
Киянам повернуть попередні ціни
на два сорти хліба
АМКУ зобов’язав "Київхліб" встановити економічно обґрунтовану вартість
цієї продукції
Ольга ЛЕННИК
“Хрещатик”

Аби припинити необґр нтоване підвищен-
ня вартості хлібоб лочних виробів з бо
ПАТ “Київхліб”, місь а влада вдалася до
своїх чинних важелів — створити власний
резерв борошна, з я о о випі атим ть
хліб на підприємствах області. О рім то-
о, щоб захистити иян від не онтро-
льованих дій ПАТ “Київхліб”, КМДА звер-
н лася до АМКУ з проханням перевірити
правомірність та их дій товариства.

Проаналізувавши ситуацію щодо подорожчання, Ки�

ївське міське територіальне відділення АМКУ зобов’я�

зало ПАТ “Київхліб” привести ціни на хлібну продук�

цію до рівня, який був би можливим за умов існування

значної конкуренції на ринку. Рекомендація стосується

вартості “Українського столичного подового”, вагою

0,95 кг та “Київського” нарізного батона, вагою 0,5 кг.

На обидва сорти підприємство підвищило ціни з 4 до

4,68 грн та з 3,50 до 3,84 грн відповідно ще на початку

тижня. В АМКУ після ретельного аналізу зазначають,

що ціни завищено необґрунтовано.

Встановлено: товариство збільшило кількість борош�

на та вартість іншої сировини на виробництво двох за�

значених сортів “продукту номер один”, що призвело до

необґрунтованого збільшення повної собівартості та оп�

тово�відпускної ціни на цю продукцію. “Поглиблений

аналіз статей витрат у розрахунковій калькуляції на зга�

дану продукцію свідчить про необґрунтоване підвищен�

ня оптово�відпускних цін”,— йдеться у повідомленні

Антимонопольного комітету.

У столичній мерії з цього приводу зазначили: “Якщо

проаналізувати напрями ціноутворення хлібобулочних

виробів та взяти до уваги вартість основних енергоносі�

їв, то ми не бачимо підстав для підвищення ціни на хліб,

адже вони останнім часом не піднімалися”,— зауважив

заступник голови КМДА Руслан Крамаренко. Тож ПАТ

“Київхліб” порадили повернути попередній рівень еко�

номічно обґрунтованих цін на зазначені два сорти й по

результатам роботи відзвітуватися відділенню Антимо�

нопольного комітету у десятиденний термін із дня отри�

мання рекомендацій. Таким чином, ціни на хлібобулоч�

ні вироби масового вжитку — так звані соціальні сор�

ти — залишаться незмінними, наголошують у міськад�

міністрації.

Аби не залежати від хлібного монополіста столиці, го�

лова КМДА Олександр Попов розпорядився створити

власний резерв борошна, з якого виготовлятимуть хліб

на обласних хлібокомбінатах. “Таким чином ми створи�

мо додаткову схему виготовлення хлібобулочних виро�

бів, яка буде незалежною від дій хлібного монополіста

ПАТ “Київхліб”. Другим кроком із боку міської влади

стане забезпечення необхідних умов для створення кон�

куренції на цьому ринку, що теж убезпечить киян від са�

мовільних дій “Київхліба”,— підкреслив Руслан Крама�

ренко

У столиці визначили кращі райони
Найбільше дбають про благоустрій на Печерську, а найменше — на Подолі

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Цьо орічний осінній місячни з
бла о строю тривав з 24 ве-
ресня до 26 жовтня. Вчора
підс м и проведення
сезонно о прибирання підбили
столичній мерії за часті

першо о заст пни а олови
КМДА Оле сандра Маз рча а,
ерівни ів РДА, профільних
правлінь та відомств.

Як зазначив під час засідання началь�

ник ГУ контролю за благоустроєм Сергій

Садовой, силами усіх районів міста та

відповідальними підприємствами була

проведена значна робота, і вони прикла�

ли максимум зусиль із наведення поряд�

ку та відновлення благоустрою на під�

контрольних їм територіях.

Зокрема у рамках місячника з благо�

устрою відновили сотні тисяч квадрат�

них метрів покриття доріг та провели ре�

монт внутрішніх квартальних проїздів,

очистили низку зливоприймачів та від�

новили освітлення на входах у житлові

будинки. Для достойного відпочинку ма�

леньких та дорослих киян встановили

сотні дитячих та спортивних майданчи�

ків, замінили на нові тисячі лав та урн.

Також проводилися роботи з ремонту

фасадів будинків та їх вхідних груп (під�

дашків, сходів, дверей), а за підтримки

районів здійснювався комплексний бла�

гоустрій мікрокварталів та вулиць.

Подбали і про зовнішній вигляд міста.

У всіх районах столиці висадили тисячі

дерев та кущів, комунальники впорядку�

вали зелені зони та очистили берегові

смуги водойм.

“Протягом цього місяця було зроблено

справді багато. Загалом 2012 став роком

масштабного благоустрою Києва. Ми

провели реконструкцію 26 парків і скве�

рів, створили сотні екологічних зон на

житлових масивах, де висадили багато де�

рев та квітів, встановили лави та освіт�

лення. Тож багато киян отримали можли�

вість комфортно відпочити поблизу свого

дому. Знаково, що все це здійснювалося

із залученням городян, а особливо моло�

ді. Ми й надалі проводитимемо активну

роботу з наведення ладу на території міс�

та”,— розповів “Хрещатику” Олександр

Мазурчак.

Як відзначив Сергій Садовой, цьогоріч

на фінансування осіннього місячника з

благоустрою було спрямовано 487,7 млн

грн (із них 300 млн — позабюджетні кош�

ти), що в 1,8 рази більше, ніж торік.

Враховуючи результати проведеної ро�

боти, обсяги та оперативність виконання

завдань та стан утримання територій

райдержадміністраціями, ГУ контролю

за благоустроєм склало відповідний рей�

тинг районів. Найкращий — Печерський

район. На другому місці опинився Обо�

лонський, третє розділили між собою

Шевченківський, Солом’янський та

Дарницький, четверте місце посів Голо�

сіївський. П’яту позицію у рейтингу роз�

ділили Святошинський та Дніпров�

ський, на передостанньому місці — Дес�

нянський, а цьогорічним аутсайдером

став Подільський район.

Варто зазначити, що, незважаючи на

високі показники, роботи з благоустрою

у столиці ще чимало. Сергій Садовой

озвучив низку найпроблемніших питань

міста, які потребують негайного вирі�

шення. Сюди віднесли: викрадення ре�

шіток зливоприймачів на столичних ма�

гістралях, незадовільне утримання ого�

рож та колесовідбійної стрічки вздовж

доріг, незадовільний стан мостів, опор

освітлення та стихійну торгівлю біля

станцій метро у центрі міста, у підземних

переходах та біля них. Тож роботи з бла�

гоустрою триватимуть

Під Києвом пройдуть видовищні
лицарські бої 
У "Пар Київсь а Р сь" відб деться фінал Міжна-
родно о т рнір з історично о фехт вання "Витязь
Київсь о о Дитинця"
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Кемпінги і готелі у столиці 
зводитимуть за кошти інвесторів 

Вже наст пно о ро фахівці почн ть розробляти
схем їх розміщення

СТОР.3 

Школа радості та творчості 
У імназії "Мілені м" пі л ються про омфорт та с-
піх дитини
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У номері

Новини

“Київенерго” планує інвестувати 
у власний розвиток 1 млрд грн
Компанія має намір в ласти свій розвито не

менше 1 млрд ривень 2013 році. Про це заявив
ендире тор ПАТ “Київенер о” Оле сандр Фомен о.
“У нас інвестпро рама поточно о ро трохи більше
1 млрд ривень, з я их ми оцінюємо під отов до
опалювально о сезон приблизно в 300 млн ри-
вень. ПАТ “Київенер о” тіль и нещодавно заверши-
ло процес форм вання бюджет на наст пний рі ,
але ми по и не захистили йо о. Я мінім м, план -
ємо збере ти інвестиції на рівні цьо о ро ”,— роз-
повів пан Фомен о. Він зазначив, що інвестпро ра-
ма омпанії 2012 ро порівняно з 2011 збільшила-
ся в 3 рази — з 362 млн ривень до трохи більше 1
млрд ривень, завдя и чом й збільшився обся ре-
онстр йованих столичних тепломереж (понад 80
м). До речі, омпанія оцінює модернізацію
иївсь их тепломереж для виведення їх з аварійно-
о стан в 10 млрд ривень протя ом 5—7 ро ів, по-
відомляють “У раїнсь і новини”

Міський та районні центри 
надання адмінпослуг опрацювали
майже 621 тисячу звернень киян
З почат ро Місь им дозвільним центром

спільно з районними центрами надання адмінпос-
л роз лян то 621 тисяч звернень. Серед них 55
тис. 291 — звернення щодо отримання до ментів
дозвільно о хара тер та понад 565 тис.— щодо на-
дання адмінпосл . На адаємо, Місь ий дозвільний
центр, я ом здійснюють надання адміністратив-
них посл за принципом “єдино о ві на”, від рито
Києві мин ло о ро , 10 районних Центрів —

І півріччі цьо о ро . За лади оснащені новітнім об-
ладнанням і с часними еле тронними системами,
т т встановлена еле тронна чер а, еле тронний до-
ментообі , для зр чності орист вачів створено

веб-портал. Впровадження даної системи по ли а-
не підвищити я ість отримання та дост пність адмі-
ністративних посл , а та ож збільшити ефе тив-
ність взаємодії місцевих ор анів ви онавчої влади
та місцево о самовряд вання з меш анцями міста
та підприємствами

Столичні оранжереї 
переобладнають індивідуальними
котлами на деревині
КО “Київзеленб д” має намір з часом повністю

переобладнати столичні оранжереї з азо енера-
торних отлів на індивід альне опалення на дереви-
ні. Та ий досвід вже мають тепличні осподарства
Печерсь ом , Деснянсь ом та Шевчен івсь ом
районах. “Сьо одні опалення на азо енераторних
отлах е ономічно неви ідне я для підприємства,
та і для столично о бюджет . Врахов ючи позитив-
ний досвід апробованих оранжерей, ми маємо на-
мір до інця 2013 ро переобладнати всі тепличні
осподарства на опалення деревиною, а в перспе -
тиві — і виробничі бази. Це дозволить заощадити
близь о 30 % видат ів підприємства, а зе ономле-
ні ошти б д ть спрямовані на модернізацію вироб-
ництва”,— зазначив енеральний дире тор КО “Ки-
ївзеленб д” Михайло Царен о

У зоопарку встановили нові 
системи для обігріву води й повітря
У зимовом сад столично о зоопар (павільйон

“Острів звірів”) встановлено нов систем для обі-
рів води. Відтепер т т автоматично б де підтри-
м ватись оптимальний температ рний режим. Тож
айманам, ро одилам та іншим е зотичним твари-
нам не за рож ватим ть зимові холоди. Крім то о,
зимовом приміщенні для вінценосних ж равлів
(дерев’яном б диноч , я ий знаходиться непода-
лі від центрально о вход ) встановили вентиляцій-
н систем з піді рівом повітря

У МІСТІ ПОМЕНШАЄ 

БЕЗПРИТУЛЬНИХ

ТВАРИН

СТОР. 2

РОЗВ'ЯЗКУ БІЛЯ

ПІВДЕННОГО МОСТУ

ВІДРЕМОНТУЮТЬ 

СТОР. 2

СТОЛИЦЯ ПРИСКОРИТЬ 

ПРОЦЕС ІЗ РЕМОНТУ

ДАХІВ 

СТОР. 2

У ЗГУЩЕНОМУ 

МОЛОЦІ ВИЯВИЛИ

КОНСЕРВАНТИ 

СТОР. 3

16 листопада 2012 П’ЯТНИЦЯ № 163 (4183)

Справжньою о расою для місцевих меш анців став с вер біля озера Тельбін. За алом цьом році в місті оновлено 26 зелених зон
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Привітання голови КМДА

На підходах до Південного мосту 
реконструюють транспортний вузол
У Голосіївсь ом районі до 2016 ро ре онстр юють транспортний

в зол на правобережних підходах до Південно о мост зі з’їздами з
в лиці Саперно-Слобідсь ої на Столичне шосе. Розпорядження про
затвердження прое т ре онстр ції об’є та підписав олова КМДА
Оле сандр Попов з метою по ращення технічно о стан дорожньої
мережі міста. З ідно з прое том, на перетині в лиць Саперно-Слобід-
сь ої та Кі відзе б де ре онстр йовано 4 з’їзди та трот ари, ще 2 з’їз-
ди — на перетині в лиці Кі відзе та Столично о шосе. Та ож оновлять
2 еста ади та 13 підпірних стін. Ре онстр юють дорожнє по риття та
трот ари на Столичном шосе та на в л. Кі відзе в межах зазначено-
о транспортно о в зла. Роботи ви он ватим ться впродовж 39 міся-
ців

Розпочато ремонт ескалатора 
на станції “Либідська”
Від чора розпочався апітальний ремонт ес алатора № 1 на станції

“Либідсь а” К ренівсь о-Червоноармійсь ої лінії підзем и, я ий трива-
тиме до 29 р дня поточно о ро . Під час проведення ремонтних ро-
біт зазначений ес алатор не працюватиме для перевезення пасажи-
рів. З метою забезпечення безперебійної роботи працюючих
підйомни ів № 2 та № 3 на станції “Либідсь а” чер ватиме оператив-
но-виробничий персонал метрополітен . На адаємо, наразі та ож
триває апітальний ремонт ес алатора № 2 верхньо о нахил на стан-
ції “Доро ожичі” Сирець о-Печерсь ої лінії. За інчення ремонтних ро-
біт заплановане на 6 р дня цьо о ро

Цифра дня

9 023 500 
гривень становила загальна сума субсидій, призначених столичним
сім`ям для відшкодування витрат на оплату житлово!комунальних
послуг у січні—вересні 2012 року 
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Столиця прискорить процес 
з ремонту дахів
Наступного року на ці роботи буде збільшено фінансування 
з міського бюджету

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У столичний call-центр періодично
надходять с ар и від иян щодо не-
задовільно о стан по рівель. Та ,
лише протя ом мин ло о місяця за-
фі совано понад 640 звернень. Я
запевнив олова КМДА Оле сандр
Попов, проблема зі старими дахами
столичних б дин ів б де омпле сно
вирішена наст пном році. Адже
серед сіх видів оновлюваних робіт
ба атоповерхів ах наст пно о ро

пріоритетним стане саме ремонт по-
рівель.

Звернення, які фіксує Інформаційно�довідкова

служба КМДА сall�центр, свідчать, що у центрі

уваги киян продовжує перебувати житлове госпо�

дарство міста. Серед іншого бентежить мешкан�

ців столиці і стан покрівель їхніх будинків. “Про�

тягом жовтня до нас надійшло 643 скарги. Най�

більше нарікань від жителів Шевченківського та

Деснянського районів: 115 і 111 відповідно. Не

надто відстають Дніпровський і Святошин�

ський — з них надійшло 95 і 84 дзвінки”, — роз�

повіла “Хрещатику” начальник сall�центру Ната�

лія Данько.

За словами очільника КМДА, враховуючи

звернення та скарги городян до міського сall�цен�

тру, два місяці тому було додатково виділено 10

млн грн, які активно використовувались для ре�

монту на найбільш проблемних об’єктах. “Я хотів

би, щоб кияни розуміли, що ЖЕК може провести

лише локальний або так званий латочний ремонт.

А на повну реконструкцію коштів у ЖЕКів немає.

Безумовно, на подібні роботи треба виділяти

гроші, тому ми збільшили фінансування на вирі�

шення цих проблемних питань. Наступного року

ми зробимо акцент саме на дахах”, — підкреслив

Олександр Попов.

Голова постійної комісії Київради з питань

ЖКГ та паливно�енергетичного комплексу Юрій

Бондар переконаний, що ремонту дахів потрібно

приділити особливу увагу. Адже без надійної

покрівлі немає сенсу ремонтувати сходові кліти�

ни та ліфти, які заливатиме вода. “У місті 11,5 ти�

сячі будинків. Коли їх готували до зими, то на 75

% об’єктів був зроблений латочний ремонт. А на

решту дахів не вистачило коштів, адже на деяких

спорудах потрібно перестеляти весь дах. Вважаю,

що кошти на виконання цих робіт необхідно тер�

міново закласти у бюджет міста на 2013 рік”, —

зазначив депутат Київради.

