
Метрополітен відкриває таємниці
Киян ознайомили з роботою електродепо "Дарниця" та вагоноремонтного 
заводу

Київрада розподілила 
мільярд гривень
Кошти спрямують на будівництво метро, Подільського мосту 
та реконструкцію Поштової площі

Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

Учора в Київраді після місячної перерви
відб лася досить прод тивна сесія —
роз лян то більше трьохсот питань. Де-
п тати внесли зміни до бюджетних до -
ментів міста, знов стали на захист Біли-
чансь о о ліс , затвердили та внесли
зміни до іль ох місь их цільових про-
рам.

Бюджетні корективи

За рахунок субвенцій та дотацій із держбюджету сто�

лиця збільшить доходи та видатки загального фонду.

Відповідні зміни до бюджетних документів міста вчора

затвердили депутати Київради.

Зокрема 50 млн грн спрямують на компенсацію за

пільговий проїзд, 64 млн грн — на оплату праці бюджет�

никам, 36,8 млн грн витратять на погашення заборгова�

ності з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з

централізованого водопостачання та водовідведення.

Ще 2,4 млн грн місто отримає на часткове відшкодуван�

ня вартості лікарських засобів для осіб із гіпертонічною

хворобою; 1,5 млн грн витратять на підвищення рівня

матеріального забезпечення інвалідів.

Крім того, Київ отримав із держбюджету мільярд грн

на розвиток інфраструктури. Про це повідомив заступ�

ник голови КМДА Руслан Крамаренко. За його слова�

ми, постановами Кабінету міністрів України обсяги

асигнувань збільшені на загальну суму 1 065,9 млн грн.

“Ми отримали 830 мільйонів гривень на будівництво

Подільського мостового переходу та 150 мільйонів гри�

вень — на будівництво метро до Одеської площі. 80

мільйонів гривень буде спрямовано на реконструкцію

Поштової площі та ще 30 мільйонів підуть на фінансу�

вання робіт, що проводились під час реконструкції

швидкісного трамвая на житловому масиві Троєщина.

Також буде здійснений перерозподіл субвенції на ре�

конструкцію та ремонт доріг комунальної форми влас�

ності. Ще 1 мільйон гривень спрямуємо на виплату ком�

пенсації для здешевлення вартості будівництва жит�

ла”,— пояснив Руслан Крамаренко.

Більшістю голосів Київрада також підтримала проект

рішення “Про здійснення у 2012 році внутрішнього за�

позичення до бюджету міста Києва”. Згідно з докумен�

том, буде залучено до 2 млрд грн на 3 роки під 15,25 %

річних. Погашення боргу відбудеться не пізніше 30

грудня 2015 року. Сплата відсотків здійснюватиметься

піврічними платежами. Мета цього запозичення — по�

гашення заборгованості за вексельними розрахунками,

проведеними згідно з постановою уряду “Про прове�

дення вексельних розрахунків з відшкодування різниці

в тарифах на теплову енергію”.

Затверджено енергетичний план
Окрім того, народні обранці затвердили “Міський

енергетичний план Києва на 2012�2016 роки”. За відпо�

відний проект рішення проголосувало 83 депутати. До�

кумент розроблений згідно із загальноєвропейською

методикою та “Угодою мерів”, що торік була підписана

головою КМДА.

“Енергетичний план столиці спрямований на реаліза�

цію двох задекларованих стратегічних ініціатив “Стра�

тегії розвитку Києва до 2025 року”, що стосуються мо�

дернізації інженерної інфраструктури та підвищення

енергоефективності міста”,— йдеться в документі.

Як раніше зазначав голова КМДА Олександр Попов,

це перший план комплексної модернізації системи цен�

тралізованого теплопостачання Києва. “Нова стратегія

енергетичної перебудови міста розрахована на 15 років і

має на меті побудувати ощадливу та зелену сучасну

енергетику і теплі будівлі для життя у 21�му столітті.

Міський енергетичний план — перший етап цієї страте�

гії. До 2016 року ми плануємо здійснити термомодерні�

зацію житлових масивів “Теремки”, “Виноградар” та

“Мінський”. Це дозволить знизити потребу будинків у

тепловій енергії більш ніж на 60 % та подовжити їхню

експлуатацію ще на 50 років. Ці споруди отримають но�

ве обличчя, гідне для нового століття, для життя наших

дітей та онуків”,— сказав Олександр Попов.

Закінчення на 2	й стор.

Деп тати Київради прийняли низ важливих питань з життєдіяльності міста

У КМДА розслідуватимуть кожен
випадок відсутності тепла 
у будинках киян 
Про це заявив перший заст пни олови КМДА
Оле сандр Маз рча

СТОР. 2 

Покарання за графіті 
В личним «х дожни ам» за рож ють штрафи і ро-
мадсь і роботи
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Автівки зупиняють трамваї 
Лише жовтні в столиці оштрафовано 166 водіїв за
пор шення правил пар вання
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Підстав для подорожчання хліба 
в Україні немає
А рарний фонд забезпеч є хлібопе арсь і підпри-

ємства борошном, вартість я о о дешевша за рин о-
в . Та ож можливо здешевити йо о виробництво за
рах но модернізації хлібопе арсь их підприємств.
О рім то о, ни н ти оливання цін на хліб допоможе
посилення он ренції в хлібопе арсь ій ал зі. Про
це вчора повідомив очільни Міністерства а рарної
політи и У раїни Ми ола Присяжню , переб ваючи
на одном з хлібопе арсь их підприємств Київсь ої
області. “Необхідно модерніз вати ал зь, щоб ни -
н ти зростання витрат на виробництво та енер оно-
сії”,— зазначив Ми ола Присяжню . Міністр поінфор-
м вав, що нині ціна на борошно, я е пропон є А рар-
ний фонд, нижча на 300-400 ривень, ніж рин ова. І в
ре іонах йо о більш ніж достатньо. Та ож він на адав,
що в А рарном фонді на опичено близь о двох міль-
йонів тонн зерна, що б де перероблено на борошно
та поставлено на хлібопе арсь і підприємства. “Хви-
ля необґр нтованої інформації про зростання ціни на
хліб вини ає час від час . Одна нині підстав для по-
дорожчання соціальних сортів хліба немає”,— с азав
Ми ола Присяжню .
“Хлібопе арсь і підприємства ре іонів У раїни на

сьо одні продовж ють за пов вати борошно для ви-
робництва хліба за низь ими цінами. Том обґр нто-
ваних підстав для подорожчання “соціально о хліба”
немає”,— омент є сит ацію енеральний дире тор
А рарно о фонд І ор Я бович. Зо рема фонд про-
пон є тонн пшенично о борошна вищо о ґат н за
ціною 2896 ривень, тонн пшенично о борошна пер-
шо о сорт — за 2711 ривень, тонн пшенично о бо-
рошна др о о сорт — за 2381 ривень, а та ож тон-
н житньо о борошна — за 2279 ривень.
Не подорожчає хліб і Києві. Вчора відповідн заяв

зробив енеральний дире тор ВАТ “Київхліб” Володи-
мир Череда. “Ми не план вали і не план ємо підніма-
ти ціни на соціальні сорти. Ми виробляємо 100 тонн
соціально о хліба Києві — це об’єми, я их немає
жодном іншом ре іоні, при цьом ціна на та і сорти
я “У раїнсь ий”, “Білий” (пшеничний), “Батон” і “Дар-
ниць ий” сьо одні залишається однією із найнижчих в
У раїні”,— запевнив він. На адаємо, днями начальни
Управління цінової політи и КМДА Василь Ястр бин-
сь ий заявив, що місь а влада не бачить підстав для
підвищення цін на соціальні сорти хліба столиці

На Подолі обмежили рух 
транспорту через будівництво 
Подільського мосту
Б дівництво Подільсь о о мостово о переход

Києві триває. У зв’яз з почат ом ново о етап робіт,
на Подолі передбачене тимчасове за риття р х
транспорт . Відповідне розпорядження підписав о-
лова КМДА Оле сандр Попов. Та , період з почат
листопада до 26 травня б де обмежено р х сіх видів
транспорт на в л. Набережно-Хрещатиць ій: від в л.
Спась ої напрям в л. Набережно-Л ової до в л.
Нижній Вал. Замовни робіт з б дівництва мостово о
переход КП “Дире ція б дівництва шляхово-транс-
портних спор д м. Києва” просить водіїв із роз мін-
ням ставитися до зазначених обмежень та врахов -
вати цю інформацію при виборі маршр т р х

Кияни справно платять за ЖКП
За альний рівень сплати меш анцями столиці за

ЖКП з рах ванням по ашеної забор ованості
жовтні перевищив стовідсот овий рівень і стано-
вить 102,56 %, відсото поточної сплати дорівнює
92,74 %. Про це повідомили КП “Головний інфор-
маційно-обчислювальний центр”. Серед б дин ів
ом нальної форми власності рівень оплати з ра-
х ванням по ашеної забор ованості становить
102,65 %. Най ращі по азни и дося н то Печер-
сь ом (105,05 %), Голосіївсь ом (104,38 %) та
Шевчен івсь ом (104,30 %) районах. Рівень поточ-
ної сплати серед б дин ів ом нальної форми влас-
ності с ладає 93,25 %. Зо рема лідерах Голосіїв-
сь ий (95,61 %), Дарниць ий (95,13 %) та Шевчен-
івсь ий (94,66 %) райони

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Столична підзем а роз риває все більше
таємниць своєї роботи широ ом за ал .
Та , чора з на оди 52-ї річниці підпри-
ємства ияни мали змо ознайомитись з
роботою метро, я -то аж ть, із середи-
ни. Гостям по азали, де відстоюються
потя и, де їх миють, ремонт ють та я
онтролюється процес їх виход та знят-
тя з лінії. Та ож всі охочі поспіл валися
з безпосереднім часни ом від риття
столично о метрополітен в 1960 році
Ми олою К рилен ом.

Як розповів “Хрещатику” ветеран столичної підзем�

ки, з того часу в роботі метрополітену багато що зміни�

лося — він розширився й значно оновився. “Сучасні

потяги набагато комфортніші, ніж ті, на яких ми пра�

цювали. Й зараз машиніст їздить сам, а тоді обов’язко�

во мав бути з помічником”,— зазначає пан Куриленко.

Він пригадує, що відкриття метро у столиці було

справжнім святом для киян. “У перший день роботи

охочих проїхатись було чимало. Хоча були й такі, які бо�

ялись спускатися на перони станцій”,— пригадує Ми�

кола Трохимович.

Нині ж метро — звичний вид транспорту для киян. Й

люди навіть не уявляють, що ж відбувається з потягом

після закриття станцій. Для найбільш цікавих вчора

метрополітен влаштував День відкритих дверей, де охо�

чим розповіли та показали зовсім інше життя столичної

підземки. Екскурсійну групу провели по всій території

Дарницького електродепо. У першу чергу гостям пока�

зали цех відстою рухомого складу. “Тут стоять потяги,

які не задіяні в перевезенні пасажирів”,— розповів на�

чальник електродепо Микола Іщук.

За його словами, у пікові години на лінію виходять усі

потяги, коли ж зменшується пасажиропотік, частину з

них знімають з ліній й вони відстоюються до наступно�

го виїзду. Також у цьому цеху перевіряють технічний

стан потяга та прибирають, щоб з депо він вийшов

справним та чистим.

Побували гості й на блокпосту електродепо, де чер�

гова регулює розстановку потягів, які заходять на те�

риторію підприємства, а також маневри, які виконую�

ться для ремонту рухомого складу протягом дня. Такі

заходи проводяться для постійного контролю вико�

нання графіка руху поїздів й безперервного техобслу�

говування.

Показали екскурсантам й кімнати для відпочинку ма�

шиністів (на підприємстві 18 таких приміщень). Тут ко�

жен з них може відпочити після зміни і навіть при по�

требі заночувати, якщо вранці потрібно виводити потяг

на лінію.

Ознайомили екскурсантів й з роботою вагоноремонт�

ного заводу. Саме сюди раз у три роки на плановий ре�

монт потрапляють потяги столичного метрополітену.

Цей об’єкт неабияк зацікавив молодих людей, які прий�

шли на екскурсію. Киянин Ярослав Сагайда на таку

екскурсію потрапив вперше. “Цікаво було подивитись,

як працює метрополітен,— це просто гігантський меха�

нізм. Як пасажири, ми бачимо лише частку його споруд.

Було цікаво дізнатись, як тут організована робота”, —

каже хлопець

ЗАКЛАДІВ З НАДАННЯ

ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ

СТАНЕ БІЛЬШЕ
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У КМДА розслідуватимуть кожен випадок 
відсутності тепла у будинках киян
Про це під час прямо о ефір на теле аналі “Київ” заявив перший

заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча . “Щоран я отрим ю
рафі , в я ом зазначені б дин и, де тимчасово немає опалення
або відс тня аряча вода. При цьом обов’яз ово в азані причини та
термін лі відації порив . У разі, я що аварійні бри ади не в лалися
відведені терміни та своєчасно не відновили теплопостачання, про-
водитимемо сл жбове розслід вання та з’ясов ватимемо причин .
Ми розбиратимемося ожном та ом випад , і винні б д ть по-
арані. Люди не повинні мерзн ти через халатність або невідпові-
дальність ом нальних сл жб”, — с азав Оле сандр Маз рча . Та-
ож він на адав, що в разі надання нея існих житлово- ом нальних
посл иянам здійснюватим ть перерах но . Меш анці столиці не
сплач ватим ть за нея існі посл и. Тіль и з почат поточно о ро
за неналежно надані посл и иянам перераховано понад 30 млн
рн. На адаємо, що разі відс тності опалення меш анці міста мо-
ж ть зверн тися до оловної диспетчерсь ої за телефоном: 15-57,
call-центр КМДА: 15-51 або до ПАТ “Київенер о”: 15-88

У Києві проходить конкурс архітекторів 
на кращі ідеї з благоустрою міста
В рам ах Фестивалю дизайн архіте т рно о середовища “ДАС

ФЕСТ” проводиться Все раїнсь ий від ритий он рс в лично о ди-
зайн , співор анізатором я о о вист пає прое т ARCHISPHERE. До
часті в зма анні запрош ються архіте тори, дизайнери, с льптори,
творчі оле тиви молодих зодчих, в том числі ст денти профільних
ВНЗ. Роботи подаються до 9 листопада 2012 ро в лючно. Оціню-
ватись он рсні роботи б д ть фаховим ж рі, я е очолив начальни
ГУ містоб д вання та архіте т ри, оловний архіте тор Києва Сер ій
Целовальни . Учасни и змож ть не тіль и заявити про себе я про
здатних творчо мислити і вис н ти онстр тивні пропозиції, але й
посприяти поліпшенню естетичних і соціальних мов життя нашій
раїні. Завдання он рс — пош ідей для бла о строю та поліп-
шення естетично о ви ляд місь их в лиць, “дворових зон”, пар ів,
с верів, освітлення в лиць, площ, підсвіч вання б дівель. У ожній
номінації за I, II місце на переможців че ають цінні призи від ор ані-
заторів та партнерів он рс . Йо о рез льтати б д ть представлені

иївсь ом Б дин архіте тора

Цифра дня

675 000 000 
гривень, на таку суму в столиці було продано світлих
нафтопродуктів, стисненого та скрапленого газу для автомобілів у
вересні 2012 року

За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Навесні столицю прикрасять понад 
700 тисяч тюльпанів
Фахівці КО “Київзеленб д” розпочали висад тюльпанів. Майже

