
Правила благоустрою змінено
Відтепер за стан зупинок відповідатимуть власники МАФів, "Київпастранс"
та "Київавтодор"

Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

На вчорашньом засіданні Ки-
їврада роз лян ла низ ос-
подарсь их питань. Вони сто-
с ються бла о строю з пин о-
вих омпле сів, містоб д ван-
ня, ом нальної та соціальної
сфер.

Визначили відповідальних

Київрада внесла зміни до рішення про

правила благоустрою столиці. Вони сто�

суються утримання зупинок громадсько�

го транспорту в належному стані. За це

рішення проголосував 91 депутат зі 110

зареєстрованих у залі. За словами автора

документа, депутата Київради Миколи

Ламбуцького, відтепер благоустроєм зу�

пинок будуть займатися власники кіо�

сків, що розташовані на них. За зупинки,

де немає МАФів, відповідатиме КП "Ки�

ївавтодор". За ті, що знаходяться на від�

окремленому дорожньому полотні —

"Київпастранс".

Як зазначено у тексті документа, від�

повідальні сторони мають забезпечити

зупинкові комплекси усіма елементами

транспортної інфраструктури. Йдеться

про інформаційні покажчики, лави, па�

вільйони очікування, кіоски з продажу

проїзних документів, електронні табло,

диспетчерські пункти. Також допуска�

ється, що на зупинках можуть розміщу�

ватися рекламні засоби.

"На ці потреби в бюджеті наступного

року будуть передбачені кошти. Однак

частково фінансові витрати можуть ком�

пенсуватися власниками тимчасових

споруд згідно з укладеними інвестицій�

ними договорами. Це — одна з умов

встановлення їх на зупинках громадсько�

го транспорту",— пояснив Микола Лам�

буцький.

Містобудівні плани

Також депутати підтримали чотири

проекти рішень, що передбачають роз�

роблення детального плану міських те�

риторій: Рибальського півострова; уро�

чища Горбачиха, району Осокорки, тери�

торії у Святошинському районі, де

планують реалізувати інноваційний про�

ект "Біонік Хілл".

Згідно з текстом проекту рішення, орі�

єнтовна вартість розроблення детального

плану території Рибальського півострова

становить 0,6 млн грн. Питання фінансу�

вання даного проекту буде обговорюва�

тись додатково. Скоріше за все, його

пропонуватимуть для включення у Про�

граму соціально�економічного розвитку

столиці на 2013�й та наступні роки. У ГУ

містобудування та архітектури повідом�

ляють, що відповідно до Стратегії роз�

витку міста до 2025 року, промислова за�

будова півострова буде поступово лікві�

довуватися. "Із введенням в експлуата�

цію Подільсько�Воскресенської лінії

метрополітену на Рибальському півос�

трові буде розміщено станцію метро

"Суднобудівна". Його територія отримає

прямий зв’язок з північними районами

лівобережжя та центром міста, що суттє�

во підвищить її містобудівну цінність",—

йдеться в обґрунтуванні проекту рішен�

ня. Таким чином, Рибальський півострів

пропонується перетворити на зону гро�

мадської забудови: сформувати транс�

портну інфраструктуру, реалізувати пла�

нування з урахуванням історичної пано�

рами Києва.

Додамо, що вартість розроблення де�

тального плану урочища Горбачиха орі�

єнтовно складає 0,8 млн грн; для Осо�

корків — 0,7 млн грн; для вул. Понома�

рьова, 1�а у Святошинському районі —

0,6 млн грн.

Нові назви вулиць

Одразу три проекти рішень про най�

менування та перейменування вулиць

підтримали учора депутати. Зокрема, за

зверненням СТ "Метролог", чотири ву�

лиці у Голосієві отримали назви: Серп�

нева, Липнева, Січнева та Квітнева.

Крім того, у Дарницькому районі про�

вулок Березневий тепер звучатиме як

"3�ій провулок Березневий". Таким чи�

ном, на думку мешканців, вдасться

уникнути плутанини через дублювання

назв.

Зазнають змін найменування добре

відомих столичних вулиць. Згідно з ін�

формацією Інституту української мови,

площа Бесарабська тепер писатиметься

з двома літерами "с" — Бессарабська;

вулиця Лейпцигська зміниться на Лей�

пцизьку, Виборгська — на Виборзьку.

Ротації в міськраді

Заяви про складання депутатських

повноважень у зв’язку з обранням до

парламенту написали 10 депутатів Ки�

ївради. Про це повідомила заступник

міського голови — секретар Київради

Галина Герега. "Одинадцять депутатів

міськради незабаром отримають ман�

дати народних депутатів, тому десять з

них написали заяви про складання сво�

їх повноважень. Це сім депутатів із

фракції "УДАР", написав заяву і сам Ві�

талій Кличко, а також Валерій Карпун�

цов, Валерій Іщенко, Роман Романюк,

Марія Іонова, Микола Паламарчук",—

зазначила Галина Герега.

За її словами, заяви також написали:

позафракційний депутат Дмитро Андрі�

євський, голова фракції "Народної пар�

тії" Валерій Мошенський та депутат від

Партії регіонів Лариса Мельничук. За

словами Галини Гереги, ще достеменно

невідомо, хто замінить депутатів Київра�

ди, які склали свої повноваження

Мирослава ЛЕУС
"Хрещатик"

Учора в мі рорайоні Березня и виведено
на поверхню механізований щит, що
здійснював про лад оле тора по в ли-
ці Сорт вальній безтраншейним методом.
Нова спор да же незабаром збиратиме
стічні води з сьо о мі рорайон Берез-
ня и та транспорт ватиме їх далі само-
пливно.

Реалізація цього масштабного проекту відбувається

в рамках побудови нових самопливних колекторів на

заміну нині діючим напірним та зменшення кількості

насосних станцій у місті. Такі заходи "Київводоканалу"

спрямовані на забезпечення Києва надійною систе�

мою водовідведення, зменшення енерговитрат та

здійснення мінімального техногенного впливу на еко�

систему.

"Ми плануємо ввести в експлуатацію колектор по ву�

лиці Сортувальній до Нового року, — розповів "Хреща�

тику" начальник Управління експлуатації каналізацій�

них мереж та насосних станцій ПАТ "АК "Київводока�

нал" Микола Герлянд.— Колектор підвищить надій�

ність водовідведення з мікрорайону Березняки та до�

зволить вивести в холодний резерв каналізаційну на�

сосну станцію "Березняки". Це значно зменшить витра�

ти електроенергії на перекачування стічних вод. Крім

того, колектор знизить навантаження на інші лівобе�

режні підземні споруди, які перебувають у черзі на ре�

конструкцію".

Наразі стічні води з мікрорайону Березняки, а це

близько 10 тисяч кубічних метрів рідини за добу,

транспортуються у Позняківський колектор через ме�

режу напірних колекторів. Завдяки ж новій споруді

стоки потраплятимуть у нього самопливно.

"Будівництво колектора ми розпочали у минулому

році, використовуючи німецькі технології трубопро�

кладання,— розповів "Хрещатику" головний інженер

ТОВ "Концерн "Київпідземшляхбуд" Юрій Задьор.—

Глибина закладення колектора — від 5,4 до 7,6 метрів,

а під залізничними коліями досягає 14 метрів. Голов�

на траса прокладалась із залізобетонних труб, внут�

рішня частина яких захищена поліетиленовим вкла�

дишем, що гарантує термін служби об’єкта не менше

50 років".

Серед подібних споруд, які уже функціонують у

місті — Здолбунівський самопливний колектор, який

дозволив вивести в резерв насосну станцію "Буревіс�

ник". Також на завершальному етапі будівництво ка�

налізаційного колектора глибокого закладання по ву�

лиці Стеценка. Введення його в експлуатацію дасть

змогу відмовитися від роботи насосної станції "Нив�

ки".

Зазначимо, що реалізація таких масштабних робіт ви�

магає чималих коштів, але, враховуючи щорічні витрати

лише на утримання каналізаційних насосних станцій, є

очевидним, що заміна напірних колекторів на само�

пливні дасть позитивний результат

Новий колектор, що на вулиці Сортувальній, введуть в експлуатацію 
до Нового року

"Київводоканал" покращить водовідведення
на Березняках

У номері

Новини
У п`ятницю відбудеться
позачергова сесія Київради 
Сьо одні о 15.00 відб деться пленарне засідання

X сесії Київсь ої місь ої ради VI с ли ання для вирі-
шення невід ладних питань осподарсь о о ом-
пле с міста, що потреб ють терміново о рішення
місь ради. Деп тати роз лян ть питання "Про вне-
сення змін до рішення Київсь ої місь ої ради від
29.12.11 "Про бюджет міста Києва на 2012 рі ",
зв’яз з наданням с бвенції з державно о бюджет
на розрах н и з різниці в тарифах с мі 1,5 млрд.
рн. Місце проведення: зала пленарних засідань Ки-
ївради за адресою: Хрещати , 36, 4 поверх.
Подробиці засідання читайте наст пном номері
"Хрещати а"

У столиці відзначать переможців
конкурсу "Шкільний дворик"
У Київсь ом місь ом б дин вчителя відб -

деться на ородження переможців за альномісь о-
о о ляд - он рс "Ш ільний двори ". Учнівсь а
молодь зма алася за першість номінаціях: "Ш о-
ла — зелен-сад", "Затишний ш ільний двори ",
"Дов ілля для дитини", а та ож ран-прі "Най ра-
ще с часне ш ільне подвір’я". Переможців місь о-
о етап он рс на ородять рамотами та серти-
фі атами на отримання рошової вина ороди від
ГУ освіти і на и КМДА, а та ож сертифі атами на
отримання живої сріблястої ялин и від КО "Київзе-
ленб д", я а при рашатиме ш ільне подвір’я во-
лодарів ран-прі. Я же повідомляв "Хрещати ",
за альномісь ий о ляд- он рс "Ш ільний двори "
відб вався рам ах проведення осінньо о місяч-
ни а з бла о строю та прое т лідерів чнівсь о о
самовряд вання "Київ — моє місто. Мені в ньом
жити, мені йо о створювати". У І (районном ) ета-
пі взяли часть сі за альноосвітні навчальні за-
лади міста. До часті ІІ (місь ом ) етапі
зма ання ж рі обрало десять за альноосвітніх на-
вчальних за ладів

До Міжнародного дня інвалідів
комунальники зроблять 
подарунок хворим дітям
Сьо одні об 11.30, напередодні Міжнародно о дня

інвалідів, працівни и ПАТ "АК "Київводо анал" відві-
дають спеціальн ш ол -дитсадо "Мрія" для дітей з
вадами опорно-р хово о апарат , що розташована
за адресою: в л. Беретті, 9 (Деснянсь ий р-н). Дітям
по аж ть орот ометражний на ово-поп лярний
фільм виробництва "Київводо анал " про розвито
аналізації світі та створення єдино о в У раїні м -
зею аналізації. Під час пере ляд вихованці за лад
дізнаються про важливість аналізаційної системи
для безпечно о та омфортно о життя місті та на
власні очі змож ть побачити мови роботи бри ад,
що обсл ов ють мережі водовідведення. Крім то о,
товариство під от вало в я ості подар н а для дітей
спортінвентар та солодощі

Кияни зможуть пройти 
безкоштовне експрес/тестування
на ВІЛ/інфекцію
До Всесвітньо о дня боротьби зі СНІДом столиці