Він також пропонує, щоб при закінченні ре�

монту покрівель, окрім висновку ЖЕКу, ремонт�

ники повинні отримувати оцінку від домових ко�

мітетів або ініціативних груп мешканців. “Трап�

ляються випадки, коли відремонтували дах, а вже

під час першої сильної зливи він протікає, і знову

проводять ремонт. Це неправильно. Тому потріб�

но приділяти значну увагу саме якості проведен�

ня цих робіт”,— зазначив Юрій Бондар.

Депутат навів приклад столичної Борщагівки,

де налічуєтсья 550 житлових будинків. Тут були

проведені зустрічі з мешканцями по вирішенню

проблем у сфері житлово�комунального госпо�

дарства, зокрема дахів, та підписані протоколи

безпосередньо з людьми, підготовлений перелік

заявок від киян до райдержадміністрації. І сього�

дні за цими заявами Святошинська РДА готує пе�

релік проблемних будинків, які потребують ре�

монту на наступний рік. “Такий принцип роботи

необхідно застосувати у кожному районі міста.

Адже саме так можна відпрацювати ефективний

механізм співпраці громадян з владою”, — додав

Юрій Іванович

Після закінчення ремонту дахів, 
окрім висновку ЖЕКу, ремонтники

повинні отримувати оцінку
проведених робіт від домових
комітетів або ініціативних груп

мешканців

У Києві поменшає 
безпритульних тварин
За десять місяців їх простерилізовано понад 7,5 тисячі
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Щоб манно ре лювати
іль ість безприт льних
тварин на в лицях столиці,
иївсь а влада спільно з
міжнародними ор анізаці-
ями проводить низ від-
повідних заходів. Та , про-
тя ом цьо о ро просте-
рилізовано 7,5 тисячі со-
ба , що втричі більше, ніж
2010 році. О рім то о,

разом з німець ими во-
лонтерами столиці про-
водять соціальні а ції, я і
поп ляриз ють одомаш-
нення тварин.

У Києві налічується близько 15

тисяч безпритульних собак. Більша

половина з них вже повністю без�

печні для населення. “У 2010 році

ми простерилізували 2,5 тисячі тва�

рин, у 2011 році — 5 тисяч, а за де�

сять місяців цього року — 7,5 тисячі.

До цієї роботи залучено 1400 волон�

терів. Якщо такий темп триматиме�

мо й надалі, то до 2014 року цілком

вирішимо питання зростання попу�

ляції безпритульних тварин у міс�

ті”,— зазначив “Хрещатику” пер�

ший заступник голови КМДА Олек�

сандр Мазурчак.

Вчора він зустрівся з представни�

ком Німецького союзу захисту тва�

рин Гердом Фішером та вручив йому

Почесну грамоту КМДА за вагомий

внесок у питання регулювання чи�

сельності безпритульних тварин Ки�

єва гуманним методом. За словами

Герда Фішера, спільна робота гро�

мадських організацій та міської вла�

ди приносить позитивні результати.

“Навесні цього року ми підписали

з КМДА меморандум про співпрацю

та успішно проводимо свою діяль�

ність. Відтак, разом з київськими фа�

хівцями стерилізуємо тварин на базі

трьох комунальних ветеринарних

клінік міста. Також проводимо вак�

цинацію чотирилапих від сказу та по�

вертаємо їх у звичне середовище вже

сильними, здоровими та безпечними.

Тож, я гадаю, питання з безпритуль�

ними тваринами у столиці ми зможе�

мо вирішити за два роки”, — заува�

жив “Хрещатику” пан Фішер.

Ще один зі шляхів зменшення

кількості собак на вулицях — це їхнє

одомашнення. “Через різні акції та

соціальну рекламу ми закликаємо

людей гуманно ставитися до братів

наших менших та пропонуємо брати

у сім’ї вакцинованих та стерилізова�

них чотирилапих друзів”,— додав

Олександр Мазурчак.

Також місто спільно з Німецьким

союзом захисту тварин розпочало

стерилізацію не лише вуличних, а й

домашніх тварин. Німецька сторона

виділила для цієї послуги окремі

кошти, тож неплатоспроможні ки�

яни можуть зробити медпроцедуру

для своїх домашніх тварин без�

оплатно.

Цікаво, що вже у наступному році

місто отримає сучасний притулок

для собак. “Цьогоріч ми виділили

мільйон гривень і виконали всі ро�

боти, пов’язані з відведенням землі

та розробкою проекту, який наразі

знаходиться на експертизі. Після її

проходження можна розпочати бу�

дівництво. Плануємо у наступному

році ввести об’єкт в експлуатацію”,

— зазначив перший заступник голо�

ви КМДА. Нагадаємо, притулок бу�

де розрахований на 1,5 тисячі собак.

Розміститься він неподалік Бортни�

чів на Лівому березі. “Під потреби

притулку виділено понад гектар те�

риторії, навколо ліс. Тож киянам за�

клад не заважатиме”, — додав висо�

копосадовець

Наразі проект будівництва столичного притулку для
тварин проходить експертизу. Його обіцяють звести на

Лівому березі Києва вже наступного року

Перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча провів робоч з стріч з представни ом Німець о о союз захист
тварин Гердом Фішером

Я зазначають мерії, відновлення по рівель б де одним із лючових напрям ів роботи столичної влади
наст пном році
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Будинок природи запрошує на виставку орхідей
Київсь ий місь ий Б дино природи запрош є иян та остей столи-

ці завітати на е спозицію оле ційних орхідей та інших е зотичних
рослин, я а триватиме з 16 до 18 листопада з 11.00 до 18.00. Зо ре-
ма на виставці б д ть представлені японсь і орхідеї (е спон ються
вперше Києві), орхідейні мініатюри і справжні велетні, сині папороті
і неймовірні тіляндсії, я і рост ть без оріння. Упродовж роботи е спо-
зиції відвід вачі змож ть ознайомитися з власни ами найці авіших
приватних оле цій, отримати онс льтації з привод вирощ вання ор-
хідей та інших е зотичних рослин домашніх мовах

Під Києвом пройдуть видовищні лицарські бої
Завтра в “Пар Київсь а Р сь” відб деться фінал Міжнародно о

т рнір з історично о фехт вання “Витязь Київсь о о Дитинця”. За а-
лом зма ання розпочалися ще в березні, в них взяли часть 13 о-
манд. У завершальном поєдин часни и виборюватим ть першість
трьох номінаціях: “меч — меч”, “щит — меч” та “5 бійців на 5 бійців”.

Переможцеві, о рім звання чемпіона, дістанеться й рошовий приз.
Почато боїв о 14.00. “Пар Київсь а Р сь” розташований селі Копа-
чів Об хівсь о о район Київсь ої області. З Києва до ньо о можна діс-
татися маршр т ами від станції метро “Вид бичі”. Для ст дентів з на-
оди Дня ст дента — 50 % зниж и на вхід, для дош ільнят та ш оля-
рів — без оштовно

У п’ятницю і суботу у місті ярмаркуватимуть
За інформацією ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о обсл ов ван-

ня населення, 16 та 17 листопада столиці відб д ться традиційні
сільсь о осподарсь і ярмар и. На них реалізов ватим ть прод цію
фермерсь их осподарств та сіль осппідприємств Київсь ої та інших
областей. Зо рема 16 листопада ярмар ватим ть в Голосіївсь ом
районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Дніпровсь ом — на в л. Ал-
ма-Атинсь ій, 64; в Оболонсь ом — на в л. Бережансь ій, 15; в Пе-
черсь ом — на розі в лиць Первомайсь о о та Мечні ова та б льв.
Др жби Народів, 8; в Подільсь ом — на просп. Правди, 5-11; в Соло-
м’янсь ом — на в л. Козиць о о; в Шевчен івсь ом — на в л. Во-
ровсь 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. 17 листопада ярмар и відб д ться в Голо-
сіївсь ом районі на в л. Б рмистен а (в межах в лиць Василь івсь ої
та Ломоносова); в Дарниць ом — на в л. Рев ць о о; в Деснянсь о-
м — на в л. Саб рова (в межах в л. Бальза а та просп. Мая овсь о-
о); в Дніпровсь ом — на б льв. Давидова, 2-12; в Оболонсь ом —
на в л. Лайоша Гавро, 1-9; в Печерсь ом — на в л. Червоноармій-
сь ій (в межах в л. Тверсь ої та Ковпа а); в Подільсь ом — на в л.
Світлиць о о, 25; в Святошинсь ом — на в л. Т л зи (біля "Інтерна-
ціонально о" пар ); в Солом’янсь ом — на в л. Героїв Севастополя,
42; в Шевчен івсь ом — на в л. Татарсь ій, 32-38

Новини

Шановні ст денти!
17 листопада — Міжнародний

день ст дента. Він зближ є та об’-
єдн є молодих людей сьо о світ .
Це свято асоціюється з молодістю,
романти ою і веселощами, про о-
лош є др жб , надію на майб тнє.
Ст денти є волелюбною, неза-

лежною та свободомислячою части-
ною с спільства, я а впевнено та
ле о долає нові ви ли и с часно-
сті. Ви є пот жним р шієм розвит-

нашо о пре расно о міста, том
підтрим а інтеле т ально о апітал
нашої молоді, виховання патріотиз-
м , толерантності, лідерства, здо-
рово о способ життя, сприяння

працевлашт ванні та розвит молодіжно о підприємництва є для Ки-
ївсь ої місь ої влади пріоритетними завданнями.
Ми віримо ваше щасливе та спішне майб тнє, в те, що ожно о

дня своїй мрії ви приділяєте достатньо час !
Вітаю зі святом! Бажаю здоров’я і бадьорості, щастя й спіхів всіх

починаннях!
Щиро ваш голова КМДА 

Олександр ПОПОВ



Новини компаній

Ділові новини

За дев’ять місяців обсяги
прямих інвестицій 
в Україну становили 
$4 319,1 млн
Обся прямих іноземних інвес-

тицій в У раїн в січні — вересні
2012 ро становив $4 319,1 млн.
Про це повідомляє Державна
сл жба статисти и. За альний
обся прямих іноземних інвести-
цій (а ціонерно о апітал й бор-
ових інстр ментів) на 1 жовтня
2012 ро с ладав $62 516,4 млн.
Найбільші обся и інвестицій на 1
жовтня цьо о ро б ло зафі со-
вано на промислових підприєм-
ствах — $16 866 млн, фінансо-
вих становах — $15 701,8 млн,
на підприємствах тор івлі, ре-
монт автомобілів, поб тових ви-
робів і предметів особисто о
споживання — $5 502,9 млн, в
ор анізаціях, що здійснюють опе-
рації з нер хомістю, інжинірин і
надають посл и підприємцям —
$8 522,6 млн. Забор ованість
раїнсь их підприємств за ре-

дитами і пози ами, тор овельни-
ми редитами й іншими зобо-
в’язаннями перед прямими іно-

земними інвесторами на 1 жовт-
ня поточно о ро становила
$9 842,6 млн, повідомляють
“У раїнсь і новини”

Кемпінги і готелі в столиці
зводитимуть за кошти 
інвесторів
Наст пно о ро в Києві поч-

н ть розробляти схем розмі-
щення емпін ів і отелів, я і в
майб тньом план ють б д вати
за ошти інвесторів. Про це в
прямом ефірі теле анал “Київ”
розповіла начальни правління
т ризм КМДА Тетяна Слиши .
“Ми план ємо почати розробляти
та схем в наст пном році. У
столиці досить щільна заб дова,
том нам спочат потрібно від-
найти вільні місця. Коли б де
розроблена відповідна схема, ми
почнемо під лючати інвестора,
я ий б де ор анізов вати б дів-
ництво отелів із необхідною іль-
істю пар ово та емпін ів,
я их т ристи змож ть з пинятися
на день-два”,— зазначила пані
Слиши

Угоди про розподіл 
продукції з Shell, Chevron 
та Exxon Mobil Corporation
підпишуть до середини
грудня

Міністр е оло ії і природних ре-
с рсів Ед ард Ставиць ий про -
ноз є підписання од про розпо-
діл прод ції (УРП) із британсь о-
нідерландсь им онцерном Shell
та амери ансь ими омпаніями
Chevron і Exxon Mobil Corporation
щодо Юзівсь о о (Донець а та
Хар івсь а області) та Олесь о о
(Львівсь а область) азових ро-
довищ до 11 р дня. “В першій
де аді р дня ми зможемо вийти
на фінальн частин й підписати
ці оди про розподіл прод -
ції”,— заявив пан Ставиць ий. Він
зазначив, що зараз представни и
Chevron переб вають в Івано-
Фран івсь і по одж ють питан-
ня е оло ічної безпе и з місцеви-
ми ор анами самовряд вання,
що стос ються УРП щодо Оле-
сь ої площі. Міністр та ож про -
ноз є, що після підписання цих
од міністерства напри інці

р дня або на почат січня о о-
лосять наст пні он рси з УРП

Інвесторам заборонено 
зараховувати готівкову 
валюту на інвестрахунки
Е сперти вважають доцільною

заборон НБУ зарахов вати ін-
весторами отів ов інвалют на
інвестиційні рах н и. “Ця поста-
нова нія не відля ає іноземних
інвесторів, том що в цивілізова-
них раїнах зви ли працювати з
без отів овими оштами, і вони
роз міють, що цей до мент
спрямований на боротьб з ма-
совим оборотом отів и, том
числі заробленої нечесним шля-
хом”,— повідомив правляючий
партнер омпанії BDO Сер ій
Балчен о. З ним по одж ється
президент У раїнсь о о аналітич-
но о центр Оле сандр Охрімен-
о. “Ре лятор та им рішенням
бореться з тим, щоб неперевіре-
ні на чистот походження роші
не потрапляли в У раїн . Нічо о
т т дивно о немає, том що це —
пряма вимо а FATF”,— зазначив

пан Охрімен о. На адаємо, На-
ціональний бан с ас вав раніше
надане іноземним інвесторам
право зарахов вати на інвести-
ційні рах н и ввезен в У раїн
отів ов інвалют , передають
“У раїнсь і новини”

Кабмін відклав розгляд 
законопроекту про введення
утилізаційного збору 
на авто
Уряд від лав роз ляд за оно-

прое т про введення тилізацій-
но о збор на автомобілі до 19
листопада. Про це на брифін
повідомив міністр е оло ії та при-
родних рес рсів Ед ард Ставиць-
ий. “На засіданні ряд роз ля-
дався за он про тилізаційний
збір частині автотранспорт .
Питання для подальшо о об ово-
рення перенесено на понеді-
ло ”,— с азав пан Ставиць ий. З
йо о слів, прем’єр-міністр Ми о-
ла Азаров дор чив першом віце-
прем’єрові Валерію Хорош ов-
сь ом до інця цьо о тижня про-
вести р лий стіл з по одження

введення та о о збор на авто-
транспорт

Програми будівництва 
молодіжного й доступного
житла можуть об’єднати
Президент У раїни Ві тор Ян о-

вич про ноз є об’єднання про рам
б дівництва молодіжно о житла і
“Дост пно о житла”. Про це с аза-
но в повідомленні прес-сл жби
лави держави. “Щойно ця про ра-
ма запрацює, швидше за все, про-
рама молодіжно о б дівництва
сама по собі відпаде. Вона стане
невід’ємною с ладовою про рами
“Дост пне житло”,— с азав Ян о-
вич. На д м лави держави, за-
вдя и злиттю цих про рам б дів-
ництво молодіжно о житла має
стати дешевшим і я існішим. “За-
раз в ряді створюється та а ор а-
нізаційна стр т ра, я а б де зай-
матися цим питанням”,— зазначив
він. На адаємо, Міністерство ін-
фрастр т ри про ноз є почато
б дівництва панельно о житла за
про рамою “Дост пне житло”
травні — червні 2013 ро

У Києві 
представлено 
новий 
торговельний 
проект
Він об’єднує виробників, торгові
мережі, банки та страхові 
компанії з кінцевим споживачем
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

У столиці старт є ба ато ранна соціально-е ономічна
система “Про рама-ЗЕТ”. Головна ідея прое т —
об’єднати виробни ів, тор овельні мережі, бан и, стра-
хові омпанії, а оловне — інцевих споживачів. Зб до-
ваний ланцюжо дозволить виробни заощадити на
ре ламі та дистриб’юторсь их націн ах, за рах но ви-
вільнених оштів інцевом споживачеві продад ть то-
вар на 5 % дешевше.

