація систем водопостачання та водовідведення міста Києва" та "Модернізація
систем теплопостачання міста Києва":

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.07.2012 № 1309 "Про
створення робочої групи з питань розроблення механізмів реалізації проекту "Модернізація систем водопостачання та водовідведення міста Києва":

1.1. У пункті 2 розпорядження слова "у двотижневий термін" замінити словом та цифрами "до 20.10.2012";
1.2. Увести до складу робочої групи з питань розроблення механізмів реалізації проекту "Модернізація систем водопостачання та водовідведення

міста Києва", затвердженого розпорядженням:
Качура Романа Павловича заступника начальника Головного  управління економіки та інвестицій
Малежик Олену Миколаївну начальника управління природних монополій Головного управління комунального господарства
2. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.07.2012 № 1310 "Про

створення робочої групи з питань розроблення механізмів реалізації проекту "Модернізація систем теплопостачання міста Києва":
2.1. У пункті 2 розпорядження слова "у двотижневий термін" замінити словом та цифрами "до 20.10.2012";
2.2. Увести до складу робочої групи з питань розроблення механізмів реалізації проекту "Модернізація систем теплопостачання міста Києва", за�

твердженого розпорядженням:
Качура Романа Павловича заступника начальника Головного управління економіки та інвестицій
Малежик Олену Миколаївну начальника управління природних  монополій Головного управління комунального господарства
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

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

від 23.05.2011 № 807
Розпорядження № 1387 від 6 серпня 2012 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто
герой Київ", "Про регу

лювання містобудівної діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 "Про затвердження Порядку прове

дення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на
місцевому рівні" ДБН Б.1
1
93 "Система містобудівної документації. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населе

них пунктів", затверджених наказом Міністерства України з питань будівництва та архітектури від 27.10.93 № 183, розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.03.2011 № 379 "Про заходи щодо
впорядкування розміщення тимчасових споруд у місті Києві", враховуючи Стратегію розвитку міста Києва до 2025 року, затвердже

ну рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060, з метою вдосконалення механізмів впорядкування вуличного прос

тору, уточнення та доповнення структури паспортів проспектів, вулиць, площ, бульварів, узвозів, провулків, шосе, набережних міс

та Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни та доповнення до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
23.05.2011 № 807 "Про затвердження Тимчасового положення про пас�
портизацію проспектів, вулиць, площ, бульварів, провулків міста Києва":

1.1. У заголовку розпорядження слова "Тимчасового положення про
паспортизацію проспектів, вулиць, площ, бульварів, провулків міста Ки�
єва" замінити словами "Положення про паспортизацію проспектів, ву�
лиць, площ, бульварів, узвозів, провулків, шосе, набережних міста Ки�
єва".

1.2. Пункт 1 розпорядження викласти в такій редакції:
"1. Затвердити Положення про паспортизацію проспектів, вулиць,

площ, бульварів, узвозів, провулків, шосе, набережних міста Києва, що
додається".

1.3. В пункті 2 розпорядження:

1.3.1. Виключити слово "провулків".
1.3.2. Після слова бульварів доповнити пункт словами "узвозів, про�

вулків, шосе, набережних".
2. Тимчасове положення про паспортизацію проспектів, вулиць, площ,

бульварів, провулків міста Києва, затверджене розпорядженням виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 23.05.2011 № 807 "Про затвердження Тимчасового положення
про паспортизацію проспектів, вулиць, площ, бульварів, провулків міста
Києва", викласти в новій редакції, що додається.

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

Голова О. Попов

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

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

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

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

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

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

Про внесення змін 
до складу міської міжвідомчої комісії 

з питань теплопостачання об'єктів цивільного 
і виробничого призначення

Розпорядження № 1378 від 2 липня 2012 року
Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Мі


ністрів України від 03.10.2007 № 1198 "Про затвердження Правил користування тепловою енергією", з метою оптимізації роботи
міської міжвідомчої комісії з питань теплопостачання об'єктів цивільного і виробничого призначення та в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до складу міської міжвідомчої комісії з питань тепло�
постачання об'єктів цивільного і виробничого призначення, затвердже�
ного розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 27.12.2010 № 1178 "Про склад
міської міжвідомчої комісії з питань теплопостачання об'єктів цивільно�
го і виробничого призначення", виклавши його у редакції, що додаєть�
ся.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення цього розпо�
рядження в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо�
го заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака
О. В.

Голова О. Попов

Про створення робочої групи для розробки проекту 
Київської міської програми 

сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 
на 2013—2014 роки

Розпорядження № 1391 від 6 серпня 2012 року
Відповідно до статті 9 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні",

враховуючи Київську міську програму сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011—2012 роки, затверджену
рішенням Київської міської ради від 23.12.2010 № 412/5224, та з метою підтримки розвитку підприємництва в м. Києві:

1. Створити робочу групу для розробки проекту Київської міської про�
грами сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на
2013—2014 роки (далі — Робоча група) та затвердити її склад, що додає�
ться.

2. Робочій групі розробити проект Київської міської програми спри�
яння розвитку малого та середнього підприємництва на 2013—2014 ро�
ки (далі — проект Програми) та до 01.11.2012 подати його Головному
управлінню з питань регуляторної політики та підприємництва виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації).

3. Головному управлінню з питань регуляторної політики та підприєм�
ництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) забезпечити подання в установленому порядку про�
екту Програми на розгляд Київській міській раді до 31.12.2012.

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова О. Попов

Про міську комісію 
для вивчення та аналізу ринкової мережі 

у місті Києві
Розпорядження № 1394 від 6 серпня 2012 року

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указу Президента України від 23.05.2001
№ 334/2001 "Про заходи щодо вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів", рі

шення Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 "Про правила благоустрою міста Києва", наказу Міністерства економіки та
з питань європейської інтеграції України від 28.07.2004 № 281 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо базових моде

лей ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів", з метою вивчення та аналізу ринкової мережі у місті Києві:

1. Створити міську комісію для вивчення та аналізу ринкової мережі у
місті Києві (далі — міська комісія) та затвердити її склад, що додається.