710 тис. б тонів весняної віт и з стрічатим ть иян на в лицях, роз-
в’яз ах та проспе тах. У рам ах вистав и “Весняна феєрія” на Спі-
вочом полі роз вітн ть 400 тис. тюльпанів. “Уже з третьої де ади
вітня Співоче поле від риють для о ляд нових віт ових е спози-
цій. Впевнений, це б де ці аво я для иян та остей міста, та і для
ор анізаторів щодо обмін досвідом з ландшафтно о прое т вання і
ор анізації виставо ”, — зазначив ендире тор КО “Київзеленб д”
Михайло Царен о. На адаємо, цьо орічн вистав тюльпанів відві-
дали понад 70 тис. иян та остей столиці, більше половини з я их —
без оштовно

Юні журналісти проведуть 
прес?толоку
7 листопада о 14.30 юн ори зі столиці та Київсь ої області збе-

р ться на традиційн прес-толо дитячо-юнаць их ЗМІ. У рам ах
заход понад 600 ш ільних реда торів, ореспондентів, фото ра-
фів завітають до Київсь о о палац дітей та юнацтва, аби навчити
новач ів ж рналісти и. Майстер- ласи для часни ів провед ть же
знані профі телебачення, преси та фото рафії, ви ладачі профіль-
них вищих навчальних за ладів. У про рамі прес-толо и: медіа-ат-
ра ціони, фотофрістайл, представлення ново о с лад місь ої ін-
формаційної а енції чнівсь ої молоді “МІА 2012/13”, презентація
темати и ХІ міжнародно о фестивалю дитячо-юнаць ої ж рналісти-
и “Прес-весна на Дніпрових схилах”, ж рналістсь ий марафон,
майстер- ласи та на ородження ращих оманд- часниць. Ор ані-
затори ствердж ють, що на заході ожен з часни ів знайде ці а-
вин для себе: новач и — безцінний досвід і пра тичні поради,
амбітні юні ж рналісти — можливість ви рати запрошення на твор-
чі з стрічі з зір ами відомих медіа, ент зіасти ш ільної преси — до-
помо в створенні сво о видання, досвідчені юн ори — ці аві
знайомства та свіжі ж рналістсь і теми, а та ож ш ільні ред оле -
тиви матим ть змо провести професійн фотосесію. Крім то о,
прес-центри зма атим ться за першість ж рналістсь ом мара-
фоні. Ор анізаторами прес-толо и вист пили перше інформацій-
но-творче а ентство “Юн-прес” за підтрим и ГУ освіти і на и
КМДА

У п’ятницю і суботу в місті відбудуться 
ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово-
о обсл ов вання населення, 2 та 3 листопада столиці відб д ть-
ся традиційні сільсь о осподарсь і ярмар и. Та , п’ятницю тор -
ватим ть в Голосіївсь ом районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; в
Дніпровсь ом — на в л. Алма-Атинсь ій, 64 та в л. Серафимовича,
4; в Оболонсь ом — на в л. Бережансь ій, 15; в Печерсь ом — на
розі в л. Первомайсь о о та Мечні ова та б льв. Др жби Народів, 8;
в Подільсь ом — на просп. Правди, 5–11; в Святошинсь ом — на
в л. Зодчих, 62–64; в Солом’янсь ом — на в л. Козиць о о; в Шев-
чен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2–4, в л. Ризь ій, 1, в л. Я іра,
19, в л. В. Пі а, 18, розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої. У с бот яр-
мар и відб д ться в Голосіївсь ом районі на в л. Голосіївсь ій,
10–14; в Дарниць ом — на в л. Рев ць о о; в Деснянсь ом — на
в л. Марини Цвєтаєвої (в межах в л. За ревсь о о та просп. Ма-
я овсь о о); в Дніпровсь ом — на в л. Верши ори, 1; в Оболон-
сь ом — на просп. Оболонсь ом , 23–43; в Печерсь ом — на в л.
Задніпровсь о о; в Подільсь ом — на в л. Світлиць о о, 25; в Свя-
тошинсь ом — на в л. Б л а ова, 2-а; в Солом’янсь ом — на
просп. Космонавта Комарова, 28; в Шевчен івсь ом — на в л. Ван-
ди Василевсь ої, 1–17

Місто розширюватиме мережу
закладів хоспісної допомоги
Міська влада подбає про підвищення рівня соціальної 
захищеності працівників галузі
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Отримати посл и з надан-
ня паліативної та хоспісної
допомо и можна в трьох
медичних за ладах
столиці. Всьо о них од-
ночасно може переб вати
близь о 130 ромадян.
Вчора олова КМДА Оле -
сандр Попов відвідав всі
три відділення, де об ово-
рив з фахівцями перспе -
тиви подальшо о розвит
мережі подібних
за ладів.

Як розповіла “Хрещатику” пер�

ший заступник начальника ГУ охо�

рони здоров’я КМДА Валентина За�

леська, послуги з надання паліатив�

ної та хоспісної допомоги в столиці

надають три медичні заклади — Київ�

ська міська онкологічна лікарня та

міська клінічна лікарня № 2, де для

цих потреб передбачено 30 та 25 лі�

жок відповідно, та міська клінічна лі�

карня № 10, у спеціальному відділен�

ні якої може розміститися близько 70

пацієнтів. “Ми маємо всього 130 лі�

жок, а для такого багатомільйонного

міста, як Київ, такої кількості вкрай

недостатньо. Окрім того, в нас взага�

лі відсутнє дитяче хоспісне відділен�

ня. Тому, безперечно, систему таких

закладів потрібно розширювати та

виводити на якісно новий рівень на�

дання послуг”, — зазначила пані За�

леська.

У ГУ охорони здоров’я КМДА ін�

формують: щорічно у столиці поми�

рає близько 27 тисяч осіб. Від онко�

логічних хвороб — близько 5 тисяч

хворих, більшість з яких потребують

паліативної допомоги. Також висока

смертність серед людей, хворих на

СНІД і туберкульоз. Зауважимо, що

понад 8 тисяч осіб прикуті до ліжка та

близько 10 тисяч громадян пересу�

ваються лише в межах квартири. Така

сумна статистика красномовно свід�

чить, що питання створення хоспісів

і паліативних відділень при медичних

закладах є надзвичайно важливим

для столиці.

Наразі найбільше відділення з на�

дання паліативної та хоспісної допо�

моги, яке розміщується на базі місь�

кої клінічної лікарні № 10, є в той же

час і найбільш проблемним. За сло�

вами головного лікаря медичного за�

кладу Данила Довбуша, сама будівля

була зведена ще у 1913 році, тож на�

разі перебуває у вкрай незадовільно�

му стані. “Споруда дуже зношена.

Звісно, ми робимо все для того, аби

покращити умови, але часто наші зу�

силля залишаються марними. Адже

подекуди ми просто не встигаємо за

темпами руйнації приміщень”, —

відзначив пан Довбуш.

У планах колективу медичного за�

кладу — перевести відділення в іншу

будівлю або ж звести поруч нову. Такі

ідеї підтримав і голова КМДА Олек�

сандр Попов. Очільник міськадмініс�

трації наголосив на необхідності на�

дання паліативної та хоспісної допо�

моги в столиці на якісно новому рі�

вні, а також запропонував розширити

мережу подібних закладів та підви�

щити соціальний захист працівників

цієї сфери.

“Проблема догляду за тяжкохво�

рими людьми, які готуються піти з

життя, актуальна як у всьому світі,

так і в Україні та Києві зокрема. Ор�

ганізація та створення належних

умов, де надається подібне лікування

та послуги,— це дуже важлива і від�

повідальна місія суспільства і влади

особливо. Я сьогодні оглянув, як ми

забезпечуємо надання такої допомо�

ги у місті і переконався, що цю сис�

тему потрібно покращити. Це сто�

сується і будівництва нових корпусів,

і реконструкції, і забезпечення на�

лежною матеріально�технічною ба�

зою вже існуючих відділень. Крім то�

го, необхідно виправити несправед�

ливість щодо рівня зарплати фахів�

ців, які працюють у цій галузі. Це ду�

же важливе питання, адже саме ці

люди беруть на себе не лише фізич�

не, а й велике моральне та психоло�

гічне навантаження. Я обов’язково

зініціюю перед урядом питання сто�

совно підняття зарплати як мінімум у

два рази для цієї категорії медичних

працівників. Якщо ж це питання не

буде вирішене на рівні країни, ми

зможемо частково врахувати його

при формуванні міського бюджету

на наступний рік”, — наголосив

Олександр Попов

Київрада розподілила 
мільярд гривень

Закінчення. 
Початок на 1�й стор.

За словами першого заступника голови КМДА

Олександра Мазурчака, затвердження цього рі�

шення сприятиме підвищенню рівня енергоефек�

тивності в бюджетній сфері, житлово�комуналь�

ному господарстві, паливно�енергетичному ком�

плексі столиці. “Міський енергетичний план над�

звичайно важливий для Києва, адже це дозволить

залучати інвестиції в енергозбереження. Суть під�

писання угоди європейських мерів полягає в тому,

щоб до 2020 року ми скоротили на 20 % викиди

парникових газів в атмосферу”, — зазначив

перший заступник голови КМДА.

Відповідаючи на питання “Хрещатика”, хто ж ін�

вестуватиме в українське енергозбереження, Олек�

сандр Мазурчак сказав: “У першу чергу ми плану�

ємо залучати грантові гроші — ті, які виділяють

американські агенції. Це також може бути залучен�

ня коштів довготермінових кредитів Світового бан�

ку, а також за програмами Євросоюзу, але для цього

потрібно мати документи, які вже гармонізовані з

європейськими нормами — тепер ми їх маємо”.

Як прописано у проекті рішення, реалізація за�

ходів “Міського енергетичного плану Києва” до�

зволить підвищити енергетичну та екологічну

безпеку столиці, збільшити частку відновлюваль�

них джерел у балансі генерації теплової енергії, а

також сприяти скороченню витрат бюджетних

коштів на оплату спожитих енергоносіїв за раху�

нок зменшення споживання енергетичних ресур�

сів закладами та установами бюджетної сфери.

Депутати затвердили цільові програми

Знаково, що Київрада підтримала одразу кілька

міських цільових програм. Документи стосуються

зайнятості городян, розвитку внутрішнього ту�

ризму та присвоєння нагород.

Що стосується “туристичної” програми, то її

основною метою є перетворення туризму в одну з

найбільш прибуткових галузей економіки Києва,

яка забезпечить значний внесок у соціально�еко�

номічний розвиток міста. Програма розрахована

до 2015 року, на її реалізацію планують витратити

більше 2,5 млрд грн.

“Найголовніше те, що ми хочемо консолідува�

ти готелі, туристичні фірми на розвиток міста.

Це можуть бути різні події, які зацікавлять турис�

тів. Однією з проблем є недовантаженість готе�

лів, тому зараз ми готуємо акцію “Вікенд у Києві

за півціни”. Суть полягає у зниженні закладами

вартості номерів на вихідні, щоб дати можливість

туристам відвідати Київ і витратити при цьому

менше коштів. Багато готелів уже погодилися на

це. Ми ставимо перед собою завдання збільшити

кількість туристів протягом двох років до 3 міль�

йонів”, — повідомив Олександр Мазурчак.

Захист Біличанського лісу

Київрада просить Президента, Верховну Раду та

Генерального прокурора не допустити зменшення

території Києва. Про це повідомив голова постійної

комісії з питань екологічної політики Денис Мос�

каль. “Загрозу територіальній цілісності столиці ста�

новить селище Коцюбинське, котре усіма правдами

й неправдами намагається привласнити собі майже

4 тисячі гектарів київського лісу”, — сказав депутат.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд

Києва визнав не чинним рішення Київради про

відмову погоджувати розширення меж Коцюбин�

ського за рахунок території столиці. На переко�

нання депутата, врятувати Біличанський ліс від

вирубок допоможе надання йому природоохо�

ронного статусу національного природного пар�

ку.

У той же час депутати проголосували за створен�

ня трьох нових скверів у Києві. Зокрема відповід�

ний статус отримала ділянка на перетині просп. Ге�

нерала Ватутіна та бульвару Перова у Дніпровсько�

му районі загальною площею 0,57 га. Також буде

створено сквер на перетині вул. Львівської та Вер�

ховинної у Святошинському районі площею 0,4 га.

Та ще один розміститься на перетині просп. Курба�

са та вул. Корольова — площею 1,22 га

Марина ЧОРНА,
“Хрещатик”

В закладах хоспісної
допомоги столиці всього

130 ліжок, а для такого
багатомільйонного міста,

як Київ, такої кількості 
вкрай недостатньо

Місто план є по ращити до ляд за тяж охворими людьми

Вчора деп тати Київради затвердили де іль а важливих місь их цільових про рам та надали стат с с вера
трьом зеленим зонам столиці
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Тенденції

Ділові новини

Безробітних киян 
працевлаштовуватимуть 
за новою програмою

Деп тати Київради підтримали
про рам зайнятості населення
Києва на 2012-2014 ро и, роз-
роблен ГУ праці та соціально о
захист населення КМДА. У про-
фільном правлінні зазначили,
що реалізація попередньої дов о-
стро ової про рами на 2009-2012
ро и відб валась в мовах на-
слід ів фінансово-е ономічної
ризи. Том при розробці нової
про рами б ло враховано проце-
си, я і наб ли поширення на сто-
личном рин праці. На ви онан-
ня про рами не б д ть зал чати-
ся ошти місь о о бюджет . Фі-
нанс вання витрат, пов’язаних із
наданням незайнятом населен-
ню відповідних посл , б де здій-
снюватись за рах но оштів
Фонд соцстрах вання на випа-
до безробіття. Крім то о, до ви-
онання заходів про рами зал -
чатим ть ошти роботодавців,
зо рема на ор анізацію оплач -
ваних ромадсь их робіт. Очі ю-
ться наст пні рез льтати реаліза-
ції про рами: щорічне створення
щонайменше 60-ти тисяч нових
робочих місць, оптимізація стр -

т ри зайнятості з рах ванням
потреб е ономі и міста та ре -
лювання безробіття населення

“Укрзалізниця” припинила
підтримку онлайн сервісом
придбання квитків системи
WebMoney
“На сьо однішній день правила

системи WebMoney не з оджені
Нацбан ом відповідно до вимо ,
встановлених за онодавством
У раїни про діяльність платіжних
систем або операцій з еле трон-
ними рошима. Та им чином, ді-
яльність системи WebMoney в
У раїні є неправомірною”,—
йдеться в повідомленні відом-
ства. Я відзначає “У рзалізниця”,
перелі платіжних систем і систем
еле тронних рошей, правила
я их з оджені НБУ, розміщений
на офіційном веб-сайті Нацбан
в розділі “Платіжна система”.
“Врахов ючи с азане, за ре о-
мендацією НБУ “У рзалізниця”
вжила заходи з припинення на-
дання посл за допомо ою сис-
теми WebMoney”,— повідомляє
відомство. На адаємо, що про-
даж вит ів online в системі
WebMoney “У рзалізниця” ввела з
27 вересня поточно о ро

Удосконалено порядок 
забезпечення інвалідів 
автомобілями

Уряд вніс зміни до Поряд за-
безпечення інвалідів автомобіля-
ми — з метою йо о дос онален-
ня. Та , людям з інвалідністю на-
дана можливість, за їх бажанням,
переоформляти без оштовно
власність авто, я ими вони орис-
т ються, після за інчення десяти-
річно о термін е спл атації. Це
стос ється я придбаних за дер-
жавні ошти машин, та і отрима-
них я манітарн допомо . Та-
ож вре льовано норм щодо
обов’яз ової реєстрації членів
сім’ї, я им передається ер вання
автомобілем в У раїні, і точнено
чинн норм п н т 15 Поряд
щодо повернення інвалід части-
ни сплачених за авто (7 або 30 %
з рах ванням ст пеня знос ав-
томобіля) оштів при йо о до-
стро овом поверненні державі,
напри лад, при влашт ванні до
б дин -інтернат . Крім то о,
внесеними змінами передбачено
надання права орист вання ав-
то двом членам сім’ї для інвалідів
війни та інвалідів І р пи з числа
часни ів лі відації наслід ів ава-
рії на Чорнобильсь ій АЕС (на да-

ний час та е право надається ли-
ше одном член сім’ї). А от нор-
м щодо визначення рядом мар-
и машин, я і за пов ються для
інвалідів державою, із Поряд
вза алі вил чено, ос іль и вона
с перечить За он У раїни “Про
здійснення державних за пі-
вель”

Експерти сподіваються 
на запуск національного 
домена.укр 
у наступному році
Президент інвестиційної р пи

“Інтернет Інвест”, ди входить
реєстратор доменних імен Imena.
UA, Оле сандр Ольшансь ий спо-
дівається на зап с національно-
о домена. р для звичайних о-
рист вачів 2013 році. “Я що та
станеться, це б де вели им спі-
хом для У раїни. На сьо одні до-
мен. р зарезервовано за нашою
державою, а це арант є, що ні-
я а раїна світі дане б воспо-
л чення собі на забере”,— с азав
він. Зі слів Ольшансь о о, щоб
перетворити та е б воспол чен-
ня в національний домен, дост п-
ний для всіх орист вачів, необ-
хідна вели а с оординована ро-
бота різних державних ор анів.