За словами автора “ПрограмиЗЕТ” та президента Благодійної організа

ції “СфераЗЕТ” Андрія Резекулова, завдяки участі в програмі виробники

зможуть заощадити близько 50 % своїх витрат (рекламні видатки, націнка

торгової мережі, націнка дистриб’ютора тощо) та отримати 100відсоткову

передоплату від торгових мереж за свою продукцію. Торгові мережі, долу

чившись до проекту, отримають додатковий притік покупців та збільшення

вартості середнього чека завдяки зростанню купівельної спроможності гро

мадян.

“Ми представляємо абсолютно новий продукт, який тільки починає ви

ходити на ринок. Це дозволить нам максимально швидко та вигідно вийти

на український ринок. У рамках участі в програмі ми будемо отримувати

повну двотижневу передоплату від торгової мережі. А також скоротимо свої

рекламні витрати, які, враховуючи те, що наш продукт новий, були б знач

ними”,— коментує “Хрещатику” директор ПП “Тіна” Рамін Карпов.

На думку заступника директора з фінансів “West Line” Юрія Бобруйка,

програми лояльності, які пропонує “ПрограмаЗЕТ” для клієнтів, виділять

торговельну мережу серед конкурентів. “Перша програма вже стартувала —

на лінію вийшов безкоштовний автобусний маршрут, завдяки якому ми вже

можемо говорити про збільшення кількості відвідувачів. У найближчий час

на полицях магазинів з’являться продукти з маркуванням “ЗЕТ”. Купуючи

їх, споживачі одержуватимуть 5 % знижки “живими грошима” на банків

ську карту. З появою продуктів зі знаком “ЗЕТ” на полицях ми очікуємо

збільшення потоку покупців, бо саме наша мережа — перша в Києві — по

чинає працювати за цією програмою”,— пояснює експерт.

Банкиучасники програми отримують притік клієнтів та збільшення гро

шового обігу. Участь у ній також вигідна і страховим фірмам, адже тепер во

ни мають змогу збільшити кількість клієнтів за рахунок страхових внесків,

які регулярно сплачує “ПрограмаЗЕТ”, та підвищити довіру споживачів до

послуг страхових компаній.

Але найбільшу та найпомітнішу користь від участі в програмі матимуть

кінцеві споживачі — винагороду у розмірі 5 % від ціни товару; безкоштовну

банківську картку; додаткові знижки на банківські послуги; безкоштовне

страхування життя незалежно від віку; доставку товарів додому; автобусні

маршрути; гарантію якості продукту тощо.

Андрій Резекулов розповів “Хрещатику” про механізм отримання грошо

вої винагороди споживачами: “Дізнатися про те, які магазини приймають

участь у програмі, можна за телефоном гарячої лінії: 0 800 33 00 77. Для то

го, щоб стати її учасником, покупцеві варто придбати товар з логотипом Z,

а при розрахунку на касі споживачеві видається тимчасова картка участі в

програмі — з цього моменту йому автоматично нараховуються 5 % від вар

тості товаруучасника. Щоб почати витрачати зароблені кошти, необхідно

звернутися до найближчого банкуучасника програми та отримати елек

трону картку міжнародного формату, якою споживач може розраховувати

ся за будьякі послуги”
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Молоко під мікроскопом
Фахівці Центру експертиз "Тест" знайшли у згущеному молоці 
приховані консерванти
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Найбільш проблемним мо-
лочним прод том зали-
шається з щене моло-
о. Я ствердж ють
е сперти, приблизно 80 %
цьо о рин займає фаль-
сифі ат. А от ряжанці
на овці не знайшли нічо-
о зайво о — лише орисні
исломолочні ба терії.

Згущене молоко
Про згущене молоко вже сказано

багато, адже Центр експертиз “Тест”

із року в рік перевіряє цей солодкий

продукт. Однак фахівці зазначають,

що якість товару не поліпшується. У

ласощах продовжують знаходити

рослинні жири, причому — масово,

білий барвник діоксид титану і на

віть синтетичні цукрозамінники —

по три відразу.

Відповідно до ДСТУ 4274:2003 для

виробництва згущеного молока ви

користовують молоко коров’яче не

збиране та знежирене, молоко сухе,

вершки, маслянку (залишається при

виробництві масла), цукор і цукор

молочний (лактозу), воду. Як бачи

те, в цьому переліку немає нічого

зайвого, у тому числі й консерван

тів. З одного боку, збереження про

дукту — дуже важливий аспект. Але

будьякий прихований інгредієнт —

пряме порушення законодавства і

обман споживача.

Експерти “Тесту” перевірили 8

марок вітчизняного згущеного мо

лока за скороченою схемою: на на

явність нехарактерних речовин, а

також оцінили маркування та упа

ковку. Усі зразки “згущенки” виго

товлені за ДСТУ 4274:2003. Стосов

но маркування фахівців здивував

термін зберігання згущеного молока

“Премія” — 3 місяці, тоді як у реш

ти виробників заявлений термін

зберігання — 12 місяців. На етикет

ці “Mama Milla” в одному місці вка

зано термін зберігання — 12 місяців,

в іншому — зазначені два можливих

терміни зберігання в залежності від

температури (9 або 12 місяців).

Згущене молоко цього разу пере

віряли на вміст діоксиду титану, ан

тибіотиків, а також вперше — на

консерванти: бензойну та сорбінову

кислоти, найбільш популярні в хар

човій промисловості. Хоча консер

вантів у цьому продукті взагалі не

повинно бути, бо велика кількість

цукру — це вже своєрідний природ

ний консервант. Але цвіль не вини

кає лише при правильному процесі

виробництва. На згущеному молоці

вона проявляється як грудочки на

внутрішній частині кришки банки, і

споживачі, без сумніву, таке бачили.

Керівник Центру експертиз

“Тест” Валентин Безрукий повідо

мив, що половина протестованого

згущеного молока “грішить” прихо

ваними консервантами. Сорбінова

кислота в значній кількості була ви

явлена в згущеному молоці “Ічня”

(388 мг/кг) і “Національний стан

дарт” (600 мг/кг). Одночасно обидва

незаявлені консерванти мали сгу

щенка “Білики” і “Премія”. У

першій виявлено 25,8 мг/кг сорбі

нової кислоти і 101 мг/кг бензойної

кислоти, а в другій — 110 мг/кг со

рбінової кислоти і 391 мг/кг бензой

ної кислоти.

Важливо, зазначають фахівці, що

бензойна кислота може бути як

природного походження, так і спе

ціально доданою. Усі молочні про

дукти, особливо кисломолочні, міс

тять природну бензойну кислоту —

до 60 мг/кг. Більш висока її концен

трація в згущеному молоці говорить

про те, що вона була додана як кон

сервант.

Крім цього, три продукти — “Біли

ки”, “Весела ферма” і “Mama Milla”

містили барвник діоксид титану, яко

го в продукті не повинно бути. “Єди

не, що порадувало, це — перевірка на

антибіотики: цих сторонніх речовин

у жодній із восьми сгущенок не ви

явили”,— прокоментувала керівник

відділу тестувань Центру експертиз

“Тест” Ніна Кільдій.

Загальні результати тесту виявили

двох виробників“відмінників” —

“Первомайський МКК” та “Easy &

Good”. Оцінка “погано” — у згуще

ного молока “Білики”, “Весела фер

ма”, “Ічня”, “Премія”, “Mama

Milla” і “Національний стандарт”.

“Якщо порахувати вартість 100 г

продукту, то вийде, що і найбільш

доступний за ціною зразок — “Весе

ла ферма” (2,01 грн), і найбільш до

рогий — “Білики” (5,20 грн) отри

мали оцінку “погано”. Тому в черго

вий раз вимушені констатувати, що

ціна не може бути достовірною під

казкою для споживача,— коментує

Ніна Кільдій.— Вартість “відмінни

ків” тесту виявилася середньою: у

“Easy & Good” — 2,89 грн, у “Пер

вомайському МКК” — 3,51 грн за

100 г”.

Молоко

Центр експертиз для проведення

порівняльних тестувань частіше за

куповує зразки в Києві. Але і в сто

лиці представлені далеко не всі тор

говельні марки. Тому останнім ча

сом “Тест” проводить регіональні

перевірки, приділяючи особливу

увагу молоку. Під пильний погляд

потрапляє як магазинна, так і базар

на (домашня) продукція. На жаль, у

регіонах справи з молоком гірші,

ніж у столиці — якщо у Києві фаль

сифікація його рослинними жирами

не зустрічається, то регіональні ви

робники хитрують регулярно. Проб

леми з мікробіологією — загальні

для всіх областей.

Схема тестування молока зали

шилася незмінною: оцінка марку

вання та упаковки, перевірка про

дукту в лабораторії за мікробіологіч

ними та фізикохімічними показни

ками, в тому числі й пошук немо

лочного жиру, оцінка смакових осо

бливостей. Закупівлі здійснювали в

Кривому Розі. Загалом було протес

товано 12 зразків молока, 10 із

яких — упаковані, і ще два — моло

ко домашнє з ринків.

У результаті перевірки лише 3

марки молока з 12ти отримали за

гальну оцінку “відмінно”: “Добря

на”, “Добриня” і “Злагода”. Ще дві

марки отримали “добре”: “Весела

ферма” і “Слов’яночка”. Із перера

хованих позитивних зразків  дороге

молоко “Добриня” — 9,50 грн за 1 л,

доступніше за ціною — “Весела

ферма” — 6,39 грн за 1 л.

“Далі оцінки розмістилися таким

чином: “погано” — у молока “Сла

вія” і “Хуторок”. Загальна оцінка

“дуже погано” — у молока “Ведме

дикчарівник”, “Доня”, “Ясне со

нечко” і обох зразків молока з рин

ку, в домашньому походженні яких

ми дуже сумніваємося”,— зазначила

Ніна Кільдій.

Ряжанка

Останнім часом на полицях мага

зинів побільшало марок ряжанки,

на ринок вийшла також термостатна

ряжанка — “з печі”. “Приємно, що

іноді трапляються в тестуваннях

продукти, до яких дуже мало заува

жень і можна, за великим рахунком,

купувати практично будьяку мар

ку”,— кажуть експерти “Тесту”. За

словами Валентина Безрукого, ви

робникам наразі невигідно фальси

фікувати даний вид молочної про

дукції, бо вона поки що не надто по

пулярна серед споживачів.

У тестуванні прийняли участь 7

марок ряжанки: “Волошкове поле”,

“Слов’яночка”, “Простоквашино”,

“Яготинське”, “Premialle”, “Добря

на”, “Галактон”. Всі вони отримали

позитивні оцінки

Фахівці дослідили 
8 марок вітчизняного

згущеного молока. 
Тест проходив за

скороченою схемою:
було перевірено

наявність нехарактерних
речовин, а також оцінено
маркування та упаковку
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Щоро імназія "Мілені м" № 318
Солом'янсь о о район поповнюєть-
ся новими вихованцями. Педа о іч-
ний оле тив пра не створити спри-
ятливі мови, щоб чні приходили
до ш оли із задоволенням, процес
отримання нових знань та досвід
ви ли ав позитивні емоції, дитина
пра н ла вчитися і розвиватися, а
бать івсь і серця б ли спо ійні за
них. Для цьо о в навчальном за-
ладі працює медична та психоло-
ічна сл жби, а та ож численні рт-
и, спортивні се ції, ш ільний театр
та т ристичний л б.

В школі дитина проводить більшу частину сво�

го часу, тому вона має стати для неї другою домів�

кою — затишною, надійною, безпечною. Багато

років поспіль такою домівкою є для своїх учнів

гімназія, яку очолює заслужений працівник осві�

ти України, відмінник освіти України, вмілий ор�

ганізатор та новатор педагогічних ідей Людмила

Порох. Під її керівництвом вдалося пройти до�

сить відповідальний шлях від загальноосвітньої

школи до гімназії. На цьогорічній ювілейній ви�

ставці "Сучасна освіта в Україні" навчальний за�

клад отримав диплом "Лідер сучасної освіти у на�

прямку загальної середньої освіти" як найкращий

серед столичних шкіл. Колектив дбає, аби гімна�

зія була місцем радості для учнів, творчості для

педагогів та спокою для батьків.

У гімназії розвивають  творчий 
потенціал кожної дитини

У цьому освітньому закладі немає конкурсного

відбору, зарахування відбувається згідно з прожи�

ванням в мікрорайоні. Кожна дитина, яка пере�

ступила поріг гімназії, сприймається як унікаль�

на і неповторна особистість. Тому й тема, над

якою працює педагогічний колектив, має таку

назву — "Розвиток творчого потенціалу дитини з

урахуванням її індивідуальних можливостей та

соціальної ситуації розвитку". У стінах рідної гім�

назії кожен учень має можливість не тільки ово�

лодівати знаннями під керівництвом висококва�

ліфікованих вчителів, а й розкривати та шліфува�

ти свої здібності та уміння в різноманітних гурт�

ках, творчих колективах, шкільному театрі, ту�

ристичному клубі, спортивних секціях.

У "Міленіумі" створено дві служби: психологіч�

ну та медичну. Гордістю навчального закладу є

перша, котру очолює доктор психологічних наук,

викладач Київського Національного університе�

ту ім. Т. Шевченка Наталія Максимова. До її

складу входять 4 фахівці, які здійснюють наукову

діагностику природних творчих здібностей дити�

ни та її сім'ї. Рекомендаціями психологів керую�

ться педагоги, вихователі, керівники гуртків і

секцій. У разі необхідності кожен із батьків має

можливість звернутися за кваліфікованою допо�

могою.

В центрі уваги педагогів — розкриття
обдарованості та успіх учнів

Основним девізом педагогічного колективу гім�

назії № 318 є комфорт дитини, прагнення зробити

її щасливою. Головна мета — створення для кож�

ного учня ситуації успіху. Сьогодні "Міленіум" —

це навчальний заклад для обдарованих дітей, тож

вчителі прагнуть зробити кожну дитину здібною,

незважаючи на її індивідуальні можливості.

Кожного року збільшується кількість учнів, які

стають призерами районних та міських олімпіад,

Міжнародного конкурсу знавців української мови

ім. Петра Яцика, лауреатами МАН. Протягом двох

років поспіль учениці випускних класів гімназії ста�

вали переможцями ІІІ (республіканського) туру

Всеукраїнської олімпіади з психології та педагогіки.

Гімназисти завойовували перемоги на багатьох

всеукраїнських та міжнародних конкурсах, зма�

ганнях та фестивалях. Серед них є бронзові при�

зери першості світу, чемпіони України зі спортив�

ної боротьби, володарки Гран�прі Всеукраїнсько�

го телевізійного конкурсу "Крок до зірок", пере�

можці міжнародних конкурсів "Гірське сузір'я",

"Сузір'я Будапешта", "Інтершоу", всеукраїнських

конкурсів "Українська родина", "Боромля", "Пі�

сенний вернісаж", "Чарівна свічка", "Кришталеві

грона", "Діамант Карпат" та інших, члени збірної

команди Києва з художньої гімнастики. Серед уч�

нів — майстри та кандидати в майстри спорту, фі�

налісти чемпіонату світу з танців, міжнародних

турнірів з бальних танців в Нідерландах та Поль�

щі. Окрім цього, учні постійно посідають призові

місця на міських змаганнях з туризму.

"Щороку всі випускники гімназії стають сту�

дентами найпрестижніших вищих навчальних за�

кладів України, а деякі продовжують навчання в

університетах країн Західної Європи та США,—

розповіла "Хрещатику" директор гімназії № 318

Людмила Порох.— Сьогодні "Міленіум" — це су�

часний навчальний заклад, завдяки якому дитина

піднімається до знань, до духовних джерел наро�

ду, бо це святиня людяності, порядності, доброти.

Двері гімназії завжди гостинно відчинені. Кожна

дитина тут буде оточена любов'ю, турботою і змо�

же сповна розкрити свої здібності"

Школа радості та творчості
В гімназії "Міленіум" піклуються про комфорт та успіх дитини Підбили підсумки фестивалю

"Живи, плането!"
Сьо одні приміщенні Центрально о пала-

ц дітей та юнацтва відб деться на ороджен-
ня творчих оле тивів столиці, я і брали
часть фестивалі "Живи, плането!", що про-
водив ОСН "Квартальний омітет "Ш ляв а".
Він, до слова, є одним з переможців місь о о
он рс прое тів та про рам з розвит міс-
цево о самовряд вання.