2. Міській комісії у двомісячний термін обстежити, вивчити та проана�
лізувати питання щодо відповідності діючих підприємств ринкової мережі
у місті Києві базовим моделям ринків з продажу продовольчих та непро�
довольчих товарів і вимогам Правил торгівлі на ринках у місті Києві, які є
додатком до Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням
Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 "Про правила благо�
устрою міста Києва".

3. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побутового обслугову�
вання населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) здійснити узагальнення матеріалів, підго�
товлених міською комісією, та надати висновки та пропозиції щодо діяль�
ності підприємств ринкової мережі у місті Києві.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо�
го розпорядження у засобах масової інформації.

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

Голова О. Попов

Про створення комісії 
з розроблення профілів професійної компетентності 

посад державної служби 
у виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)

Розпорядження № 1615 від 14 вересня 2012 року
У зв'язку з підготовкою до вступу в дію Закону України від 17.11.2011 N 4050
VI "Про державу службу", наказу Національного

агентства України з питань державної служби від 16.05.2012 № 92 "Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до
досвіду роботи, вимог до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інших вимог до рівня професійної компетент

ності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
31.05.2012 за № 873/21185, та з метою розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби у виконавчому
органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

1. Утворити комісію з розроблення профілів професійної компетентно�
сті посад державної служби у виконавчому органі Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації) та затвердити її склад, що до�
дається.

2. Першому заступникові голови Київської міської державної адмініс�
трації, заступникам голови Київської міської державної адміністрації за�
безпечити розроблення та подати на розгляд комісії, утвореної відповід�
но до пункту 1 цього розпорядження, проекти профілів професійної ком�
петентності керівників самостійних структурних підрозділів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
та їх заступників до 01 жовтня 2012 року.

3. Головам районних в місті Києві державних адміністрацій, керівникам
самостійних структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Забезпечити розроблення профілів професійної компетентності
посад державної служби у районних в місті Києві державних адміністраці�

ях та самостійних структурних підрозділах виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) до 20 жовтня 2012
року.

3.2. Інформацію про розроблені профілі професійної компетентності
посад державної служби районних в місті Києві державних адміністрацій
та самостійних структурних підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) в електронному та
письмовому вигляді направити до управління кадрової роботи і нагород
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) до 25 жовтня 2012 року.

4, Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації — керівника апара�
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державцої;
адмшістрації) Пузанова О. Г.

Голова О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 30 жовтня 2012 року

"Молодість" обрала
грецький "L"
Стали відомі переможці Київського міжнародного кінофестивалю
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

В с бот в інотеатрі “Ки-
їв” ж рі міжнародно о і-
нофестивалю “Молодість”
о олосило фільми-пере-
можці он рсної про ра-
ми. В о ремом націо-
нальном он рсі орот-
ометражних стрічо приз
отримала Антоніна Нояб-
рьова за “День незалеж-
ності”, а Гран-прі дістало-
ся метафоричній артині з
Греції “L”, що здив вало
лядачів.

Закриття “Молодості” пройшло

без зайвої урочистості та червоних

доріжок, скромно і по�домашньому

в одному з залів кінотеатру “Київ”.

Традиційно нагороди отримали

картини в різних “вагових” катего�

ріях. Приз за кращу студентську

стрічку поділили “Повернення”

(режисер Шай Леві, Ізраїль) та “До�

рога на...” (режисер Таісія Іґумєн�

цева, Росія). Кращим серед корот�

кометражок став анімаційний

фільм “О, Віллі...” (режисери Емма

Де Сверф і Марк Джеймс Роле,

Бельгія�Франція�Нідерланди), а

переможцем повнометражного

міжнародного конкурсу обрали

стрічку “Жени бабло!” (режисер

Адам Леон, США). У виборі Гран�

прі фестивалю між членами журі то�

чилися палкі дискусії. Врешті стату�

етка “Золотий скіфський олень” та

сертифікат на 80 тисяч гривень діс�

талися режисеру картини “L” Бабісу

Макрідісу з Греції. “Ця стрічка наче

ворота до філософії “Молодості”,—

впевнений голова журі, угорський

режисер Золтан Камонді.— Це ори�

гінальний та новий шлях в кінема�

тографі”. Втім, робота не знайшла

відгуку у глядачів — у рейтингу гля�

дацьких симпатій, оцінок, що ста�

вилися після перегляду, вона отри�

мала останнє місце. В картині

йдеться про чоловіка, який живе в

автомобілі. Його робота — знаходи�

ти і приносити найкращий мед для

50�річного нарколептика. Але при�

ходить новий водій, і життя чолові�

ка повністю змінюється, йому біль�

ше ніхто не довіряє. Тоді герой роз�

биває машину і переходить у воро�

гуючі клани мотоциклістів. Півтори

години метафоричного фільму з фі�

лософією абсурда не витримала і

більша частина глядацького залу на

закритті фестивалю, люди просто

йшли з показу. “Потрібно вчитися

пізнавати важке кіно, розуміти його

мову, дивитися з відкритими очима

та серцем”,— зауважив на це Золтан

Камонді. Продюсер стрічки “L”

Аманда Лівану, яка приїхала до Ки�

єва представляти фільм, оскільки

сам режисер вже знімає іншу роботу

в Індії, була приємно здивована ви�

бором журі. “Нашу картину показу�

вали на багатьох фестивалях, але

досі вона не отримала жодної наго�

роди,— розповіла продюсер.— Вва�

жаю, що ця робота стала дуже осо�

бистою для режисера, у ній він ого�

лив себе”. А повнометражною

стрічкою, яка найбільше сподоба�

лася глядачам, став фільм “Усміхай�

тесь” грузинської режисерки Русу�

дан Чконія. В центрі оповіді — де�

сять жінок, сім із яких дуже бідні,

тому відчайдушно змагаються за

першість на конкурсі краси для ма�

терів, які мають більше трьох дітей.

До речі, представлена робота була

однією з номінантів на “Оскар” від

Грузії.