На адаємо, що березні 2011
ро Всесвітня орпорація з на-
дання доменних імен і номерів
(ICANN) виділила У раїні націо-
нальний домен. р, повідомля-
ють “У раїнсь і новини”

Киянка продала джип
“Lexus” за... 100 гривень

Меш ан а Деснянсь о о район
Києва реаліз вала автомобіль
Lexus LX 470 (2009 ро вип с )
за 100 ривень. Принаймні, ця с -
ма значилась “Біржовій оді”,
про я столичним подат івцям
стало відомо рез льтаті інфор-
маційно о обмін в ході проведен-
ня заходів “Дорожня арта” (спів-
праця подат івців міста та столич-
ної влади задля наповнення бю-
джет ). Я виявилось, жодної
“опис и” в до менті не б ло. 35-
річна иян а нама алась запевни-
ти працівни ів подат ової сл жби,
що її “залізний інь” не вартий
більшо о. Все ж е спертна оцін а
автомобіля, я провели подат ів-
ці, в азала, що автомобіль ошт є
понад 266 тисяч ривень. Врахо-
в ючи, що ромадян а не заде-
лар вала отриманий від продаж
транспортно о засоб дохід, за
даними перевір и донараховано

до сплати в бюджет близь о 40
тисяч ривень подат на доходи
фізичних осіб

Розмови телефоном 
подорожчали на 10 %

З 1 листопада розмови по до-
машньом телефон обійд ться
раїнцям ще на 10 % дорожче.

Це вже др е за цей рі підви-
щення тарифів на посл и фі со-
вано о зв’яз . Об р нт вання
підвищення тарифів залишаєть-
ся тим же — їх рівень нижче со-
бівартості. З 1 листопада вст -
пає в сил др ий етап підви-
щення плати за орист вання
стаціонарним телефоном,
отрий б ло затверджено рішен-
ням Національної омісії, я а
здійснює держре лювання
сфері зв’яз та інформатизації
(НКРСІ), ще в червні. З ідно з рі-
шенням, сільсь ій місцевості
тарифи для населення за орис-
т вання основним телефонним
апаратом підвищ ються на
10 % — з 14,88 до 16,38 ривні
без по одинної оплати, а та ож з
13,02 до 14,32 ривні з по один-
ною оплатою (без ПДВ ). На а-
даємо, що попереднє підвищен-
ня на 10 % відб лось 1 липня

Першу чергу
"BIONIC Hill" 
завершать 2014го
Проект забезпечить 20 тисяч 
робочих місць та 600 мільйонів
податку в рік
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Уряд затвердив подане Державним а ентством з інвес-
тицій та правління національними прое тами поперед-
нє техні о-е ономічне обґр нт вання національно о про-
е т “Технополіс”. Однією з йо о с ладових є створен-
ня інноваційно о пар “BIONIC Hill” Києві. Столиця
арант є підтрим прое т , бере на себе витрати з б -
дівництва доро и до пар та проведення всіх необхід-
них інженерних мереж.

Створення інфраструктури інноваційного розвитку та високих техноло�

гій — таке рішення було прийняте на засіданні Кабміну під час обговорен�

ня питання підготовки до реалізації національного проекту “Технополіс”.

Про це повідомив заступник голови КМДА Руслан Крамаренко. Він наго�

лосив, що реалізація проекту “BIONIC Hill” дасть змогу створити унікаль�

ну науково�виробничу територію, що поєднає інновації та бізнес.

“Це буде вдалий майданчик для залучення інвестицій та розвитку під�

приємництва. Завдяки проекту, буде створено 20 тисяч нових робочих

місць, котрі забезпечать ріст валового регіонального продукту та надхо�

дження тільки від перерахунку податку на доходи фізичних осіб щонаймен�

ше 3 мільярди гривень за 5 років. Містом разом з інвестором підписаний

меморандум про співпрацю та графік реалізації проекту, згідно з яким пер�

ша черга буде здана в експлуатацію у 2014 році”,— зазначив Руслан Крама�

ренко.

За словами посадовця, київська влада гарантує підтримку проекту

“BIONIC Hill” та бере на себе витрати з будівництва дороги до парку та

проведення всіх необхідних інженерних мереж. Вже зараз розроблено низ�

ку програм з підтримки діяльності бізнес�інкубаторів, які можуть бути за�

стосовані до цього інноваційного парку. Крім того, столиця забезпечить за�

пуск спеціальних міських автобусів “BIONIC Hill” від найближчих станцій

метро.

Як відомо, не тільки Київ серед міст України намагається реалізувати та�

кий амбітний проект, але столиця підійшла до цього питання комплексно:

влада міста працює не лише над будівництвом інфраструктури для іннова�

ційного парку, а й над розвитком всієї екосистеми для ІТ. Ключовим у

цьому процесі буде запуск проекту “BIONIC Hill”.

“Вже зараз ми збираємо навколо себе молодих розробників та надаємо їм

доступ до якісної експертної оцінки їхніх проектів, допомагаємо з ментор�

ством, надаємо можливість представити свої проекти інвесторам зі світо�

вим ім’ям. У квітні у столиці вперше був проведений міжнародний іннова�

ційний форум “Kyiv City Open Doors”, який відвідали представники провід�

них венчурних фондів Кремнієвої долини. У рамках цього форуму в грудні

ми плануємо провести масштабний освітній захід, де будуть задіяні 50 най�

кращих стартап�команд з усієї України”,— зазначив Руслан Крамаренко.

Нагадаємо, сьогодні українська IT�індустрія займає високу позицію на

світовому ринку. У рейтингу країн�розробників програмного забезпечення

вона посідає 7�8 місце, а за деякими підрахунками входить до п’ятірки кра�

щих. В Україні нині працюють 200 тисяч ІТ�фахівців і ще 15 тисяч щорічно

випускають провідні навчальні заклади
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Покарання за графіті
Вуличним "художникам" загрожують штрафи і громадські роботи

Нові штрафи за малюнки
Якщо законопроект № 10375

ухвалять, то першими це мають від�

чути на своєму гаманці любителі

графіті (від італ. grafficare — дряпа�

ти). Річ у тім, що до КУпАП перед�

бачено внести зміни, а саме: допов�

нити статтю 110 частиною третьою

такого змісту: “Самовільне нанесен�

ня зображень, написів на рухомий

склад залізничного транспорту тяг�

не за собою накладення штрафу від

трьохсот до п’ятисот неоподаткову�

ваних мінімумів доходів громадян

або громадські роботи на строк від

тридцяти до шістдесяти годин”.

Таким чином, сума штрафу коли�

ватиметься в межах від 5100 до 8500

грн. Багато це чи замало? З точки

зору сучасних вимог і правил запро�

поновані законодавцями “ціни” ви�

глядають досить високими. Для по�

рівняння: згідно з чинною редак�

цією статті 110 КУпАП, умисне по�

шкодження внутрішнього облад�

нання пасажирських вагонів “тяг�

не” лише на 10�30 “мінімалок” (170�

510 грн).

Покарання у розмірах 5100�8500

грн передбачені й за “розмальову�

вання” будинків та інших споруд,

розташованих на територіях загаль�

ного користування (згідно з редак�

цією нової статті 150�1 КУпАП).

Втілення в життя запропонованих

новел, на думку автора проекту Ва�

лерія Писаренка (позафракційного

депутата), створить можливості для

“упередження спотворення зовніш�

нього чи внутрішнього вигляду бу�

динків, споруд та рухомого складу

залізничного транспорту”.

Про це йдеться в тексті поясню�

вальної записки: “Самовільне нане�

сення зображень, написів на будин�

ки чи споруди, розташовані на тери�

торіях загального користування, а

також у допоміжних приміщеннях

будинків, на рухомий склад заліз�

ничного транспорту по своїй суті є

діяльністю, що посягає на громад�

ський порядок, власність, права і

свободи громадян. Відтак, зазначена

діяльність є адміністративним пра�

вопорушенням (проступком), і за

неї законом повинна бути передба�

чена адміністративна відповідаль�

ність. На сьогодні у чинному зако�

нодавстві відсутні норми, що прямо

встановлювали б відповідальність за

описані вище дії. Крім цього, вони

спотворюють зовнішній та внутріш�

ній вигляд рухомого складу транс�

порту, будинків, порушують архітек�

турну концепцію містобудування, а

в окремих випадках є носієм нега�

тивної (непристойної) інформації”.

Для підтвердження своїх слів Ва�

лерій Писаренко посилається на

конкретну ситуацію в Харкові, де

своїми протиправними діями “ву�

личні художники” завдають значної

шкоди будинкам і спорудам, але до�

сить часто уникають будь�якої від�

повідальності. На жаль, подібні ви�

падки вже давно стали сумною бу�

денністю для всіх (без виключення)

регіонів України.

Досвід США і Росії

У лавах “графітчиків” характерні

такі напрямки як тегінг (залишати

свій підпис — тегу — на стінах будин�

ків, вагонах метро і будь�яких інших

поверхнях) і бомбінг (нанесення ма�

люнків на всіх рухомих і нерухомих

поверхнях з максимальною швидкіс�

тю). Їхня мета — ризик, адреналін,

екстрім. Молодики спотворюють бу�

дівлі не лише вночі, а й навіть удень,

подекуди — під об’єктивами відеока�

мер та в присутності охоронців.

Як свідчить досвід країн Заходу,

спроби застосування штрафних

санкцій проти підлітків та їхніх

батьків (як непрямих відповідачів)

не завжди ефективні. За даними га�

зети “Русская Америка”, в Нью�

Йорку вже більше трьох десятків ро�

ків борються з незаконною творчіс�

тю любителів малювати на стінах

будинків, дахах і транспортних засо�

бах. Такий довготривалий термін є

сумним підтвердженням того, що

викорінити “настінний живопис”

дуже непросто.

Безумовно, за цей час американці

досягли певних успіхів: графіті

майже зникли з нью�йоркської під�

земки (у вагонах з нержавіючої сталі

малюнки видаляються легко і швид�

ко). Проте наземна боротьба з “гра�

фітчиками” триває. Побороти це

явище намагається спеціальний під�

розділ поліції — антивандальна за�

гальноміська оперативна група

(Citywide Vandals Task Force). Крім

того, місцевим мешканцям обіцяють

винагороду (500 доларів) за інформа�

цію про любителів розмальовувати

чужу власність, а винуватцям загро�

жує штраф у розмірі до 2500 доларів.

У розпорядженні поліцейських —

камери з інфрачервоним стеженням

і база даних, до якої занесені не тіль�

ки імена, а й прізвиська тих, хто під�

писує свої “твори”. Боротися з “гра�

фітчиками” зобов’язаний ще один

окремий поліцейський спецпідроз�

діл: він займається відстеженням та

арештами найвідоміших нью�йорк�

ських майстрів “настінного живо�

пису”. Їхні імена занесені до так зва�

ного списку “гірші з гірших”. Цей

документ мають у кожному поліцей�

ському відділі. Заходи проти них ви�

магають чималих коштів. Адже бо�

ротися треба не лише з місцевими

“художниками”, а й навіть із чис�

ленними “гастролерами”, які наві�

дуються до міста для того, щоб за�

явити про свою “творчість”.

У сусідній Росії із цим явищем на�

магалися покінчити шляхом прий�

няття адміністративних заходів. На�

приклад, у Санкт�Петербурзі (щед�

ро розмальованому “художника�

ми”) ще чотири роки тому ухвалили

постанову “Про заходи щодо запо�

бігання та усунення наслідків само�

вільного нанесення написів і гра�

фічних зображень на фасадах буді�

вель і споруд”. Назва документа со�

лідна, а користі від нього — ніякої:

настінні “живописи” процвітають і

досі. На словах відповідальність за

самовільні малюнки несуть їхні ав�

тори (які повинні заплатити

штраф). А насправді? Як спіймати

винних на гарячому й довести їхню

провину?

З огляду на це пітерським чинов�

никам простіше покарати багатоти�

сячними штрафами (аж до півміль�

йона російських рублів) лише за не�

належне виконання обов’язків з ут�

римання адмінбудівель. Тобто від�

повідальність за подібні псування

несуть не вандали, а ті, хто через них

постраждав. Таким чином, місцеві

можновладці ніби “запрошують”

власників будинків до самостійного

вживання заходів, мовляв, треба по�

ставити камери відеоспостереження

або захистити стіни будинків осо�

бливим антивандальним покриттям

(для цього існують спеціальні фарби

та лаки). Звісно, встановлення ві�

деокамер та закупівля спецфарб бо�

ляче б’є по кишенях домовласників.

Але іншого виходу у росіян поки що

немає

Віктор ЛІСОВСЬКИЙ
“Хрещатик”

За пс вання адмінб дівель
та залізнично о транспорт
аратим ть з ідно з нови-
ми вимо ами Коде с
У раїни про адміністратив-
ні правопор шення
(КУпАП). Про це йдеться
за онопрое ті № 10375,
я ий наразі знаходиться на
роз ляді в профільном
парламентсь ом омітеті
з питань за онодавчо о за-
безпечення правоохорон-
ної діяльності.

Археоло и знаходять рафіті в ба атьох льт рах різних епох та онтинентів. Стіни олишніх античних
міст б ли щедро в риті написами. Одна із найвідоміших оле цій рафіті знайдена під час роз опо Пом-
пеї: тоді (я і тепер) любили писали про любов, се с, політи , висловлюючи свої поч ття навіть в ль ар-
ними словами. Археоло ічні й письмові джерела підтвердж ють, що рафіті на Р сі та ож мають свою дав-
ню історію. Сотні та их зраз ів (XI-XIII ст.) знайдено Софійсь их соборах Києва й Нов орода.
Сьо одні існ ють іль а видів рафіті: рафіті ненависті ( асла або символи расистсь о о чи антисеміт-

сь о о зміст ), рафіті сатанинсь их льтів, в личні та за ально о хара тер (їх залишають випад ові лю-
ди, я і не належать до постійних " рафітчи ів").