Особливістю тематично о фестивалю "Живи, плането!", я ий, до ре-
чі, пройшов в У раїні вперше, б ло те, що всі номери стос валися те-
ми братів наших менших. Захід став значним етапом рочисто о від-
значення Дня захист тварин, я е відб лось 6 жовтня нинішньо о ро
на стадіоні "Старт" і б в ор анізований КП "Центр ідентифі ації тварин"
при підтримці КМДА. А от он рс творчих робіт (малюно , фото, де-
оративно-при ладне мистецтво, ш ільні твори на "тваринн " темати-
) проводився протя ом жовтня. Від реалізації поробо та іншо о ди-

тячо о хенд-мейд б ло зібрано 400 рн, я і передали Фонд захист
безприт льних тварин для придбання ормів.
Врахов ючи те, що наразі триває навчальний процес, а фестивалі

переважно брали часть чні ш іл та позаш ільних за ладів Шевчен ів-
сь о о район , їх відзначення та на ородження відб деться п'ятницю
23 листопада о 12-й одині в приміщенні Шевчен івсь ої РДА

Стартує другий відкритий всеукраїнський кубок 
"JTP з джампстайлу"
У с бот 17 листопада в приміщенні "Спорт омпле с НПУ ім. М. Дра-
оманова" відб д ться зма ання за "Др ий від ритий все раїнсь ий
бо JTP WORLD CUP-2012 з джампстайл " під патронатом олови

Шевчен івсь ої РДА та Почесно о олови зма ань — Сер ія Зіміна.
Ор анізатором цьо о заход вист пає дитячий х дожній оле тив

"Спортивно-танцювальний ансамбль "П льс" Центр творчості "Шев-
чен івець". С дитим ть зма ання най ращі джампстайлери світ та
У раїни. Очі ється приїзд більш ніж 150 часни ів з 5 раїн світ : У ор-
щини, Польщі, Італії, Росії та з 28 міст У раїни. Почато т рнір о 12.00.
Захід відб деться за адресою: в л. Т р енєвсь а, 3-9.
Джампстайл — це новий напрямо спортивно-танцювальном жан-

рі, що ви он ється під еле тронн м зи в стилі техно та хардстайл, і
я ий наб в вели ої поп лярності серед молоді Нідерландів, Бель ії та
Німеччини ві ом від 12 до 25 ро ів.
На адаймо, що в У раїні перші джампстайлери з'явилися 2007 ро-

ці. Однією з перших оманд, заснованих Києві, є джампстайл- оман-
да "Puls" спортивно-танцювально о ансамблю "П льс" Центр творчо-
сті дітей та юнацтва "Шевчен івець". Він є ордістю столиці і відомий
не тіль и в У раїні, а й дале о за її межами

Разом з учнями диктант 
писали й вчителі
Ці аві творчі он рси, тематичні ро и,

е с рсії, радіо-ди тант, стін азети. Та ий не-
повний перелі заходів, що б ли проведені
лише в одном навчальном за ладі Дніпров-
сь о о район столиці — спеціалізованій
ш олі № 125 з по либленим вивченням ан -
лійсь ої мови з на оди славної дати — Дня
раїнсь ої писемності та мови, що відзначав-

ся 9 листопада. До речі, нинішньо о навчаль-
но о ро б ло вирішено провести ще й за альнош ільний ди тант,
я ий разом з чнями писали й вчителі.
Під час проведення заход в ш олі № 125 вражали барвисте розма-

їття вишивано , змістовні номери спецвип с ів ш ільної стін азети,
піднесений настрій. Бажаючих по азати свої знання б ло чимало. Д х
зма ання, любов до рідної мови, пра нення продемонстр вати рівень
рамотності сприяли висо ій рез льтативності

В Голосієво завершилися 
спортивні змагання з плавання
серед студентів ВНЗ
У спортивном омпле сі Національно о ні-

верситет імені Тараса Шевчен а відб лися
спортивні зма ання з плавання серед ст дентів
вищих навчальних за ладів ІІІ-ІV рівнів а реди-
тації, що розташовані на території Голосіїв-
сь о о район столиці.
Учасни и виявляли сильнішо о на 50-метро-

вій дистанції вільним стилем, брасом, батерфляєм, на спині та еста-
феті вільним стилем. По завершенні спортивно о заход б ли опри-
люднені переможці. Місця між омандами пловців розподілилися на-
ст пним чином: I — Національний ніверситет імені Тараса Шевчен а;
II — Національний ніверситет харчових техноло ій; III — Національна
а адемія Сл жби безпе и У раїни.
Голосіївсь а райдержадміністрація привітала переможців та висло-

вила либо подя ор анізаторам та часни ам за проведення зма-
ань на висо ом рівні

У Подільському районі 
відбувся конкурс "Я ліплю 
із пластиліну дядю Стьопу 
і машину"
На ви онання план спільних заходів ГУ ос-

віти і на и КМДА та ГУ МВС У раїни в Києві
щодо спільних профіла тичних заходів з по-
передження ДТП серед хлопчи ів і дівчато
дош ільно о і ш ільно о ві , в за альноосвіт-
ніх навчальних за ладах Подільсь о о район

відб вся он рс "Я ліплю із пластилін дядю Стьоп і машин ".
Головна мета цьо о профіла тично о заход — а тивізація навчальної

та виховної роботи по попередженню дитячо о дорожньо-транспортно-
о травматизм , за ріплення та розвито знань чнів з Правил дорож-
ньо о р х , виховання льт ри та прищеплення підростаючом по о-
лінню стій их навичо безпечної поведін и на доро ах та в лицях міста.
За рез льтатами районно о відбор ращі роботи б д ть направлені

для часті он рсі "Я ліплю із пластилін дядю Стьоп і машин " на
місь ом рівні

Щоро імназія "Мілені м" № 318 поповнюється новими вихованцями, я і здебільшо о меш ають в Солом`янсь ом районі столиці

Новини районів

Основним девізом педа о ічно о оле тив імназії № 318 є омфорт дитини, пра нення зробити
її щасливою
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Відповіді на сканворд 

До ва и иян, ерівни ів підприємств
і житлово-е спл атаційних ор анізацій!
20 листопада 2012 ро ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" здійснить введення

харчово о барвни а (фл оресцеїн ) вод , я а цир лює теплових
мережах межах обсл ов вання станції теплопостачання №1.
Зо рема, ці мережі розташовані в частині Голосіївсь о о, Со-
лом'янсь о о, Подільсь о о та Шевчен івсь о о районів.

Харчовий барвни забарвлює вод теплових мережах зелений о-
лір. Це дозволить виявити вито и мережевої води системі теплопос-
тачання Києва. Після цьо о КИЇВЕНЕРГО визначить та лі від є місця
ймовірних пош оджень тепломереж, через я і й відб валися вито и.

Барвни є е оло ічно безпечним. Проте при зміні забарвлен-
ня арячої води, зо рема, появі води зелено о ольор проси-
мо не вживати її для прання, при от вання їжі тощо!

Повідомляйте про та і випад и інформаційно-довід ов сл ж-
б ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" за телефонами 15-88 або 201-58-79 для
дзвін ів з мобільно о.

Перелі в лиць, я і потрапляють межі території введення
барвни а:

- Голосіївсь ий район: в лиці Либідсь а, Льва Толсто о (част ово),
Пань івсь а, Ми ільсь о-Ботанічна, Володимирсь а (част ово),
Гайдара, Горь о о, Са са ансь о о (част ово), Тарасівсь а, Яна
Василя;

- Подільсь ий район: Андріївсь ий звіз;

- Солом'янсь ий район: в лиці Амосова, Антонова, Бо данівсь а,
Брюллова, Вол о радсь а, Голов а, Городня, До чаєвсь а, Єре-
вансь а, Заломова, Златопільсь а, Іс рівсь а, Кав азь а, Калінін-
радсь а, Климен а, Клінічна, Козиць о о, Краси ова, Кривоноса,
К дряшова, К рсь а, Л ашевича, Механізаторів, Міц евича, Нехо-
ди, Ніщинсь о о, Оле сіївсь а, Островсь о о, Петровсь о о, Пиро-
овсь о о, Пітерсь а, Платонівсь а, Полз нова, Семенівсь а, Со-
лом'янсь а, Стадіонна, С ри ова, Льва Толсто о, Т полєва, Уман-
сь а, Уриць о о, Ф рманова, Ф чи а, Шов нен а, Червонопарти-
зансь а, проспе ти Повітрофлотсь ий та Червонозоряний, Приво -
зальна площа, б львар Чо олівсь ий, пров л и Стадіонний, Ост-
ровсь о о та Платонівсь ий;

- Шевчен івсь ий район: в лиці Вєтрова, Володимирсь а (част о-
во), Жилянсь а, Петлюри, Са са ансь о о (част ово), Льва Толсто-
о (част ово), Артема, Воровсь о о, пров л и Бехтеревсь ий та
Чеслава Бєлінсь о о, Вознесенсь ий звіз, Го олівсь а, Олеся Гон-
чара, Дмитрівсь а, Золото стівсь а, пров л и Киянівсь ий, Чехов-
сь ий та Несторівсь ий, Коцюбинсь о о, К дрявсь а, К дрявсь ий
звіз, Львівсь а площа, Не расовсь а, Обсерваторна, Павлівсь а,
проспе т Перемо и, площа Перемо и, Полтавсь а, Рейтарсь а,
Стрілець а, Стрітенсь а, Т р енєвсь а, Бо дана Хмельниць о о,
б львар Тараса Шевчен а, Ярославів Вал, Жилянсь а, Са са ан-
сь о о, Старово зальна, Во зальна, площа Приво зальна, Андріїв-
сь ий звіз, Геор іївсь ий пров ло , Десятинна, Десятинний пров -
ло , Вели а Житомирсь а, Мала Житомирсь а, Золотоворітсь а,
Ірининсь а, Коцюбинсь о о, Леонтовича, Лисен а, Малопідвальна,
Михайлівсь а, Михайлівсь ий пров ло , Паторжинсь о о, Пиро о-
ва, Прорізна, Рейтарсь а, Рильсь ий пров ло , Софіївсь а, Стрі-
лець а, Алли Тарасової, Терещен івсь а, Фран а, Чапаєва.

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Громадсь і сл хання прое т детально о
план території в районі в лиць

Тепловозної, Здолб нівсь ої, Дра оманова
в Дарниць ом районі м. Києва

Головне правління містоб д вання та архіте т ри Київсь ої місь ої
державної адміністрації та Ком нальна ор анізація "Інстит т Генерально о
план м. Києва" повідомляють про почато процед ри ромадсь их сл хань
прое т детально о план території в районі в лиць Тепловозної,
Здолб нівсь ої, Дра оманова в Дарниць ом районі м. Києва відповідно до
поряд проведення ромадсь их сл хань щодо врах вання ромадсь их
інтересів під час розроблення прое тів містоб дівної до ментації на
місцевом рівні, затверджено о постановою Кабінет Міністрів У раїни від
25 травня 2011 р. № 555.
Детальний план території (ДПТ) в районі в лиць Тепловозної,

Здолб нівсь ої, Дра оманова в Дарниць ом районі м. Києва ви он ється
відповідно до Рішення Київсь ої місь ої ради від 20.09.2012 ро №71/8355.
Детальний план території після затвердження є основним до ментом, я ий

ре ламент є розміщення об'є тів містоб д вання, відведення земельних
діляно , б дівництво та бла о стрій територій, про лад інженерних мереж
тощо.
Ви онання детально о план території пов'язано з необхідністю деталізації

прое тних рішень Генерально о план розвит м. Києва до 2020 р.,
ори вання або точнення о ремих йо о положень, пов'язаних з прийняттям
Київрадою рішень про розміщення о ремих об'є тів містоб д вання,
відставанням б дівництва станов освіти та інших станов та підприємств
обсл ов вання я і відображають нормативний соціально- арантований рівень
обсл ов вання населення, щільненням житлової заб дови мі рорайонів.
Основна мета прое т : реалізація страте ічної ініціативи "Центр пор ч з

домом" Страте ії розвит м. Києва до 2025 ро ; розвито інфрастр т ри;
створення омфортних мов для проживання меш анців мі рорайон —
забезпеченість нормативним соціально- арантованим рівнем становами і
підприємствами обсл ов вання, місцями постійно о збері ання автомобілів,
нормативним рівнем озеленення тощо; форм вання повноцінно о
висо оя існо о життєво о середовища.
Для забезпечення соціально- арантовано о рівня становами та

підприємствами обсл ов вання під отовлено рішення розмістити в межах
4- о "а" мі рорайон дитячо о дош ільно о за лад , об'єднано о з почат овою
ш олою на 510 місць та для меш анців 4- о та 4- о "а" мі рорайон
за альноосвітньої ш оли на 1575 місць, я пропон ється розмістити на
території мі рорайон 4 на земельній ділянці, що на даний час
ви ористов ється під автостоян . Для обсл ов вання меш анців 4- о
мі рорайон пропон ється розміщення двох нових дитячих дош ільних
за ладів на 220 та 108 місць в межах мі рорайон .
Замовни розроб и — Головне правління містоб д вання та архіте т ри

ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).
Генеральний прое т вальни — ом нальна ор анізація "Інстит т
Генерально о план м. Києва".
Е спозиція прое т детально о план території в районі в лиць Тепловозної,

Здолб нівсь ої, Дра оманова розміщена в приміщенні Дарниць ої районної в
місті Києві державної адміністрації, в л. О. Кошиця, 11.
Матеріали прое т детально о план території в районі в лиць Тепловозної,

Здолб нівсь ої, Дра оманова та ож розміщені на сайтах www.kga.gov.ua та
www.kievgenplan.grad.gov.ua .
Процед ра роз ляд та врах вання пропозицій ромадсь ості до прое т

детально о план території в районі в лиць Тепловозної, Здолб нівсь ої,
Дра оманова триватиме до 14.12.2012 р. за адресою: 01001, м. Київ,
в л. Хрещати , 32, Головне правління містоб д вання та архіте т ри.
Пропозиції надаються ромадянами письмовом ви ляді із зазначенням

прізвища, ім'я та по-бать ові, місця проживання, особистим підписом і повинні
містити обґр нт вання з рах ванням вимо за онодавства, б дівельних норм,
державних стандартів та правил. Пропозиції подавати до Головно о
правління містоб д вання та архіте т ри за адресою: 01001, м. Київ, в л,
Хрещати , 32.
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2. Забезпечення контролю за
дотриманням вимог правил
утримання домашніх тварин

2.1. Забезпечення громадського порядку та дотримання
ветеринарно�санітарних вимог

2012 � 2016 КП "Центр ідентифікації тварин" Бюджет м. Києва I етап: 2012 рік � 451,8 Забезпечення системної роботи та реагування щодо
конфліктних ситуацій, пов'язаних з домашніми
собаками та котами, які утримуються громадянами.
Забезпечення громадського порядку і підвищення
моральності суспільства у зазначеній сфері

II етап: 2013 рік � 698,0 
2014 рік � 720,8

III етап: 2015 рік � 826,8 
2016 рік � 875,3

2.2. Розгляд звернень та скарг мешканців міста щодо
фактів порушення норм чинного законодавства, що
стосується правил утримання домашніх тварин

2012 � 2016 КП "Центр ідентифікації тварин", КП
"Київська міська лікарня
ветеринарної медицини"

Бюджет м. Києва I етап: 2012 рік � 451,9 Забезпечення дієвого, фахового та своєчасного розгляду
звернень та скарг мешканців з питань порушення
нормативно�правових актів у сфері утримання
домашніх собак та котів. Зменшення кількості
конфліктних ситуацій, пов'язаних з домашніми
тваринами. Забезпечення громадського порядку і
підвищення моральності суспільства у зазначеній сфері

II етап: 2013 рік � 677,229 
2014 рік � 725,477

III етап: 2015 рік � 802,336 
2016 рік � 880,898

2.3. Забезпечення системи контролю щодо жорстокого
поводження з тваринами та контролю за дотриманням
правил утримання тварин

2012 � 2016 КП "Центр ідентифікації тварин" Бюджет м. Києва та інші
джерела надходжень

I етап: 2012 рік � 992,6 Запровадження якісно нової системи контролю за
дотриманням Правил утримання домашніх собак та
котів у м. КиєвіII етап: 2013 рік � 1074,2 