Найкращим фільмом національ�

ного конкурсу, яке оцінювало журі у

складі Владислава Ряшина, Івана

Козленка та Сергія Васильєва, ви�

знано “День незалежності” Антоні�

ни Ноябрьової, смішний та сумний

одночасно. Кілька молодиків зби�

раються на День Незалежності на

Майдані і мають грандіозні плани,

куди поїхати відзначати свято. Про�

те все закінчується тим, що нікуди

вони не їдуть, а цілий день просто

пиячать. І ще кілька слів про нові

українські стрічки, які презентува�

ли на “Молодості”. Зокрема це кар�

тина “Мамо, я льотчика люблю” ре�

жисера Олександра Ігнатуша, яку за

багато років зняли на кіностудії

Довженка. У фільмі для жінок го�

ловну героїню, відому акторку Лю�

бов Журбу, яку зіграла не менш ві�

дома Ольга Сумська, полишає чо�

ловік, проте невдовзі вона знахо�

дить нове кохання — льотчика, з

яким хоче прожити решту життя. В

конкурсній програмі була представ�

лена стрічка Дар’ї Оніщенко “Іс�

тальгія”, знята у копродукції Укра�

їною, Німеччиною і Сербією, котра

розкриває проблеми еміграції. Ще

однією гучною презентацією став

показ кіноальманаху “Україна, гуд�

бай”. До проекту, що має за мету по�

казати причини, через які українці

прагнуть покинути країну, увійшло

шість короткометражних фільмів

молодих режисерів

Гран-прі фестивалю "Молодість" здоб ла метафорична артина рець о о режисера Бабіса Ма рідеса "L", отра
розповідає про життя автомобіліста, я ий через низ дивних обставин переходить воро ючі лани мотоци лістів

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

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 на а ціоні об'є та приватизації
— нежилих приміщень за альною площею 90,20 в.м

на в л. Са са ансь о о, 123, літ, "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 90.20 в.м.

Адреса: 01032, м. Київ, в л. Са са ансь о о, 123, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Кер юча дире ція
Шевчен івсь о о район ".

Відомості про об'є т приватизації:

Нежилі приміщення з № 1 по № 12 ( р пи приміщень № 23) за альною площею
90,20 в.м.

Ціна об'є та без ПДВ — 644 900 (шістсот соро чотири тисячі дев'ятсот).

ПДВ — 128 980 (сто двадцять вісім тисяч дев'ятсот вісімдесят) ривень.

Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 773 880 (сімсот сімдесят три тисячі
вісімсот вісімдесят) ривень.

С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ —
77 388 (сімдесят сім тисяч триста вісімдесят вісім) ривень.

За Інформацією Головно о правління охорони льт рної спадщини б дино в
я ом розташований об'є т приватизації занесений до перелі щойно виявлених
об'є тів льт рної спадщини м. Києва (на аз Головно о правління охорони
льт рної спадщини від 25.06.2011 №10/38-11).

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном
стані.

2. Всі витрати пов'язані з ладанням до овор півлі — продаж об'є та
приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на
об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :

3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь
Товарної біржі "Перша ніверсальна біржа "У раїна" біржовий збір розмірі, що не
перевищ є 5% від ціни продаж об'є та, я ий встановлюється біржею.

3.2. забезпечити збереження щойно виявлено о об'є та льт рної спадщини
м. Києва відповідно до вимо За он У раїни "Про охорон льт рної спадщини" та
ласти охоронний до овір з Головним правлінням охорони льт рної спадщини

відповідно до вимо цьо о За он .

4. А ціон б де проведено 20 листопада 2012 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Предславинсь а, б д. 12, зал № 4,
Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна". Почато о 10.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ,
в л. Предславинсь а, б д. 12, зал № 4, Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа
"У раїна", в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні —
з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.

Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на
рах но № 26004160029 в AT "Райффайзен Бан Аваль", од бан : 380805, од
ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".

7 Грошові ошти в розмірі — 77 388 ривень, що становлять 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26004160029 в
AT "Райффайзен Бан Аваль", од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391,
отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01032, м. Київ,
в л. Са са ансь о о, 123, літ. "А".

10. Одержати інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ, в л. Предсла-
винсь а, б д. 12, зал № 4, Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна",
тел. (044) 362-64-53, (094)927-34-53.

ІНФОРМАЦІЯ

Головно о правління ом нальної власності м. Києва

про підс м и проведення он рс №95-ПР з відбор с б'є тів
оціночної діяльності, я і б д ть зал чені до проведення незалежної
оцін и об'є тів, що належать територіальній ромаді м. Києва,

з метою їх приватизації

Рейтин и цільових облі ацій, що ви ористов ються для
фінанс вання житлово о б дівництва в м. Київ

Інформація а ентства "Кредит-Рейтин " (станом на 30.09.2012)

До Ува и Лемешова Петра Степановича та ПрАТ "У раїнсь а е оло ічна страхова омпанія! Печерсь ий
районний с д м. Києва ви ли ає представни а ПрАТ "У раїнсь а е оло ічна страхова омпанія" та
Лемешова П.С. с дове засідання в я ості відповідачів по цивільній справі за Ч да ової Г.П. до ПрАТ
"У раїнсь а е оло ічна страхова омпанія", Лемешова П.С. про стя нення страхової виплати, я е призначено
на 7 листопада 2012 ро на 16.30, і відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-А, аб. 16.

Ви зобов'язані повідомити с д про причини неяв и.
Роз'яснюємо, що разі вашої неяв и або неяв и вашо о представни а в с дове засідання, с довий

роз ляд справи б де проведено ваш відс тність на підставі наявних ній даних та до азів.
Додат ово роз'яснюємо, що 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.

Визнаю зіпсованим свідоцтво про право власності на житло, видане Хар івсь ою РДА від
02.04.1996 р. № 10389 на вартир за адресою: м. Київ , проспе т П. Тичини, 11, в. 139 на ім'я
Ма симовича Василя Самойловича.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 3, серія А, № 094543 на

ім’я Кльоца Михайла Гри оровича вважати недійсним.

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про проведення он рс №96-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності,

я і б д ть зал чені до проведення незалежної оцін и об'є тів, що належать територіальній ромаді м. Києва, з метою їх приватизації
Термін ви онання робіт та вид вартості — з ідно з Методи ою оцін и майна,

затвердженою постановою Кабінет Міністрів У раїни від 10.12.03 № 1891.

Кон рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності б де здійснюватись відповідно до
Положення про он рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності, затверджено о на азом
Фонд державно о майна У раїни 29.08.2011 р. №1270 і зареєстровано о Міністерстві
юстиції У раїни 19.09.2011 р. за №1096/19834.