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”
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Ольга ЛЕННИК
“Хрещатик”

Останнім часом все часті-
шають випад и доволі
специфічних дорожньо-
транспортних при од, о-
ли водії пар ють автів и
посеред доро и, чим па-
раліз ють р х транспорт
та створюють тривалі за-
тори. Особливо емоційно
на подібні ДТП реа ють
водії трамваїв і тролейб -
сів, ос іль и вони не мо-
ж ть змінити маршр т та
об’їхати проблемне місце.

Красномовним прикладом стала

нещодавня дорожня пригода у

столиці, коли авто “Хонда” при�

паркувалося на трамвайній колії

на вул. Дмитрівській поруч з цир�

ком. Як наслідок — у самому цен�

трі міста зупинились трамваї. Обу�

рення змусило людей організова�

но ліквідувати причину затяжної

пробки власноруч. З десяток ду�

жих чоловіків гуртом підняли й

посунули машину з колії. Відпо�

відне відео виклали на YouTube.

Потішний ролик для глядачів, але

зовсім не кумедно, коли таке трап�

ляється безпосередньо з тобою,

коли ти маєш плани і кудись по�

спішаєш.

Схожі інциденти трапляються не

вперше. Так, у лютому цього року

через паркування у недозволеному

місці зупинився рух трамваїв на тій

же Дмитрівській, а тролейбусів —

на Софійській площі. Добре па�

м’ятають пасажири блокування ру�

ху трамваїв у годину “пік” на

бульв. Івана Лепсе. Правда, того

разу вантажівка зупинилася на

рельсах через технічну несправ�

ність.

В столичній ДАІ кажуть, що засу�

джувати водіїв за неправильно при�

парковані авто не завжди доцільно,

мовляв, у здоровому глузді людина

такого не вчинить або ж проінфор�

мує про свої дії інших. Причиною

неправильного паркування часто

буває різке погіршення самопочут�

тя водія або технічна несправність

автомобіля. Тож якщо ви побачили

машину, яка заважає руху громад�

ського транспорту, варто зателефо�

нувати на гарячу лінію ДАІ та пові�

домити про інцидент, назвавши да�

ні автівки. Черговий по місту пере�

дасть інформацію патрульним

службам, а ті

всього за кілька

хвилин з’ясу�

ють причину

раптової зупин�

ки та скоорди�

нують дії з ко�

м у н а л ь н и м и

службами, аби виправити ситуацію.

Цікаво, що за жовтень поточного

року столичною ДАІ було зафіксо�

вано 54 випадки паркування (з по�

рушенням правил), що призвело до

зменшення пропускної спромож�

ності доріг та створювало затори.

Загалом до адміністративної відпо�

відальності притягнено 166 водіїв.

До речі, за зупинку у недозволених

місцях стягують штраф у розмірі від

170 до 255 гривень.

Не можна стверджувати, що при�

чиною незаконних паркувань є де�

фіцит місць для автостоянки. Як за�

значив “Хрещатику” директор КП

“Київтранспарксервіс” Андрій

Дудко, у столиці, окрім муніци�

пальних парковок, працюють та�

кож приватні, які завантажені лише

на 30—40 %. Незважаючи на це, на�

разі у підприєм�

ства немає ва�

желів впливу

(використання

евакуаторів на�

разі забороне�

но), щоб регу�

лювати ситу�

ацію з паркуванням по місту і від�

повідно зменшувати кількість пра�

вопорушників.

Водночас міська влада працює

над втіленням у життя проектів бу�

дівництва нових паркінгів. Зокрема

паркувальні майданчики мають

з’явитися на Оболонському прос�

пекті, Європейській та Поштовій

площах. А поруч з новою станцією

метро “Іподром” збудовано пар�

ковку на 200 машиномісць. Загалом

у столиці існує 5 тис. 300 денних

паркувальних місць

Святий великомученик Артемій

Імператора Констанція змінив на

престолі Юліан (361—363 рр.). Ім�

ператор�відступник, бажаючи по�

вернути язичництво, вів неприми�

риму боротьбу з християнами, від�

правляючи їх на смерть сотнями. В

Антиохії він наказав катувати двох

єпископів, які не бажали відректися

від Христової віри. В цей час в місто

прийшов святий Артемій і привсе�

людно викрив Юліана в нечесті.

Розгніваний Відступник піддав

святого страшним катуванням. Піс�

ля цього великомученика кинули у

в’язницю. Під час молитви, яку під�

носив до Господа святий, йому

явився Сам Христос в оточенні Ан�

гелів і сказав: “Мужайся, Артемію!

Я з тобою і визволю тебе від усякої

болі, яку завдали тобі мучителі, і

вже готую тобі вінець слави. Бо, як

визнав ти Мене перед людьми на

землі, так і Я визнаю тебе перед От�

цем Моїм Небесним. Отже, будь

мужнім і радій — ти будеш зі Мною

у Моєму Царстві”. Почувши це від

Самого Господа, великомученик

зрадів і став гаряче дякувати і славо�

словити Його.

На наступний день Юліан почав

вимагати, щоб Артемій визнав

язичницьких богів. Зустрівши рішу�

чу відмову, імператор вдався до ка�

тувань. Подвижник переніс все без

єдиного стогону. Святий передба�

чив Юліану, що скоро той отримає

справедливе покарання за зло, що

завдав він християнам. Відступник

розгнівався і вдався до ще більш

лютих катувань, але і вони не злама�

ли волю великомученика, і тоді свя�

тий Артемій був усічений мечем.

Його останки були поховані хрис�

тиянами.

Після смерті святого збулося його

пророцтво про скору загибель Юлі�

ана Відступника. Юліан зі своїм

військом вийшов з Антиохії для

битви з персами. Біля міста Ктезі�

фона йому зустрівся старий перс.

Він обіцяв зрадити співвітчизників і

бути провідником війську Юліана.

Старий обдурив Відступника і завів

його військо в Карманітську пусте�

лю, в непрохідні місця, де не було

води і їжі. Виснажене голодом і

спрагою греко�римське військо

Юліана було вимушене вступити в

бій зі свіжими силами персів.

Божественне воздаяння настигло

тут і самого Відступника. Під час

битви він був серйозно поранений

невидимою рукою, незримою

зброєю. Юліан тяжко застогнав і,

помираючи, промовив: “Ти переміг,

Галилеянин!”. Після смерті імпера�

тора�відступника мощі святого ве�

ликомученика Артемія були з по�

честями перенесені з Антиохії до

Константинополя

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної
церкви

Голосіївці подякували 
метробудівцям
У серед відб лася з стріч ерівництва Го-

лосіївсь о о район з працівни ами ПАТ “Ки-
ївметроб д”. У цей день на адрес метроб -
дівців прозв чали слова вдячності за ви она-
н робот , адже за останні іль а ро ів на те-
риторії Голосієва б ло від рито 5 нових
станцій метрополітен , наразі тривають ро-
боти на станції “Терем и”, я від риють вже

навесні 2013 ро .
“Завдя и наполе ливій щоденній праці та висо ом професіона-

лізм ви зробили неможливе, адже поб д вати 5 станцій за та ий
орот ий проміжо час — це робота, я а засл ов є на найвищ
оцін ! Особлива подя а ерівни ПАТ “Київметроб д” Володими-
р Петрен за йо о відданість справі та професіоналізм, а та ож
вміння об’єднати нав оло себе висо о валіфі ованих спеціалістів.
Передаю вам слова вдячності від сіх меш анців район ”,— зазна-
чив олова Голосіївсь ої РДА Оле сандр Незнал.
Цьо о дня 36 най ращих метроб дівців б ли відзначені Подя ами
олови Голосіївсь о о район та Почесними рамотами Голосіїв-
сь ої РДА. Приємним доповненням до на ород стало вр чення цін-
них подар н ів.
Та ож Оле сандр Незнал запропон вав започат вати нов тра-

дицію — проводити подібні заходи ре лярно, і наст пн з стріч ор-
аніз вати вже весною, оли від риється наст пна станція К ренів-
сь о-Червоноармійсь ої іл и метрополітен

Товариство Червоного Хреста
Подолу закликає допомогти
малозабезпеченим
Щорічно патронажна сл жба Товариства

Червоно о Хреста У раїни надає допомо
на дом близь о 350 тис. підопічних. Більше
60 тис. з них — це інваліди та часни и Ве-
ли ої Вітчизняної війни, ветерани праці, інва-
ліди з дитинства, майже 40 тис. осіб мають

обмеження при перес ванні за станом здоров’я.
Підопічні патронажної сл жби — це люди, я і поряд із медичною

допомо ою потреб ють значної матеріальної підтрим и, бо нале-
жать до малозабезпечених верств населення. Д же важливим є їх
забезпечення одя ом та вз ттям, я і вони не мож ть придбати за
бра ом оштів.
У системі патронажної сл жби Товариства працює 605 бан ів одя-
, рес рсна база я их має постійно поновлюватись.
З метою забезпечення потреби підопічних патронажної сл жби в

одязі та вз тті Товариство Червоно о Хреста Подільсь о о район
за ли ає всіх небайд жих дол читися до рес рсно о поповнення
бан ів одя “Чобіто ”.
Адреса прийом речей: Контра това площа, 12, тел. 425-45-17

З початку року 1043 
підприємства 
Шевченківського району 
погасили заборгованість 
по зарплаті
На особливом онтролі фахівців правлін-

ня оподат вання фізичних осіб ДПІ Шев-
чен івсь ом районі столиці знаходяться під-
приємства, я і мають забор ованість перед

працівни ами, а та ож ті, що пор ш ють норми За он У раїни “Про
оплат праці” щодо термінів виплати заробітної плати. Подат овою
сл жбою район разом з фахівцями райдержадміністрації постійно
проводиться омпле с спільних заходів. По ожном боржни здій-
снюється аналіз причин вини нення забор ованості та визначають-
ся шляхи її по ашення.
Та , за наслід ами роботи з ерівни ами підприємств-боржни ів

та рез льтатами 32-х спільних засідань робочої омісії з питань по-
ашення забор ованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та ін-
ших соціальних виплат при Шевчен івсь ій РДА, на я их б ли при-
с тні ерівни и 399-ти підприємств, відб лося по ашення забор о-
ваності по виплаті зарплати працівни ам 1043-х підприємств на 31
млн рн. При цьом до бюджет надійшло 7 млн 489 тис. рн подат-

на доходи фізичних осіб

Ветерани відвідали Лютізький 
плацдарм
За традицією, з на оди відзначення 68-ї

річниці визволення У раїни та 69-ї річниці
визволення Києва від фашистсь их за арб-
ни ів ветерани ВВВ Деснянсь о о район
відвідали Національний м зей-заповідни
“Битва за Київ 1943 році” (с. Лютіж). Т т
відб вся рочистий мітин та рит ал пошани
біля пам’ятни а воїнам-визволителям з по-

ладанням вітів до видатних місць.
Перед прис тніми вист пили: олова ради ветеранів Деснянсь о-
о район Андрій Пі алю , се ретар Громадсь ої ради при Деснян-
сь ій РДА Ві тор Хода івсь ий, дире тор м зею Іван Ві ован.
Колишні воїни о лян ли м зейний омпле с, до я о о входять м -

зей-діорама, зб дований на честь 50-річчя визволення Києва, та
пам’ятни -м зей визволення Києва, на марм рових пілонах я о о
вічнені всі з’єднання та частини, достоєні почесно о наймен ван-
ня “ иївсь их”. Під час е с рсії ості та ож о лян ли заповідн те-
риторію, на я ій збережені польові оборонні спор ди КСП 1- о
У раїнсь о о фронт — бліндажі та спостережні п н ти оманд ва-
ча фронт , енерала армії М. Ф. Ват тіна, енералів К. С. Мос ален-
а, П. С. Рибал а, вистав зраз ів бойової техні и часів Др ої сві-
тової війни, що розмістилася під від ритим небом, аплицю Свято-
о Геор ія Побідоносця

Понад 800 дніпровчан знайшли
час для свого здоров’я
У Дніпровсь ом районі столиці підбито

підс м и бла одійної а ції “Знайди час для
сво о здоров’я” з без оштовно о медично о
обстеження меш анців, я а проводилась
визначені дні продовж двох тижнів (старт -
вала 15 жовтня). Протя ом цьо о час в при-
міщеннях ЖРЕО № 402, (в л. Пожарсь о о,
8-а); № 405 (в л. Челябінсь а, 9- ); № 406

(б львар Перова, 16- ); № 417 (б львар Я. Гаше а, 4); № 415 (в л.
Ро озівсь а, 4/16) місцеві меш анці мали змо з дев’ятої до два-
надцятої одини ран пройти о ляд лі аря-терапевта, виміряти ар-
теріальний тис , зробити еле тро ардіо рам (ЕКГ), визначити по-
азни и ц р в рові.
З ідно інформації районно о правління охорони здоров’я, за час

а ції до лі арів ЖРЕУ завітали понад 800 дніпровчан. За словами
сімейно о лі аря Тетяни Борисової, я а разом із оле ами працюва-
ла в ЖРЕУ № 402, до неї неодноразово зверталися меш анці с сід-
ніх б дин ів із с ар ами на втом , інші відхилення від нормально о
самопоч ття. Але на запитання, чом раніше не відвід вали лі арні,
відповідали, що не мали для цьо о час . Проте, оли дізнались про
а цію в районних ЖРЕУ, охоче завітали для медо ляд

Окрім муніципальних
парковок, у столиці діють

також приватні, які
завантажені лише 

на 30—40 %

Новини районівАвтівки зупиняють
трамваї
Лише у жовтні в столиці оштрафовано 166 водіїв за порушення 
правил паркування

Святий вели ом чени Ар-
темій б в одним з видат-
них війсь овоначальни ів
під час правління рівно-
апостольно о царя Кос-
тянтина Вели о о
(306—337 рр.), а потім і
йо о сина і спад оємця
Констанція (337—361 рр.).
Артемій мав ба ато на о-
род за відмінн сл жб і
відва , б в поставлений
намісни ом Є ипт . На цій
посаді він ба ато зробив
для розповсюдження і
ріплення християнства в

Є ипті.
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З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно
правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua
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5Хрещатик 2 листопада 2012 року

Про визнання таким, що втратило чинність, 
рішення Київської міської ради від 02.03.2006 № 112/3203 

"Про передачу земельної ділянки 
комунальному підприємству виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

"Київське інвестиційне агентство" для будівництва житлового будинку 
з об'єктами соціально
культурного призначення 

та підземним паркінгом на вул. Ревуцького, 7
в у Дарницькому районі 
м. Києва"

Рішення Київської міської ради № 193/8477 від 20 вересня 2012 року
Керуючись статтею 141 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самовря


дування в Україні", враховуючи негативну громадську думку та те, що будівництво відбувається близько до території дошкільно

го навчального закладу № 138, Київська міська рада вирішила:

ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ра!
ди від 02.03.2006 № 112/3203 "Про передачу земельної ділянки кому!
нальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київ!
ської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне агентство"
для будівництва житлового будинку з об'єктами соціально!культурного
призначення та підземним паркінгом на вул. Ревуцького, 7!в у Дарниць!
кому районі м. Києва".

2. Запропонувати комунальному підприємству виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
"Київське інвестиційне агентство" повернути до Головного управлін!
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) державний акт на право
постійного користування земельною ділянкою від 31.05.2011 № 10!
9!00049.

3. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київ!
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) поінформу!

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро!
мади міста Києва відомчий житловий фонд та об'єкти соціальної сфери
Державного підприємства "Науково!дослідний, виробничий агрокомбІнат
"Пуща!Водиця" та передати до сфери управління Оболонської, Поділь!
ської, Святошинської та Солом'янської районних в місті Києві державних
адміністрацій згідно з додатком 1.

2. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро!
мади міста Києва зовнішні інженерні мережі, відокремлені об'єкти кому!
нального призначення та електролічильники житлового фонду та об'єктів
соціальної сфери Державного підприємства "Науково!дослідний, вироб!
ничий агрокомбінат "Пуща!Водиця" та передати у володіння та користу!
вання публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО" згідно з додат!
ками 2, 3 в межах та на умовах, визначених Угодою щодо реалізації про!
екту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від
27.09.2001 (зі змінами та доповненнями), яка укладена між Акціонерною
енергопостачальною компанією "Київенерго" та Київською міською дер!
жавною адміністрацією.

3. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро!
мади міста Києва зовнішні інженерні мережі житлового фонду та переда!

ти у володіння та користування ПАТ "АК"Київводоканал" згідно з додатком
4, в межах та на умовах, визначених Договором на володіння та користу!
вання майном територіальної громади м. Києва від 01.12.2006 (зі зміна!
ми та доповненнями), який укладено між відкритим акціонерним товари!
ством "Акціонерна компанія "Київводоканал" та Київською міською дер!
жавною адміністрацією.

4. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро!
мади міста Києва електричні мережі зовнішнього освітлення відомчого
житлового фонду та об'єктів соціальної сфери та закріпити на праві гос!
подарського відання за КП "Київміськсвітло" згідно з додатком 5.

5. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
здійснити в установленому порядку передачу майна, зазначеного у пунк!
тах 1, 2, 3, 4 цього розпорядження.

6. 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 04.06.2010 № 407
Розпорядження № 1745 від 5 жовтня 2012 року

Відповідно до Законів України "Про столицю України — місто
герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Ки

ївської міської ради від 15.03.2012 № 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер

жавної адміністрації)":

Про прийняття безоплатно житлового фонду, об'єктів соціальної сфери, 
зовнішніх інженерних мереж, відокремлених об'єктів комунального 

призначення та електролічильників ДП НДВА "Пуща
Водиця" до комунальної
власності територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 1725 від 3 жовтня 2012 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частин другої, п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самовря


дування в Україні", статей 7, 11 Закону України "Про столицю України — місто
герой Київ", статей 4, 4', 6 Закону України "Про пе

редачу об'єктів права державної та комунальної власності", Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешкан

ців гуртожитків", на виконання рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 844/7080 "Про впорядкування прийняття до кому

нальної власності територіальної громади міста Києва відомчого житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів со

ціальної інфраструктури", враховуючи звернення Державного підприємства "Науково
дослідний, виробничий агрокомбІнат "Пу

ща
Водиця" від 29.09.2012 № 870 та наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 15.09.2012 № 509:

1. Взяти до відома, що Головне управління з питань підготовки та про!
ведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з фут!
болу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав!
ної адміністрації) перейменовано в Управління туризму виконавчого орга!
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від!
повідно до рішення Київської міської ради від 15.03.2012 № 198/7535
"Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь!
кої державної адміністрації)".

2. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь!
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.06.2010 № 407
"Про затвердження Положення про Головне управління з питань підготов!
ки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 ро!
ку з футболу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)":

2.1. У заголовку та пункті 1 розпорядження слова "Головне управління
з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіона!

ту Європи 2012 року з футболу виконавчого органу Київської міської ра!
ди (Київської міської державної адміністрації)" замінити словами "Управ!
ління туризму виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь!
кої державної адміністрації)".

2.2. Пункт 2 розпорядження виключити.
У зв'язку з цим пункти 3!5 вважати пунктами 2!4 відповідно.
3. Затвердити зміни до Положення про Головне управління з питань

підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київ!
ської міської державної адміністрації від 04.06.2010 № 407, виклавши йо!
го в новій редакції, що додається.

4. 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 до складу Комісії з питань гуманітарної допомоги 
при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)
Розпорядження № 1815 від 17 жовтня 2012 року

У зв'язку зі змінами у персональному складі Комісії з питань гуманітарної допомоги при виконавчому органі Київської міської
ради (Київській міській державній адміністрації):

Головному управлінню комунального господарства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в сумі
4500,00 тис. грн на код тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів 240601 бюджетної програми "Охорона та раціональне
використання природних ресурсів";

Управлінню ритуальних послуг виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) в сумі 2000,00 тис. грн на
код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
240602 бюджетної програми "Утилізація відходів";

Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації в сумі
1500,00 тис. грн на код тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів 240601 бюджетної програми "Охорона та раціональне
використання природних ресурсів",

3. Перерозподілити видатки розвитку та видатки споживання, перед!
бачені Головному управлінню екології та охорони природних ресурсів ви!
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад!
міністрації) на 2012 рік у спеціальному фонді бюджету міста Києва в ме!
жах загального обсягу бюджетних призначень шляхом:

зменшення видатків розвитку по коду тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів 240601 бюджетної програми "Охорона та ра!
ціональне використання природних ресурсів" в сумі 2587,49 тис. грн та збіль!
шити видатки розвитку по коду тимчасової класифікації видатків та кредитуван!
ня місцевих бюджетів 240604 бюджетної програми "Інша діяльність у сфері
охорони навколишнього природного середовища" в сумі 2587,49 тис. грн;

зменшення видатків споживання по коду тимчасової класифікації ви!
датків та кредитування місцевих бюджетів 240602 бюджетної програми
"Утилізація відходів" в сумі 196,00 тис. грн та збільшити видатки розвит!
ку по коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бю!
джетів 240604 бюджетної програми "Інша діяльність у сфері охорони нав!
колишнього природного середовища" в сумі 196,0 тис. грн;

зменшення видатків споживання по коду тимчасової класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів 240605 бюджетної програми "Збережен!
ня природно!заповідного фонду" в сумі 295,00 тис. грн та збільшити видат!
ки розвитку по коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місце!
вих бюджетів 240604 бюджетної програми "Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища" в сумі 197,00 тис. грн та видатки
споживання по коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місце!
вих бюджетів 240604 бюджетної програми "Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища" в сумі 98,00 тис. грн.

4. Головному управлінню екології та охорони природних ресурсів Київ!
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити
подання на погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктами
2 та 3 цього розпорядження, до постійної комісії Київської міської ради з
питань бюджету та соціально!економічного розвитку.

5. 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 23.03.2012 № 461
Розпорядження № 1811 від 16 жовтня 2012 року

Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону навколиш

нього природного середовища", "Про столицю України — місто герой Київ", постанови Кабінету Міністрів України від 12.012011 № 18
"Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, Перерозподілу видатків бюджету", враховуючи рішення Київської
міської ради від 29.12.2011 № 11007336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" та рішення Київської міської ради від 16.02.2012
№ 105/7442 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві у 2012 році" (із змінами та доповненнями) та в
зв'язку з перевиконанням доходів по міському фонду охорони навколишнього природного середовища, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни та доповнення до Розподілу коштів Київського
міського фонду охорони навколишнього природного середовища для фі!
нансування природоохоронних заходів у м. Києві на 2012 рік, затвердже!
ного розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ!
ської міської державної адміністрації) від 23.03.2012 № 461 (в редакції
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 21.07.2012 № 1273), виклавши його
в редакції, шо додається.

2. Передати бюджетні призначення в сумі 19971,05 тис. грн що за!
тверджені Головному управлінню екології та охорони природних ресурсів

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) у спеціальному фонді бюджету міста Києва на 2012 рік по
коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
240601 бюджетної програми "Охорона та раціональне використання при!
родних ресурсів", а саме:

Головному управлінню контролю за благоустроєм виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в сумі
11971,05 тис. ґрн на код тимчасової класифікації видатків та кредитуван!
ня місцевих бюджетів 240601 бюджетної програми "Охорона та раціо!
нальне використання природних ресурсів";

Затвердити зміни до складу Комісії з питань гуманітарної допомоги
при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській держав!
ній адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) від

04.04.2011 № 465 "Про Комісію з питань гуманітарної допомоги при ви!
конавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній ад!
міністрації)", виклавши його в новій редакції, що додається.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.08.2012 № 1370

Розпорядження № 1816 від 17 жовтня 2012 року
З метою забезпечення ефективного розгляду та вирішення питань, які виникають в процесі підготовки та реалізації пріоритет


них інвестиційних проектів міста Києва та для забезпечення сталого розвитку економіки столиці:

1. Затвердити зміни до складу комісії з питань координації підготовки
та реалізації пріоритетних інвестиційних проектів міста Києва, затвердже!
ного розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ!
ської міської державної адміністрації ) від 01.08.2012 № 1370, виклавши
його в редакції, що додається.

2. Затвердити зміни до Положення про комісію з питань координації
підготовки та реалізації пріоритетних інвестиційних проектів міста Києва,
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ра!
ди (Київської міської державної адміністрації) від 01.08.2012 № 1370:

2.1. В абзаці другому пункту 7 слово "заступники" замінити словом
"заступник";

2.2. Абзац шостий пункту 7 виключити.
У зв'язку з цим абзаци сьомий — одинадцятий вважати відповідно аб!

зацами шостим — десятим.
2.3. Пункт 10 викласти в наступній редакції:
"10. Організаційне, інформаційне, матеріально!технічне забезпечення

діяльності Комісії та підготовку матеріалів для розгляду на її засіданнях
здійснює Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

Голова О. Попов

Про внесення змін та доповнень до рішення Київради від 11.12.2008 № 777/777
Рішення Київської міської ради № 189/8473 від 20 вересня 2012 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 381 "Про затвер

дження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної
власності" та з метою забезпечення стабільних і прогнозованих надходжень коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до додатка до рішення Київради від 11.12.2008 № 777/777
"Про передачу земельної ділянки та продаж цієї земельної ділянки від!
критому акціонерному товариству "АК!Транс" для будівництва, рекон!
струкції, розширення, капітального ремонту існуючих нежитлових буді!
вель під виробничі та адміністративно!побутові приміщення з подальши!
ми експлуатацією та обслуговуванням на вул. Оранжерейній, 1 у Шевчен!
ківському районі м. Києва" такі зміни та доповнення:

— у пункті 3 додатка до рішення слова "трьох років" замінити словами
"п'яти років"; після слів "договору купівлі!продажу земельної ділянки" до!
дати слова та цифри "або за бажанням покупця — одноразовим платежем
до 11.11.2014";

— пункт 4 вищевказаного додатка викласти в такій редакції:
"4. За кожний день прострочення платежу сплачується пеня у розмірі

0,5 % від суми простроченого платежу, а у випадку письмового звернен!

ня покупця про сплату вартості земельної ділянки одноразовим платежем
нарахування пені розпочинається з 12.11.2014".

2. Відкритому акціонерному товариству "АК!Транс" у місячний термін
звернутись до Головного управління земельних ресурсів виконавчого ор!
гану Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням
щодо організації робіт по внесенню змін до договору купівлі!продажу зе!
мельної ділянки від 11.11.2009, зареєстрованого в реєстрі за № 902, з
урахуванням пункту 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі!
сію Київради з питань бюджету та соціально!економічного розвитку та по!
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобудування та
архітектури.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.07.2007 № 835

Розпорядження № 1814 від 17 жовтня 2012 року
Відповідно до підпункту 1, пункту "а" частини 1 статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтей 6, 22,

23 Закону України "Про дорожній рух", частини 4 статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Закону
України "Про автомобільні дороги" та у зв'язку з необхідністю подовження строків виконання робіт з реконструкції вул. Ташкент

ської, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

І. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.05.2007 № 835 "Про
реконструкцію вул. Ташкентської з реконструкцією трамвайних колій";

1.1. Пункт 1 розпорядження викласти у новій редакції:
"1. Здійснити розробку проектно!кошторисної документації та виконати

роботи з реконструкції вул. Ташкентської з реконструкцією трамвайних колій".
1.2. Підпункт 3.2 пункту 3 розпорядження викласти у новій редакції:

"3.2. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку вико!
нання будівельних робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження."

1.3. Підпункт 3.3 пункту 3 розпорядження викласти у новій редакції: 
"3.3. При укладанні договору підряду на виконання будівельних робіт

обов'язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якос!
ті виконаних робіт та встановити гарантії строків експлуатації об'єкта.".

1.4. Підпункт 3.5 пункту 3 розпорядження викласти у новій редакції: 

"3.5. Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою міста Києва,
затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (зі змінами та доповненнями).".

1.5. Пункт 4 розпорядження викласти у новій редакції:
"4. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у вста!
новленому порядку подати до Головного управління економіки та інвести!
цій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав!
ної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з розроб!
ки проектно!кошторисної документації та реконструкції вул. Ташкентської
з реконструкцією трамвайних колій до програм соціально!економічного
розвитку міста Києва на 2013 та наступні роки.".

Голова О.Попов

вати комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне агент!
ство" про прийняття цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі!

сію Київської міської ради з питань земельних відносин, містобудування
та архітектури.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 2 листопада 2012 року

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції 
18 жовтня 2012 р. за № 62/979

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління 

з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 3 жовтня 2012 р. № 34

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції 
18 жовтня 2012 р. за № 63/980

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління 

з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 3 жовтня 2012 р. № 34

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції 
18 жовтня 2012 р. за № 64/981

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління 

з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 3 жовтня 2012 р. № 34

Форма вимоги 
про усунення порушень порядків розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті

комунальної власності територіальної громади міста Києва та інформаційних вивісок 
для Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю

ВИМОГА №_________
від "_____"____________201___ р.

Складена________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по!батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи!підприємця, прізвище, ім'я, по!батькові)

адреса:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2003
№ 2067 (із змінами і доповненнями), Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із
змінами і доповненнями), Порядку розміщення реклами в м. Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 № 37/6253 (із змі!
нами і доповненнями), Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26.01.2012 № 20/7357,
та/або Порядку розміщення інформаційних вивісок у місті Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 15.04.2011 № 565, які зафіксовані в Акті обстеження, що додається.

У зв'язку з цим, необхідно___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
У разі невиконання цієї вимоги ____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Про усунення зазначених порушень повідомити Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю в письмовій формі у

термін до
"_____"______________________201__р.
Вимогу склав_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

Вимогу одержав__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по!батькові, підпис)

Начальник М. Хонда

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

Форма вимоги 
про усунення порушень порядків розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті
комунальної власності територіальної громади міста Києві для комунального підприємства

"Київреклама"

ВИМОГА №_________
від "_____"____________201___ р.

Складена_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по!батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи!підприємця, прізвище, ім'я, по!батькові)

адреса:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2003
№ 2067 (із змінами і доповненнями), Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із
змінами і доповненнями), Порядку розміщення реклами в м. Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 № 37/6253 (із змі!
нами і доповненнями) та/або Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26.01.2012
№ 20/7357, які зафіксовані в Акті обстеження, що додається. 