відб д ться за альномісь і а ції. Та , з 30 листопада
до 2 р дня в мережі іпермар етів "АШАН" сім
охочим робитим ть без оштовне е спрес-тест ван-
ня на ВІЛ-інфе цію. Ор анізаторами а ції вист пили
Київсь ий місь ий центр профіла ти и та боротьби
зі СНІДом спільно з не рядовою ор анізацією AIDS
Healthcare Foundation (AHF). 1 р дня об 11.00 біля
мон мент "Червона стріч а" за адресою: в л. Ма-
зепи, 23 відб деться меморіальна а ція під аслом
"Червон стріч носять небайд жі". 2 р дня в пабі
на в л. Міш и, 3 пройде бла одійний ро - онцерт
"ROCK&HELP"
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Змінені правила бла о строю чіт о визначають, хто має трим вати з пин и м ніципально о транспорт в належном стані

Освітяни отримають підтримку 
від міста 

Для працівни ів ал зі б д ватим ть житло та
збереж ть 20 % надбав до посадово о о лад

СТОР. 2 

Платних туалетів на залізничних
вокзалах не буде 

Мінінфрастр т ри вирішило с ас вати з 1 р дня
плат за орист вання вбиральнями на залізничних
терміналах

СТОР. 3 

Роботу знаходить той, хто її шукає 
Із почат ро понад 10 тисяч иян працевлашт ва-
лись за допомо ою столично о центр зайнятості

СТОР. 4
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Новини

Комунальники оперативно 
ліквідовують наслідки аварії 
на Виборзькому колекторі
Профільні сл жби міста повинні най оротші стро и лі від вати

аварію, я а сталася на Виборзь ом аналізаційном оле торі. Та е
дор чення дав перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча .
Зо рема фахівці мають провести санацію оле тора довжиною 120
метрів без з пин и йо о роботи. “Це один із основних оле торів міс-
та, зб дований 1970-х ро ах. Він забезпеч є водовідведення Свято-
шинсь о о та частини Солом’янсь о о районів. Аварійні сит ації на
ньом вини али і раніше, том 2010 році б ла проведена санація чо-
тирьох ілометрів оле тора”, — зазначив Оле сандр Маз рча та до-
дав, що аварійно-відновлювальні роботи на об’є ті розпочаті, задіяна
необхідна іль ість техні и та фахівців. Крім то о, визначена підрядна
ор анізація —”Київпідземшляхб д”, я а має вели ий досвід цій сфе-
рі. Аби попередити збільшення провал , аварійні бри ади “Київводо-
анал ” йо о о ородили та ріпили онстр ції отлован . На адаємо,
27 листопада на в л. Борща івсь ій, 126-128 (Солом’янсь ий район)
на самопливном аналізаційном оле торі Д=1500 мм вини ло об-
валення ґр нт діаметром 4 та либиною до 3-х метрів. Вито стічних
вод рез льтаті аварійної сит ації не сталося. Причина провал —
зношеність оле тора та р йн вання йо о онстр цій під дією азової
орозії

Столичний зоопарк отримає нового директора
На посад ендире тора Київсь о о зооло ічно о пар обрано Єв-
ена Кирилю а, я ий ер вав підприємством 1998-2006 ро ах. Та е
рішення прийняли члени он рсної омісії. Про це повідомив перший
заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча . Вже наст пно о тижня
б де підписано розпорядження про йо о призначення, після чо о пан
Кирилю прист пить до ви онання своїх професійних обов’яз ів. До
речі, на заміщення цієї ва антної посади подали заяви 7 андидатів.
Усі вони представили про рам розвит зоопар на п’ять ро ів, своє
бачення та пропозиції. Серед основних вимо , що б ли вис н ті до
андидатів, це повна вища освіта за освітньо- валіфі аційним рівнем
ма істра або спеціаліста, стаж роботи на ерівних посадах не менше
трьох ро ів, досвід роботи в зоопар ах не менше двох ро ів, а та ож
вільне орист вання ПК та володіння раїнсь ою мовою. На адаємо,
олишній очільни звіринця Оле сій Толсто хов звільнився із займаної
посади за власним бажанням 21 вересня. Відтоді обов’яз и ендире -
тора тимчасово ви он є Михайло Іванов

Цифра дня

31 000 000 
гривень податків та штрафів через зловживання пільгами сплатило
столичне представництво американської фармацевтичної компанії 
Про це повідомили в прес"службі ДПС у м. Києві 
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Кільцеву дорогу продовжать 
до Оболоні
Поряд з Мінським шосе вже розпочали підготовчі роботи
Ольга ЛЕННИК
“Хрещатик”

У столиці розпочато під о-
товчі роботи з продовжен-
ня Кільцевої доро и в
районі Мінсь о о шосе, що
на Оболоні. Наразі т т пе-
ре ладають інженерні о-
м ні ації та ви он ють
земляні роботи. Одночасно
прое т вальни и вносять
оре тиви робоч до -
ментацію з ідно з с час-
ним станом ділян и.

“Впродовж зимового періоду бу�

дівельники мають намір підготувати

земельне полотно й комунікації до

наступного етапу — прокладання

асфальту, за що візьмуться одразу, як

потепліє”, — розповів “Хрещатику”

директор Інституту “Київдорміст�

проект” ВАТ "Київпроект" Володи�

мир Воробйов.

Загалом планується спорудити

шестиполосну магістраль від Мін�

ського шосе до Оболонського прос�

пекту протяжністю 3,5 км. Також

передбачається побудувати 

2 шляхопроводи — на перетині з

вул. Богатирською та естакаду над

залізничними коліями у напрямку

Вишгорода. Крім того, на вул.

Майорова зведуть підземний пере�

хід для пішоходів.

“До Мінського шосе Кільцеву

вже побудували ще у 2004�му, вона

поки що не працює і є тупиковою.

Звідси від проспекту Маршала Ро�

коссовського прокладатимуть нову

дорогу з перетином на вулицях Дег�

тяренка та Богатирській. Це буде

транспортна розв’язка по типу ко�

нюшинного листка”,— пояснив

“Хрещатику” заступник директора

КП “Дирекція будівництва шляхо�

во�транспортних споруд м. Києва”

Микола Васильцов.

Будівництво нової дороги до

Оболонського проспекту передба�

чено Програмою соціально�еконо�

мічного розвитку столиці на 2012

рік. Згідно з нормативами її повин�

ні прокласти впродовж 25 місяців.

Втім, директор “Київдормістпроек�

ту” припускає, що ці терміни бу�

дуть суттєво скорочені.

Розмови про будівництво нової

дороги велися давно. Її проектуван�

ня було виконано “Київдорміст�

проектом” ще у 2001�му, тоді ж

міськадміністрацією було затвер�

джено техніко�економічне обґрун�

тування, а у 2007�му — розробили

робочу документацію. В той час

розпочали підготовчі роботи —

демонтували гаражі та інші

споруди, що належали радгоспу

“Пуща�Водиця”. Однак через брак

коштів спорудження об’єкта “замо�

розили”.

Очікується, що нова магістраль

від Мінського шосе до Оболон�

ського проспекту частково вирі�

шить проблему відсутності у тако�

го великого міста, як Київ, замк�

нутої об’їзної дороги. Вона повин�

на приблизно уп’ятеро підвищити

пропускну спроможність даного

району. Зокрема вантажівки, 

що їхатимуть з Вишгорода, змо�

жуть скористатися цією об’їзною

магістраллю замість того, аби об’�

їжджати через Оболонь, Петрівку

та вул. Теліги.

У перспективі Кільцеву планують

продовжити до масиву Троєщина

по новому мосту через Дніпро

Освітяни отримають 
підтримку від міста
Для працівників галузі будуватимуть житло та збережуть 20 % 
надбавку до посадового окладу
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Місто продовж є онстр -
тивний діало з освітянами
та їх профспіл ами. Днями
столиці відб лося засі-

дання ради Київсь ої місь-
ої ор анізації Профспіл и
працівни ів освіти й на и
У раїни. Під час зібрання,
за часті олови КМДА
Оле сандра Попова, об о-
ворювались а т альні пи-
тання щодо розвит місь-
ої ал зі освіти.

Очільник столиці запевнив при�

сутніх, що влада й надалі буде надій�

ним партнером вчителям та проф�

спілковим організаціям освітян.

“Ми забезпечимо необхідні стан�

дарти соціального захисту вчителів.

Для нас уже стало доброю традицією

підтримувати молодих фахівців, які

прийшли працювати до навчальних

закладів столиці. Тож місто й надалі

буде надійним партнером у всіх іні�

ціативах працівників галузі”,— за�

значив Олександр Попов.

Він подякував представникам

профспілок за їхню роботу та за�

певнив, що міська влада зробить

все можливе, аби зберегти 20 %

надбавку до посадового окладу ос�

вітянам у наступному році. Зазна�

чимо, що цьогоріч на це з міського

бюджету було спрямовано 350 млн

грн. Олександр Попов також виба�

чився за нещодавні затримки у ви�

платі зарплат вчителям і гаранту�

вав, що надалі їх довше, ніж на два

дні, не буде.

Окрім того, з наступного року

місто розпочне масштабну програ�

му з реконструкції та модернізації

навчальних закладів. Це стосується

ремонту дахів, утеплення покрі�

вель, заміни систем опалення та ві�

кон. На все це з бюджету Києва

планують передбачити 700 млн грн.

У першочергових планах міської

влади — продовження програми

фінансування будівництва соці�

ального житла за програмою 70/30,

а також зведення службового жит�

ла. Заплановано, що у 2013 році

розпочнеться будівництво житло�

вого будинку для працівників за�

кладів освіти міського підпорядку�

вання на вул. Сєченова, 9.

Під час зустрічі освітяни мали

змогу запитати у голови КМДА що�

до планів співпраці задля покра�

щення соціального захисту праців�

ників галузі. Зокрема педагогів ці�

кавили питання подальшого підви�

щення соціальних стандартів, мож�

ливості придбання житла за зниже�

ною вартістю та участь в програмі

“Доступне житло”. Йшлося і про

передбачення коштів на премі�

ювання працівників освіти відпо�

відно до їхнього особистого внеску

в загальні результати роботи, а та�

кож на реалізацію права на культур�

но�масову, фізкультурну, оздоровчу

роботу в розмірах, не менше 0,3 %

від фонду оплати праці, охорону

праці в розмірі, не менш ніж 0,2 %.