2014 рік � 1153,9

III етап: 2015 рік � 1275,2 
2016 рік � 1394,0

2.4. Профілактика зоонозних захворювань домашніх
тварин (щеплення)

2012 � 2016 КП "Центр ідентифікації тварин" Бюджет м. Києва I етап: 2012 рік � 0,0 Запобігання можливим випадкам захворювань,
спільних для тварин та людей, шляхом проведення
обов'язкових щорічних щеплень проти сказу та
лептоспірозу

II етап: 2013 рік � 32,7 
2014 рік � 35,2

III етап: 2015 рік � 38,8 
2016 рік � 42,6

2.5. Створення та модернізація електронних баз даних
непродуктивних домашніх тварин

2012 � 2016 КП "Центр ідентифікації тварин" Бюджет м. Києва та інші
джерела надходжень

I етап: 2012 рік � 29,0 Розробка та вдосконалення існуючого програмного
забезпечення для покращення автоматизованої системи
збору, накопичення, обробки та зберігання даних, що
містить інформацію про всіх зареєстрованих у м. Києві
тварин, котрі мають власників, опікунів тощо

II етап: 2013 рік � 80,3 
2014 рік � 64,6

III етап: 2015 рік � 91,4 
2016 рік � 78,4

2.6. Забезпечення сучасними інформаційно�
телекомунікаційними засобами, активним та пасивним
мережним обладнанням

2012 � 2016 КП "Центр ідентифікації тварин" Бюджет м. Києва та інші
джерела надходжень

I етап: 2012 рік � 0,0 Оновлення комп'ютерного, оргтехнічного та мережного
обладнання з метою створення належних умов праці
для забезпечення виконання статутної діяльності та
відповідних заходів, забезпечення належної роботи по
автоматизації системи збору, накопичення, обробки та
зберігання даних, що містить інформацію про всіх
зареєстрованих у м. Києві тварин, котрі мають
власників, опікунів тощо. Збільшення показників
ефективності роботи

II етап: 2013 рік � 288,3 
2014 рік � 29,9

III етап: 2015 рік � 30,9 
2016 рік � 31,7

2.7. Вдосконалення та введення системи пошуку
загублених домашніх тварин

2012 � 2016 КП "Центр ідентифікації тварин" Бюджет м. Києва та інші
джерела надходжень

I етап: 2012 рік � 13,4 Запобігання появі безпритульних собак та котів шляхом
вдосконалення та проведення комплексних заходів
щодо пошуку власників ідентифікованих домашніх
тварин

II етап: 2013 рік � 44,8 
2014 рік � 32,8

III етап: 2015 рік � 36,2 
2016 рік � 39,8

2.8. Створення та облаштування належним чином місць та
зон для вигулу собак

2012 � 2016 КП "Центр ідентифікації тварин" Бюджет м. Києва та інші
джерела надходжень

I етап: 2012 рік � 0,0 Визначення та облаштування відповідними знаками
спеціально відведених місць та зон для вигулу домашніх
собак, ведення реєстру цих місцьII етап: 2013 рік � 1598,8 

2014 рік � 1163,4

III етап: 2015 рік � 1277,9 
2016 рік � 1393,5

2.9. Створення та облаштування майданчиків для
дресирування собак

2012 � 2016 КП "Центр ідентифікації тварин" Бюджет м. Києва та інші
джерела надходжень

I етап: 2012 рік � 0,0 Визначення та облаштування відповідним знаряддям
спеціально відведених майданчиків для дресирування
собак, ведення реєстру цих майданчиківII етап: 2013 рік � 300,4 

2014 рік � 331,2

III етап: 2015 рік � 363,8 
2016 рік � 396,9

2.10. Закупівля необхідного транспорту, у т. ч. придбання
паливо�мастильних матеріалів для вжиття заходів
невідкладного реагування щодо вирішення питань обліку
та ідентифікації собак та котів у місцях їх масового
утримання, конфліктних ситуацій, пов'язаних з ними, та
реагування на факти жорстокого поводження з ними

2012 � 2016 КП "Центр ідентифікації тварин" Бюджет м. Києва та інші
джерела надходжень

I етап: 2012 рік � 0,0

ІІ етап: 2013 рік � 216,6
2014 рік � 59,3

Створення мобільних груп для проведення обліку та
ідентифікації собак та котів у місцях їх масового
утримання, конфліктних ситуацій, пов'язаних з ними, та
реагування на факти жорстокого поводження з ними

Продовження додатка до рішення Київради №  382/7719 від  5 квітня 2012 року, надрукованого 14 листопада 2012 року

3 Вирішення проблеми
наявності безпритульних
тварин на території 
м. Києва

3.1. Закупівля необхідного транспорту, матеріалів,
устаткування для забезпечення вилову та транспортування
тварин

2012 � 2016 КП "Притулок для тварин" Бюджет м. Києва I етап: 2012 рік � 0,0 Матеріально�технічне забезпечення служби вилову
тварин

II етап: 2013 рік � 1300,0 
2014 рік � 2200,0

III етап: 2015 рік � 200,0 
2016 рік � 50,0

3.2. Забезпечення вилову та транспортування тварин, у т. ч.
придбання пального, дезінфектантів та лікарських засобів
для знерухомлення тварин

2012 � 2016 КП "Притулок для тварин" Бюджет м. Києва I етап: 2012 рік � 1724,88 Зменшення кількості безпритульних тварин на вулицях
міста шляхом їх відлову з подальшим транспортуванням
у місця їх постійного/тимчасового утримання, в т. ч.
придбання пального та лікарських засобів для
знерухомлення Проведення дезінфекції транспортних
засобів, задіяних у перевезенні відловлених тварин

II етап: 2013 рік � 1231,56 
2014 рік � 1362,11

III етап: 2015 рік � 1121,7 
2016 рік � 1222,65

3.3. Карантинування (тимчасова ізоляція та утримання)
безпритульних тварин (10 днів), лабораторно�діагностичні
дослідження, дезінфекція, дератизація та дезінсекція місць
утримання

2012 � 2016 КП "Притулок для тварин", КП
"Київська міська лікарня
ветеринарної медицини"

Бюджет м. Києва I етап: 2012 рік � 428,63 Забезпечення заходів щодо запобігання занесенню
заразних захворювань, що передбачають тимчасове
ізольоване утримання тварин. Проведення обов'язкових
лабораторно�діагностичних досліджень на виявлення
особливо небезпечних та небезпечних хвороб.
Здійснення комплексу заходів щодо запобігання появі та
розповсюдженню у місцях утримання безпритульних
тварин спільних для тварин та людей інфекційних
захворювань

II етап: 2013 рік � 969,06 
2014 рік � 1071,72

III етап: 2015 рік � 794,74 
2016 рік � 866,33

3.4. Забезпечення проведення стерилізації 2012 � 2016 КП "Київська міська лікарня
ветеринарної медицини", КП
"Притулок для тварин"

Бюджет м. Києва I етап: 2012 рік � 1485,6 Забезпечення гуманним шляхом регулювання
чисельності безпритульних тварин з метою запобігання
збільшенню популяції безпритульних тварин, зокрема
здатності до відтворення

II етап: 2013 рік � 1114,72 
2014 рік � 1232,88

III етап: 2015 рік � 1030,86 
2016 рік � 1123,99

3.5. Післяопераційне утримання безпритульних тварин 
(10 днів)

2012 � 2016 КП "Київська міська лікарня
ветеринарної медицини", КП
"Притулок для тварин"

Бюджет м. Києва I етап: 2012 рік � 592,64 Забезпечення умов для реабілітації тварин після
стерилізації

II етап: 2013 рік � 835,52 
2014 рік � 924,02

III етап: 2015 рік � 713,65 
2016 рік � 777,94

3.6. Ведення системи електронного обліку безпритульних
тварин, організацій та фізичних осіб, у яких вони
перебувають на утриманні, забезпечення засобами
ідентифікації (електронна ідентифікація (чіпування) та
маркування)

2012 � 2016 КП "Центр ідентифікації тварин" Бюджет м. Києва та інші
джерела надходжень

I етап: 2012 рік � 304,2 Запровадження та ведення системної роботи щодо
збору вичерпних даних (відомостей) про
безпритульних тварин та підприємства, установи,
організації, фізичних осіб тощо, в яких вони
перебувають на утриманні (під опікою), їх
систематизація та облік. Поліпшення санітарно�
епідеміологічного та екологічного стану міста
Підвищення безпеки мешканців

II етап: 2013 рік � 212,0 
2014 рік � 233,3

III етап: 2015 рік � 201,3 
2016 рік � 219,8

3.7. Забезпечення утримання та лікування безпритульних
тварин, що знаходяться у комунальних притулках, центрах
захисту тварин, їх тимчасової перетримки, закладах
ветеринарної медицини, не пов'язаних з їх стерилізацією

2012 � 2016 КП "Київська міська лікарня
ветеринарної медицини", КП
"Притулок для тварин"

Бюджет м. Києва I етап: 2012 рік � 5164,63 Забезпечення утримання та лікування безпритульних
тварин, які знаходяться на постійному перебуванні у
комунальних притулках (у т. ч. кормами,
медикаментами, біопрепаратами тощо). Забезпечення
утримання та лікування безпритульних тварин, які
знаходяться у комунальних закладах ветеринарної
медицини (у т. ч. кормами, медикаментами,
біопрепаратами тощо)

II етап: 2013 рік � 12273,95 
2014 рік � 13685,68

III етап: 2015 рік � 13575,07 
2016 рік � 14796,81

3.8. Надання фінансової підтримки громадським
організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для
безпритульних тварин

2012 � 2016 ГУ екології та природних ресурсів Бюджет м. Києва I етап: 2012 рік � 350,0 Утримання належним чином безпритульних тварин в
громадських притулках

II етап: 2013 рік � 400,0 
2014 рік � 450,0

III етап: 2015 рік � 500,0 
2016 рік � 550,0

3.9. Проведення заходів по запобіганню зоонозним
захворюванням безпритульних тварин (щеплення)

2012 � 2016 КП "Київська міська лікарня
ветеринарної медицини", КП
"Притулок для тварин"

Бюджет м. Києва I етап: 2012 рік � 145,54 Запобігання можливим випадкам захворювань,
спільних для тварин та людей, шляхом проведення
обов'язкових щорічних щеплень проти сказу та
лептоспірозу безпритульних тварин, які знаходяться у
комунальних притулках та під опікою фізичних та
юридичних осіб

II етап: 2013 рік � 137,02 
2014 рік � 151,57

III етап: 2015 рік � 159,36 
2016 рік � 173,74

3.10. Забезпечення функціонування служби порятунку
тварин та вирішення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з
тваринами

2012 � 2016 КП "Київська міська лікарня
ветеринарної медицини", КП
"Притулок для тварин"

Бюджет м. Києва I етап: 2012 рік � 234,14 Надання невідкладної допомоги тваринам, яким було
завдано фізичної шкоди на вулиці, шляхом
забезпечення функціонування мобільних груп.
Запобігання виникненню небезпечних ситуацій на
дорогах. Розв'язання ситуацій, пов'язаних з покусами
тваринами людей

II етап: 2013 рік � 424,124 
2014 рік � 283,529

III етап: 2015 рік � 288,301 
2016 рік � 464,216

3.11. Забезпечення функціонування служби збору загиблих
тварин та їх утилізації

2012 � 2016 КП "Притулок для тварин" Бюджет м. Києва I етап: 2012 рік � 325,34 Поліпшення санітарно�епідеміологічного та екологічного
стану міста. Запобігання виникненню небезпечних
ситуацій на дорогахII етап: 2013 рік � 998,44 

2014 рік � 405,38

III етап: 2015 рік � 423,15 
2016 рік � 611,23

3.12. Забезпечення сучасними інформаційно�
телекомунікаційними засобами, активним та пасивним
мережним обладнанням

2012 � 2016 КП "Київська міська лікарня
ветеринарної медицини"

Бюджет м. Києва та інші
джерела надходжень

I етап: 
2012 рік � 0,0

ІІ етап: 2013 рік � 5,778
2014 рік � 6,390

ІІІ етап: 2015 рік � 7,016
2016 рік � 7,647

Створення належних умов праці для забезпечення
виконання статутної діяльності та відповідних заходів за
допомогою оновлення комп'ютерного, оргтехнічного та
мережного обладнання. Збільшення показників
ефективності роботи
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Продовження в наступному номері

4. Проведення інформаційної
та навчально�просвітницької
роботи

4.1. Організація (участь) та проведення заходів щодо
обміну досвідом та співпраці з навчальними,
науково�дослідними, державними закладами,
установами, організаціями, підприємствами України
та зарубіжних країн з питань, пов'язаних з
утриманням тварин та захистом тварин від
жорстокого поводження (тематичні лекції, семінари
та конференції), участь у виставках кінологічного
спрямування

2012 � 2016 КП "Центр ідентифікації
тварин", КП "Київська міська
лікарня ветеринарної
медицини"

Бюджет м. Києва та інші
джерела надходжень

I етап: 2012 рік � 31,5 Вивчення, організація роботи по імплементації,
поширення кращого вітчизняного та міжнародного
досвіду щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних
з тваринами, підвищення кваліфікації працівників
профільних установ. Участь у виставках кінологічного
спрямування

II етап: 2013 рік � 108,749 
2014 рік � 116,966

III етап: 2015 рік � 129,204 
2016 рік � 141,745

4.2. Видання та поширення тематичних друкованих
видань (брошур, буклетів, плакатів, пам'яток тощо) й
інших робочих матеріалів

2012 � 2016 КП "Центр ідентифікації тварин" Бюджет м. Києва та інші
джерела надходжень

I етап: 2012 рік � 174,5 Формування правосвідомості громадян, підвищення їх
рівня обізнаності щодо дотримання правил утримання
тварин у місті, популяризація гуманного ставлення,
відповідального поводження з ними, влаштування
безпритульних тварин до нових власників, пропагування
стерилізації тварин, у т. ч. домашніх тощо

II етап: 2013 рік � 217,0 
2014 рік � 237,8

III етап: 2015 рік � 261,7 
2016 рік � 285,8

4.3. Виготовлення та розміщення соціальної реклами
(інформаційних носіїв, стендів, листівок) та
інформації щодо питань, пов'язаних з
безпритульними тваринами, та з питань дотримання
правил утримання тварин у м. Києві, пропагування
стерилізації тварин, які мають власників

2012 � 2016 КП "Центр ідентифікації тварин" Бюджет м. Києва та інші
джерела надходжень

I етап: 2012 рік � 83,5 Підвищення рівня обізнаності власників тварин та
мешканців міста в частині, що стосується Правил
утримання домашніх собак та котів у м. Києві, гуманного
та відповідального ставлення до тварин з боку широких
верств населення, збільшення кількості стерилізованих
домашніх тварин шляхом розміщення соціальної
реклами на рекламних конструкціях: бігбордах, сіті�
лайтах, метро�лайтах тощо

II етап: 2013 рік � 139,2 
2014 рік � 151,7

III етап: 2015 рік � 167,2 
2016 рік � 182,8

4.4. Провадження безстрокової акції щодо
влаштування безпритульних тварин

2012 � 2016 КП "Центр ідентифікації тварин" Бюджет м. Києва I етап: 2012 рік � 79,5 Організація заходів щодо влаштування безпритульних
тварин до власників. Зменшення кількості безпритульних
тваринII етап: 2013 рік � 61,2 

2014 рік � 65,5

III етап: 2015 рік � 72,5 
2016 рік � 79,6

4.5. Модернізація та забезпечення підтримки
тематичної web�сторінки в мережі Internet

2012 � 2016 КП "Центр ідентифікації
тварин", КП "Притулок для
тварин", КП "Київська міська
лікарня ветеринарної
медицини"

Бюджет м. Києва та інші
джерела надходжень

I етап: 2012 рік � 12,7 Забезпечення вільного доступу усіх зацікавлених сторін
до інформації про діяльність, анонсування та висвітлення
заходів та акцій, що проводяться, звітування перед
громадськістю та засобами масової інформації,
інформування про плани перспективного розвитку тощо

II етап: 2013 рік � 36,829 
2014 рік � 39,477

III етап: 2015 рік � 43,336 
2016 рік � 47,398

4.6. Розробка та запровадження просвітницьких
проектів у дитячих навчальних закладах щодо
гуманного поводження з тваринами та захисту їх від
жорстокого поводження