У зв'язку з цим, необхiдно_______________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
У разі невиконання цієї вимоги
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Про усунення зазначених порушень повідомити комунальне підприємство "Київреклама" в письмовій формі у термін до

"_____"______________________201__р.
Вимогу склав_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

Вимогу одержав__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по!батькові, підпис)

Начальник М. Хонда

Форма акту обстеження
АКТ обстеження

до вимоги  №_________від "_____"____________201___ р.
За результатами обстеження території _________________________________________________________________________________________ району міста Києва, за 

адресою:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
виявлено порушення Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2003 № 2067 (із
змінами і доповненнями), Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і
доповненнями), Порядку розміщення реклами в м. Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 № 37/6253 (із змінами і до!
повненнями), Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26.01.2012 № 20/7357, та/або По!
рядку розміщення інформаційних вивісок у місті Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 15.04.2011 № 565, а саме: розміщення спеціальної(!их) тимчасової(!их)/стаціонарної(!их) конструкції(!ій) типу(!
ів)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(тип конструкції, кількість, суть порушення)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Зміст:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Площа:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наявність приладів освітлення: _________________________________________________________________________________________________________________________

(внутрішнє, зовнішнє або відсутнє)

Документи, які були надані під час обстеження: ________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Примітки: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(зауваження до рекламного засобу: зовнішній вигляд, технічний стан, тощо)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Акт склав ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис)

Начальник М. Хонда

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва зовнішніх теплових мереж 

Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Будівельна компанія "Міськбудінвест"

Розпорядження № 1818 від 17 жовтня 2012 року
Відповідно до статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 15.12.2011

№ 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва відомчого житлового
фонду" гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної інфраструктури", враховуючи звернення ТОВ "БК "Міськбудінвест"
(лист від 04.04.2012 № 312) та протокол № 220 Загальних зборів учасників ТОВ "БК "Міськбудінвест" від 23.08.2012, з метою надійно

го утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро!
мади міста Києва і передати у володіння та користування публічному ак!
ціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО" зовнішні теплові мережі Товари!
ства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Міськбудін!
вест" згідно з додатком в межах та на умовах, визначених Угодою щодо
реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу
м. Києва віл 27.09.2001 (зі змінами та доповненнями), яка укладена між
АК "Київенєрго" та виконавчим органом Київської міської ради (Київською
міською державною адміністрацією).

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

забезпечити приймання — передачу зовнішніх теплових мереж, зазначе!
них у пункті 1 цього розпорядження на умовах, визначених відповідною
угодою.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів!
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвіт!
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням щлго розпорядження покласти на заступ!
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції 
18 жовтня 2012 р. за № 62/979

Про затвердження форм вимог про усунення порушень порядків розміщення
зовнішньої реклами, реклами на транспорті територіальної громади 
міста Києва та/або інформаційних вивісок та акту обстеження до них

Наказ № 34 від 3 жовтня 2012 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", постанови Кабінету Міністрів України від

29 грудня 2003 № 2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами" (із змінами і доповненнями), рішень
Київської міської ради від 22 вересня 2011 № 37/6253 "Про затвердження Порядку розміщення реклами в м. Києві" (із змінами і до

повненнями), від 26 січня 2012 № 20/7357 "Про затвердження Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві" та від 15 берез

ня 2012 № 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", роз

поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 квітня 2011 № 565 "Про
порядок розміщення інформаційних вивісок в м. Києві" та від 12 липня 2012 № 1205 "Про затвердження змін та доповнень до Поло

жень про структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", з метою
виконання покладених на Головне управління з питань реклами та комунального підприємства "Київреклама" завдань, —

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:
1.1. Форму вимоги про усунення порушень порядків розміщення зов!

нішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності територі!
альної громади міста Києва та інформаційних вивісок для Головного
управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, що
додається.

1.2. Форму вимоги про усунення порушень порядків розміщення зов!
нішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності терито!
ріальної громади міста Києва для комунального підприємства "Київрекла!
ма", що додається.

1.3. Форму акту обстеження до вимог, зазначених у підпунктах 1.1, 1.2
цього наказу, що додається.

2. У разі виявлення порушення порядків розміщення зовнішньої рекла!
ми, реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади
міста Києва та/або інформаційних вивісок співробітникам Головного
управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю та

комунального підприємства "Київреклама" звертатися до суб'єктів госпо!
дарювання з вимогою про усунення таких порушень у визначений строк.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного управління з
питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 01.03.2012 № 34 "Про затвердження
форм вимог про усунення порушень порядків розміщення зовнішньої рек!
лами та/або інформаційних вивісок у м. Києві та акту обстеження до них",
зареєстрований в Головному управління юстиції у місті Києві 12.03.2012
за № 14/931.

4. Наказ набирає чинності з дня його оприлюднення.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Го!

ловного управління з питань реклами виконавчого органу Київської місь!
кої ради (Київської міської державної адміністрації), заступника голови
комісії з реорганізації ТИТАРЕНКА О. М.

Начальник М. Хонда
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Про надання погоджень 
на розміщення реклами на транспорті комунальної власності 

територіальної громади 
міста Києва

Розпорядження № 1826 від 18 жовтня 2012 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", Розділу III Порядку розміщення реклами

в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 № 37/6253 (із змінами і доповненнями), в межах функ

цій органу місцевого самоврядування:

1. Надати погодження на розміщення реклами на транспорті комуналь!
ної власності територіальної громади міста Києва (далі — погодження) згід!
но з додатком до цього розпорядження у кількості 5 (п'яти) погоджень.

2. Відповідальність за розміщення та експлуатацію спеціальних конс!

трукцій з дотриманням державних стандартів, норм техніки безпеки,
норм і правил конструктивної міцності, електротехнічної, експлуатаційної
та пожежної безпеки та санітарних норм покласти на власників спеціаль!
них конструкцій.

Про організацію в місті Києві соціального патрулювання 
в зимовий період 2012—2013 років
Розпорядження № 1835 від 18 жовтня 2012 року

Відповідно до статті 5 Закону України "Про соціальні послуги", частини другої статті 17 Закону України "Про основи соціального
захисту бездомних осіб і безпритульних дітей", на виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 19.07.2011 № 283
"Про затвердження Порядку здійснення соціального патрулювання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 серпня 2011
р. за № 953/19691 та з метою забезпечення бездомник осіб гарячим харчуванням, теплими речами і взуттям:

1. Організувати в місті Києві соціальне патрулювання в зимовий пері!
од з 01.12.2012 до 01.04.2013 (далі — зимовий період).

2. Утворити міський оперативний штаб допомоги бездомним особам
та координації соціального патрулювання в місті Києві в зимовий період
та затвердити його склад, що додається.

3. Утворити на базі Будинку соціального піклування три виїзні бригади
для здійснення соціального патрулювання в зимовий період (далі — виїз!
ні бригади).

4. Затвердити заходи щодо забезпечення діяльності виїзних бригад для
здійснення соціального патрулювання в зимовий період, що додаються.

5. Головному управлінню праці та соціального захисту населення вико!
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі!
ністрації) при несприятливих погодних умовах в зимовий період вишука!
ти можливість щодо збільшення на 30 % кількості ліжко!місць в Київсько!
му центрі соціальної адаптації престарілих, інвалідів та інших осіб, що не
мають постійного місця проживання (с. Ясногородка Вишгородського
району Київської області).

6. Районним в місті Києві державним адміністраціям:

6.1. Утворити штаби координації соціального патрулювання в зимовий
період, затвердити їх склад та заходи із роботи з бездомними особами.

6.2. До 01.12.2012 надати Головному управлінню праці та соціального
захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) інформацію щодо виконання підпункту
6.1 пункту 6 цього розпорядження.

6.3. Всебічно сприяти діяльності виїзних бригад.
7. Просити Головне управління Міністерства внутрішніх справ України

в місті Києві здійснювати охорону громадського правопорядку в місцях
роботи виїзних бригад, організувавши чергування працівників міліції в зи!
мовий період.

8. Управлінню преси та інформації забезпечити висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження та інформування насе!
лення щодо роботи виїзних бригад.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ!
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.,
голів районних в місті Києві державних адміністрацій.

Голова О. Попов

3. Встановити, що погодження, надані відповідно до пункту 1 цього
розпорядження, є дійсними до закінчення строку їх дії, а у випадку змін
у загальноміських вимогах (підходах) щодо розташування реклами на
транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва,
які зумовлюють неможливість розташування відповідних спеціальних
конструкцій — до настання таких змін у загальноміських вимогах (під!
ходах).

5. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ!
ника голови Київської міської державної адміністрації — керівника апара!
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Пузанова О.Г.

Голова О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 2 листопада 2012 року

У місті відкрився масштабний
форум сучасного мистецтва
На ART KYIV contemporary представлено 20 провідних галерей 
з 6 країн світу
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

З 1 по 18 листопада в “Мистець о-
м Арсеналі” триває VII Міжнарод-
ний фор м ART KYIV contemporary,
отрий демонстр є я існе вітчизняне
та світове а т альне мистецтво. Від-
від вачі змож ть побачити роботи
відомих раїнсь их митців, а та ож
франц за орсь о о походження
Ві тора Вазарелі, італійсь их авто-
рів, твори Енді Уорхолла, Рассела
Ян а та Ромеро Брітто, прое т ро-
сійсь их х дожни ів Оле сандра Ви-
но радова та Володимира Д босар-
сь о о.

ART KYIV проходить в столиці всьоме, але

цього року він перетворився з ярмарку на форум.

“Ми зрозуміли, що не варто змагатися з відомими

світовими арт�ярмарками: в нас інше законодав�

ство, а іноземні галереї не відчувають великого

попиту з боку українських колекціонерів,— роз�

повіла “Хрещатику” генеральний директор

“Мистецького Арсеналу” Наталія Заболотна.— В

першу чергу ми бачимо Київ як чудовий майдан�

чик для презентації мистецтва, тому приємно, що

нами зацікавились іноземні колекціонери, які ба�

жають приїхати на форум”.

Сам “Мистецький Арсенал” презентує проект

“Виключно живопис. Новітній український фігу�

ратив”, котрий досліджує інтерес художника до

фігуративного зображення. Його куратором ви�

ступив Олександр Соловйов. Тут представлені ві�

домі українські митці: Василь Цаголов, Арсен Са�

вадов, Олександр Ройтбурд, Максим Мамсіков,

Ігор Гусєв, Віктор Сидоренко, Влада Ралко, Ан�

дрій Сагайдаковський, Ілля Чічкан, Маша Шубі�

на, Леся Хоменко та інші. Частину цих робіт, а та�

кож творів, що надали вітчизняні галереї “Трип�

тих АРТ”, “Колекція”, Mironova Gallery та інші,

поціновувачі мистецтва вже змогли побачити на

виставках.

Другий поверх “Мистецького Арсеналу” оку�

пували наші північні сусіди, а саме: творчий тан�

дем росіян Олександра Виноградова та Володи�

мира Дубосарського з проектом “Х. Десять”, що

презентує роботи, створені за останні 10 років і

раніше не виставлялися. Проект складається з чо�

тирьох ключових проектів “Danger! Museum”

(2009), “На районі” (2010), “За відвагу” (2011),

“Ретроспектива” (2012) і зображує людей та види

Москви або ж Химки, де у художників своя сту�

дія. За словами авторів, ця експозиція є чи не

найбільшою, адже зібрала в одному приміщенні

близько 80 творів. Також на виставці буде демон�

струватись документальний фільм Євгена Мітти

та Олександра Шейна “Виноградов і Дубосар�

ський: картина на замовлення”.

В рамках Угорської платформи киян знайом�

лять з творчим доробком французького митця

угорського походження Віктора Вазарелі — за�

сновника художнього напрямку оп�арт, що впли�

нув не тільки на розвиток мистецтва, але й на ди�

зайн та архітектуру. Експозиція складається зі 140

робіт автора, серед яких 120 сериграфій (особли�

вий різновид шовкографії — багаторазове накла�

дення шарів фарби), 20 об’єктів, автопортрет Вік�

тора Вазарелі та єдиний в світі витвір мистецтва,

котрий побував у космічному просторі на борту

“Союз Т�6” і на космічній станції “Салют” — ко�

лаж “Космос (Вир)”. Графічні роботи художника

зачаровують цікавими художніми рішеннями та

контрастними формами.

Італійська платформа представлена відомими

галереями: Aria Art Gallery, White Room Art System

Contemporary Gallery, Barbara Paci Gallery та ін�

ституцією Free Art Lab. Цікаво, що в експозиції

буде представлений не лише італійський живо�

пис, а й відеоарт, мармурові та бронзові скульпту�

ри. Віденська галерея Gerald Hartinger Fine Arts

Gallery привезла до Києва роботи всесвітньо відо�

мого Енді Уорхолла з циклу “Портрети євреїв XX

століття”, зокрема Зігмунда Фрейда та Альберта

Ейнштейна, фотографії з діамантовим напилен�

ням знаменитостей, а саме: Мерилін Монро та

Коко Шанель Рассела Янга та яскраві акрилові

малюнки Ромеро Брітто.

Серед спецпроектів ART KYIV contemporary

2012 є також “Симпозіум сучасного мистецтва

“Бірючий 012”, “Володимир Наумець. Просвіт”

та відеопроект минулорічного лауреата найпрес�

тижнішої в Росії відзнаки в галузі сучасного мис�

тецтва “Премії Кандинського” Поліни Каніс

“Очищення”, проект “Родовід Світ” Віталія та

Олени Васильєвих, проект “Спогади про мину�

ле” Олександра Дубовика.

В рамках ART KYIV contemporary 2012 відбу�

дуться конференції, круглі столи, дискусії, май�

стер�класи для дітей, презентації та лекції україн�

ських та закордонних експертів. Серед них спеці�

альна подія — зустріч (2 листопада о 17.00) та па�

нельна дискусія (3 листопада о 12.00) з визнаним

класиком сучасного мистецтва, батьком соц�арту

Еріком Булатовим.

Форум працює до 18 листопада без вихідних з

11.00 до 20.00

В листопаді Garbage презентують
киянам нову платівку
Цього місяця до столиці завітає відомий американський гурт
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

За десять днів (12 листо-
пада) в Палаці спорт рт
Garbage віді рає сольний
онцерт в рам ах світово о
т р на підтрим ново о
альбом “Not Your Kind of
People”, першо о за
останні сім ро ів. Гр па ві-
дома своїм енер ійним
зв чанням, а та ож яс ра-
вою во аліст ою Ширлі
Менсон.

У цьому році це буде вже другий

приїзд Garbage в Україну, влітку во�

ни виступили в Одесі в рамках фес�

тивалю “Просто Рок 2012”. Ниніш�

ній рік є безумовно знаковим для

шанувальників культового колекти�

ву. Група випустила новий альбом

Not Your Kind of People, завдяки

якому, власне, і стартувало світове

турне колективу.

Гурт Garbage знають всі мелома�

ни, доросліші 20 років,— з кінця

1990�х їхні хіти звучать на радіостан�

ціях і в плеєрах шанувальників.

Garbage є однією з найбільш успіш�

них рок�груп 1990�х і відома своїм

незвичайним звучанням, виразним

вокалом солістки, а також іннова�

ційними засобами обробки звуку.

Всього в світі продано більше 17

мільйонів копій альбомів гурту.

26 березня 2012 року вийшов пер�

ший альбомний сингл “Blood for

Poppies”. А сам реліз п’ятого студій�

ного альбому відбувся 15 травня і де�

бютував в британському чарті на 

10�му місці. На думку критиків та

шанувальників, музиканти повер�

нулися до притаманного їм стилю.

Нещодавно вийшов другий кліп на

пісню з нового альбому “Big Bright

World”.

Група Garbage утворилася в 1994

році в американському місті Меді�

сон, штат Вісконсін. Стів Маркер,

Брайан Butch Віг і Дюк Еріксон

знайшли вокалістку Ширлі Менсон,

побачивши на MTV шоу 120 Minutes

кліп маловідомої шотландської гру�

пи Angelfish, де вона тоді виступала.

У 1995 році Garbage випустили де�

бютний однойменний альбом, що

незабаром став одним з найбільш

комерційно успішних проектів року.

Музиканти запустили хвилю жіно�

чого альтернативного року, орієнто�

ваного на сильні візуальні образи.