Вимо ами до претендентів для часті он рсі є наявність:
- відповідної валіфі ації оцінювачів стосовно оцін и об'є та, що має підтвердж ватися

чинними валіфі аційними до ментами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в
Державном реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Поряд реєстрації фізичних
осіб (оцінювачів) Державном реєстрі оцінювачів, затверджено о на азом Фонд
державно о майна У раїни від 19.12.01 № 2355 і зареєстровано о в Міністерстві юстиції
У раїни 28.12.01 за№ 1092/6283;

- досвід с б'є та оціночної діяльності проведенні оцін и майна, зо рема подібно о
майна;

- перелі оцінювачів, я і б д ть зал чені до ви онання робіт з оцін и майна та підписання
звітів про оцін майна, та їх особисто о досвід проведенні оцін и подібно о майна;

- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення
робіт з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їхніми особистими
підписами, а та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів.

До часті в он рсі мож ть б ти доп щені с б'є ти оціночної діяльності, я і діють на
підставі сертифі атів с б'є тів оціночної діяльності, виданих відповідно до За он У раїни
"Про оцін майна, майнових прав та професійн оціночн діяльність в У раїні", я ими
передбачено здійснення пра тичної діяльності з оцін и майна за напрямами оцін и майна
та спеціалізаціями межах цих напрямів, що відповідають об'є т оцін и.

Учасни ам он рс необхідно подати до Головно о правління ом нальної
власності м. Києва он рсн до ментацію в одном запечатаном онверті, до
я о о додається лист з описом наданих до ментів. Кон рсна до ментація
с ладається з:

1. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):
- заява на часть в он рсі (за встановленою формою) — на ожний об'є т о ремо.
- опія становчо о до мента претендента;
- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі та я их

б де зал чено до проведення оцін и та підписання звіт про оцін майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення

робіт з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їх особистими
підписами, а та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів;

- опія сертифі ата с б'є та оціночної діяльності, видано о претендент Фондом
державно о майна У раїни;

- інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про претендента щодо
йо о досвід роботи, валіфі ації та особисто о досвід роботи оцінювачів, я і
працюють йо о штатном роз ладі та додат ово зал чаються ним, з незалежної оцін и
майна, том числі подібно о майна тощо).

2. Кон рсна пропозиція претендента подається запечатаном онверті і містить
пропозицію щодо вартості ви онання робіт, аль ляції витрат, пов'язаних з ви онанням
робіт, а та ож термін ви онання робіт.

Кон рс відб деться о 14.30 13.11.2012 ро в Головном правлінні
ом нальної власності м.Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10. Телефони
для довідо : 279-56-59, 279-54-73. До менти приймаються до 13.00 07.11.2012
ро за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 510. Телефон за ально о
відділ : 279-27-19.

ОГОЛОШЕННЯ орендодавця (Балансо трим вача) —

Інстит т ібернети и імені В.М. Гл ш ова НАН У раїни

про намір передати в оренд державне майно, щодо я их надійшли заяви
(Розпорядження Президії НАН У раїни № 631 від 16.10.2012р.)

Заяви про оренд ожно о із зазначених об'є тів приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення.

Адреса: 03680, МСП, м. Київ-187, проспе т А адемі а Гл ш ова, 40, тел./фа с 526-22-19.

Умови: ладення до овор оренди за типовим зраз ом НАН У раїни; відш од вання витрат Балансо трим вач на тримання
орендовано о приміщення, відш од вання подат на землю, відш од вання витрат за незалежн оцін вартості майна та п блі ацію
о олошення про проведення он рс ; страх вання майна на весь термін оренди на ористь "Орендодавця".

№
Наймен вання
об'є та оренди

Реєстровий номер
майна

За альна
площа, м2

Вартість майна
за незалежною
оцін ою, рн

на 30.09.2012 р.

Ма симально
можливий стро

оренди

Мета
ви ористання

1 орп. 1/1-1, 5 поверх, ім. 506 05417176.1.АААДЖЕ214 30,6 175400,00 до 3 ро ів Офіс

2 орп. 1/1-1, 5 поверх, ім. 504 05417176.1.АААДЖЕ214 14,8 84800,00 до 3 ро ів Офіс

3 орп. 1/1-1, 5 поверх, ім. 505 05417176.1.АААДЖЕ214 11,1 63600,00 до 3 ро ів Офіс

4 с лад 05417176.1.ХПХУТТ196 229,26 582700,00 до 3 ро ів С лад

№ п/п Адреса об'є та

1. Нежилі приміщення площею 43,10 в.м — м. Київ, просп. Повітрофлотсь ий, 11/15, літ. "А"

2. Нежилі приміщення площею 582,50 в.м — м. Київ, просп. Броварсь ий, 2-В, літ."А"

3. Нежилі приміщення площею 57,20 в.м — м. Київ, в л. Костельна, 10, літ."А"

4. Нежилі приміщення площею 133,30 в.м — м. Київ, в л. А.Барбюса, 58/1, літ."А"

5. Нежилі приміщення площею 51,00 в.м — м. Київ, в л. Кр ло ніверситетсь а, 17

6. Нежилі приміщення площею 24,10 в.м — м. Київ, в л. Басейна, 3

7. Нежилі приміщення площею 42,30 в.м — м. Київ, в л. Лютерансь а, 27-29

8. Нежилі приміщення площею 155,60 в.м — м. Київ, в л. Лютерансь а, 21/12

9. Нежилі приміщення площею 47,5 в.м — м. Київ, в л. Кропивниць о о, 16

10. Нежилі приміщення площею 100,00 в.м — м. Київ, в л. Городець о о, 12/2/3

11. Нежилі приміщення площею 123,10 в.м — м. Київ, в л. Шов овична, 38

12: Нежилі приміщення площею 261,60 в.м — м. Київ, в л. Хрещати , 25

13. Нежилі приміщення площею 75,00 в.м — м. Київ, в л. Бо омольця, 6

14. "Нежилі приміщення площею 27,30 в.м — м. Київ, пров. Вино радний, 1/11

15. Нежилі приміщення площею 209,60 в.м — м. Київ, в л. Г совсь о о, 2, літ."А"