Як відмітив голова Київської

міської організації Профспілки

працівників освіти і науки України

Олександр Яцунь, зустріч з голо�

вою КМДА продемонструвала ба�

жання міської влади співпрацюва�

ти з профспілками задля вирішен�

ня проблемних питань галузі. “Ми

бачимо, що міська влада готова до

соціального партнерства з освітя�

нами. Гадаю, наші спільні дії бу�

дуть спрямовані на консолідоване

та масштабне вирішення тих проб�

лем, які на сьогодні існують. Адже

спільними зусиллями ми робимо

одну справу, забезпечуємо сталий

розвиток столичної освіти та Ки�

єва в цілому”, — зазначив “Хреща�

тику” Олександр Яцунь

“Київзеленбуд” модернізує систему технічного
нагляду
Ком нальне об’єднання план є встановити GPS-наві атори на

транспортних засобах підприємства. Та і пристрої вже змонтовано на
машинах місь ої станції захист зелених насаджень. Система перед-
бачає on-line правління маршр том та автоматичний онтроль за
обертами дви на, а та ож за фа тичною витратою палива. “Встанов-
лювати GPS-наві атори ми розпочали з підприємства із захист зеле-
них насаджень. І вже є рез льтати: е ономія час водія, бо диспет-
чер в аз є оптимальний шлях до об’є та, а та ож значне заощаджен-
ня пально о. На станов витрачено близь о 4-х тисяч ривень, я і за
місяць о пились”,— зазначив ендире тор КО “Київзеленб д” Михай-
ло Царен о

Пасажиропотік аеропорту “Київ” 
у жовтні збільшився на 66,7 %
Пасажиропоті Міжнародно о аеропорт “Київ” жовтні с лав 88,5

тис. осіб, що на 66,7 % більше, ніж ро ом раніше. Зо рема іль ість
пасажирів на міжнародних повітряних лініях зросла на 10,7 % — до
50,7 тис. осіб. Ще 37,8 тис. пасажирів с ористалися в жовтні вн тріш-
німи рейсами — це в 5,2 раз більше, ніж жовтні 2011- о. У КП “Між-
народний аеропорт “Київ” (Ж ляни) повідомляють, що жовтні 2012
ро аеропорт забезпечив ви онання 2 тис. 554 рейсів, що на 119,8 %
більше, ніж ро ом раніше. З них 1 тис. 64 рейси — за ордон і 1 тис.
490 — в межах У раїни. Найпоп лярнішими міжнародними напрям а-
ми з аеропорт Київ жовтні стали Тревізо, Дортм нд і Мос ва, а
раїнсь ими — Донець , Одеса та Хар ів

“Радіо Київ” започатковує новий проект 
“Не в службу, а в дружбу”
У неділю, 2 р дня, об 11.00 в ефірі радіо “Київ 98 FМ” старт є но-

вий прое т “Не в сл жб , а в др жб ”. Першим остем про рами ста-
не начальни ГУ онтролю за бла о строєм КМДА Сер ій Садовой.
Одна цьо о раз мова йтиме не про робот . За філіжан ою ави ве-
д ча радіохвилі Світлана Василен о спроб є вивідати в остя інфор-
мацію про йо о дитинство, страхи, мрії та се рети і, та им чином, діз-
натися, з я о о тіста ліплять посадовців. Та і з стрічі відб ватим ться
в ефірі “Радіо Київ” щонеділі. Приєднатися до них автори про рами за-
прош ють сіх иян

Киян запрошують на ярмарки
За інформацією ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о обсл ов ван-

ня населення КМДА 30 листопада та 1 р дня столиці відб д ться
традиційні сільсь о осподарсь і ярмар и. Та , 30 листопада ярмар -
ватим ть Голосіївсь ом районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; в
Дніпровсь ом — на в л. Алма-Атинсь ій, 64; в Оболонсь ом — на
в л. Бережансь ій, 15; в Печерсь ом — на розі в лиць Первомай-
сь о о і Мечни ова та на б льв. Др жби Народів, 8; в Подільсь ом —
на просп. Правди, 5-11; в Солом’янсь ом — на в л. Козиць о о; в
Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, в л. Я і-
ра, 19, в л. В. Пі а, 18, розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої. А 1 р д-
ня ярмар и відб д ться Голосіївсь ом районі на в л. Голосіївсь ій,
10-14; в Дарниць ом — на в л. Рев ць о о; в Деснянсь ом — на в л.
Марини Цвєтаєвої (в межах в л. За ревсь о о та просп. Мая овсь о-
о); в Дніпровсь ом — на в л. Верши ори, 1; в Оболонсь ом — на
просп. Оболонсь ом , 23-43; в Печерсь ом — на в л. Задніпровсь о-
о; в Подільсь ом — на в л. Світлиць о о, 25; в Святошинсь ом —
на в л. Семаш а, 21; в Солом’янсь ом — на в л. П люя, 5 та в л.
Керченсь ій (в межах в лиць Оча івсь ої та Мартиросяна); в Шевчен-
івсь ом — на в л. Ванди Василевсь ої, 1-17

Голова КМДА Оле сандр Попов з стрівся з представни ами Київсь ої місь ої ор анізації Профспіл и працівни ів освіти
й на и У раїни

Заплановано, що у 2013
році розпочнеться

зведення житлового
будинку для працівників
закладів освіти міського
підпорядкування на вул.

Сєченова, 9

Я зазначають фахівці, а тивне б дівництво Кільцевої доро и розпочнеться навесні
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Впродовж зимового періоду будівельники мають
намір підготувати земельне полотно й комунікації 

до наступного етапу – прокладання асфальту, 
за що візьмуться одразу, як потепліє



Тенденції

Ділові новини

На реконструкцію 
Інституту раку 
виділено понад 
790 млн грн

Кабмін затвердив прое т б -
дівництва “Ре онстр ція і роз-
ширення Національно о інстит -
т ра по в л. Ломоносова,
33/43 Голосіївсь ом районі
Києва” за альною ошторисною
вартістю 791 млн 889 тис. рн.
Про це йдеться розпоряджен-
ні № 921-р. З ідно з до мен-
том, на б дівельно-монтажні
роботи передбачено 277 млн
597 тис. рн, на стат вання,
меблі та інвентар — 388 млн
682 тис. рн, на п с онала о-
дж вальні роботи — 3 млн 682
тис. рн, на інші витрати — 121
млн 927 тис. рн. Запланована
міст ість (з рах ванням реані-
мації) ліжо — 617, площа ді-
лян и в межах прое т вання —
1,5 а, площа заб дови — 6,11
тис. в. м. Ре онстр ція трива-
тиме протя ом 22,5 місяця

НБУ рекомендує вкладати
гроші в золото
Про це заявив олова омітет

НБУ з протидії недобросовісним
валютним операціям Юрій Горш-
ов. “Золото — непо ане в ладен-
ня оштів. Я по аз є досвід остан-
ніх ро ів, йо о вартість хоч трохи,
але росте. Можливо, золото не та-
е ефе тивне в ладення, я депо-
зит чи азначейсь і зобов’язання
Мінфін , але все-та и — ви ід-
не”,— заявив він, додавши, що
в ладення оштів доро оцінні ме-
тали дає арантії збереження за-
ощаджень

“Київавтодор” закупить
техніку на умовах лізингу

Київрада дозволила КК “Київа-
втодор” придбати для трим вання
в лично-дорожньої мережі міста на
мовах фінансово о лізин ом -
нальн техні на с м не більше
100 млн рн. Я зазначив перший
заст пни начальни а ГУ тран-
спорт та зв’яз КМДА Іван Шпи-

льовий, місто план є за пити 113
одиниць сні оочисної та нівер-
сальної техні и. Адже 56% машин,
я і є на балансі КК "Київавтодор",
відпрацювали свій рес рс і підля-
ають списанню. По ашення лізин-
— не раніше 1 люто о 2013 ро

й не пізніше 31 жовтня 2015 ро , з
можливістю достро ово о по а-
шення. ГУ транспорт й зв’яз
КМДА при поданні пропозицій до
прое тів місь о о бюджет на
2013—2015 ро и має передбачити
в лючення оштів, необхідних для
по ашення лізин ових платежів КК
"Київавтодор”

Для аеропорту “Бориспіль”
виберуть концесіонера

Віце-прем’єр-міністр, міністр ін-
фрастр т ри Борис Колесні ов
про ноз є вибір онцесіонера для
аеропорт “Бориспіль” до вересня
2013 ро . “Я д маю, першом
півріччі наст пно о ро , ма си-
м м — липні — серпні, все б де
завершено”,— с азав він, відпові-

даючи на запитання щодо стро ів
проведення он рс на онцесію
аеропорт . Міністр та ож спро но-
з вав передач в онцесію й інших
аеропортів. “Гадаю, що, без мов-
но, б д ть передаватися порти в
онцесію на взаємови ідних мо-
вах між онцесіонером і держа-
вою”,— с азав пан Колесні ов. З
йо о слів, світі є всьо о 4—5 ом-
паній, я і мож ть забезпечити он-
цесійн од з вели их аеропор-
тів, повідомляють “У раїнсь і нови-
ни”

Наступного року в Києві 
з’явиться ще один ТРЦ

Компанія Art Mall має намір від-
рити однойменний ТРЦ на пере-
тині в лиці Заболотно о й Столич-
но о шосе в Києві березні 2013
ро . Про це на прес- онференції
повідомила мар етин овий дире -
тор ТРЦ Юлія Ванчен о. За альна
площа об’є та становитиме близь-
о 50 тис. в. м, із я ої 8 тис. в.
м — розважальна територія. Я ір-

ними орендарями тор овельної
частини омпле с б д ть іпер-
мар ети Fozzy і Comfy. У с ладі
розважальної частини омпле с
з’являться атра ціон “аеродина-
мічна тр ба за рито о тип ”, ір-
сь олижний л б із зоною для тре-
н вань, що іміт ватиме атання на
лижах і сно борді, афе й ресторан
з більярдом. Крім то о, т т план -
ють створити вистав овий центр
площею 1,5 тис. в. м. Та ож роз-
важальній частині ТРЦ від риють
освітньо-розважальний омпле с
для дітей — місто професій
KidsWill

АМКУ оштрафував 
торговельну мережу 
“Білла+Україна” 
на 300 тис. грн
Про це с азано в повідомленні
омітет . “Антимонопольний омі-
тет У раїни оштраф вав “Білла-
У раїна” (м. Київ) на 300 тис. рн
за неподання інформації на вимо-
и встановлений термін”,— с а-

зано в повідомленні. Компанія не
надала інформацію із двох вимо
омітет . Офіційні запити АМКУ
відправив рам ах дослідження
рин ритейл , повідомляють
“У раїнсь і новини”

Платних туалетів 
на залізничних вокзалах 
не буде
Міністерство інфрастр т ри

У раїни вирішило с ас вати з 1
р дня плат за орист вання т -
алетами на залізничних во за-
лах. Про це повідомив віце-
прем’єр-міністр, міністр інфра-
стр т ри Борис Колесні ов. “Із
1 р дня не б де жодно о плат-
но о т алет на жодном во залі
в У раїні”,— заявив Колесні ов.
При цьом він повідомив, що всі
співробітни и, я і забезпеч ють
ф н ціон вання вбиралень на
терміналах, б д ть зараховані до
штат во залів. “І рівень сервіс
має б ти не нижчий”,— під рес-
лив Колесні ов

Нерухомість 
столиці — зміна цін 
і настроїв
Найкращі результати показують
столичні новобудови
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Первинний рино нер хомості Києва переб ває фаво-
рі — нові б дин и помітно витісняють бізнес-се мент
вторинно о і створюють йом помітн он ренцію в
е оном- ласі. Наст пно о ро е сперти про ноз ють
зниження ціни на старий житловий фонд та підвищення
вартості житла новоб довах.

Найкращі результати в поточному році демонструє первинний ринок ки�

ївських новобудов. Цей сектор істотно пожвавився, в основному завдяки

адекватній ціновій політиці, програмам розстрочки від забудовника та дій

уряду. Про це повідомляють аналітики порталу “Domik. net”. “У цьому ро�

ці ми спостерігали поступове зниження цін на житлову нерухомість. Біль�

шою мірою — на так зване елітне житло, меншою — на економ�клас. Ринок

поступово розшаровується: падають ціни на квартири більшої площі в цег�

ляних будинках центральних районів Києва. У той же час вартість

помешкань у панельних будинках окремих спальних районів поступово

зростає. Винятком можна вважати Оболонь, де ціни на житло преміум�кла�

су залишаються високими, головним чином за рахунок обмеженої кілько�

сті пропозицій”,— зазначають експерти.