2012 � 2016 КП "Центр ідентифікації
тварин", КП "Притулок для
тварин" КП "Київська міська
лікарня ветеринарної
медицини"

Бюджет м. Києва та інші
джерела надходжень

I етап: 2012 рік � 50,0 Сприяння поліпшенню рівня свідомості та моральності
учнівської молоді щодо гуманного та відповідального
ставлення до тваринII етап: 2013 рік � 154,749 

2014 рік � 168,166

III етап: 2015 рік � 184,304 
2016 рік � 200,645

4.7. Створення та впровадження медіа�проектів
(відео� та аудіороликів) з питань поводження з
тваринами

2012 � 2016 КП "Центр ідентифікації тварин" Бюджет м. Києва та інші
джерела надходжень

I етап: 2012 рік � 10,7 Створення та популяризація інформаційної платформи
на телебаченні, радіостанціях та інших засобах масової
інформації, медіа�реклами тощо щодо підвищення рівня
обізнаності власників тварин та мешканців міста про
Правила утримання домашніх собак та котів у м. Києві,
гуманне та відповідальне ставлення до тварин,
збільшення кількості стерилізованих домашніх тварин

II етап: 2013 рік � 109,2 
2014 рік � 118,5

III етап: 2015 рік � 130,7 
2016 рік � 143,1

4.8. Організація та проведення Міжнародного дня
захисту тварин

2012 � 2016 КП "Центр ідентифікації
тварин", КП "Притулок для
тварин", КП "Київська міська
лікарня ветеринарної
медицини"

Бюджет м. Києва та інші
джерела надходжень

I етап: 2012 рік � 53,9

ІІ етап: 2013 рік �50,656
2014 рік � 51,779
ІІІ етап:
2015 рік �52,904
2016 рік � 54,03

Популяризація гуманного та відповідального ставлення
до тварин серед широких верств населення

Результативні показники Програми: 
Ресурсне забезпечення Київської міської Програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами 

на 2012 
 2016 роки 
тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми Усього витрат на виконання
Програми

I II III

2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 13211,6 25630,742 26973,998 24530,103 26832,365 117178,808

Бюджет м. Києва 12553,2 23563,542 25252,698 22652,703 24846,465 108868,608

Кошти інших джерел 658,4 2067,2 1721,3 1877,4 1985,9 8310,2

Результативні показники КП "Центр ідентифікації тварин", що характеризують виконання бюджетної Програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки

№
п/п

Показники Оди�
ниця
виміру

2012 2013 2014 2015 2016

За�
галь�
ний
фонд

Спеці�
альний
фонд

Разом Загаль�
ний
фонд

Спеці�
альний
фонд

Разом Загаль�
ний
фонд

Спеціаль�
ний фонд

Разом Загаль�
ний
фонд

Спеці�
альний
фонд

Разом За�
галь�
ний
фонд

Спеці�
альний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

затрат

1 Витрати на забезпечення контролю у сфері утримання домашніх та інших тварин та здійснення
просвітницької діяльності у сфері поводження з тваринами на базі КП "Центр ідентифікації тварин"

тис.
грн.

2101,8 0,0 2101,8 3058,4 0,0 3058,4 3275,6 0,0 3275,6 3622,4 0,0 3622,4 3972,4 0,0 3972,4

2 Витрати на забезпечення засобами ідентифікації безпритульних тварин (придбання мікрочіпів та
нашийників)

тис.
грн.

250,6 0,0 250,6 181,4 0,0 181,4 200,5 0,0 200,5 165,1 0,0 165,1 180,0 0,0 180,0

3 Витрати на профілактику зоонозних захворювань домашніх тварин (щеплення) тис.
грн.

0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 2,1 2,4 0,0 2,4 2,6 0,0 2,6 2,8 0,0 2,8

4 Витрати на забезпечення громадського порядку, дотримання ветеринарно�санітарних вимог та
Правил утримання домашніх тварин (придбання спецодягу)

тис.
грн.

0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 29,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0

5 Витрати на розробку програмного забезпечення існуючих електронних баз даних непродуктивних
тварин

тис.
грн.

0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0

6 Витрати на створення та облаштування належним чином місць та зон для вигулу собак (придбання
та встановлення відповідних знаків)

тис.
грн.

0,0 0,0 0,0 1537,6 0,0 1537,6 1097,9 0,0 1097,9 1205,4 0,0 1205,4 1313,9 0,0 1313,9

7 Витрати на створення та облаштування належним чином майданчиків для дресирування тис.
грн.

0,0 0,0 0,0 269,8 0,0 269,8 298,4 0,0 298,4 327,6 0,0 327,6 357,1 0,0 357,1

8 Витрати на проведення заходів щодо обміну досвідом та співпрацю з державними закладами,
установами, організаціями тощо з питань, пов'язаних з утриманням тварин

тис.
грн.

0,0 0,0 0,0 12,9 0,0 12,9 14,2 0,0 14,2 15,6 0,0 15,6 17,0 0,0 17,0

9 Витрати на видання тематичних друкованих видань тис.
грн.

145,5 0,0 145,5 155,8 0,0 155,8 172,3 0,0 172,3 189,2 0,0 189,2 206,2 0,0 206,2

10 Витрати на виготовлення та розміщення соціальної реклами тис.
грн.

72,8 0,0 72,8 78,0 0,0 78,0 86,2 0,0 86,2 94,7 0,0 94,7 103,2 0,0 103,2

11 Витрати на розробку просвітницьких проектів у дитячих навчальних закладах тис.
грн.

0,0 0,0 0,0 34,5 0,0 34,5 38,2 0,0 38,2 41,9 0,0 41,9 45,7 0,0 45,7

12 Витрати на організацію та проведення Міжнародного дня захисту тварин тис.
грн.

36,5 0,0 36,5 36,5 0,0 36,5 36,5 0,0 36,5 36,5 0,0 36,5 36,55 0,0 36,5

продукту

13 Кількість виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані од. 3000 0 3000 3000 0 3000 3000 0 3000 3000 0 3000 3000 0 3000

14 Кількість зареєстрованих домашніх тварин од. 6000 0 6000 6000 0 6000 6000 0 6000 6000 0 6000 6000 0 6000

15 Кількість чіпованих домашніх тварин од. 700 0 700 700 0 700 700 0 700 700 0 700 700 0 700

16 Кількість чіпованих та маркованих безпритульних тварин од. 6000 0 6000 4000 0 4000 4000 0 4000 3000 0 3000 3000 0 3000

17 Кількість безпритульних тварин, які влаштовані під опіку од. 6000 0 6000 4000 0 4000 4000 0 4000 3000 0 3000 3000 0 3000

18 Кількість інформаційних повідомлень в засобах масової інформації од. 750 0 750 750 0 750 750 0 750 750 0 750 750 0 750

19 Кількість наданих консультацій фізичним та юридичним особам од. 5688 0 5688 5688 0 5688 5688 0 5688 5688 0 5688 5688 0 5688

20 Кількість інформаційно�просвітницьких заходів од. 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50

21 Кількість виданих друкованих видань од. 18 0 18 18 0 18 18 0 18 18 0 18 18 0 18

ефективності

22 Середня вартість проведення заходів соціальної реклами тис.
грн.

0,3 0,0 0,3 0,4 0,0 0,4 0,6 0,0 0,6 0,7 0,0 0,7 0,8 0,0 0,8

23 Кількість складених протоколів щодо порушення правил утримання собак од. 110 0 110 110 0 110 110 0 110 110 0 110 110 0 110

24 Середня вартість проведення одного заходу тис.
грн.

5,0 0,0 5,0 5,5 0,0 5,5 6,0 0,0 6,0 6,5 0,0 6,5 7,0 0,0 7,0

25 Середня вартість виготовлення та встановлення відповідного знака в зонах та місцях для вигулу
собак

тис.
грн.

0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0

26 Середня вартість облаштування належним чином майданчика для дресирування собак тис.
грн.

0,0 0,0 0,0 269,8 0,0 269,8 298,4 0,0 298,4 327,6 0,0 327,6 357,1 0,0 357,1

якості 0 0 0 0

27 Динаміка кількості покусів тваринами, які мають власників (порівняно з минулим періодом) од. �80 0 �80 �80 0 �80 �80 0 �80 �80 0 �80 �80 0 �80

28 Динаміка кількості тварин, які мають власника та не були зареєстровані (порівняно з минулим
періодом)

од. 200 0 200 200 0 200 200 0 200 200 0 200 200 0 200
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 16 листопада 2012 року

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

ПОВІДОМЛЕННЯ про наміри

СВП "КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"
повідомляє про наміри щодо отримання дозволів на ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря для діючих
отелень, що розташовані за адресами, в азаними нижче, призначених для централізовано о забезпечення тепловою
енер ією об'є тів житлово о фонд , соціальної та ом нально-поб тової сфери. В я ості палива ви ористов ється

природний аз. Прийняті технічні рішення щодо техноло ічно о стат вання отелень не передбачають перевищення
нормативів ранично доп стимих ви идів та і ієнічних нормативів атмосферно о повітря в процесі їхньої е спл атації.

3 2008 ро змін техноло ії, навантаженні та обладнанні не відб валося.

За важення та пропозиції щодо намірів СВП "КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" надсилати протя ом 30 алендарних
днів до відділ е оло ії відповідно о район .

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 672,30 в.м на

в л. К рнатовсь о о, 11, літ, "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 672,30 в.м.
Адреса: 02125, м. Київ, в л. К рнатовсь о о, 11, літ. "А".
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Кер юча дире ція

Дніпровсь о о район м. Києва".
Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення з № 1 по № 23, вітрини ( р пи приміщень № 150)

за альною площею 672,30 (шістсот сімдесят дві цілих тридцять сотих) в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 3 773 900 (три мільйони сімсот сімдесят три тисячі

дев'ятсот) ривень.
ПДВ — 754 780 (сімсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 4 528 680 (чотири мільйони

п'ятсот двадцять вісім тисяч шістсот вісімдесят) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ —

452 868 (чотириста п'ятдесят дві тисячі вісімсот шістдесят вісім) ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

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

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

3. Переможцю а ціон :

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

4. А ціон б де проведено 07 р дня 2012 ро .

Місце проведення а ціон : 01033, м. Київ, в л. Жилянсь а, б д. 72-а,
Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна". Почато о 10.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01033, м. Київ,
в л. Жилянсь а, б д. 72-а, Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа
"У раїна", в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові
дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін
прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

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

7. Грошові ошти в розмірі — 452 868 ривень, що становлять 10 відсот ів
від почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26004160029
в AT "Райффайзен Бан Аваль", од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391,
отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна",

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

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 02125, м. Київ,
в л. К рнатовсь о о, 11, літ. "А".

10.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03133, м. Київ,
в л. Жилянсь а. 72-а, Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна",
тел. (044) 362-64-53, (094)927-34-53.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1.Замовни — Державна станова "Інстит т отоларин оло ії ім. проф.

О. С. Коломійчен а НАМН У раїни".
Поштова адреса: 03057, м. Київ, в л. Зооло ічна, 3.

2.Місцезнаходження майданчи ів б дівництва — м. Київ,
Шевчен івсь ий район, в л.Зооло ічна, 3.

3.Хара теристи а діяльності — Ре онстр ція рент ен-
радіоло ічно о відділення ДУ "Інстит т отоларин оло ії ім. проф. О. С.
Коломійчен а НАМН У раїни".

4.Соціально-е ономічна необхідність діяльності — Заміна
застаріло о стат вання для обладнання рент ен-радіоло ічно о
відділення для надання я існо о і с часно о медично о обсл ов вання
населення.

5.Потреба в рес рсах при б дівництві та е спл атації:
земельних — 11 870,00 м2 (в межах ре онстр ції 339,71 м2);
енер етичних — 700 Вт з місь их мереж;
водних — 100,74 м3/рі .

6.Транспортне забезпечення при б дівництві і е спл атації —
орендний транспорт.

7.Е оло ічні та інші обмеження діяльності — Приземисті
онцентрації забр днюючих речовин не повинні перевищ вати 0,1 їх ГДК
мр для населених місць в зоні розташ вання об'є та.
Концентрація озон та двоо ис азот в процед рном приміщенні на

момент роботи лінійно о прис орювача не повинні перевищ вати
ранично доп стимі онцентрації в робочих приміщеннях: ГДК рз озон —
0,1 м /м3, ГДК рз N02 — 5,0 м /м3.

8.Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території —
непотрібна.

9.Можливі впливи планованої діяльності (при б дівництві й
е спл атації) на нав олишнє середовище:
- лімат і мі ро лімат — відс тній;
- повітряне: вплив ви идів забр днюючих речовин від дизель-

енераторної станов и (резервне джерело), ви идів з приміщення
процед рної, де встановлено лінійний прис орювач — в межах
нормативних вимо ;

- водне — в межах нормативних вимо ;
- ґр нт — в межах нормативних вимо ;
- тваринний світ, заповідні об'є ти — відс тній;
- рослинний світ — в межах нормативних вимо ;
- нав олишнє соціальне середовище (населення) — позитивний вплив:
забезпеч є населення я існим медичним обсл ов ванням із
застос ванням новітньо о обладнання;

- нав олишнє техно енне середовище — відс тній.

10.Відходи виробництва — відс тні.

11.Обся ви онання ОВНС за вимо ами ДБН А.2.2.1-2003 — в
повном обсязі.

12.Участь ромадсь ості — п блі ація "Заяви про наміри планованої
діяльності" та "Заяв про е оло ічні наслід и" в ЗМІ.
02660, м. Київ, в л. М. Рас ової, 11-ж, оф. 308, тел. 284-04-64
адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами прое т і ОВНС

Замовни :
Державна станова
"Інстит т отоларин оло ії
ім. проф. О.С. Коломійчен а"
НАМН У раїни

Генпрое т вальни :
У раїнсь а державна
орпорація по ви онанню
монтажних та спеціальних
робіт "У рмонтажспецб д"

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про

проведення он рс №98-ПР з відбор с б'є тів оціночної
діяльності, я і б д ть зал чені до проведення незалежної
оцін и об'є тів, що належать територіальній ромаді
м. Києва, з метою їх приватизації

Термін ви онання робіт та вид вартості — з ідно з Методи ою оцін и майна, затвердженою
постановою Кабінет Міністрів У раїни від 10.12.03 № 1891.

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

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

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

- досвід с б'є та оціночної діяльності проведенні оцін и майна, зо рема подібно о майна;
- перелі оцінювачів, я і б д ть зал чені до ви онання робіт з оцін и майна та підписання звітів

про оцін майна, та їх особисто о досвід проведенні оцін и подібно о майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення робіт з

оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їхніми особистими підписами, а
та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів.

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

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

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

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

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

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

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

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

Кон рс відб деться о 14.30 04.12.2012 ро в Головном правлінні ом нальної
власності м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10.

Телефони для довідо : 279-56-59, 279-54-73.

До менти приймаються до 13.00 28.11.2012 ро за адресою:
м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 510. Телефон за ально о відділ : 279-27-19.

№
п/п Адреса об'є та

1. Нежилі приміщення площею 127,0 в.м — м.Київ, в л. Б.Хмельниць о о, 33/34, літ. "А"
2. Нежилі приміщення площею 215,2 в.м — м.Київ, в л. Ярославів Вал, 14, літ. "Г"
3. Нежилі приміщення площею 108,9 в.м — м.Київ, в л. Басейна, 13-б
4. Нежилі приміщення площею 69,4 в.м — м.Київ, в л. Володимирсь а, 48-а
5. Нежилі приміщення площею 121,2 в.м — м.Київ, в л. Г совсь о о, 4
6. Нежилі приміщення площею 82,2 в.м — м.Київ, в л. Дарвіна, 7
7. Нежилі приміщення площею 35,7 в.м — м.Київ, в л. Інстит тсь а, 17/5-19, літ. "А"
8. Нежилі приміщення площею 83,2 в.м — м.Київ, в л. Кловсь ий звіз, 14-б
9. Нежилі приміщення площею 87,4 в.м — м.Київ, в л. Лютерансь а, 3
10. Нежилі приміщення площею 307,0 в.м — м.Київ, в л. Немировича-Данчен а, 1
11. Нежилі приміщення площею 206,0 в.м — м.Київ, в л. Патріса Л м мби, 10, .1
12. Нежилі приміщення площею 172,3 в.м — м.Київ, в л. Предславинсь а, 12
13. Нежилі приміщення площею 85,6 в.м — м.Київ, в л. Предславинсь а, 49, літ. "А"

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

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

16. Нежилі приміщення площею 58,2 в.м — м.Київ, в л. Шов овична, 7-а
17. Нежилий б дино площею 1671,2 в.м — м.Київ, в л. Вели а Житомирсь а, 19, літ. "А"

18.