16. Нежилі приміщення площею 300,00 в.м — м. Київ, в л. Г совсь о о, 8/10

17. Нежилі приміщення площею 200,00 в.м — м. Київ, в л. Липсь а, 19/7

18. Нежилі приміщення площею 220,00 в.м — м. Київ, в л. Інстит тсь а, 22/7

19. Нежилі приміщення площею 54,30 в.м — м. Київ, в л. Інстит тсь а, 19А

20. Нежилі приміщення площею 183,00 в.м — м. Київ, в л. Мазепи, ЗБ

21. Нежилі приміщення площею 122,0 в.м — м. Київ, в л. П.Орли а, 11

22. Нежилі приміщення площею 31,80 в.м — м. Київ, в л. А.Іванова, 21

23. Нежилі приміщення площею 347,00 в.м — м. Київ, Печерсь ий звіз, 19

24. Нежилі приміщення площею 129,80 в.м — м. Київ, Печерсь ий звіз, 19

25. Нежилі приміщення площею 29,50 в.м — м. Київ, в л. Бо омольця, 7/14

26. Нежилі приміщення площею 61,60 в.м — м. Київ, в л. Глаз нова, 4/47

27. Нежилі приміщення площею 169,30 в.м — м. Київ, б льв. Др жби народів, 27

28. Нежилі приміщення площею 120,00 в.м — м. Київ, в л. Предславинсь а, 12

29. Нежилі приміщення площею 41,00 в.м — м. Київ, в л. Звіринець а, 65А

30. Нежилі приміщення площею 58,10 в.м — м. Київ, в л. Кі відзе, 15

31. Нежилі приміщення площею 75,50 в.м — м. Київ, в л. Кі відзе, 1/2

32. Нежилі приміщення площею 155,00 в.м — м. Київ, в л. Кі відзе, 1/2

33. Нежилі приміщення площею 75,10 в.м — м. Київ, в л. Кі відзе, 3

34. Нежилі приміщення площею 169,00 в.м — м. Київ, б льв. Др жби народів, 20

35. Нежилі приміщення площею 117,00 в.м — м. Київ, б льв. Др жби народів, 32

36. Нежилі приміщення площею 98,00 в.м — м. Київ, пров. К т зова, 3

37. Нежилі приміщення площею 76,00 в.м — м. Київ, б льв. Л.У раїн и, 8

38. Нежилий б дино площею 120,00 в.м — м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 47Г

39. Нежилі приміщення площею 66,70 в.м — м. Київ, в л. П ш інсь а, 8, літ."А"

40. Нежилі приміщення площею 168,00 в.м — м. Київ, в л. М.Коцюбинсь о о, 9, літ."А"

41. Нежилі приміщення площею 83,00 в.м — м. Київ, в л. Ми ільсь о-Ботанічна, 6/8, літ. "А"

42. Нежилі приміщення площею 7,70 в.м — м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 44, літ."А"

43.
Т нелепрохідниць ий омпле с WIRTH ТП-574 (машина №1) та т нелепрохідниць ий омпле с WIRTH
ТП-574 (машина №2)

№
п/п Адреса об'є та С б'є т оціночної діяльності

-переможець он рс

1 Нежилі приміщення площею 36,0 в.м —
м. Київ, в л. Фр нзе, 170, літ. "А" ФОП Ч бен о Д.В.

2 Нежилі приміщення площею 56,7 в.м —
м. Київ, в л. Щ сєва, 36, літ. "А"

ТОВ "У раїнсь ий фінансово-
інвестиційний союз"

3 Нежилі приміщення площею 127,0 в.м —
м. Київ, в л. Б.Хмельниць о о, 33/34, літ. "А" ТОВ "БЮРО ОЦІНОК"

4 Нежилі приміщення площею 215,2 в.м —
м. Київ, в л. Ярославів Вал, 14, літ. "Г" ТОВ "АВАНТІ-ГРУП"

5 Нежилі приміщення площею 28,3 в.м —
м. Київ, просп. Правди, 92, літ. "А" ФОП Льодін Ю.П.

6 Нежилі приміщення площею 51,0 в.м —
м. Київ, просп. Перемо и, 75/2, літ. "А"

Універсальна товарна біржа
"Національні рес рси"

7 Нежилі приміщення площею 438,0 в.м —
м. Київ, б льв. Лесі У раїн и, 20 ТОВ "Євролізин "

8 Нежилі приміщення площею 108,9 в.м —
м. Київ, в л. Басейна, 13-б ТОВ "EC енд ТІ Глобал Сервіс"

9 Нежилі приміщення площею 69,4 в.м —
м. Київ, в л. Володимирсь а, 48-а ФОП Коломієць Л.В.

10 Нежилі приміщення площею 248,6 в.м —
м. Київ, в л. Городець о о Архіте тора, 12/2/3, літ.А ТОВ "Євролізин "

11 Нежилі приміщення площею 121,2 в.м —
м. Київ, в л. Г совсь о о, 4

ТОВ "Міжнародна юридична ом-
панія "Бізнес р пп Консалтін "

12 Нежилі приміщення площею 82,2 в.м —
м. Київ, в л. Дарвіна, 7 ТОВ "Софт Е сперт"

13 Нежилі приміщення площею 35,7 в.м —
м. Київ, в л. Інстит тсь а, 17/5-19, літ. "А" У раїнсь а ніверсальна біржа

14 Нежилі приміщення площею 83,2 в.м —
м. Київ, в л. Кловсь ий звіз, 14-б ТОВ "АВАНТІ-ГРУП"

15 Нежилі приміщення площею 87,4 в.м —
м. Київ, в л. Лютерансь а, 3 ФОП Маз р В.О.

16 Нежилі приміщення площею 307,0 в.м —
м. Київ, в л. Немировича-Данчен а, 1 ФОП Коломієць Л.В.