За останній рік вартість квадратного метра житла в Києві знизилася на

4,3 % — з $ 1762 до $ 1689 за кв. м. При цьому цінові показники в різних

куточках столиці помітно варіюються. Так, загальна тенденція зниження

вартості найбільше відбилася на центральних районах міста, де квадратний

метр житла, як і раніше, залишається найдорожчим. Квартири Печерська,

який утримує цінове лідерство, за рік впали в ціні на 13,9 %. Вартість квад�

ратного метра тут сьогодні становить $ 2850. У Шевченківському районі ці�

на квадратного метра істотно нижча, але цінове падіння більше — 18,6 %.

Зараз тут квартири продають по $ 2063 за кв. м. Зниження цін на помешкан�

ня в Голосієві відбулося на рівні 6,7 %, до $ 1915 за кв. метр. Крім того, на

10,4 % подешевшав квадратний метр квартир на Подолі — зараз він коштує

$ 1696.

Ринок оренди стабілізувався

За інформацією АН “Благовіст”, минулого місяця компанією було

укладено 426 угод з оренди нерухомості в Києві. Це на 22,8 % нижче по�

казників вересня. Найбільш доступними були однокімнатні квартири на

вул. Берлінського (Шевченківський р�н), вул. Запорожця (Дніпровський

р�н), вул. Волгоградській (Солом’янський р�н). “Ми відзначили кілька

характерних для даного сезону тенденцій: зменшення частки бюджетного

житла, зростання інтересу до офісних приміщень, а також деяке уповіль�

нення активності на ринку оренди внаслідок закінчення чергового сплес�

ку, який припадає на серпень — вересень. У жовтні — грудні традиційно

активізується ринок продажу нерухомості, проте на два місяці, до кінця

року, ми не прогнозуємо подальшого зниження обсягів оренди і очікуємо

фіксацію ринку на досягнутому рівні”,— зазначає гендиректор АН “Бла�

говіст” Ірина Луханіна.

Прогноз на 2013 рік

Виходячи з по�

точної ситуації,

прогноз щодо

ринку нерухомості

може бути дво�

яким, зазначають

експерти. У будь�

якому випадку

гроші, що надхо�

дять на ринок,

розподіляються

між первинним і

вторинним сег�

ментами. І пер�

винний — у біль�

шому фаворі: но�

вобудови помітно витісняють бізнес�сегмент вторинного ринку і створю�

ють йому помітну конкуренцію в економ�класі.

Експерти агентства нерухомості “Планета Оболонь” прогнозують зни�

ження цін на вторинне житло в Києві у наступному році на 4,1—10 %.

“Припускаємо два сценарії розвитку подій: це або плавне сповзання дони�

зу, можливо, в таких самих обсягах, як за останні 12 місяців, або — різке па�

діння... Ми більше все�таки схиляємось до плавного сповзання цін”,— по�

відомив директор агентства Віталій Котенко. Зростання цін на первинне

житло й орендні ставки у 2013 році експерт прогнозує на рівні інфляції.

Він також зазначив, що останнім часом на ринку вторинного житла Ки�

єва найбільшим попитом користується економ�житло, зокрема 1�кімнатні

квартири у віддалених від метрополітену районах. Лідерами із продажів вто�

ринного житла є Деснянський район, зокрема житлові масиви Троєщина й

Лісовий. У зв’язку з підвищеним попитом у цих районах спостерігалось

зростання вартості помешкань. Водночас у центральних районах Києва за

останні 12 місяців було зафіксовано цінове падіння, що пов’язано зі знач�

ним зниженням попиту
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Що винаходять 
українські "кулібіни"
У листопаді держава отримала стотисячний патент
Олександра ШЕСТЕРИКОВА
спеціально для “Хрещатика”

Днями б ло вр чено стоти-
сячний патент на винахід.
Йо о власни ом став Ін-
стит т е спериментальної
патоло ії, он оло ії і радіо-
біоло ії ім. Р. Є. Кавець о-
о НАН У раїни за винахід
зі с ладною назвою: “Спо-
сіб підвищення ефе тивно-
сті хіміотерапії резистент-
них до хіміотерапії зло-
я існих п хлин”. “Хреща-
ти ” дізнавався, що наразі
пропон ють раїнсь і “ -
лібіни” і я им є процес
проходження но -ха до
пра тично о застос вання.

Ювілейний патент

З нагоди вручення стотисячного

патенту у Державній службі інте�

лектуальної власності України від�

бувся брифінг, у якому взяли участь

голова відомства Микола Ковіня,

колектив авторів�винахідників на

чолі з Софією Залєток та заступник

директора Інституту експеримен�

тальної патології, онкології і радіо�

біології ім. Р. Є. Кавецького НАН

України Григорій Потебня.

Сам винахід стосується медици�

ни, зокрема онкології. За словами

розробників, цей унікальний засіб

може застосовуватися у якості су�

проводу при хіміотерапії хворих.

Щоправда, разом із основними

препаратами та лише під наглядом

лікаря. До його складу входять біо�

логічно активні елементи — полі�

феноли. Вони самі по собі мають

протипухлинний ефект та зменшу�

ють токсичність хіміопрепаратів,

яким піддається організм під час

лікування. Новація потенційно мо�

же застосовуватися і при лікуванні

людей, організм яких на хімію

просто не реагує. Таких, на жаль, з

кожним роком більшає. Цікаво, що

поліфеноли мають рослинне похо�

дження — їх добули з зеленого чаю.

Софія Залєток розповіла “Хре�

щатику”, що зелений чай варто пи�

ти для профілактики. Звичайно, не

будь�який, а якісний і свіжий. За

словами науковця, жителі Китаю,

Японії та інших азійських країн,

які п’ють зелений чай, менше хво�

ріють на онкологічні захворюван�

ня, зокрема на рак молочної залози

та простати. “Що ж до винаходу, то

поки засіб тестували на тваринах.

Для подальших досліджень, а потім

і впровадження, потрібні кошти,

сертифікація в Україні та клінічні

випробування”,— зазначає пані

Залєток. До речі, у Інституті експе�

риментальної патології, онкології і

радіобіології на одного співробіт�

ника припадає по два патенти.

Для чого потрібні патенти

Виявляється, патенти видаються

не лише на винаходи, а й на корис�

ні моделі (фактично, той самий ви�

нахід, але має коротший термін за�

хисту), промислові зразки (резуль�

тат творчої діяльності людини у га�

лузі художнього конструювання).

Сам патент захищає авторство ви�

нахідника та може принести йому

славу і, якщо пощастить, гроші.

Щоб отримати патент, винахід�

ник має подати заявку до Державної

служби інтелектуальної власності

України, яка приймає, розглядає та

проводить експертизу заявок. Тер�

мін дії патенту залежно від об’єкта,

який патентується, різний. Як роз�

повів “Хрещатику” Микола Ковіня,

строк дії патенту на винахід з дня

подачі заявки складає 20 років; на

корисну модель чи промисловий

зразок — 10 років. Але цей термін

може бути продовжений, зокрема у

галузях фармацевтики та медицини,

якщо його впровадження потребує

спеціальних досліджень. Після за�

кінчення строку дії патенту винахід

стає надбанням людства.

Та після подачі заявки винахідник

отримає патент не одразу. На корис�

ну модель документ буде готовий

лише через 6—10 місяців. Щоб от�

римати його на винахід, доведеться

чекати 18 — 25 місяців. Строки

умовні — все залежить від галузі за�

стосування та обсягу формули ви�

находу. До того ж, за подання заяв�

ки сплачується збір. Його сума ко�

ливається від 200 до 4000 гривень

залежно від того, хто подає заяв�

ку — сам винахідник чи інститут або

фірма, де він працює (тобто юри�

дична особа). Ці затрати складають

лише 5% видатків на експертизу ви�

находу, держава бере на себе їх лево�

ву частку. У зв’язку зі вступом до

СОТ у 2008 році Україна взяла на

себе зобов’язання таким чином сти�

мулювати винахідників.

Отримавши право на патент,

власник може його продати. Тоді

авторство на винахід більше йому

не належатиме. Також можна про�

дати ліцензії, тобто право користу�

ватися винаходом на певних умо�

вах. При цьому авторство залишає�

ться за винахідником. Слід пам’ята�

ти, що охоронна грамота на винахід

має обмежений термін та діє на пев�

ній території. Тому українському

винахіднику варто знати, що його

розробку можуть вкрасти — запа�

тентувати у іншій державі або прос�

то користуватися нею, навіть не па�

тентуючи. Щоб авторство на уні�

кальний винахід охоронялося і за

межами України, треба запатенту�

вати його за процедурою Договору

про патентну кооперацію (РСТ),

який підписали більше 100 країн

світу.

Найбільше винаходів — 
у сфері медицини

Як розповів “Хрещатику” голова

Державної служби інтелектуальної

власності України Микола Ковіня,

найбільше заявок на патенти надхо�

дить із галузей агрохімії, медицини

та фармакології. Також дуже акту�

альними є заявки в сфері нанотех�

нологій. Найменше — з вугільної

промисловості та машинобудуван�

ня.

Загалом 100 тисяч патентів за 20

років — достатньо багато, погодь�

тесь. Але далеко не всім патентам

судилося бути використаними у

практичній діяльності. Часто вина�

хідники не мають змоги їх впрова�

дити — елементарно не вистачає

грошей на дослідження, які можуть

тривати дуже довго. Так, наприклад,

у медицині від отримання патенту

до його впровадження може пройти

10 років.

На жаль, Державна служба інте�

лектуальної власності не відслідко�

вує, чи впроваджуються запатенто�

вані винаходи, або чи купують їх ін�

ші держави. А от заступник директо�

ра Інституту ім. Р. Є. Кавецького

Григорій Потебня розповів, що з ба�

жанням придбати унікальну проти�

отрутну вакцину до них зверталися

представники Швейцарії, Болгарії,

Франції та Австрії.

Не все втрачено, якщо є така
молодь

У той же час, як би не тяжко бу�

ло українській науці, наші вчені ці�

нуються у світі, особливо вражає

своїм креативним мисленням мо�

лодь. Видача стотисячного патенту

на винахід — не єдина визначна

подія для українських науковців. 1

листопада цього року американ�

ський журнал “Time” опублікував

рейтинг кращих винаходів 2012 ро�

ку, у якому українська розробка по�

сіла сьоме місце з 25 можливих.

Четверо наших студентів винайш�

ли Enable Talk Gloves — рукавички,

за допомогою яких люди з обмеже�

ними слухом і мовленням можуть

спілкуватися з тими, хто не розуміє

мову жестів. У самих рукавичках

містяться спеціальні датчики, які

розпізнають мову жестів і перево�

дять її в текст на смартфоні, який

трансформує його в слова.

А, наприклад, студент факульте�

ту прикладної математики та ін�

форматики Львівського націо�

нального університету імені Івана

Франка, 18�річний Богдан Кач�

мар, уже чотири роки розробляє

комп’ютерні реабілітаційні ігри

для дітей із ДЦП, котрі покращу�

ють їх моторику. Його земляк Ми�

хайло Полуситок сконструював піч

для спалювання газоповітряної су�

міші, яка дозволяє скоротити ви�

трати газу вдвічі. А київська шко�

лярка Фаділа Блалі була визнана

Малою академією наук найкра�

щим молодим винахідником у 2011

році. Дівчина запропонувала но�

вий метод лікування переломів у

немовлят та виготовила спеціаль�

ний засіб для цього — скобу з полі�

мерних матеріалів.