Сингли “Stupid Girl” і “Only Happy

When It Rains” сягнули найвищих

місць в радіо�чартах, а сам альбом

був визнаний двічі платиновим в

Австралії, Великобританії і США. У

1996 році команда була названа

“Проривом року” на церемонії вру�

чення нагород MTV Europe Music

Awards і номінована на статуетку

Grammy як “Краща нова група”.

До цього року на рахунку групи

було чотири студійні платівки,

остання з яких датована 2005 роком.

У 2007 році музиканти випустили

“ностальгійний” сингл “Tell Me

Where It Hurts”, стилізований під

поп�музику 1970�х років, після чого

довго ходили чутки про розпад ко�

лективу. Проте в 2010 році група

знову зібралася в студії, і останнє їх

творіння зможуть оцінити 12 листо�

пада і київські шанувальники. Крім

презентації нових пісень, музиканти

обіцяють порадувати публіку і ста�

рими хітами на кшталт “Stupid Girl”

або “Only Happy When It Rains”

Кияни мають змо поч ти перший за сім ро ів альбом «Not Your Kind
of People», а та ож перевірені часом хіти

Відповіді на сканворд 

І Х В И Л Ь О В И Й М

П О Р А Я Д Е О

О М Е Л Ю Х Е Р С Т Е Д

Д О Щ П И Р О Г О В А

Р А П І А Н Е М І Я

О Т О Т Т Л Р У Б

М Л И Н Е Ц Ь Ь З А

Я К І Р О Д И Н А К

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

ОГОЛОШЕННЯ
про он рс на заміщення ва антних посад в Інспе ції

державно о архіте т рно-б дівельно о онтролю місті Києві

Інспе ція державно о архіте т рно-б дівельно о онтролю місті Києві
о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

Вимо и до андидатів: ромадянство У раїни, повна вища освіта
відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним
рівнем ма істр або спеціаліст; стаж роботи на державній сл жбі не менше
3 ро ів або за фахом не менше 5 ро ів; дос онале володіння державною
мовою; вміння працювати на омп'ютері.

До менти на он рс приймаються протя ом 30 алендарних днів з
дня оп блі вання о олошення за адресою:

01133, м. Київ, б льв. Лесі У раїн и, 26, ім. 713

Додат ові відомості про мови проведення он рс можна
одержати за тел. 428-57-77.

Повідомляємо, що Житлово-б дівельний ооператив "Авіатор-14" подав на роз ляд до
Управління цінової політи и, розраховані КП "ГІОЦ" на підставі Постанови КМУ від 1 червня 2011
ро с ладові тариф на посл и з тримання б дин ів, спор д та приб дин ових територій за
адресою: м. Київ, в л. Наталії Ужвій, б д. 5, б д. 7.

Стр т ра тариф в рн за 1 в. м за альної
площі вартири за місяць для б д. 5, б д. 7:
1. Прибирання приб дин ової території 0,4413
2. Прибирання сходових літо - 0,3084
3. Вивезення поб тових, вели о абаритних, рід их

відходів - 0,3093
4. Прибирання підвал , технічних поверхів та по -

рівлі - 0,0046
5. Технічне обсл ов вання ліфтів - 0,3572
6. Обсл ов вання систем диспетчеризації -0,0299
7. Технічне обсл ов вання вн трішньоб дин ових сис-

тем арячо о, холодно о водопостачання, водовідве-
дення, теплопостачання, зливної аналізації - 0,2185

8. Дератизація - 0,0104
9. Поточний ремонт онстр тивних елементів вн т-

рішньоб дин ових систем арячо о і холодно о
водопостачання, водовідведення,теплопостачан-

ня та зливної аналізації - 0,2302
10.Поливання дворів, л мб і азонів - 0,0103
11.Прибирання і вивезення сні , посипання частини

приб дин ової території, призначеної для проход
та проїзд - 0,0046

12.Освітлення місць за альн. орист вання, підваль-
них приміщень - 0,1982

13.Енер опостачання для ліфтів - 0,0920
Всьо о тариф 2,21 рн ( з ПДВ )за 1 в.м. за альної

площі вартири за місяць рім вартир першо о поверх .
Всьо о тариф 1,74 рн (з ПДВ )для першо о поверх

за 1 в. м за альної площі вартири за місяць.
На даний час ЖБК "Авіатор-14" застосов є тариф

з ідно розпорядження КМДА №748 від 19.05.2000 р., із
змінами та доповненнями, в розмірі 1,10 рн за 1 в. м
за альної площі вартири за місяць рім вартир першо-
о поверх та 0,91 рн для першо о поверх .

О олошення щодо намірів про отримання дозвол
на ви иди забр днюючих речовин повітря

ПрАТ "Отіс", що розташоване за адресою: 03062, м. Київ, Святошинсь ий р-н, в л. Чистя івсь а,
32 повідомляє про наміри щодо отримання дозвол на ви иди забр днюючих речовин в
атмосферне повітря.

Підприємство займається ви отовленням ліфтів.
На підприємстві наліч ється 25 джерел ви идів в атмосферне повітря, з я их: 22 ор анізованих,

3 неор анізованих.
На підприємстві наліч ється 3 пило азоочисні станов и.
Ма симальна с марна пот жність ви идів по підприємств становить: - 363,87822 /с;

- 1971,161277 т/рі .
В атмосферне повітря ви идається 20 видів забр днюючих речовин. Найбільший в лад

становлять парни ові ази, що надходять в атмосферне повітря від азових водо рійних отлів,
азових на рівачів, стояно автотранспорт та іншо о обладнання.
Ви иди по підприємств без врах вання парни ових азів: - 1,153467 /с;

- 6,266751 т/рі .
Аналіз розрах н розсіювання свідчить про те, що перевищень встановлених ГДК на межі

санітарно-захисної зони підприємства по всіх ін редієнтах — не виявлено.
За важення та пропозиції щодо намірів ПрАТ "Отіс" надсилати в місячний термін до

Святошинсь ої районної місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, просп. Пере-
мо и, б д. 97, тел. 450-28-22.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва ви ли ає с дове засідання в я ості
відповідачів — Давиден о Сер ія Петровича, Вєсєл ова Сер ія Михайловича,
Майданович Ми ол Володимировича, по справі за позовом Костишена B.C. до
Давиден о С.П. та ін. про визнання довіреності та до овор півлі-продаж
недійсним. Останнє відоме місце проживання відповідачів Давиден о Сер ія
Петровича — Черні івсь а обл., м. Бобровиця, в л. Набережна 14; Вєсєл ова Сер ія
Михайловича — м. Київ, в л. Героїв Дніпра 63, в. 26; Майданович Ми оли
Володимировича — м. Київ, в л. Ново раїнсь а 2/6, в. 10 (м. Київ 107,
в л. Половець а, 16, в. 46). Роз ляд справи призначено о 12.30 3 р дня 2012 ро
в приміщенні Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Смирнова-Ласточ іна, б д. 10-Б, аб. 40.

В разі неяв и відповідачів Давиден о Сер ія Петровича, Вєсєл ова Сер ія
Михайловича, Майданович Ми оли Володимировича, в с дове засідання, справ б де
роз лян то за їх відс тності за наявними справі до азами. Крім то о, с д роз'яснює
відповідачам їх обов'язо повідомити с д про причини неяв и в с дове засідання.

С ддя О.О. Кондратен о

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК відповідача до с д в поряд ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни
Зозін Павл Анатолійович

04214, м. Київ, пр-т Оболонсь ий, 36-д, в. 83 02099,м. Київ, в л. Дніпроводсь а, 3, в. 74

Апеляційний с д м. Києва ви ли ає вас с дове засідання, я відповідача в справі за позовом
Заст пни а про рора Дарниць о о район м. Києва в інтересах недієздатно о Артамонен ова
Володимира Васильовича до Я бовсь о о Бориса Йось овича про повернення майна з
неза онно о ч жо о володіння, виселення з жило о приміщення, за з стрічним позовом
Я бовсь о о Бориса Йось овича до представни а опі на недієздатно о Артамонен ова
Володимира Васильовича -Артамонен ова Оле сандра Володимировича, Зозіна Павла
Анатолійовича про визнання особи добросовісним наб вачем майна, я від ладено на
8 листопада 2012 ро на 11.55.

Роз ляд справи відб деться за адресою: м. Київ, пл. Солом'янсь а, 2-а, олов ючий с ддя Р бан С.М.
Ви зобов'язані повідомити про причини неяв и.
Роз'яснюємо, що разі неяв и за ви ли ом до с д або неповідомлення с д про причини неяв и

або визнання с дом причини неяв и неповажними, справ б де роз лян то ваш відс тність на
підставі наявних в справі 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 , особа вважається повідомленою про день, час та місце роз ляд справи.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-
Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 49), ви ли ає на 06.11.2012 ро на 10.00 відповідача по
справі за позовом Кара ла ової Світлани Ми олаївни до Данилова Сер ія
Оле сійовича про відш од вання майнової ш оди.

Відповідач ви ли аються с дове засідання, разі неяв и відповідача справа
роз лядатиметься за йо о відс тності.

С ддя В.О. Волошин

Втрачене свідоцтво про реєстрацію Первинної профспіл ової

ор анізації ЗАТ "Підземб д-10", ЄДРПОУ 25960209. Реєстраційний

номер 202, видане Дніпровсь им районним правлінням юстиції в

м. Києві. Дата реєстрації 25.04.2000 р., вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на нер хоме майно,

а саме вартир , я а розташована за адресою: м. Київ,

в л. Я бовсь о о, б д. 4, в. 195, що видане на ім'я Корс н

Марфи Лаврентіївни, вважати недійсним.ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1.Інвестор, адреса: ТОВ "Б деволюція", 01001,

м. Київ, в л. Оль инсь а,3, оф. 54/1.
2.Місце розташ вання ділян и б дівництва:

в л. Маршала Малиновсь о о, 4 в Оболонсь ом ра-
йоні м. Києва.

3.Хара теристи а об'є т : односе ційний
26-поверховий житловий б дино з офісними примі-
щеннями на першом поверсі, та підземний пар ін ,
я ий за либлено під простір приб дин ової території
та має по риття, що е спл ат ється

4.Соціально-е ономічна необхідність: забез-
печення населення житловою площею.

5.Потреба рес рсах при б дівництві та е с-
пл атації:
- земельних: 0,5467 а землі, що знаходиться в

постійном орист ванні;
- сировинних: не передбачається;
- енер етичних: еле тропостачання, водопостачання,

аналіз вання та теплопостачання б дівлі передба-
чено від місь их мереж, з ідно технічних мов.
6.Транспортне забезпечення (при б дівниц-

тві та е спл атації): достав а персонал , б дівель-
них матеріалів та онстр цій передбачається по іс-
н ючих доро ах. Передбачається влашт вання тим-
часових дорі та проїздів на території заб дови на
час б дівництва.

7.Е оло ічні та інші обмеження планованої
діяльності: в прое ті б д ть враховані е оло ічні,
санітарно- і ієнічні, протипожежні і територіальні об-
меження з ідно з чинними за онодавчо-правовими
а тами та нормативними до ментами.

8.Необхідна е оло о-інженерна під отов а і
захист території: не потрібна.

9.Можливі впливи планової діяльності на
нав олишнє середовище:
- лімат і мі ро лімат: не впливає;
- повітряне середовище: забр днення ви идами

від автотранспорт ;
- водне середовище: тимчасові зміни мов повер-

хнево о сто під час ви онання земляних робіт;
- р нти: знімається;
- рослинний і тваринний світ: не передбачається;
- нав олишнє соціальне середовище (населення):

створення нових житлових площ;
- нав олишнє техно енне середовище: не перед-

бачається.
10. Відходи виробництва і можливість їх пов-

торно о ви ористання, тилізації, знеш оджен-
ня або безпечно о захоронення:
- б дівельні відходи — вивезення з ідно до овірних

відносин;
- поб тові відходи — вивезення з ідно до овірних

відносин.
11. Обся ви онання ОВНС: з ідно з вимо ами

ДБН А.2.2.-1-2003 "Прое т вання. С лад і зміст ма-
теріалів оцін и вплив на нав олишнє середовище
при прое т ванні і б дівництві підприємств, б дин ів
і спор д".

12. Участь ромадсь ості: пропозиції та за ва-
ження надсилати місячний термін на адрес :

ТОВ "Б деволюція", 01001, м. Київ, в л. Оль ин-
сь а, 3, оф. 54/1.

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 36,10 в. м на в л. Рейтарсь ій, 17, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 36,10 в. м.

Адреса: 01034, м. Київ, в л. Рейтарсь а, 17, 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 №№1, 2 ( р пи приміщень № 1) за альною площею 36,10 в. м, що с ладає
33/100 частини від нежилих приміщень в б дин площею 110,20 в. м.

Ціна об'є та без ПДВ — 156 059 (сто п'ятдесят шість тисяч п'ятдесят дев'ять) ривень.

ПДВ — 31 211 (тридцять одна тисяча двісті одинадцять) ривень 80 опійо .

Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 187 270 (сто вісімдесят сім тисяч двісті сімдесят)
ривень 80 опійо .

С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни об'є та, з рах ванням ПДВ — 18 727
(вісімнадцять тисяч сімсот двадцять сім) ривень 08 опійо .

За інформацією Головно о правління охорони льт рної спадщини б дино в я ом
розташований об'є т приватизації занесений до перелі щойновиявлених об'є тів льт рної
спадщини міста Києва.

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 т 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

"КМФБ" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж об'є т , я ий
встановлюється біржею;

3.2.забезпечити збереження щойновиявлено о об'є т льт рної спадщини 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 відб деться 26 листопада 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 01042, м. Київ, в л. К дрі Івана, 13/2, товарна біржа "КМФБ".

Почато о 10.00.
5.Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 45, офіс

202, 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
№ 260010105113 в AT "ПроКредитБан ", од бан 320984, од 35141681, отрим вач: товарна
біржа "КМФБ".

7.Грошові ошти в розмірі — 18 727, 08 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової ціни
об'є та приватизації, вносяться на рах но № 260010105113 в AT "ПроКредитБан ", од бан
320984, од 35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

8.Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9.Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01034, м. Київ, в л. Рейтарсь а, 17,

літ. "А".
10.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 45,

офіс 202, тел. (044) 383-61-03.

23 листопада 2012 ро ТБ "Київсь а а ропромислова біржа" в приміщен-
ні, що знаходиться за адресою: м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 5, орп. 6Б,
5-й поверх, о 12.00 проводить а ціон по продаж державно о майна, я е
знаходиться на балансі ПАТ "СУППР", а саме:

лот № 1 — автомобіль Volvo-850 1996 ро вип с , державний № АА1092ВЕ.

Стартова ціна 20 230,00 ривень з ПДВ.

С б'є ти підприємниць ої діяльності та фізичні особи, що бажають взяти часть в а ціонних
тор ах, подають за адресою: м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 5, орп. 6-Б, 5-й поверх,
(тел. 230-95-49) та і до менти:

1) заяв на часть в а ціонних тор ах;

2) нотаріально засвідчені опії витя з Єдино о державно о реєстр юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців та становчих до ментів, а та ож завірена власною печат ою опія свідоц-
тва про реєстрацію платни а подат на додан вартість (для юридичних осіб);

3) паспорт та довід про присвоєння ідентифі аційно о номера (для фізичних осіб);

4) платіжні до менти, що підтвердж ють сплат а редитаційно о збор розмірі: для фізичних
осіб 20 рн з ПДВ, для юридичних осіб 40 рн з ПДВ (№ 26004300010000 ПАТ "Бан Фор м" м. Ки-
єва, МФО 322948, од 23243248, отрим вач: Товарна біржа "Київсь а а ропромислова біржа")

До ментацію з проведення а ціонних тор ів можна одержати за адресою: 01004, м. Київ, в л. Чер-
воноармійсь а, 5, орп. 6-Б, 5-й поверх, а та ож з офіційно о веб-сайт біржі www.visnik.kiev.ua.