17 Нежилі приміщення площею 206,0 в.м —
м. Київ, в л. Патріса Л м мби, 10, .1

ТОВ "Консалтин ова фірма
"Острів"

18 Нежилі приміщення площею 172,3 в.м —
м. Київ, в л. Предславинсь а, 12 ТОВ "EC енд ТІ Глобал Сервіс"

19 Нежилі приміщення площею 85,6 в.м —
м. Київ, в л. Предславинсь а, 49, літ. "А" ТОВ "Софт Е сперт"

20 Нежилі приміщення площею 227,2 в.м —
м. Київ, в л. Са са ансь о о, 40/85, літ. "А,А1"

Універсальна товарна біржа
"Національні рес рси"

21 Нежилі приміщення площею 77,2 в.м —
м. Київ, в л. Са са ансь о о, 40/85, літ. "А,А1"

Універсальна товарна біржа
"Національні рес рси"

22 Нежилі приміщення площею 58,2 в.м —
м. Київ, в л. Шов овична, 7-а У раїнсь а ніверсальна біржа

23 Нежила б дівля площею 1140,8 в.м —
м. Київ, в л. Т л зи, 5 ФОП Ярмола І.І.

24
Нежилі б дин и — м. Київ, пров. Геор іївсь ий, 9, літ. "А1"
( орп с 2) площею 94,0 в.м, пров. Геор іївсь ий, 9, літ. "В"
( орп с 3) площею 115,3 в.м

ПП "Автое сперт"

25 Нежилі приміщення площею 449,7 в.м —
м. Київ, в л. Зань овець ої, 9/9, літ. "А" ТОВ "М КОНСАЛТИНГ"

26 Нежилі приміщення площею 672,3 в.м —
м. Київ, в л. К рнатовсь о о, 11, літ. "А" ТОВ "ОЦІНКА-КОНСАЛТ"

27 Нежилий б дино площею 1671,2 в.м —
м. Київ, в л. Вели а Житомирсь а, 19, літ. "А" ТОВ "Євролізин "

28

О реме індивід ально визначене нер хоме майно с ладі:
нежилі б дин и — м. Київ, в л. Старово зальна, 11: літ. "А"
площею 190,3 в.м, літ. "А" площею 190,3 в.м, літ. "Д"
площею 18,7 в.м, літ. "Ж" площею 83,8 в.м, літ. "3"
площею 263,2 в.м, літ. "И" площею 52,8 в.м; навіси —
м. Київ, в л. Старово зальна, 11: літ. "Е" площею 28,9 в.м,
літ. "Е" площею 28,9 в.м, літ. "К" площею 28,3 в.м, літ.
"Л" площею 16,8 в.м, літ. "М" площею 10,5 в.м

ТОВ "Консалтин овий центр
"МАРКОН"

29

О реме індивід ально визначене нер хоме майно с ладі:
нежилі б дин и-м. Київ, в л. Тропініна, 10: літ."А" площею
501,1 в.м, літ. "Б" площею 37,2 в.м, літ. "В" площею 68,1
в.м, літ. "Г" площею 138,6 в.м, літ. "Д" площею 5,4 в.м.

Універсальна товарна біржа
"Національні рес рси"

Компанія, що вип стила облі ації
Серії цільових
облі ацій

Рівень
рейтин

Про ноз

Відродження, ТОВ, РЦ А, В uаВВВ+ Стабільний

Іліон, ТОВ А, В uаВВВ+ Стабільний

Артем, ТОВ, ІБК А-С uaBB Стабільний

Б дспецсервіс, ТОВ
A-C, H-J, T, U, K-S,
V,W, X,Y, AA, BB, Z

uаВВ Стабільний

Міхані і У раїна, ПІІ А uаВВ Стабільний

РЄВЄРС, ТОВ, Компанія А uаВВ Стабільний

ТРОЯНДА, ПрАТ, АГРОФІРМА A-D, 1-М uаВВ Стабільний

ОФПРОДИВ, ТОВ A-D uаВ+ Стабільний

А.В.С.,ТОВ A-D uаВ Стабільний

Компанія Енер об длізин , ТОВ А, В uаВ Стабільний

Сервіс-Техноб д, ТОВ А-С uаВ Позитивний

Граніт-Плюс, ТОВ А-С uаССС Стабільний

Національна б дівельна омпанія D-F uаССС Стабільний

Фірма У ртор , ТОВ А, В uаССС Стабільний

Інвестиційно-б дівельна р па А,В,С Приз пинено

Метроном, ТОВ А, В Приз пинено
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Спортивні новини

Стрільба. Олена Костевич — переможниця 
фіналу Кубка світу
В Бан о (Таїланд) завершився фінал К б а світ з льової

стрільби. Олімпійсь а чемпіон а Афін, дворазова бронзова призер-
а Лондона Олена Костевич перемо ла стрільбі з пневматично о
пістолета з дистанції 10 м, набравши с мі 486,4 очо . У раїн а не
лише з міла вибороти “золото” і завершити сезон на оптимістичній
ноті, а й захистити свій тит л чемпіон и фінал К б а світ , здоб -
тий торі Вроцлаві. “Срібло” — представниці Тайваню Тін Чіа
Чен (485,1), а “бронза” — франц жен и Селін Гобервіль (484,5)

Формула�1. Себастьян Феттель 
переміг на Гран�прі в Індії
В Делі на Міжнародном автодромі Б дди в рам ах 17 етап чем-

піонат Форм ли-1 — Гран-Прі Індії відб лася он а. У зма аннях
впевнено лідир вав діючий чемпіон світ німець ий пілот оманди
“Red Bull Racing” Себастьян Феттель, для я о о ця перемо а стала
26 в ар’єрі, п’ятою в поточном сезоні і четвертою поспіль. Німцю
не вдалося повторити свій торішній спіх в Індії і завоювати “Вели-
ий шолом” (старт вати з по ла, лідир вати від старт до фініш ,
проїхати раще оло і здоб ти перемо ), том що раще оло в
ньо о відібрав Дженсон Баттон (“McLaren”).
Др им фініш вав дво ратний чемпіон світ іспанець Фернандо

Алонсо за ермом Ferrari, пост пившись переможцеві 9,437 се-
нди. Призов трій зам н в напарни Феттеля Мар Веббер з

відставанням в 13,217 се нди. Себастьян Феттель зміцнив своє
лідерство в особистом залі (240 очо ), відірвавшись від най-
ближчо о переслід вача Фернандо Алонсо на 13 очо . Третю пози-
цію збері Кімі Рай онен (173). У К б онстр торів, я і раніше,
лідир є “Red Bull Racing” (407), випереджаючи “Ferrari” (316) і
“McLaren” (306)