Але і це ще не все. У рамках між�

народної системи РСТ у 2011 році

Україна посіла сьоме місце в ТОП�

15 країн за кількістю заявок, пода�

них на отримання патентів. Розви�

нені країни світу вже давно зрозу�

міли, що майбутнє — за інтелекту�

альною власністю. Вони стимулю�

ють створення інноваційних розро�

бок, розвиток провідних галузей,

на яких і тримається їх економіка

Чи знаєте ви, що… 
* Історія патентування бере свій початок із XV століття. 1474 року у

Венеціанській республіці був виданий указ, відповідно до якого
винахідники мали сповіщати владу про свої винаходи задля попередження
їх використання третіми особами. Термін дії патенту складав 10 років. 

* У Росії у 1812 році з'являється перший спільний «Закон про привілеї», а
в 1830 році законом від 30 березня встановлюються основні поняття
патентного права. 

* Перший патент на винахід «Антифрикційний матеріал для поверхонь
тертя" був виданий в Україні 30 листопада 1992 року. Станом на 2007 рік цей
патент вже не є чинним. 
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 30 листопада 2012 року

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Щодня оле тив Київсь о о місь о о центр зайнято-
сті працює, аби допомо ти меш анцям столиці знай-
ти ідне місце роботи, а роботодавцям — омпле -
т вати підприємства висо о валіфі ованим персона-
лом. Від почат ро в Києві вже працевлашт ва-
лись понад 10 тис. осіб. О рім то о, допомо від
профільної сл жби отримали 5 тисяч людей, я і про-
живають столиці тимчасово.

Як розповіла “Хрещатику” перший заступник директора Київського

міського центру зайнятості Людмила Золотова, у столиці кваліфіковану

допомогу по безробіттю надають десять районних центрів зайнятості.

“Їх завдання — сприяти громадянам у підборі достойної роботи та ін%

формувати про вільні робочі місця. Також ми надаємо профорієнтацій%

ні послуги, проводимо професійну підготовку, перепідготовку та підви%

щення кваліфікації безробітних, сприяємо започаткуванню власної

справи”,— зазначила пані Золотова.

Окрім допомоги по безробіттю, центри зайнятості допомагають й під%

приємствам в укомплектуванні персоналом. “У нас для роботодавців пе%

редбачена 21 послуга. Перш за все, це інформування про професійно%

кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані в службі зайнятості, на%

дання дотацій для фінансування частини витрат на оплату праці при

прийомі на роботу безробітних. Також на замовлення роботодавців ми

організовуємо професійне навчання претендентів на роботу та інше”, —

зазначила Людмила Федорівна.

Для зручності клієнтів приміщення усіх районних центрів зайнятості

поділені на просторові сектори, кожен з яких має відповідне призначен%

ня. Переступаючи поріг установи, людина потрапляє до довідкової

служби, де на стендах розміщена інформація з переліком документів,

необхідних для реєстрації громадян, що втратили роботу, та покажчик

розташування кабінетів.

“У кожного відвідувача є можливість самостійно користуватися ін%

формацією про вільні робочі місця і знаходити для себе найкращі варі%

анти працевлаштування у секторі самостійного пошуку вакансій. Тут

клієнт має можливість здійснити пошук роботи в автоматизованому ре%

жимі на інформаційних терміналах”,— стверджує директор Деснянсько%

го районного центру зайнятості Зоя Ярмоленко. До речі, доступ до тер%

міналів мають усі категорії населення й навіть ті, які не перебувають на

обліку в центрі.

У профорієнтаційному секторі клієнт може ознайомитись зі станом та

перспективами сучасного ринку праці, актуальними професіями, їх

описами, шляхами професійної підготовки та підвищення кваліфікації

за направленнями служби зайнятості. Далі безробітний потрапляє у сек%

тор запобігання соціальним ризикам, де зібрана корисна інформація для

клієнтів, які належать до соціально вразливих категорій.

Людей, які самостійно не змогли підібрати для себе роботу,

направляють у сектор, де їм допоможе зробити це фаховий консультант.

До речі, цей спеціаліст працюватиме з безробітним, допоки він не пра%

цевлаштується. “Інформація про види підтримки безробітних представ%

лена у відповідному секторі. Тут зібрані дані щодо можливості підви%

щення кваліфікації та отримання професії за направленням центру зай%

нятості”, — пояснює пані Ярмоленко.

Така зручна система допомагає киянам значно швидше знайти роботу.

Так, за десять місяців до Деснянського районного центру зайнятості

звернулись понад 7 тисяч осіб, з них 3 тисячі отримали консультаційні

послуги з різних питань, а кожен третій із 4 тисяч, які перебували на об%

ліку, знайшли для себе цікаву роботу. Загалом по Києву від початку року

було працевлаштовано понад 10 тисяч людей

Апостол Матфій
Коли Господь Ісус Христос явив

Себе світу, святий Матфій увірував

в Нього, як в Месію, невідступно

слідував за Ним і був вибраний в

число 70 учнів, яких Господь “по%

силав по двох перед Себе” (Лк. 10,

1). Після Вознесіння Спасителя

апостол Матфій був обраний за

жеребом в число 12 апостолів за%

мість відпали Юди Іскаріотського

(Дії 1, 15%26). Після Зіслання Свя%

того Духа апостол Матфій пропо%

відував Євангеліє в Єрусалимі та в

Юдеї разом з іншими апостолами

(Дії 6, 2, 8, 14). З Єрусалиму з

апостолами Петром і Андрієм хо%

див до Антіохії Сірійської, був у

каппадокійських містах Тіані та в

Синопі. Тут апостола Матфія ув’%

язнили, і він був чудово звільне%

ний апостолом Андрієм Перво%

званним. Після цього він подоро%

жував в Амасію, місто на березі

Понту.

Під час третьої подорожі апос%

тола Андрія святий Матфій був з

ним у Едессі та Севастії. За цер%

ковним переказом, він був з про%

повіддю в Ефіопії Понтійській

(нинішня Західна Грузія), Македо%

нії, багаторазово піддаючись смер%

тельній небезпеці, але Господь

зберігав його живим для подаль%

шої проповіді Євангелія. Одного

разу язичники змусили апостола

випити отруєне пиття. Апостол

випив його і не тільки сам зали%

шився неушкодженим, але зцілив

й інших в’язнів, осліплих від цього

питва. Коли святий Матфій вий%

шов із в’язниці, вороги марно шу%

кали його, оскільки він став для

них невидимим. Іншим разом, ко%

ли вони в люті кинулися, щоб уби%

ти апостола, земля розверзлася й

поглинула їх.

Апостол Матфій повернувся до

Юдеї і не переставав просвіщати

своїх співвітчизників світлом

вчення Христового. Він творив ве%

ликі чудеса Ім’ям Господа Ісуса і

навернув дуже багатьох до віри в

Христа. Юдейський первосвяще%

ник Анан, який ненавидів Христа і

дав раніше наказ скинути з висоти

храму апостола Якова, брата Гос%

поднього, наказав схопити апос%

тола Матфія і представити на суд

синедріону в Єрусалимі. Безбож%

ний Анан виголосив промову, в

якій по%блюзнірському зневажив

Господа. У відповідь апостол Мат%

фій показав на пророцтвах Старо%

го Заповіту, що Ісус Христос — іс%

тинний Бог, Месія, обіцяний Бо%

гом Ізраїлю, Син Божий, Єдино%

сущний і Співвічний з Богом От%

цем.

Після цих слів апостол Матфій

був засуджений синедріоном на

смерть і побитий камінням. Коли

святий Матфій був вже мертвий,

юдеї, приховуючи злочин, відсік%

ли йому голову, як противникові

кесаря. (За деякими джерелами,

апостола Матфія розіп’яли на

хресті. Дехто вказує, що він по%

мер в Колхиді). Смерть за Христа

і вінець мученика апостол 

Матфій сприйняв близько 63%го 

року

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної 
церкви

На Подолі провели семінар
“Формування прихильності 
у дітей та підлітків”
Фахівці Центр соціальних сл жб для сім’ї,

дітей та молоді Подільсь о о район прове-
ли рс семінарсь их занять “Сім’я я спе-
цифічна педа о ічна система” для олів ме-
тодичних об’єднань ласних ерівни ів за-
альноосвітніх навчальних за ладів.
У приміщенні ш оли № 262 відб лось се-

мінарсь е заняття з елементами тренін “Форм вання прихильно-
сті дітей та підліт ів” для олів методичних об’єднань ласних е-
рівни ів 5-11 ласів.
Психоло Центр присвятила навчання новим теоретичним яв-

ленням про перебі ві ової ризи підліт ів, важливості взаємовід-
носин дітей з тими, хто несе за них відповідальність, та роз лян -
ла з ласними ерівни ами наст пні питання: чом б ти бать ами з
ожним по олінням все с ладніше, звід и бере почато дитяча а -
ресія, що робити, оли дитина оворить “ні”, та я заці авити її на-
вчанням.
Серед психоло ів Центр соціальних сл жб для сім’ї, дітей та мо-

лоді Подол є фахівець з сімейної психоло ії, дитячої психоло ії, з
арт-терапевтичних форм роботи, з пропа анди психоло ічних
знань.
Основна темати а дано о рс — це робота з сім’ями, я і мають

проблеми з дітьми, з родинами, я і переб вають на етапі розл -
чення чи після розл чення, визначення ролі бать а та матері ви-
хованні, арт-терапія, попередження не ативних сит ацій та надан-
ня своєчасної допомо и

Деснянці долучаться 
до новорічного 
оформлення міста
Підприємства, станови та ор анізації

Деснянсь о о район підтрим ють пропози-
цію олови КМДА Оле сандра Попова взяти
часть встановленні новорічно-різдвяної
ілюмінації. Та , ожен, хто бажає, зможе
при расити фасад б дівлі своєї станови та
приле л до неї територію, зелені насаджен-

ня, вітрини. Це допоможе створити свят овий настрій.
“Ори інальна новорічна ілюмінація вже стала традиційним атри-

б том с часної європейсь ої столиці. І мені д же хочеться, аби Ки-
їв особливо расивим та ошатним з стрічав Новий 2013 рі . І т т є
повна свобода для польот фантазій та проявів добро о сма я
підприємців, та і всіх иян. Адже, о рім ом нальних сл жб, я і
традиційно при расять столицю свят овим освітленням, до цьо о
процес може дол читися ожен охочий”, — с азав Оле сандр По-
пов.
Вже р дні засяє яс равими ліхтари ами оловна ялин а Дес-

нянсь о о район , я щоро традиційно встановлюють на площі
біля б дівлі РДА. Цьо о ро новорічна рас ня б де заввиш и 12
метрів та при рашена більш ніж 500-ма і раш ами.
Для лісової ості традиційно робитим ть і раш и і чні ш іл Дес-

нянсь о о район . Най ращі вироби при рашатим ть оловн
ялин . Новорічною ілюмінацією при расять і фасад Деснянсь ої
РДА

У Шевченківському районі 
відбудуться заходи з нагоди 
Міжнародного дня інвалідів
З на оди Міжнародно о дня інвалідів 3 р д-

ня об 11.00 відб деться свят овий онцерт за
частю хор “Вербичень а” Територіально о
центр соціально о обсл ов вання Шевчен-
івсь о о район № 2 (в л. Ванди Василев-
сь ої, 11-а).
В освітніх, бібліотечних, льт рних та со-

ціальних за ладах пройд ть різноманітні тематичні з стрічі, вистав-
и, бесіди, тренін и, р лі столи, он рси та презентації на тем
“Ми всі рівні”. Зо рема в імназії № 48 відб деться пере ляд та об-
оворення фільм “В д ші я танцюю”, а в СЗШ № 58 — пере ляд
вистави театр інвалідів; СЗШ № 175 — інтера тивний ро спіль-
но з ГО “Нове життя” на тем “Подай р допомо и”. У імназії
№ 172 “Нив и” ор аніз ють з стріч чнів з представни ами Націо-
нально о омітет спорт інвалідів У раїни на тем : “Видатні дося -
нення людей з обмеженими можливостями”.
О рім цьо о, з 3 по 7 р дня спеціалізованих ш олах район