Прийняття заяво на часті в а ціонних тор ах заверш ється о 17.00 19 листопада 2012 ро .

А ціонний омітет

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
22094

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

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

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

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

№
з/
п

Назва підрозділ Ва антна посада
Кіл-ть
штатних
одиниць

1.

Управління онтролю
б дівництва об'є тів та
сфері житлово- ом нально о
осподарства

- оловний державний
інспе тор 5

2. Юридичний відділ

- начальни Відділ

- оловний спеціаліст (на
час відп ст и по до ляд
за дитиною до 3-х ро ів)

1

1

3. Се тор до ментообі - оловний спеціаліст 1

4. Се тор адрово о
забезпечення - завід вач Се тор 1

5. Се тор фінансової звітності
та б х алтерсь о о облі

- оловний спеціаліст (на
час відп ст и по до ляд
за дитиною до 3-х ро ів)

1
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Спортивні новини

Фехтування. У столиці пройдуть змагання 
етапу Кубка світу
3—4 листопада столичном Національном ніверситеті фізично о

виховання і спорт (в л. Фіз льт ри, 1, орп с І) відб деться VI що-
річний етап К б а світ з фехт вання серед юніорів “Золоті ворота”. Ці
зма ання — перші в алендарі юних майстрів шаблі і шпа и після п’я-
тимісячної перерви. У рам ах т рнір б д ть розі рані три омпле ти
на ород: шпазі серед дівчат та шаблі серед юніорів і юніоро . До
столиці приб де 97 шаблістів, 57 шаблісто і 89 шпажисто із 24 ра-
їн світ . У с бот о 16.30 ожен бажаючий зможе отримати майстер-
лас від Олімпійсь ої чемпіон и Пе іна-2008 і бронзової медаліст и
і ор ХХХ Олімпіади в Лондоні шабліст и Оль и Харлан. Спеціальною
остею т рнір б де ще одна наша тит лована співвітчизниця — Олім-
пійсь а чемпіон а Лондона з фехт вання на шпа ах Яна Шемя іна.
Зма ання розпочн ться о 9 одині; с бот старт є фінальний бло о
17.45, а в неділю — о 19.00. Вхід вільний.
Тим часом на етапі Європейсь о о адетсь о о ци л в Австрії наші

шпажисти вибороли дві медалі. Срібн на ород здоб в Сер ій Го-
рець ий, а Влада Харь ова б ла третьою зма аннях серед дівчат

Шашки. Українські спортсменки 
вибороли “золото” і “срібло” 
на континентальній першості
У російсь ом С здалі завершилися чемпіонати Європи серед чо-

лові ів та жіно із шашо -64 (російсь а і бразильсь а версії шашо ).
У чоловічом т рнірі (32 часни а) тит л чемпіона Європи завоював
білор сь ий міжнародний росмейстер Андрій Валю . Др е місце
міжнародно о росмейстера Володимира Є орова (Росія), третє —
ще одно о представни а з Білор сі, міжнародно о майстра Єв ена
Кондрачен а, отрий ви онав норм міжнародно о росмейстера.
Кращий з чотирьох раїнсь их часни ів, міжнародний росмейстер
Сер ій Бєлошеєв з пинився році від п’єдестал пошани. У жіночо-
м т рнірі (12 часниць) перше місце здоб ла міжнародний росмей-
стер Юлія Ма арен ова (У раїна), "срібло" міжнародно о росмей-
стера Ві торії Мотріч о (У раїна), "бронза" — майстра ФІДЕ Степа-
ниди Кириллиної (Росія), я а та ож ви онала норм міжнародно о
майстра

Кікбоксинг. Костянтин Трішин став чемпіоном
світу
В Австрії відб вся поєдино за ва антний тит л чемпіона світ з і -

бо син в ле ій вазі за правилами К-1 (версія WKF). За звання най-
ращо о зма ались чинний чемпіон Європи з м ей-тай раїнець Кос-
тянтин Трішин та зір а змішаних єдиноборств із афри ансь о о он-
тинент Ксімба Н осінаті. Протя ом чотирьох ра ндів бійці зма алися
на рівних, том віддати перева ом сь одном б ло досить с лад-
но. Одна п’ятом , останньом ра нді раїнець з мів спочат від-
правити с перни а в но да н, а за півхвилини Трішин провів пот ж-
ний, а оловне, несподіваний дар, після я о о но а т вав Ксімб
Н осінаті

Температура +7°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 76 %

Температура +6°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 93%

Температура +8°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 96 %

Прогноз погоди на 2 листопада 2012 року

ОВНИ, без взаємної любові ви зараз, я птах із підбитим ри-
лом. Втім, ди т вати свою волю не варто, пристосов йтеся до пра-
вил ри половин и, збері айте вірність і віддано йдіть пліч-о-пліч з
бла овірним (на щастя, партнер впис ється ваш ідеал, та ий ча-
рівний та бла ородний!), щиро вірячи все най раще.
ТЕЛЬЦІ, щастя вам сміхається армонійній парі, настав час

розставити рап и над “і” й визначитися із им з’єднати долю, аби
жити д ша в д ш . Я що обранець вас любить попри всі недолі и,
то все ч дово, а оли між вами поселилось недовір’я, пан є влас-
ниць ий ди тат — це смерть для взаємин.
У БЛИЗНЯТ любовне свято, насолодж йтеся, повними р дьми

вдихайте аромат любові. Ваші обранці енер ійні та романтичні, і не
смійте омпле с вати, адже ви для них — подар но Небес, на
я ий слід молитися! На роботі все ипить, демонстр йте сл жбо-
вий виш іл та висо ий професіоналізм.
РАКИ, епі рафом до ни и особисто о життя, де саме час запо-

чат вати нов лав , стан ть слова з пісні: “если любишь и ве-
ришь — все доро и ясны, о еаны измеришь, долетишь до Л ны”.
Саме зараз отримаєте відповідь доз поч ттів від охано о об-
ранця (пасії). А нас іль и вона є взаємною і чи відповідає особис-
тим шаленим пристрастям та пестливим т рботам — оцініть самі
і, зробивши висново , змініть страте ію дій.
ЛЕВИ, ваша основна мета: пожертв вати себе на вівтар сімей-

но о бла опол ччя, створити надійний домашній тил. А професійні
проблеми (і нор вати я і теж протипо азано) є др орядними, я
фахівець ви ся н ли дос оналості, тепер чер а стати взірцевим
сім’янином.
ДІВИ, я що хочете ріпити партнерсь і мости, зараз ідеальні

мови, оловне їх не проґавити — сл хайте серцем обранця, про-
ни айте в потаємні схован и д ші, а потім “ іпнотиз йте”, вселяй-
те те, що хочеться. Ви володієте ма ічною силою навіювання через
слова і здатні за од вати навіть випад ово о знайомо о на боже-
вільн любов.
ТЕРЕЗИ схожі на пот жне емоційне ц намі: расиве та захопли-

ве. Я що хтось посміє стати на шлях бажань, б де нещадно зме-
тений! Усередині вас приховані величезні резерви, правильно
визначтеся, що вам потрібно для повно о щастя цьом житті, й
дерзайте!
СКОРПІОНИ надто с онцентровані, асоціюються з холодним

монолітом, повні сил і владних амбіцій. Життя набирає запамороч-
ливих обертів, манить надихаючими перспе тивами, але т ди без
орінної зміни себе доля не п с ає. Позбавляйтеся по аних зви-
чо , відродж йтеся чистими й непорочними, спалюючи баласт не-
ативно о мин ло о досвід .
СТРІЛЬЦІ, меч розплати невбла анний! Нині вам визначено

“роз рібати” армічні завали в житті, створені власними помил а-
ми мин лом . Відійдіть тінь, менше дефілюйте, бо тіль и на са-
моті йтиме інтенсивна підзаряд а енер орес рсами. Опирайтеся
на давніх союзни ів, Творець транслює любов та бла одать через
ділових, шлюбних партнерів, ви чарівні, се с альні, охані, прий-
майте з радістю той дар, охайтеся, відповідаючи взаємністю.
КОЗОРОГИ, з стрічайте остинно її величність Любов, що не-

сподівано на ряне і, піднявши на рилах пристрасті, понесе аз-
насолод. Втім, пильн йте "на всі сто", земний світ та ий ці авий,

повний спо с і прово ацій! В професійній сфері все ч дово, ар-
’єрний роз віт розпалі, моліться на шефа, любіть свою робот .
ВОДОЛІЇ, джин ділової он ренції б нт є, одна вас це не ля-

ає, а тіль и підхльост є! Пристрасно підіймаючись на ар’єрний
Еверест, що вабить фінансовими бла ами й соціальним прести-
жем, по ваплює отримати ви од з обставин, знайомств,
пам’ятайте про тих, хто поряд. Їхні долі ваших р ах. Я що дони-
ні тр дилися заради рошей, тепер слід знайти свою сл жбов ні-
ш , де можна поєднати фах із творчим по ли анням.
РИБИ, я що пра нете створити нав оло дос онале с спільство,

де люди подібні Бо ам: од хотворені, м дрі, бла ородні, з я ими
можна всьом дося ти ідилії — це ч дово. Дерзайте! Найбільше
поталанить зраз овим сім’янинам, домашнє во нище є священ-
ним, наповнює вас бла одаттю, том опі йте та любіть рідних всім
серцем, і все вас в житті с ладеться я най раще. На сл жбі про-
являйте ділов завзятість, палайте творчим ент зіазмом, іна ше
достатньо рошей не заробити!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  4 — 1 0  Л И С Т О П А Д А

ранок день вечір

"Челсі" вибив з розіграшу
Кубка ліги "Манчестер
Юнайтед"
Лондонський клуб переміг у напруженій боротьбі з рахунком 5:4
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У серед на британсь ом
онтиненті відб лися матчі
в рам ах розі раш К б а
лі и. Основна ва а вболі-
вальни ів б ла при та до
поєдин між лідерами
першості лондонсь им
“Челсі” та “Манчестер
Юнайтед”. Гра потішила
вели ою іль істю олів і
завершилася перемо ою
столично о л б . В основ-
ний час оманди зі рали
внічию 3:3, том доля ви-
ход в наст пний ра нд
визначилася додат овий
час. У двох е стра-таймах
лядачі стали свід ами ще
трьох рез льтативних по-
стрілів. У підс м пере-
мо здоб в “Челсі” з ра-
х н ом 5:4.

Матч на лондонському стадіоні

“Стемфорд Брідж”, на якому міс�

цевий “Челсі” приймав “Манчес�

тер Юнайтед”, розпочався з атак

господарів поля. М’яч практично

не залишав половину поля гостей і

міг опинитися у сітці воріт “черво�

них дияволів” вже на 7 хвилині, але

Даніель Старрідж не зумів оброби�

ти відмінну передачу від Віктора

Мозеса. Гравці з Манчестера стри�

мували атакуючий запал лондонців

протягом 20 хвилин, а потім відсу�

нули гру подалі від своїх володінь і

досить несподівано відкрили раху�

нок. На 23 хвилині півзахисник

“манкуніанців” Нані зробив точ�

ний пас на Райна Гіггза, і нестарі�

ючий ветеран “Юнайтед” відпра�

вив м’яч в найближчий нижній кут

воріт.

Щоправда, гравці “Челсі” зуміли

швидко відігратися. На 30 хвилині

Олександр Бюттнер збив у своєму

штрафному майданчику Віктора

Мозеса, і рефері показав на одинад�

цятиметровий. У відсутності штат�

них пенальтистів виконувати

штрафний виявив бажання Давід

Луїс. Удар бразильця у нижній кут

воріт вийшов сильним і точним —

1:1. Здавалося, що на перерву

команди підуть з нічийним рахун�

ком, але на 43 хвилині Чічаріто зумів

забити другий гол у ворота Петра

Чеха. Давід Луїс втратив м’яч у цен�

трі поля, чим скористалися гравці

“Манчестер Юнайтед”. Стрімка

атака гостей завершилася виходом

один на один у виконанні мекси�

канця, який впевнено переграв гол�

кіпера “Челсі” в очній дуелі.

Після перерви гра продовжилася в

атакуючому стилі, і на 52 хвилині

лондонці зрівняли рахунок. Хуан

Мата зробив відмінну навісну пере�

дачу з кутового точно на Гаррі Кехіл�

ла, чиї удари головою відомі своєю

силою і точністю. Вирішивши під�

силити атаку, Ді Маттео випустив на

поле Едена Азара замість Лукаса Пі�

азона, однак третій м’яч вдалося за�

бити не “синім”, а “червоним ди�

яволам”. На 59 хвилині стрімка ата�

ка “Манчестер Юнайтед” заверши�

лася красивим ударом Луїша Нані з

кількох метрів.

Пропустивши третій м’яч, гравці

“Челсі” немов з ланцюга зірвалися і

почали атакувати фактично всією

командою. Спочатку Віктор Мозес

небезпечно пробив головою, а потім

і Сесар Аспілікуета був першим на

добиванні. Але жоден з них не зміг

вразити ціль. Італійський наставник

“Челсі” пішов ва�банк, випустивши

замість опорного півзахисника Орі�

оля Ромеу ще одного нападника.

Втім, час спливав, а “Манчестер

Юнайтед” вів у рахунку. Але вже на 3

доданій хвилині лондонці отримали

право на другий пенальті. Вутон

штовхнув Раміреса у своєму штраф�

ному майданчику і пенальті резуль�

тативно пробив Еден Азар.

Додатковий час, незважаючи на

втому футболістів, гравці провели

на високих швидкостях. На 97 хви�

лині “Челсі” вийшов уперед — від�

значився Даніель Старрідж. У кін�

цівці другого екстра�тайму лондонці

спромоглися забити і п’ятий гол. Ра�

мірес опинився один перед ворота�

ми “Манчестер Юнайтед” і після

точної передачі від Азара зумів пере�

грати голкіпера гостей. Однак і цей

м’яч не став останнім, за хвилину до

кінця матчу “червоні дияволи” за�

робили пенальті стараннями Чічарі�

то, який впевнено реалізував Райан

Гіггз. У підсумку матч завершився

перемогою “Челсі” з загальним ра�

хунком 5:4
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Цей день в історії 2 листопада 

1937 — на п'яти баштах мос-
овсь о о Кремля за орілися р -
бінові зір и
1938 — першим жін ам прис-

воєно звання Героя Радянсь о о
Союз . Ними стали дві раїн и —
льотчиці Валентина Гризод бова з
Хар ова, Поліна Осипен о з Бер-
дянсь а та мос вич а Марина
Рас ова — за здійснений верес-
ні ре ордний безпосадочний політ
з Мос ви на Дале ий Схід
1968 — Львові відб лося від-
риття стадіон "Юність"
1988 — перший омп'ютерний

вір с-"хроба ", зап щений ст -
дентом Корнелльсь о о нівер-
ситет Робертом Моррісом, ви-
вів із лад омп'ютерні мережі
Пента он і низ и ніверсите-
тів — за алом понад 6200,
збит и від вір с оцінили в 96
млн. доларів

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Півзахисни "Челсі" Джон Обі Мі ел ( синій формі) радіє фінальном свист арбітра, я ий зафі с вав перемо йо о
оманди над "Манчестер Юнайтед"

Ф
от

о 
G

et
ty

 Im
ag

es