Київ спортивний. Третього листопада 
у столиці розпочнуться “Медіа�ігри”
З на оди відзначення професійно о свята та рам ах реалізації

страте ічної ініціативи “Здоровий иянин” ор анізація фіз льт рно-
спортивне товариство “Спарта ” з 3 до 10 листопада проводитиме
Київсь місь спарта іад працівни ів телебачення, радіо та зв’яз-

“Медіа-і ри”. У про рамі заход зма ання із 7 видів спорт : жіно-
чий ф тбол 3х3, ф тзал, хо ей на роли ах, настільний теніс, ерлін ,
бо лін та більярд. Та , першості з жіночо о ф тбол та ф тзал
триватим ть 3 та 4 листопада на олімпійсь ій базі “Конча-Заспа”.
Офіційна частина та зма ання з настільно о теніс , хо ею на роли-
ах, ерлін , бо лін та більярд , а та ож на ородження перемож-
ців відб д ться 10 листопада тор овельно-розважальном центрі
“Дрім Та н”. Перемо виборюватим ть збірні оманди провідних
теле ом ні аційних омпаній У раїни, підприємств зв’яз та ре -
ламних а енцій. Для часті зма аннях необхідно зареєстр ватися
на сайті до 30 жовтня. На адаємо, що 1 листопада о 16.00 примі-
щенні ГУ справах сім’ї, молоді та спорт КМДА відб деться нара-
да представни ів оманд та жереб вання з ф тзал

Температура +3°С

Атм. тиск 738 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 97 %

Температура +4°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 93 %

Температура +2°С

Атм. тиск 738 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 98 %

Прогноз погоди на 30 жовтня 2012 року

ОВНИ, невбла анні обставини альм ватим ть ініціатив , пере-
ш оджаючи ма симальном роз віт природних талантів. Не йдіть
на повід “хоч ”, з армоніз йте бажання та можливості, іна ше
вс очите в я сь халеп чи бор ов ям . Робити серйозні по п и
не слід, придбаєте щось не те, а потім б дете жал вати.
ТЕЛЬЦІ, поставте власні проблеми на чільне місце, навіть оли

залежите від інших людей, не дозволяйте ні ом маніп лювати со-
бою. Я що напередодні пережили неприємні стресові миттєво-
сті — про все заб дьте, іна ше з депресивно о полон не вибра-
тися. Пам’ятайте, що ви від природи реалісти, пра тичні, хазяйно-
виті, мієте володіти собою, що й стане запор ою стабільних вза-
ємин.
БЛИЗНЯТА, події дня нес ть армічний підте ст, збавте ініці-

ативний пост п, пливіть за течією подій, проявляючи пра тичність,
е ономність, послідовність, обачність, с ритність. А оловне — не
афіш йте про особисті матеріальні плани і не хваліться цінними
придбаннями, роші люблять тиш ... Вас мають ці авити тіль и
розмови на онстр тивні теми та вирішення питань в матеріаль-
ном ра рсі.
РАКИ, взявшись за справ , не идайте її на півдорозі. Це неви-

ідно вам матеріально. Б ти фінансово незалежними нині немож-
ливо, навіть др жбі стос н и баз ватим ться на мер антильних
інтересах. Час сприяє придбанням, в ладенням, але запланова-
ним заздале ідь. Спонтанно нічо о не п йте, роші під ть на ві-
тер.
ЛЕВИ, мерщій до роботи! Фінансовий стим л є, і він обіцяє ста-

ти р шійною силою ар’єрно о зростання. Проявляйте наполе ли-
вість, пра тицизм, а залежність від професійних обов’яз ів або
пресин з бо шефа прийміть я належне. Я що доведеться зай-
вий час попрацювати, пожертв вати власним силами, не протес-
т йте проти тис своїх прав: це зайва трата доро оцінної енер ії.
ДІВИ, наведіть лад в поточних фінансових справах, не вима ай-

те від долі д же ба ато й цін йте б дь-я ий шанс, аби поліпшити
своє становище. Сприятливі можливості, зо рема матеріальні, ви-
ористов йте по ма сим м . Коли щось намітили, б дьте послі-
довними, не міняйте оней на переправі.
ТЕРЕЗИ, це день, оли можна обмежитися приємною бесідою

на ці ав для вас тем . Витончені теорії, я і ви любите, нині слід
поєдн вати з пра ти ою. Я що не хочете фінансових проблем в
майб тньом , не займайтеся п стослів’ям, а переходьте від слів
до справи. Ма симально проясніть сит ацію з по п ами, фінанс -
ванням, не заплющ йте очі на неприємні деталі сво о матеріаль-
но о стан .
СКОРПІОНИ, не терориз йте людей, зо рема шлюбних партне-

рів; я що ви не здатні зм сити о ось рати по своїх правилах,
прийміть сит ацію та ою, я ою вона є. Вчіться домовлятися і збе-
рі ати в спіл ванні дистанцію. Дозвольте іншим мати власні звич-
и (поб тові, ділові, фінансові). Не заб вайте, що принцип “др ж-
ба др жбою, а роші нарізно” не працює в тісних і постійних зв’яз-
ах.
СТРІЛЬЦІ, б дьте важними з рошима, фінансові справи –

святая святих! Ви енер ійні, завзяті, наполе ливі, я що надибали
золот жил (приб т ове місце сл жби, джерело доход ), продов-
ж йте розробляти її й не піддайтеся раптовим розчар ванням. Па-
ралельно постарайтеся, аби ваш матеріальний стат с не впливав
на реп тацію, оло онта тів. Я що не с лалися стос н и з имось
з оле або підле лих, не сваріться, а тримайте нейтралітет.
КОЗОРОГИ, день динамічний, не зрадж йте власним намірам,

залишайтеся в р слі вчорашніх стремлінь і вас не вини не
жодних проблем. З б дь-я ої с р ти пощастить знайти вихід за-
вдя и тверезом мисленню та емоційній рівноваженості. Я що
опинилися на матеріальній мілині, займіться творчістю, пірніть
вир охання. Коли не форт нить в рошах, неодмінно повезе в
любові.
ВОДОЛІЇ, потреба в сімейном затиш неймовірна! Проте ро-