відб деться а ція “Милосердя”, “Ветеран твоєм домі”, “Ч жої бі-
ди не б ває”

У гості до вихованців дитсадка № 35 завітали
співробітники столичної ДАІ
Нещодавно вихователі дитячо о сад а № 35, що Шевчен ів-

сь ом районі столиці, спільно з представни ами ДАІ під от вали
для малечі свят ов про рам з вивчення Правил дорожньо о р х .
Вихованців дош ільно о за лад і ровій формі знайомили з пра-
вилами поводження на дорозі. Працівни и Державтоінспе ції про-
вели ці аві і ри, он рси. Най мітливіші діти отримали подар н и.
Крім то о, створивши на території садоч а справжнє перехрестя з
пішохідним переходом, інспе тори ДАІ по азали малечі, я пра-
вильно та безпечно переходити проїждж частин .
“Одна про безпе на дорозі дош ільнятам мають оворити не

лише педа о и і інспе тори, а перед сім бать и”,— зазначив на-
чальни столично о правління ДАІ Анатолій К рінний.— Насампе-
ред том , щоб самі дорослі роз міли, що вза алі недоп стимо по-
р ш вати Правила дорожньо о р х , а в прис тності дітей тим біль-
ше. Адже особистий при лад дотриманні за онів — най раща на-
а для малень их часни ів дорожньо о р х ”

В Голосієві пройшов 
аерокосмічний збір за участю
першого космонавта України
Леоніда Каденюка
Під час заход часни и збор ознайоми-

лися із ш ільною е спозицією М зею осмо-
навти и та М зею авіації та осмонавти и ім.
І. Сі орсь о о НТУ У раїни “Київсь ий полі-
технічний інстит т”.
О рім цьо о, для них б ло проведено р -

лий стіл “Космічна У раїна сьо одення” за частю членів правління
У раїнсь о о молодіжно о аеро осмічно о об’єднання “С зір’я”,
обласних центрів технічної творчості, центрів оздоровлення, ре іо-
нальних відділень У раїнсь о о молодіжно о аеро осмічно о об’єд-
нання “С зір’я”, вихованців МАН, заочної аеро осмічної ш оли, ве-
теранів аеро осмічної ал зі У раїни. То о ж дня часни и збор
відвідали Головн астрономічн обсерваторію Національної А аде-
мії На У раїни, де провели пра тичне заняття та спостереження
з на овцями.
Та ож в а товій залі СЗШ № 36 ім. С. П. Корольова відб лася з -

стріч з першим осмонавтом У раїни, Героєм У раїни Леонідом Ка-
деню ом “15 ро ів після осмічної подорожі”, присвячена йо о по-
льот в осмос (19 листопада — 5 р дня 1997 ро )

Людей, я і самостійно не змо ли підібрати собі робот , направляють се тор, де їм допоможе зробити це фаховий онс льтант

Новини районівРоботу знаходить той, 
хто її шукає
Понад 10 тисяч киян працевлаштувались за допомогою столичного
центру зайнятості

Свята Цер ва чора вшанов вала пам’ять свято о апос-
тола Матфія, я ий народився Вифлеємі, походив з
оліна Юди. З ранньо о дитинства він вивчав За он Бо-
жий по Священних Кни ах під ерівництвом свято о Си-
меона Бо оприїмця.
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1. Направити звернення депутатів Київської міської ради до Президен�
та України та Верховної Ради України згідно з додатком (справа А�20403).

2. Офіційно оприлюднити це звернення в газеті Київської міської ради
"Хрещатик".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 1 листопада 2012 р № 305/8589

Звернення депутатів Київської міської ради 
до Президента України та Верховної Ради України

–≤ÿ≈ÕÕfl  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»
ловним обов'язком держави. Конституційний принцип правової держави ви�
магає від неї утримуватися від обмеження загальновизнаних прав і свобод
людини і громадянина, в тому числі майнових прав (стаття 1, частина друга
статті 3, статті 21, 22, 64 Конституції України), про що також зазначено і в рі�
шенні Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51
народного депутата України щодо відповідності Конституції України (консти�
туційності) положень статей 92, пункту 6 розділу X "Перехідні положення" Зе�
мельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ді�
лянками).

Крім того, відповідно до статей 286, 288 Податкового кодексу України під�
ставою для нарахування плати за землю є дані Державного земельного ка�
дастру. Відповідні центральні органи виконавчої влади, що реалізують дер�
жавну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступ�
ного місяця, а також за запитом відповідного органу державної податкової
служби за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необ�
хідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановлено�
му Кабінетом Міністрів України.

Однак центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресур�
сів та його територіальний орган в м. Києві не зможе здійснити передачу
інформації, необхідної для обчислення і справляння плати за землю у міс�
ті Києві, оскільки не володіє нею, а Закон України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення
процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на не�
рухоме майно" не зобов'язує виконавчий орган Київської міської ради пе�
редати центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресур�
сів таку інформацію.

Як наслідок, це призведе до неможливості подання центральним органом
виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальним орга�
ном в м. Києві органу державної податкової служби повної і достовірної ін�
формації для обчислення і справляння плати за землю та значних втрат бю�
джету міста Києва від надходжень плати за землю.

Отже, встановлена законами України "Про Державний земельний ка�
дастр" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ді�
лянок та речових прав на нерухоме майно" модель ведення Державного зе�
мельного кадастру в місті Києві є соціально неприйнятною, економічно необ�
грунтованою та потребує перехідного періоду.

З огляду на викладене Київська міська рада звертається до Президента
України та Верховної Ради України з проханням встановити на законодавчо�
му рівні перехідний період до 1 липня 2015 року з ведення Державного зе�
мельного кадастру в місті Києві виконавчим органом Київської міської ради і
у зв'язку з цим доповнити прикінцеві та перехідні положення Закону України
"Про Державний земельний кадастр" новим пунктом 11 такого змісту:

"11. З метою створення умов для забезпечення дії перехідного періоду,
необхідного для перенесення відомостей з автоматизованої системи веден�
ня Державного земельного кадастру виконавчого органу Київської міської ра�
ди до єдиної державної геоінформаційної системи Державного земельного
кадастру, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалі�
зує державну політику у сфері земельних відносин, та забезпечення виготов�
лення і передачі в паперовій формі копій відповідних документів Державного
земельного кадастру встановити, що до 1 липня 2015 року ведення Держав�
ного земельного кадастру в місті Києві в обсязі, який згідно із цим Законом
здійснюється територіальними органами центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійсню�
ється виконавчим органом Київської міської ради.

Перенесення відомостей з автоматизованої системи ведення Державного
земельного кадастру виконавчого органу Київської міської ради до єдиної
державної геоінформаційної системи ведення Державного земельного ка�
дастру, виготовлення і передача відповідних копій документів Державного
земельного кадастру, відомості яких підлягають перенесенню, здійснюється
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про звернення депутатів Київської міської ради до Президента України 
та Верховної Ради України стосовно питання ведення Державного земельного

кадастру в місті Києві
Рішення Київської міської ради № 305/8589 від 1 листопада 2012 року

Відповідно до статей 13, 14, 133, 140, 142, 143 Конституції України, статті 9 та пункту 12 перехідних положень Земельного кодексу
України, статей 16, 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 1, 4, 10
1, 18, 22 Закону України "Про столи

цю України — місто
герой Київ", статті 4 Закону України "Про засади внутрішньої та зовнішньої політики", з метою забезпечення
виконання містом Києвом функцій і додаткових обов'язків столиці України та захисту гарантованого державою на законодавчому
рівні права територіальних громад повноцінно вирішувати на місцевому рівні питання регулювання земельних відносин як мате

ріальної основи місцевого самоврядування Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Депутати Київської міської ради висловлюють глибоку стурбованість пору�
шенням прав територіальної громади міста Києва та виконавчого органу Ки�
ївської міської ради у сфері регулювання земельних правовідносин та веден�
ня Державного земельного кадастру в місті Києві.

З 01.01.2013 набирають чинності в цілому закони України "Про Держав�
ний земельний кадастр" та "Про державну реєстрацію речових прав на неру�
хоме майно та їх обтяжень", які встановлюють нову для України модель ве�
дення Державного земельного кадастру та державної реєстрації прав на зе�
мельні ділянки, а також повноваження центральних органів виконавчої влади
з ведення Державного земельного кадастру та реєстрації права власності,
права постійного користування землею та оренди землі.

Пунктом 11 прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про Дер�
жавний земельний кадастр", який набрав чинності з 07.08.2011, враховуючи
особливий статус міста Києва як столиці України та з метою збереження ство�
реної за кошти міського бюджету автоматизованої системи ведення Держав�
ного земельного кадастру в м. Києві виконавчому органу Київської міської ра�
ди було надано повноваження з ведення Державного земельного кадастру в
місті Києві до 01.01.2020 та визначено порядок передачі виконавчим органом
Київської міської ради Державному агентству земельних ресурсів України ві�
домостей, необхідних для ведення Державного земельного кадастру.

Проте Законом України від 04.07.2012 № 5037�УІ "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення про�
цедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухо�
ме майно", який набрав чинності з 08.08.2012, шляхом виключення пункту
11 прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про Державний зе�
мельний кадастр" припинено повноваження виконавчого органу Київської
міської ради з ведення Державного земельного кадастру в місті Києві та ви�
ключено норму про передачу виконавчим органом Київської міської ради
Державному агентству земельних ресурсів України відомостей Державного
земельного кадастру по м. Києву.

Відповідно до статей 13, 14 Конституції України земля є основним націо�
нальним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, та
об'єктом права власності Українського народу, від імені якого права власни�
ка здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування
в межах, визначених Конституцією.

Відповідно до статей 133, 140 Конституції України місто Київ має спеціаль�
ний статус та особливості здійснення місцевого самоврядування в м. Києві,
що визначається окремими законами.

Статтею 142 Конституції України встановлено та гарантовано, що земля є
матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 143 Конституції України територіальна громада міста
безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування
управляє майном, що є в комунальній власності; затверджує програми соці�
ально�економічного та культурного розвитку і контролює їх виконання; за�
тверджує бюджет відповідної адміністративно�територіальної одиниці і кон�
тролює їх виконання.

Відповідно до статті 16 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" та статті 18 Закону України "Про столицю України — місто�герой Ки�
їв" матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування у місті Ки�
єві є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, зем�
ля, природні ресурси, що є у власності громади міста або знаходяться в її
управлінні. Порядок формування та використання матеріальної і фінансової
бази місцевого самоврядування, повноваження відповідних органів у цій
сфері в місті Києві визначаються Конституцією України, цим Законом та ін�
шими законами України.

Відповідно до статті 9 та пункту 12 перехідних положень Земельного ко�
дексу України до розмежування земель державної та комунальної власності
повноваження щодо розпорядження землями (крім земель, переданих у при�
ватну власність, та земель, зазначених в абзацах другому та четвертому цьо�
го пункту) в межах міста Києва здійснює Київська міська рада.