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

19. Нежила б дівля площею 319,30 в.м — м. Київ, в л. М раш а, 4
20. Нежилі приміщення площею 52,00 в.м — м.Київ, в л. Хрещати , 44, літ. "АІ"
21. Нежилі приміщення площею 140,7 в.м — м.Київ, в л. Петлюри, 5
22. Нежилі приміщення площею 248,5 в.м — м.Київ, в л. М.Житомирсь а, 9, літ."Б"
23. Нежилі приміщення площею 140,0 в.м — м.Київ, в л. Дмитрівсь а, 23, літ."А"
24. Нежилі приміщення площею 280,9 в.м — м.Київ, в л. Мельни ова, 20, літ."А"
25. Нежилі приміщення площею 399,0 в.м — м.Київ, в л. Щерба ова, 49, літ."А"
26. Нежилі приміщення площею 1549,0 в.м — м.Київ, просп. Перемо и, 60, літ."А"
27. Нежилі приміщення площею 245,6 в.м — м.Київ, просп. Перемо и, 30, літ."А"
28. Нежиле приміщення площею 36,8 в.м — м.Київ, в л. Артема, 55
29. Нежилі приміщення площею 350,0 в.м — м.Київ, в л. Ольжича, 15
30. Нежиле приміщення площею 37,4 в.м — м.Київ, в л. Ольжича, 7а
31. Нежилі приміщення площею 90,7 в.м — м.Київ, в л. Ольжича, 9
32. Нежилі приміщення площею 57,0 в.м — м.Київ, просп. Перемо и, 68/1
33. Нежилі приміщення площею 63,3 в.м — м.Київ, в л. Ба ов тівсь а, 30
34. Нежилі приміщення площею 62,7 в.м — м.Київ, в л. Володимирсь а, 12-В
35. Нежилі приміщення площею 83,8 в.м — м.Київ, пров. Деле атсь ий, 2/18
36. Нежилі приміщення площею 197,0 в.м — м.Київ, в л. Білор сь а, 26
37. Нежилі приміщення площею 31,7 в.м — м.Київ, в л. Костьольна, 9
38. Нежилі приміщення площею 158,3 в.м — м.Київ, просп. Перемо и, 58
39. Нежилі приміщення площею 189,1 в.м — м.Київ, в л. Артема, 10
40. Нежилий б дино площею 552,0 в.м — м.Київ, в л. Боричів Ті , 1, літ. "А"
41. Нежилі приміщення площею 249,60 в.м — м.Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 14
42. Нежилі приміщення площею 39,0 в.м — м.Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 120, літ. "А"
43. Нежилі приміщення площею 109,0 в.м — м.Київ, в л. Са са ансь о о, 99, літ. "А"
44. Нежилі приміщення площею 60,5 в.м — м.Київ, в л. Червоноармійсь а, 102
45. Нежилі приміщення площею 147,60 в.м — м.Київ, в л. Фр нзе, 6, літ. "А"
46. Машиномісце №7 площею 16,67 в.м — м.Київ, в л. Мос овсь а, 46/2, літ. "А"
47. Нежилі приміщення площею 49,0 в.м — м.Київ, в л. Червоноармійсь а, 17, літ. "А"
48. Нежилі приміщення площею 124,7 в.м — м.Київ, в л. Виш ородсь а, 51/1, літ. "А"
49. Нежилі приміщення площею 143,3 в.м — м.Київ, Печерсь ий звіз, 19
50. Нежилі приміщення площею 277,5 в.м — м.Київ, в л. Б дівельни ів, 31/13
51. Нежилі приміщення площею 457,0 в.м — м.Київ, в л. Т полєва А адемі а, 16, літ."А"
52. Нежилий б дино площею 134,0 в.м — м.Київ, в л. Воровсь о о, 34, літ. "Г"

53. Нежилі приміщення площею 134,0 в.м, літ. "А,А " — м.Київ, в л. Са са ансь о о,
40/85, літ. "А,АI"

54. Нежилий б дино площею 126,0 в.м — м.Київ, в л. Солом'янсь а/Вол о радсь а, б/н
55. Нежилі приміщення площею 23,6 в.м — м.Київ, в л. П ш інсь а, 9, літ. "Б"
56. Нежилі приміщення площею 45,4 в.м — м.Київ, в л. Нижній Вал, 41, літ. "А"
57. Нежиле приміщення площею 20,6 в.м — м.Київ, в л. Хар івсь е шосе, 164, літ. "А"
58. Нежилі приміщення площею 60,4 в.м — м.Київ, в л. Братсь а, 1/9, літ. "А"

ПОВІДОМЛЯЄМО про продаж нежитлової б дівлі отельно-офісно о омпле с , бло І,
за альною площею 952,00 в.м, розташованої в м. Києві, в л. Фр нзе, 25-А, я а належить
товариств з обмеженою відповідальністю "Бриз-1" відповідно до свідоцтва про право власності
САЕ №777981 видано о Головним правлінням майном Київсь ої місь ої державної адміністрації
04.07.2000 ро та зареєстровано о Ком нальним підприємством Київсь е місь е бюро технічної
інвентаризації та реєстрації права власності на об’є ти нер хомо о майна за реєстровим номером
334394453 від 09.11.2012 ро шляхом ладання не пізніше 22 листопада 2012 ро нотаріально
посвідчено о до овор півлі-продаж з П блічним а ціонерним товариством "Бан "3/4"
( од ЄДРПОУ 36002395) за ціною 8 000 000,00 рн (вісім мільйонів ривень 00 опійо ) без ПДВ,
я і по пець зобов'яз ється перерах вати не пізніше трьох бан івсь их днів від дня ладання
до овор . Майно б де передано по пцю за а том не пізніше трьох бан івсь их днів з дня
отримання на розрах н овий рах но товариства з обмеженою відповідальністю "Бриз-1" повної
вартості продано о майна.

За отриманням додат ової інформації звертайтеся до лі відатора товариства з обмеженою
відповідальністю "Бриз-І" Шар ало Р.В. (ліцензія серії АВ №600759 від 20.04.2012 ро )
за телефоном: (067) 239 2145 або за адресою: 02097, м. Київ, в л. Градинсь а, 14, в. 48.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Дя ович Світлан
Ми олаївн цивільній справі за позовом Корнієвсь ої Лариси Володимирівни до
Дя овича Оле а І оровича, Дя ович Світлани Ми олаївни про стя нення рошової с ми,
роз ляд я ої відб деться 21 листопада 2012 ро о 15.00, в приміщенні Печерсь о о
районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-А, аб. 17.

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

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

С ддя Бортниць а В.В.

Втрачене свідоцтво про право власності на вартир за адре-

сою: в л. Вірменсь а, 29, в. 193, видане КМДА Дарниць о о ра-

йон місті Києві за № 27550 від 15.07.1997р. на ім'я Єрмолає-

вої Наталії Валеріївни вважати недійсним.

На підставі отриманої нотаріально посвідченої заяви Анпіло ової Ж.Д. від 04.10.2012 ро , реєстр.
№ 2270, ер ючись положеннями п. 8.6. та 8.8. Стат т ТОВ "ЕЛЬ-АКВАТІК", ст. 29 За он У раїни
"Про державн реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", ст. 116 ЦК У раїни, ст. 10
За он У раїни "Про осподарсь і товариства", повторно запрош ємо Учасни а ТОВ "ЕЛЬ-АКВАТІК"
Ястребов Олен Оле івн на позачер ові за альні збори ТОВ "ЕЛЬ-АКВАТІК", ЄДРПОУ
36320781, я і призначено на 07.12.2012 р. о 10.00 приміщенні ТОВ "ЕЛЬ-АКВАТІК" за адре-
сою: 69600, Запорізь а область, місто Запоріжжя, в л. Димитрова, б дино 52. Та ож повідомляє-
мо, що дире тор ТОВ "ЕЛЬ-АКВАТІК" б де приймати часть позачер ових за альних зборах з пра-
вом дорадчо о олос (ст. 60 За он ). На ад ємо, що часни товариства, за 7 днів до с ли ан-
ня зборів має право ознайомитися з внесеними до поряд денно о до ментами.

Порядо денний:
1. Про вихід Анпіло ової Ж.Д. зі с лад часни ів ТОВ "Ель-А ваті " з передачею сво-

єї част и стат тном апіталі розмірі 50 часто Товариств з обмеженою відповідаль-
ністю "Ель-А ваті ".

2. Про внесення змін до Стат т ТОВ "ЕЛЬ-АКВАТІК", та проведення державної реєс-
трації змін до становчих до ментів щодо зміни с лад засновни ів.

Адреса отельні

Виробнича
пот жність, Вт Тип

обладнання
(мар а
отла)

Кіль ість,
шт

Забр днююча речовина

Потенційний
обся ви идів,

Гр па
Адміністратив-
ний район
міста Києва

Адреса відділ е оло ії РДА
Прое -
тна

Фа -
тична

т/рі /с

В л. К станайсь а, 12 3920 3734 НИИСТУ-5 7
О сид в лецю 0,467 0,06795

II Голосіївсь ий
03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 42,

226-24-57, 281-66-37, grda@golosiiv.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 1,262 0,211916

Пр. 40-річчя Жовтня, 94/96 7800 7480 НИИСТУ-5 12
О сид в лецю 0,579 0,122468

II Голосіївсь ий
03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 42,

226-24-57, 281-66-37, grda@golosiiv.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 2,160 0,405938

В л. Голосіївсь а, 19 4270 2424
НИИСТУ-5
КБНГ-2,5

2 1
О сид в лецю 0,211 0,0547

II Голосіївсь ий
03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 42,

226-24-57, 281-66-37, grda@golosiiv.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 0,960 0,108

Пр. На и, 24 5281 5080
НИИСТУ-5
КВВД-0,63

6 1
О сид в лецю 0,543 0,090291

II Голосіївсь ий
03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 42,

226-24-57, 281-66-37, grda@golosiiv.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 2,136 0,2909

Пр. На и, 47 30160 21808 ДКВР-6,5/13 4
О сид в лецю 2,284 0,46917 II

Голосіївсь ий
03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 42,

226-24-57, 281-66-37, grda@golosiiv.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 10,800 1,20529

В л. Червонопрапорна, 148 812 729 НИИСТУ-5 2
О сид в лецю 1,545 0,3415 II

Голосіївсь ий
03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 42,

226-24-57, 281-66-37, grda@golosiiv.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 0,142 0,0341

В л. Василь івсь а, 5/7 3250 3189 НИИСТУ-5 5
О сид в лецю 0,174 0,022305 II

Голосіївсь ий
03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 42,

226-24-57, 281-66-37, grda@golosiiv.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 1,240 0,112658

В л. Заболотно о, 144 3900 3758 НИИСТУ-5 6
О сид в лецю 0,224 0,054625 II

Голосіївсь ий
03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 42,

226-24-57, 281-66-37, grda@golosiiv.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 0,712 0,192836

В л. Геофізи ів, 10 15080 10997 ДКВР-6,5/13 2

О сид в лецю 1,395 0,190842 II Дарниць ий
02660, м. Київ, в л. О. Кошиця, 11,
560-66-66, 564-90-06, 564-90-12,
zagvid@drda.gov.ua для юр.сіб,

zvernennja@drda.gov.ua- для фіз. осіб
О сиди азот ( перерах н на NO2) 4,043 0,518071

В л. Радистів, 44 1950 1879 НИИСТУ-5 3
О сид в лецю 0,164 0,047713 II Деснянсь ий 52660, м. Київ, пр. Мая овсь о о, 29,

515-77-75, 547-75-76, inf_drda@ukr.netО сиди азот ( перерах н на NO2) 0,319 0,104911

В л. Бо атирсь а, 30
"Урочище Оболонь"

15428 14234
КВГ-4,65
Е-1/9

3 О сид в лецю 0,821 0,096783 II
Оболонсь ий

04205, м. Київ, в л. Тимошен а, 16, 419-31-
86, 418-30-64, info@obolonradagov.ua2 О сиди азот ( перерах н на NO2) 3,344 0,382056

В л. Кондратю а, 8,
(джерело ви идів № 2)

1496 1160 Е1/9 2
О сид в лецю 0,2 0,309722 II

Оболонсь ий
04205, м. Київ, в л. Тимошен а, 16, 419-31-

86, 418-30-64, info@obolonradagov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 0,496 0,605127

В л. Ма іївсь а, 4-б 7855 5883
НИИСТУ-5
КБНГ-2,5

3 О сид в лецю 0,333 0,043008 II
Оболонсь ий

04205, м. Київ, в л. Тимошен а, 16, 419-31-
86, 418-30-64, info@obolonradagov.ua2 О сиди азот ( перерах н на NO2) 1,024 0,12599

В л. Лісова, 1 (д/с Ялин а) 9280 2041 КВГ-4,65 2
О сид в лецю 0,216 0,031351 II

Оболонсь ий
04205, м. Київ, в л. Тимошен а, 16, 419-31-

86, 418-30-64, info@obolonradagov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 0,587 0,09141

В л. Нови ова-Прибоя, 11 2600 1786 НИИСТУ-5 4
О сид в лецю 0,311 0,039 II

Оболонсь ий
04205, м. Київ, в л. Тимошен а, 16, 419-31-

86, 418-30-64, info@obolonradagov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 0,668 0,09432

В л. Червонофлотсь а, 6 2740 2600 НИИСТУ-5 4
О сид в лецю 0,348 0,040293 II

Оболонсь ий
04205, м. Київ, в л. Тимошен а, 16, 419-31-

86, 418-30-64, info@obolonradagov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 0,773 0,122459

В л. Білиць а, 55 5508 3654
КВА-1 (Фа ел)

Е1/9

4 О сид в лецю 0,396 0,068287 II Подільсь ий 04070, м. Київ, Контра това площа, 2, 417-
31-32, 226-20-26, фа с: 417-53-20, admin-

podil@ukr.net2 О сиди азот ( перерах н на NO2) 1,374 0,17431

В л. Білиць а, 38-б 2924 2761
НИИСТУ-5
Мінсь -1

2 О сид в лецю 0,166 0,059562 II
Подільсь ий

04070, м. Київ, Контра това площа, 2, 417-
31-32, 226-20-26, фа с: 417-53-20, admin-

podil@ukr.net2 О сиди азот ( перерах н на NO2) 0,454 0,17444

В л. Осиповсь о о, 2-а 9744 7250 ТВГ-4,65 2
О сид в лецю 0,837 0,017543 II

Подільсь ий
04070, м. Київ, Контра това площа, 2, 417-
31-32, 226-20-26, фа с: 417-53-20, admin-

podil@ukr.netО сиди азот ( перерах н на NO2) 2,709 0,450808

В л. Бер овець а, 6 4640 3724 SuperRAK 2
О сид в лецю 0,289 0,047376 II

Святошинсь ий
03115, м. Київ, пр. Перемо и, 97, 424-00-

22, 424-23-42, zagvid@ks-rda.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 1,441 0,194347

В л. Котельни ова, 95 2600 2344
НИИСТУ-5
МЗК-0.8

4 1
О сид в лецю 0,22 0,048706 II

Святошинсь ий
03115, м. Київ, пр. Перемо и, 97, 424-00-

22, 424-23-42, zagvid@ks-rda.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 0,663 0,145247

В л. Біл ородсь а, 7 3900 3735 НИИСТУ-5 6
О сид в лецю 0,331 0,069203 II

Солом 'янсь ий
03020, м. Київ, пр. Повітрофлотсь ий, 41,

226-20-88, 249-46-29, 207-09-75,
zagal@solor.da-kyiv.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 1,334 0,229941

В л. Борща івсь а, 154 10440 8340 ДКВР-6.5/13 2
О сид в лецю 0,694 0,209543

II Солом'янсь ий
03020, м. Київ, пр. Повітрофлотсь ий, 41,

226-20-88, 249-46-29, 207-09-75,
zagal@solor.da-kyiv.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 2,730 0,53168

В л. П люя, 5 "Ж ляни" 32560 29499 NOVITER 4
О сид в лецю 2,117 0,450215 II

Солом'янсь ий
03020, м. Київ, пр. Повітрофлотсь ий, 41,

226-20-88, 249-46-29, 207-09-75,
zagal@solor.da-kyiv.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 8,619 1,715168