динна а ра б де наповнена холодом, а в поб тових мовах — до-
ведеться вдатися до спартансь о о ас етизм . Змиріться з мін са-
ми б ття і не нама айтеся ардинально щось змінити, ористі від
то о не б де. На чільном місці стоїть ар’єра! По п и для дом ,
рідних теж перенесіть на інший час.
РИБИ, ви взірець рівноваженості, відповідальності, ор анізова-

ності. С млінно ви онана справа стає джерелом арно о настрою.
Одна а тивіз ється сильний інтерес до на опичень і заощаджень.
Втім, жорст а е ономія вже неа т альна, але й смітити рошима
ще рано

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог
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ранок день вечір

"Динамо" продовжило 
безвиграшну серію
Столичні футболісти розійшлися миром з маріупольським 
"Іллічівцем"
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Цими вихідними відб вся
13 т р вітчизняній
Прем’єр-лізі з ф тбол .
Чинний віце-чемпіон раїни
иївсь е “Динамо” виїз-
ном матчі проти “Іллічів-
ця” продовжило свою не-
вдал серію вист пів, зі-
равши з марі польсь ою
омандою нічию 0:0. Цей
рез льтат залишив иян з
25 оч ами на третій схо-
динці т рнірній таблиці
першості.

Команди почали матч на зустріч�

них курсах, але не минуло й п’яти

хвилин, як футболісти київського

клубу взяли гру під свій контроль.

Вже на 9�й хвилині Мігель Велозу

підступним ударом зі стандарту з

правого флангу міг відкрити раху�

нок. М’яч перелетів через стінку,

голкіпера, який зайняв не найкращу

позицію у воротах, і влучив точно в

поперечину. В наступній атаці вже

Андрій Ярмоленко сильно пробив

по воротах господарів поля, але м’яч

просвистів у сантиметрах від штан�

ги. Ближче до середини першого

тайму знову розгорілася “пожежа” у

штрафній маріупольців. Динамівці

провели атаку правим флангом, і

голкіпер насилу зміг відбити м’яч.

Першим на підборі виявився гра�

вець столичного клубу Адмір Мех�

меді, але футболіст досить слабо

пробив у ближній кут, який вже

встигли прикрити два захисника

“Іллічівця”.

Маріупольці змогли організувати

атаку на 27�й хвилині матчу. Руслан

Фомін вирвався вперед, легко прой�

шов на лівому краю штрафного май�

данчика відразу двох опікунів і вий�

шов майже один на один з голкіпе�

ром. Удар Руслана видався точним,

але в останню мить Євген Хачеріді

встиг підставити ногу і вибив м’яч за

ворота. Після розіграшу кутового Ро�

ман Ємельянов був найспритнішим у

штрафній суперника, проте його удар

мети не досяг. Після цих двох момен�

тів маріупольці змогли відвести на�

пругу в грі від своїх володінь, намага�

ючись створити небезпеку на полови�

ні “Динамо”. Шкода, але голами фут�

болісти в перші сорок п’ять хвилин

так і не порадували.

Другу половину матчу команди по�

чали якось мляво. М’яч майже весь

час перебував у центрі поля. На 63�й

хвилині господарі мали нагоду від�

крити рахунок у зустрічі. Після заки�

дання майже від центру поля з лівого

краю Торніке Окріашвілі вискочив

один на один з голкіпером, грамотно

прибрав стража воріт на замаху, звіль�

нився від опіки захисника киян і про�

бив у дальню “дев’ятку”. Але трохи

перестарався, і м’яч полетів вище цілі.

Момент же був дійсно гольовим. Од�

разу після цього київські футболісти

створили не менш небезпечний мо�

мент, який завершував ударом голови

Браун Ідейє, але м’яч знову влучив у

штангу, і його легко перехопив голкі�

пер “Іллічівця”.

Кінцівку матчу більш активно

провели динамівці, засмучувало тіль�

ки одне — груба гра гостей на полі.

Через це арбітру доводилося зупиня�

ти зустріч і “нагороджувати” поруш�

ників штрафними. За п’ять хвилин

до кінця основного часу матчу Ан�

дрій Ярмоленко прострілив на Олега

Гусєва, який з меж штрафного про�

бив у дальню “дев’ятку”, але трохи

перестарався, і м’яч пролетів вище

хрестовини. Як не намагалися

команди, але до фінального свистка

відзначитися ніхто так і не зміг. Зу�

стріч завершилася нічиєю — 0:0. Піс�

ля матчу виконуючий обов’язки го�

ловного тренера “Динамо” Олексій

Михайличенко зазначив: “На жаль,

сьогодні нам не вистачило швидко�

сті, аби переграти оборону суперни�

ка. Але ми не втрачаємо надії, і зав�

дання�мінімум залишається незмін�

ним — це срібні нагороди чемпіона�

ту. Поки що нам не вистачає везіння,

адже ми кожного матчу створюємо

величезну кількість гострих момен�

тів, але не реалізовуємо їх”

Цей день в історії 30 жовтня

1708 – Петро I арант вав за-
порізь им оза ам їх право на
самовряд вання і обрання еть-
манів
1888 – амери анець Джон Ла-
д зі штат Массач сетс запа-
тент вав ль ов р ч
1921 – засновано Білор сь ий

державний ніверситет
1941 – президент США Фран-
лін Р звельт схвалив виділення
1 мільярда доларів допомо и Ра-
дянсь ом Союз
1943 – на Мос овсь ій онфе-

ренції підписано од про ство-
рення ООН
1943 – італійсь ий інорежи-

сер Федері о Фелліні одр жився
з а тор ою Дж льєттою Мазіна
1947 – Женеві підписана Ге-

неральна ода щодо тарифів і
тор івлі (ГАТТ) – ба атостороння
між рядова ода, спрямована
на зниження митних зборів та ін-
ших обмежень міжнародній
тор івлі
1961 – СРСР здійснив виб х

найпот жнішої бомби світовій
історії: 58-ме атонна воднева
бомба б ла підірвана на полі оні
на острові Нова Земля

Нападни "Динамо" Бра н Ідейє не змі відзначитися матчі з марі польсь им "Іллічівцем"
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