Також слід зазначити, що з дня набрання чинності Законом України від
06.09.2012 № 5245�VІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра�
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності" з
01.01.2013 землі державної та комунальної власності в Україні будуть вважа�
тися розмежованими, а землями комунальної власності відповідних терито�
ріальних громад будуть земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, спо�
руди, інші об'єкти нерухомого майна комунальної власності відповідної тери�
торіальної громади, земельні ділянки, які перебувають у постійному користу�
ванні органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ,
організацій, а також всі інші землі, розташовані в межах відповідних населе�
них пунктів, крім земельних ділянок приватної власності та земельних діля�
нок державної власності в межах населених пунктів, на яких розташовані бу�
дівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна державної власності, земель�
них ділянок, які перебувають у постійному користуванні органів державної
влади, державних підприємств, установ, організацій, Національної академії
наук України, державних галузевих академій наук та які належать до земель
оборони, а також земельних ділянок, що використовуються Чорноморським
флотом Російської Федерації на території України на підставі міжнародних
договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про столицю України — місто�ге�
рой Київ" столичний статус міста покладає на органи місцевого самовряду�
вання та органи виконавчої влади додаткові обов'язки та гарантує цим орга�
нам надання з боку держави додаткових прав.

Статтею 4 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ" на
органи місцевого самоврядування і виконавчої влади у місті Києві покладено
забезпечення містом Києвом зокрема таких функцій:

— створення належних умов для діяльності у місті Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів
державної влади, офіційних представництв іноземних держав і міжнародних
організацій, установ і закладів науки, освіти, охорони здоров'я, культури і
спорту, місцем розташування яких відповідно до законодавства визначено
місто Київ;

— вирішення питань щодо розміщення центральних органів, які утворюю�
ться Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів
України, а також дипломатичних представництв, консульств іноземних дер�
жав та представництв міжнародних організацій в Україні;

— здійснення заходів щодо збереження та відновлення пам'яток історії,
культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних та природних зон
і ландшафтів, що мають національне значення;

— виконання інших функцій міста Києва, передбачених у законодавстві
України, специфічних для функціонування Києва як столиці держави, в межах
законодавства України.

Відповідно до статті 22 Закону України "Про столицю України — місто�ге�
рой Київ" у зв'язку зі здійсненням містом Києвом функцій столиці України Ки�

ївська міська рада та Київська міська державна адміністрація, кожна в межах
своєї компетенції, встановленої законами України, мають право визначати
особливості землекористування та використання інших природних ресурсів.

Можливість повноцінної реалізації Київською міською радою та її виконав�
чим органом повноважень щодо регулювання земельних відносин в цілому
на місцевому рівні, розпорядження землями в місті Києві та у зв'язку із цим
забезпечення виконання функцій столиці України, встановлених Законом
України "Про столицю України — місто�герой Київ", безпосередньо пов'яза�
на з наявністю повних, актуальних і достовірних відомостей та документів
Державного земельного кадастру на рівні міста Києва та наявністю в цьому
кадастрі відомостей і документів як за минулі роки, так і на теперішній час,
що включені до цього кадастру і є необхідними при розгляді питань про на�
дання (передачу) земельних ділянок у користування (власність) громадянам
та юридичним особам.

Відповідно до статті 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад на�
лежать реєстрація суб'єктів права власності на землю; реєстрація права ко�
ристування землею і договорів на оренду землі; видача документів, що по�
свідчують право власності і право користування землею.

Відповідно до статті 10�1 та пункту 2 прикінцевих положень Закону Укра�
їни "Про столицю України — місто�герой Київ" виконавчим органом Київської
міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно вико�
нує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення вико�
навчої влади в місті Києві.

Вищий адміністративний суд України постановою від 20.04.2010 № К�
8025/09 у справі за позовом Київської міської ради до Державного агентства
земельних ресурсів України встановив, що стаття 33 Закону України "Про міс�
цеве самоврядування в Україні" є законодавчо визначеною підставою для
здійснення виконавчими органами місцевих рад реєстрації суб'єктів права
власності на землю, здійснення реєстрації права користування землею і до�
говорів на оренду землі, видачі документів, що посвідчують право власності
і право користування землею.

Виконавчий орган Київської міської ради відповідно до статей 9, 126, 196,
202 та пункту 12 перехідних положень Земельного кодексу України 2001 ро�
ку, Земельного кодексу України 1990 року, статті 33 Закону України "Про міс�
цеве самоврядування в Україні", пункту 3 прикінцевих та перехідних положень
Закону України від 05.03.2009 № 1066�VІ "Про внесення змін до деяких зако�
нодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну
ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок", пункту 3
прикінцевих та перехідних положень Закону України від 11.02.2010 № 1878�
VІ "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обмежень", постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни від 12.01.1993 № 15 "Про порядок ведення державного земельного ка�
дастру" здійснював понад 15 років видачу і реєстрацію державних актів на
право власності, на право постійного користування земельною ділянкою та
договорів оренди землі, а також відповідно вів книгу записів реєстрації дер�
жавних актів на право власності на землю та на право постійного користуван�
ня землею, договорів оренди землі, оскільки до відання виконавчих органів
міських рад належить реєстрація суб'єктів права власності на землю; реєстра�
ція права користування землею і договорів на оренду землі; видача докумен�
тів, що посвідчують право власності на землю і право користування землею.

Виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) створено понад 15 років тому за кошти місцевого бюджету на
основі сучасних геоінформаційних та комп'ютерних технологій потужну авто�
матизовану систему ведення земельного кадастру в місті Києві, яка містить
повну і достовірну інформацію про межі земельних ділянок та їх розподіл між
власниками і землекористувачами, дає можливість ефективного управління
земельними ресурсами в місті та за допомогою якої зареєстровано і видано
понад 100 тис. документів, що посвідчують право власності та право корис�
тування земельними ділянками.

Київська міська рада, підтримуючи в цілому встановлену законами Укра�
їни "Про Державний земельний кадастр" та "Про внесення змін до деяких за�
конодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури дер�
жавної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно"
концепцію існування в державі єдиного Державного земельного кадастру
(державної геоінформаційної системи відомостей про землі, розташовані в
межах Державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх
використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх
оцінку, про розподіл між власниками і користувачами) вважає, що припинен�
ня повноважень виконавчого органу Київської міської ради з ведення Дер�
жавного земельного кадастру в м. Києві є передчасним та створює ризики
порушень конституційного права кожного володіти, користуватися та розпо�
ряджатися своєю власністю і в умовах сьогодення не сприяє вирішенню дер�
жавою питань реєстрації прав на земельні ділянки та обов'язку держави за�
безпечувати захист прав усіх суб'єктів права власності, непорушність права
приватної власності, рівність перед законом усіх суб'єктів права власності.

На сьогодні Державне агентство земельних ресурсів України та територі�
альний орган у м. Києві не зможуть наповнити Державний земельний ка�
дастр відомостями про землі, розташовані в межах міста Києва, оскільки во�
ни не володіють ними, тому що зазначені відомості містяться лише в автома�
тизованій системі ведення Державного земельного кадастру в м. Києві, що
велась виконавчим органом Київської міської ради, а на законодавчому рівні
залишилось неврегульованим питання і порядок передачі відомостей, необ�
хідних для ведення кадастру Державним агентством земельних ресурсів
України чи його територіальним органом в м. Києві.

Отже, реалізація Закону України "Про внесення змін до деяких законодав�
чих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної
реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно" створює
умови, за яких Державний земельний кадастр не буде наповнений відомо�
стями про землі, розташовані в межах міста Києва, що призведе до недодер�
жання таких основних принципів Державного земельного кадастру, встанов�
лених статтею 3 Закону України "Про Державний земельний кадастр", як
обов'язковість, достовірність та повнота відомостей у Державному земельно�
му кадастрі.

Недотримання цих основних принципів Державного земельного кадастру
створює ризики та може призвести до порушення конституційного права
кожного володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю, а та�
кож до недотримання конституційного принципу щодо непорушності права
власності.

Власність зобов'язує і не повинна використовуватися на шкоду людині і су�
спільству, а держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і
господарювання, які є рівними перед законом (стаття 13 Конституції України).

Україна як демократична і правова держава закріпила принцип поваги і
непорушності прав та свобод людини, утвердження і забезпечення яких є го�

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.03.2012
№ 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)"
Рішення Київської міської ради № 237 /8521 від 1 листопада 2012 року

Відповідно до статей 104 — 106 Цивільного кодексу України, статті 10 Закону України "Про столицю України — місто
герой Київ",
пункту 6 частини першої статті 26, статті 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів
України від 12.03.2005 № 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних під

розділів та місцевих державних адміністрацій" (зі змінами та доповненнями), враховуючи рішення Київської міської ради від
15.12.2011 № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року", з метою оптимізації структури виконавчо

го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для здійснення ним функцій органу місцевого само

врядування та місцевого органу виконавчої влади Київська міська рада —

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 15.03.2012

№ 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)":

1.1. Підпункт 1.2 пункту 1 рішення виключити.
1.2. Додаток 1 до рішення доповнити пунктом 21 такого змісту:
"21. Управління у справах жінок, інвалідів; ветеранів війни та праці".
2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�

жавній адміністрації) вжити відповідні організаційно�правові заходи по
виконанню пункту 1 цього рішення.

3. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради
"Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв'язків та інформаційної політики та постійну комісію Київради з
питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про затвердження списку народних засідателів 
Шевченківського районного суду міста Києва

Рішення Київської міської ради № 219/8503 від 1 листопада 2012 року
Відповідно до статей 57, 58, 59 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", положень Цивільного процесуального кодексу

України, враховуючи подання голови Шевченківського районного суду міста Києва від 29.08.12 № 22354/12
вих/05
18/вк, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити список народних засідателів Шевченківського районно�
го суду міста Києва згідно з додатком.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради
"Хрещатик".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 1 листопада 2012 року № 219/8503

Список 
народних засідателів Шевченківського районного cуду міста Києва

1. Бриксін Олександр Георгійович
2. Глухов Олександр Дмитрович
3. Кацун Марія Миколаївна
4. Кашапова Лариса Геннадіївна
5. Копилов Станіслав Володимирович
6. Ніколаєв Євген Олександрович
7. Олейко Алла Михайлівна

8. Пономарьова Наталія Федорівна
9. Процик Світлана Олексіївна
10. Саркісова Катерина Миколаївна
11. Ханенко Олена Володимирівна

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 0,4 га, 
яка знаходиться між будинками на вул. Львівській, 51 та Верховинній, 80—80
а

Святошинського району м. Києва (кадастровий код 75:211:018)
Рішення Київської міської ради № 242 /8526 від 1 листопада 2012 року

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 19 Земельного
кодексу України, статей 7 та 51
53 Закону України "Про природно
заповідний фонд України", з метою раціонального використан

ня і збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус скверу земельній ділянці площею 0,4 га, яка знахо�
диться між будинками на вул. Львівській, 51 та Верховинній, 80 та 80�а у
Святошинському районі м. Києва (кадастровий код 75:211:018).

2. Внести зміни до "Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010
року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині
міста", затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.05
№ 806/3381 та продовжених на період до 2015 року рішенням Київської
міської ради від 27.11.09 № 714/2783 (таблиця 2 "Озеленені території за�
гального користування м. Києва, що відповідають типологічним ознакам та

планувальним вимогам"), додавши земельну ділянку, зазначену у пункті 1
цього рішення, до переліку скверів Святошинського району м. Києва. 

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в комунальних засобах
масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань екологічної політики.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 1,22 га 
на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Академіка Корольова 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 245 /8529 від 1 листопада 2012 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самовря

дування в Україні", статті 7, статей 51
53 Закону України "Про природно
заповідний фонд України" та з метою раціонального ви

користання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати статус скверу земельній ділянці площею 1,22 га на перети�

ні проспекту Леся Курбаса та вулиці Академіка Корольова у Святошин�
ському районі м. Києва.