В л. Баб ш іна, 27 4050 2853 НИИСТУ-5 5
О сид в лецю 0,49 0,038964 II

Шевчен івсь ий
01030, м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 24,
226-23-52, 235-75-95, фа с: 235-51-29,

shevrda@shev.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 1,261 0,102352

В л. Мельни ова, 45/49 5640 5093
НИИСТУ-5
КСВ-1

2 4
О сид в лецю 0,336 0,087178 II

Шевчен івсь ий
01030, м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 24,
226-23-52, 235-75-95, фа с: 235-51-29,

shevrda@shev.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 1,132 0,249026

В л. Під ірна, 3 7170 5554
НИИСТУ-5
КБНГ-2,5

2 2
О сид в лецю 0,506 0,092241 II

Шевчен івсь ий
01030, м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 24,
226-23-52, 235-75-95, фа с: 235-51-29,

shevrda@shev.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 1,912 0,235644

В л. Половець а, 14/16 3900 3606 НИИСТУ-5 6
О сид в лецю 0,481 0,62504 II

Шевчен івсь ий
01030, м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 24,
226-23-52, 235-75-95, фа с: 235-51-29,

shevrda@shev.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 1,459 0,193733

Пр. Перемо и, 70 3250 3005 НИИСТУ-5 5
О сид в лецю 0,437 0,042741 II

Шевчен івсь ий
01030, м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 24,
226-23-52, 235-75-95, фа с: 235-51-29,

shevrda@shev.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 1,196 0,10386

В л. Шамрила, 4 2740 1740 НИИСТУ-5 4
О сид в лецю 0,264 0,2393 II

Шевчен івсь ий
01030, м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 24,
226-23-52, 235-75-95, фа с: 235-51-29,

shevrda@shev.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 0,761 0,106802

В л. Тан ова, 6 2600 1106 НИИСТУ-5 4
О сид в лецю 0,193 0,022604 II

Шевчен івсь ий
01030, м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 24,
226-23-52, 235-75-95, фа с: 235-51-29,

shevrda@shev.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 0,368 0,055291
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Спортивні новини

Баскетбол. Київський "Будівельник" розгромив
литовський "Пренай" у Єврокубку
У серед відб вся др ий т р Євро б з бас етбол . Столичний

"Б дівельни " на своєм майданчи приймав остей з Литви "Пре-
най". Попри те, що перш половин ри ияни пост палися рах н ,
їм вдалося переломити хід поєдин і завдати роз ромної пораз и с -
перни з рах н ом 84:57. Інші два представни и У раїни в цьом т р-
нірі — БК "Донець " та марі польсь ий "Азовмаш" вист пили не та
вдало. Донеччани без своїх лідерів ата и Дорона Пер інса й Дмитра
Глєбова дали ідний бій т рець ом "Галатасараю", але перемо ти їх
не з міли — 68:72. Та а ж часть че ала й на марі польсь ий "Азов-
маш", я ий пост пився іспансь ій "Валенсії" — 70:76

Футзал. Збірна України поступилася 
у чвертьфіналі ЧС колумбійцям
Національна збірна У раїни з ф тзал не змо ла вийти до півфінал

чемпіонат світ Таїланді. Наша оманда про рала Кол мбії — 1:3, по-
відомляє офіційний сайт ФФУ. Протя ом сьо о матч раїнці домін -
вали, але та і не відш али люча до щільно о захист с перни а. Пер-
ші двадцять хвилин вітчизняні ф тболісти позиційно ата вали, до то о
ж, більшість виходів за інч валися дарами по воротах с перни а. Але
дії наших равців добре читалися захисни ами с перни а і жоден з ви-
падів не за інчився спіхом. Кол мбія розрахов вала лише на онтр-
ата и, я і теж не б ли вдалими. Тож сі оли б ли забиті др ій поло-
вині з стрічі. Рах но від рили ол мбійці, я им на 23-й хвилині вда-
лось ор аніз вати швид ий онтрвипад. Відзначився Рейес. Після цьо-
о наші с перни и почали рати більш роз то та все частіше завдава-
ли лопот раїнсь ом захист та ол іпер Єв ен Іваня . У відпо-
відь, особливо в останні 5—7 хвилин матч , на ворота ол мбійців зва-
лилася справжня злива дарів, жоден з я их не дося своєї мети. Че-
рез це тренер оманди Геннадій Лисенч за дві хвилини до за інчення
з стрічі замінив ол іпера польовим равцем. На жаль, це призвело ли-
ше до не ативних наслід ів: Каро та Абрілю вдалося двічі вразити п с-
ті ворота. Наша оманда відповіла лише олом престиж за 6 се нд до
за інчення двобою ( ол на рах н Дениса Овсянні ова). За рез льта-
тами матч Кол мбія вийшла до півфінал , де має з стрітися з діючим
чемпіоном світ — збірною Бразилії, я а додат овий час перемо ла
Ар ентин 3:2

Гирьовий спорт. Вітчизняні атлети стали 
найкращими в світовій першості
У Мілані (Італія) завершився чемпіонат світ з ирьово о спорт , на

я ом збірна У раїни посіла перше за ально омандне місце. Вітчизня-
ні спортсмени завоювали п’ять золотих, три срібні та три бронзові на-
ороди. Др ими стали ирьови и з Литви, а призов трій зам н ли
представни и Польщі. За алом зма аннях взяли часть 136 спортс-
менів з 24 раїн світ

Температура 0°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 93 %

Температура +4°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 80 %

Температура +2°С

Атм. тиск 756 мм рт. ст.

Вітер 15 м/с

Вологість повітря 92 %

Прогноз погоди на 16 листопада 2012 року

ОВНИ р хаються шаленим темпом, "перезавантаж ючись" на
ход . Пристрасті ся н ли рад с ипіння. Жадання любові, се с ,
романти и, др жби і матеріальних бла змішалися в один л бо .
Хочеться все й одраз , одна це мало залежить від вас. Все в р -
ах обставин та енер етичних, фінансових, ділових рес рсів лю-
дей, я им ви підвладні.
ТЕЛЬЦІ, доленосний ве тор проля ає через терени партнер-

сь ої співдр жності. Одна ластів а весни не робить. Нама айтеся
влитися в рамотн й досвідчен ділов оманд , одна обираєте
не ви, ініціатива належить іншій стороні, тож, аби ви рати он рс,
поводьтеся ідно, облиште ди тат, і вас не залишать напризволя-
ще, а запросять співпрацювати.
БЛИЗНЯТА одержимі тр довою пристрастю і ризи ють з оріти

при без онтрольном розподілі сил, підірвати здоров'я. Раціональ-
но, але в той же час з творчим во нем тя ніть тя ар зобов'язань,
дисциплін йте емоції, мисліть тверезо, тоді надриватися з остан-
ніх сил не доведеться.
РАКИ "приречені" витати на рилах насна и, охатися, розважа-

тися, заб вши про до чливі проблеми. Сприймайте життя я те-
атр, де можна блисн ти а торсь им талантом, творчо режис вати
расивий сценарій, перевтілившись ці ав роль. Щоб не залиши-
тися в ордій самотності, охайтеся з ідним партнером, де сто-
с н и розвиваються за форм лою: "я" плюс "ти" дорівнює " армо-
нія". І не прово йте онфронтацію!
ЛЕВИ, тиждень промайне в ретроспе тивном ра рсі, вима а-

ючи доопрацювання незавершених справ. Озирніться назад, надо-
л жте про алини в роботі. Ве тор долі на півтора ро проля ає
через сім’ю, саме т т йде вн трішній процес вашо о перероджен-
ня, я сім’янина, модерніз йте стос н и з домочадцями, дітьми,
старшими членами сім’ї.
ДІВИ, спішна перспе тива самореалізації — це навчання, опа-

н вання освітніх царин, розширення ола знайомств. Інт їтивно ви
знаєте з им зав’язати онта т, наблизити до себе — в майб тньо-
м тим діловим стос н ам с дилося зі рати доленосн роль. Не
райте в ота та миш , проявляйте чесність, бла ородство, ни-
айте сл жбових інтри .
ТЕРЕЗИ, лючова тема тижня — матеріальні здоб т и, натис-

айте на тр дові педалі (на роботі ви майстер-е спериментатор)
та завзято заробляйте роші. Витрат передбачається чимало, на-
самперед слід дбати про сімейний доброб т та інвест вати т ди
фінанси. Про себе любих теж не заб дьте, ваші бла ородні бажан-
ня — це пот жний імп льс (на півтора ро ), що змінить долю на
раще. Одна задовольнити "хоч " можна лише позб вшись е оїз-
м і об’єднавшись рес рсами з іншими людьми.
СКОРПІОНИ на порозі ново о життя, володіють ма ічним впли-

вом, одна на вн трішньом плані вир ють ар оломні емоції, р й-
н ючи впевненість собі. Облиште б ти на др орядних планах, ви
перша с рип а в ор естрі! Заявляйте про себе, презент йте до-
ся нення с різь, це не випад ово, доля посилає саме в ті місця, де
ваша прис тність в рай необхідна.
СТРІЛЬЦІ, живіть з повною самовіддачею, підводьте підс м и

мин ло о ро , виправляйте помил и. Коли жертв єте собою, про-
щаєте людей за їхні апості, ви наповнюєтеся олосальною силою,
оловне — дати людям зроз міти, що ви з ними — пасажири од-
но о орабля. І не нама айтеся б ти святим, бо та а поведін а —
ласа пожива для ненаситно о е оїзм . "Господи, нехай б де воля
твоя", — ось ваш орієнтир, а все, що відб вається дов ола, то на-
слідо ваших я роз мних, та і нерозважливих дій. Втім, з им не
б ває, я мовиться: не на рішиш — не по аєшся...
КОЗОРОГИ, стати взірцевим др ом — ось ваше завдання! Лю-

дина без відданих др зів, мов дерево без оріння. Нині Небеса
транслюють сили через вірних побратимів по д х , наставляючи на
шлях істини. Отже, оли створите надійний братсь ий осередо із
осіб, що мають анало ічні по ляди, інтереси, споріднені ідеали, ні-
я а біда вас не спіт ає. Все б де добре! В професійній сфері час
роз віт , б д йте ар’єр , не ц раючись додат ових зобов’язань
та завдань, і заробляйте роші.
ВОДОЛІЇ, на ваших плечах місія відповідальності за долі ба а-

тьох людей, я і вам дор чив Творець. Зробити це неле о, але
треба! Заб дьте про е оїзм і присл хайтеся до олос інт їції, за-
л чайте психоло ічні таланти, вони вас є, важливо вчасно знайти
лючи до сердець людей, а потім ерм вати. Б дьте та товними,
дотрим йтеся посадової с бординації, втрата онтролю над б н-
тівними емоціями неприп стима, бо заре оменд єте себе навіже-
ним істери ом. Майб тнє ар’єри та матеріальна стабільність в р -
ах висо о о начальства. На сердечном небосхилі сяє сонце да-
чі, охайтеся і б дьте щасливими!
РИБИ, я що вас т рб є сенс б ття, власна місія на цій Землі, з

я ою метою прийшли цей б ремний світ, що зрештою зробили
добро о заради бла а людства, а де на рішили, — тоді ви р ха-
єтесь правильним рсом. Трансформація цінностей йде спішним
темпом, тож рийтеся в собі, дослідж йте, від оп йте зерна істини
і робіть виснов и!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  1 8 — 2 4  Л И С Т О П А Д А

ранок день вечір

Збірна України з мінімальним
рахунком виграла у Болгарії
"Синьо�жовті" здобули першу перемогу після Євро�2012
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У серед відб лася това-
рись а ра між збірними
У раїни та Бол арії з ф т-
бол . Попри те, що вітчиз-
няна оманда й досі зали-
шається без оловно о
тренера, вона все ж та и
спромо лася здоб ти пер-
ш перемо після домаш-
ньо о чемпіонат Європи.
Успіх нашій збірній приніс
точний дар захисни а
Оле сандра К чера пер-
шом таймі. Та им чином
"синьо-жовті" расиво за-
вершили цьо орічні вист -
пи на міжнародній арені.

Збірна України готувалася до мат�

чу без тренера. Олега Блохіна в

команді вже немає, а новий настав�

ник ще не призначений, до того ж,

ціла низка провідних гравців з різ�

них причин не змогли допомогти

своїм партнерам. Олег Гусєв, Євген

Коноплянка, Андрій Ярмоленко та

Ярослав Ракицький — всі вони за�

лишилися поза заявкою на цю гру.

"Результат тиснути не буде. Я впев�

нений у команді. Це ті ж гравці, які

виступали на Євро�2012, з Чорного�

рією та Молдовою. Моя справа —

налаштувати футболістів, а їхня —

вийти на поле і грати по тактиці",—

сказав перед матчем виконуючий

обов’язки головного тренера збірної

Олександр Заваров.

Матч відбувся за практично по�

рожніх трибун, схоже, поєдинок не

викликав інтересу у місцевих вбо�

лівальників. Між тим, саме госпо�

дарі поля мали можливість відкри�

ти рахунок у цій зустрічі. Вже на 2

хвилині протистояння півзахисник

збірної Болгарії Георгій Сармов зу�

мів звільнитися від опіки двох су�

противників в центрі поля і віддав

передачу на Івеліна Попова, який

дещо забарився з ударом і втратив

свій шанс для взяття воріт. Під�

опічні Любослава Пенєва швидко

заволоділи ігровою і територіаль�

ною ініціативою, намагаючись

примусити українців думати лише

про захист.

В цілому, гра проходила у нешвид�

кому темпі. Але поступово й гості

почали створювати гострі моменти

біля воріт Івана Колєва. Так, на 12

хвилині Руслан Ротань закинув м'яч

за спини захисникам суперника, але

Євген Селезньов, який діяв у цьому

матчі на вістрі атаки, не встиг від�

гукнутися на цей навіс. Трохи пізні�

ше у нападника збірної був схожий

момент, проте в цьому випадку гол�

кіпер зумів ліквідувати загрозу. На�

магався сказати своє слово і сам

Руслан Ротань, влучивши у штангу

після подачі з кутового.

Загалом, господарям поля набага�

то краще вдавалися оборонні дії, то�

ді як команда Олександра Заварова

воліла атакувати, стаючи все більш

настирливою. Нарешті на 33�й хви�

лині вітчизняні футболісти домо�

глися свого. Руслан Ротань подав

черговий кутовий, а Олександр Ку�

чер у районі ближньої штанги ви�

грав боротьбу у Миколая Бодурова і

головою послав м'яч у сітку воріт,

0:1. Одразу після цього чудову наго�

ду, аби подвоїти рахунок, втратив

Євген Селезньов.

Після перерви гравці збірної Бол�

гарії почали перехоплювати ініці�

ативу. Балканці більш впевненно

контролювали м’яч і йшли вперед,

намагаючись відігратися. Втім, Ва�

лерій Божинов, на якого грали парт�

нери цього вечора, часто припускав�

ся помилок, тому ворота українців

залишилися недоторканими. У "си�

ньо�жовтих" також були моменти

для взяття воріт, але Євгену Селез�

ньову бракувало точності. У такому

неквапливому темпі команди й до�

грали до фінального свистка. 1:0 і

вітчизняна збірна на мажорній ноті

вирушає на зимові канікули
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Цей день в історії 16 листопада

1906 — в Ан лії запатентована
перша іно амера
1917 — в олишньом хан-

сь ом палаці Бахчисараї від-
рито Національний м зей
1924 — збірна СРСР з ф тбо-

л провела свій перший міжна-
родний матч. У Мос ві вона ви-
рала збірної Т реччини з ра-
х н ом 3:0
1929 — народився Генріх Бо-

рови , російсь ий і радянсь ий
ж рналіст-міжнародни , вед чий
"Міжнародної панорами" на ЦТ,
п бліцист і письменни
1936 — народився І ор Т р-

чин, видатний радянсь ий і ра-
їнсь ий андбольній тренер, вне-
сений за видатні дося нення
спорті з жіночою омандою
"Спарта " (Київ) до Кни и ре ор-
дів Гіннесса

Відповіді на с анворд на 4-й стор.
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Оле сандр К чер (правор ч) став автором єдино о ол матчі проти збірної Бол арії

Збірна У раїни здолала збірн Бол арії з рах н ом 1:0
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