2. Внести зміни до "Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010
року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині
міста", затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.05
№ 806/3381 та продовжених на період до 2015 року рішенням Київської
міської ради від 27.11.09 № 714/2783 (таблиця 2 "Озеленені території за�
гального користування м. Києва, що відповідають типологічним ознакам

та планувальним вимогам"), додавши земельну ділянку, зазначену у пунк�
ті 1 цього рішення, до переліку скверів Святошинського району м. Києва.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднили в комунальних засобах
масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань екологічної політики.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега
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З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

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

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації
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Про надання матеріальної допомоги
Розпорядження № 2087 від 21 листопада 2012 року

Відповідно до статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 5 Закону України "Про соціальні послу

ги", на виконання пункту 1 розділу 7 міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011
2015 роки, затвердженої рі

шенням Київської міської ради від 17.02.2011 № 19/5406, враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2011 № 991 "Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги ма

лозахищеним верствам населення м. Києва, які опинились у складних життєвих обставинах", в межах функцій органу місцевого са

моврядування та у зв'язку зі зверненнями мешканців, які постраждали внаслідок пожежі у житловому будинку № 3
а по вул. Ма

зепи, щодо надання їм матеріальної допомоги:

1. Головному управлінню праці та соціального захисту населення вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) надати матеріальну допомогу мешканцям квартир житлового
будинку № 3�а по вул. Мазепи, в розмірі 10,0 тис. грн., на кожну постраж�
далу квартиру, згідно зі списком що додається, за рахунок коштів, перед�
бачених у бюджеті м. Києва на 2012 рік на виконання міської цільової про�

грами "Турбота. Назустріч киянам" на 2011�2015 роки, затвердженої рі�
шенням Київської міської ради від 17.02.2011 № 19/5406.

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

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак

Про внесення змін та доповнень у додатки 3 та 4 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 10.12.2010 № 1112 "Про питання організації управління 

районами в місті Києві"
Розпорядження № 1993 від 9 листопада 2012 року

Відповідно до статті 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 18 Закону України "Про столицю Укра

їни — місто
герой Київ", враховуючи рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної влас

ності територіальної громади міста Києва", пункт 13 протоколу доручень № 29, напрацьованих під час виїзної робочої наради від
18.05.2012, листи Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.07.2012 № 04/03
2123/4 та Дніпровської район

ної в місті Києві державної адміністрації від 10.09.2012 № 2
12/33
3414/4до, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести у додатки 3 та 4 до розпорядження виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
10.12.2010 № 1112 "Про питання організації управління районами в міс�
ті Києві" зміни та доповнення, згідно з додатком.

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

Голова О. Попов

9. ПАТ "Київенерго" та ПАТ "АК "Київводоканал" підготувати та нада�
ти ТОВ "Холідей�Сервіс" та громадській організації "Подільська гільдія
ремісників" технічні умови на підключення до мереж електро�, водопос�
тачання та водовідведення тимчасових споруд у місці проведення Захо�
ду.

10. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) залучити Комунальну аварійно�рятувальну службу "Київська
служба порятунку" до забезпечення заходів безпеки під час проведення
Заходу.

11. Головному управлінню з питань внутрішньої політики та зв'язків з
громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) забезпечити координацію проведення інших
масових заходів у м. Києві під час проведення Заходу.

12. З метою належної підготовки та проведення Заходу просити ГУ
МВС України в м. Києві в період з 1 грудня 2012 року по 23 січня 2013 ро�
ку забезпечити:

12.1 охорону громадського порядку під час проведення Заходу;
12.2 сприяти проїзду по території м. Києва транспортних засобів, які бу�

дуть перевозити конструкції, у т. ч. великогабаритні, для проведення Заходу.
13. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно

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

14. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації відповідно до роз�
поділу обов'язків.

Голова О. Попов

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

від 11.05.2012 № 771
Розпорядження № 1979 від 8 листопада 2012 року

Відповідно до статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою завершення робіт з ремонту примі

щень в нежилому будинку комунальної власності територіальної громади міста Києва на вул. Дегтярівській, 31 літ. А:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 11.05.2012 № 771 "Про
здійснення заходів, пов'язаних з ремонтом приміщень нежилого будинку
на вул. Дегтярівській, 31 літ. А", такі зміни:

у підпункті 1.2 пункту 1 цифри "1700,00" замінити цифрами "2330,00".

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників
голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу
обов'язків.

Голова О. Попов

Про утворення спостережної комісії при виконавчому органі 
Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Розпорядження № 1970 від 7 листопада 2012 року
Відповідно до статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 25 Закону України "Про місцеві держав


ні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 № 429 "Про затвердження положень про спостережні комісії
та піклувальні ради при спеціальних виховних установах":

1. Утворити спостережну комісію при виконавчому органі Київської
міської ради (Київській міській державній адміністрації) та затвердити її
склад, що додається.

2. Спостережній комісії у своїй діяльності керуватись Положенням про
спостережні комісії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 01.04.2004 № 429 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
10.11.2010 № 1042).

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

від 30.09.2009 № 1124 "Про утворення спостережної комісії при вико�
навчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адмі�
ністрації)";

від 08.11.2010 № 915 "Про внесення змін до розпорядження виконав�

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 30.09.2009 № 1124";

від 15.03.2012 № 396 "Про спостережну комісію при виконавчому ор�
гані Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)".

4. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — ке�
рівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення що�
до висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

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

Голова О. Попов

Про скасування погоджень на розміщення реклами на транспорті комунальної
власності територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 1968 від 7 листопада 2012 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", пункту 7.1 Розділу ІІІ Порядку розміщен


ня реклами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 № 37/6253 (із змінами і доповненнями), в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Скасувати 3 (три) погодження на розміщення реклами на транспор�
ті комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з до�
датком до цього розпорядження.

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

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

Голова О. Попов

Про відзначення Дня місцевого самоврядування 
в столиці України — місті Києві

Розпорядження № 197 від 19 листопада 2012 року
Відповідно до Указу Президента України від 25.11.00 № 1250/2000 "Про День місцевого самоврядування", яким в Україні вста


новлено свято — День місцевого самоврядування, що відзначається щорічно 7 грудня, та з метою підтримки органів місцевого са

моврядування, відзначення їхньої важливої ролі у здійсненні демократичних перетворень у нашому суспільстві:

1. Київській міській раді, виконавчому органу Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації), районним у місті Києві дер�
жавним адміністраціям організувати 7 грудня 2012 року відповідні заходи
з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування.

2. Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) органі�
зувати та провести 7 грудня 2012 року в загальноосвітніх навчальних
закладах м. Києва урок місцевого самоврядування з метою пропаган�
ди серед учнів старших класів основних засад місцевого самовряду�
вання.

3. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити висвіт�

лення в засобах масової інформації історії становлення та розвитку місце�
вого самоврядування в столиці України — місті Києві.

4. Керуючому справами секретаріату Київради Колеснику М. П. внести
пропозиції щодо відзначення нагородами Київського міського голови пра�
цівників органів місцевого самоврядування, які зробили вагомий особистий
внесок у становлення та розвиток місцевого самоврядування в місті Києві.

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

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції 

22 листопада 2012 р. за № 68/985

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.05.2011 № 859

Розпорядження № 1926 від 31 жовтня 2012 року
Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 7 Закону України "Про житлово
кому


нальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 р. № 833 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Мі

ністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731", з метою уточнення положень стосовно застосування тарифів:

1. Провести в м. Києві в грудні 2012 року та січні 2013 року Новорічні
та Різдвяні заходи.

2. Затвердити:
2.1. Програму загальноміських Новорічних та Різдвяних заходів, що

додається.
2.2. Робочий план підготовки і проведення загальноміських Новорічних

та Різдвяних заходів, що додається.
3. Головному управлінню культури виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації), Головному управлін�
ню з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції), Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному
управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управлінню у
справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київсько�
му міському центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�

трації), Службі у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити проведення на
високому організаційному рівні та фінансування Новорічно�Різдвяних за�
ходів в межах загального обсягу асигнувань, передбачених в бюджеті міс�
та Києва на 2012 рік на відповідні цілі, з урахуванням виконання доходної
частини бюджету міста Києва та передбачити видатки в бюджеті міста Ки�
єва на 2013 рік.

4. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
4.1. Забезпечити засвічення святкових Новорічних ялинок 19 грудня

2012 року, проведення районних Новорічних і Різдвяних заходів та їх фі�
нансування.

4.2. Здійснити святкове тематичне оформлення вулиць і площ районів
м. Києва.
4.3. Провести святкові заходи в усіх навчальних закладах.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

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

Голова О. Попов

Про проведення загальноміських 
Новорічних та Різдвяних заходів

Розпорядження № 1995 від 9 листопада 2012 року
Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою популяризації кращих традицій, зви


чаїв і обрядів українського народу, організації змістовного дозвілля дітей і підлітків у м. Києві під час зимових канікул, відзначен

ня Новорічних та Різдвяних свят та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Доповнити Примітки до Тарифів на комунальні послуги ' з центра�
лізованого опалення і постачання гарячої води виконавцям цих послуг
усіх форм власності для здійснення розрахунків з бюджетними устано�
вами та іншими споживачами, затверджених розпорядженням виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 31 травня 2011 р. № 859, зареєстрованим в Головному
управлінні юстиції у місті Києві 06 червня 2011 р. за № 25/884 (у редак�
ції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 29 березня 2012 р. № 496), пунктом
4 такого змісту:

"4. Тарифи на комунальні послуги з централізованого опалення і пос�
тачання гарячої води не застосовуються при розрахунках з:

іншими споживачами послуг в будинку № 18, секція А, секція Б на вул.
Інститутській;

бюджетними установами та іншими споживачами послуг в будинку
№ 28�Б на вул. Поліській.".

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів�

никові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо ви�
світлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про проведення заходу 
"Новорічно
різдвяне селище в м. Києві на Майдані Незалежності 

та вул. Хрещатик від Бессарабської пл. до вул. Архітектора Городецького"
Розпорядження № 2025 від 15 листопада 2012 року

Відповідно до Закону України "Про столицю України — місто
герой Київ", Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра

їні", Порядку організації та проведення у Києві недержавних масових громадських заходів політичного, культурно
просвітниць

кого, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.06.1999 № 317/418 (із
змінами та доповненнями), з метою популяризації міста Києва як європейського туристичного центру, в межах функцій органу міс

цевого самоврядування:

1. Погодитись з пропозицією ТОВ "Холідей�Сервіс" та громадської ор�
ганізації "Подільська гільдія ремісників" та провести щоденно з 11.00 год.
до 22.00 год. у період з 8 грудня 2012 року по 19 січня 2013 року захід
"Новорічно�різдвяне селище на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик
від Бессарабської пл. до вул. Архітектора Городецького" (далі — Захід"), а
31 грудня 2012 року та 1, 6, 7 і 19 січня 2013 року — (до закінчення за�
гальноміських святкових заходів) — на Майдані Незалежності та вул. Хре�
щатик.

2. Взяти до відома, що:
2.1 організаторами (генеральними операторами) Заходу виступає ТОВ

"Холідей�Сервіс" та громадська організація "Подільська гільдія ремісни�
ків";

2.2 Захід буде проводитись на Майдані Незалежності та тротуарній
частині вул. Хрещатик від Бессарабської пл. до вул. Архітектора Горо�
децького.

2.3 Фінансування проведення Заходу буде здійснюватись виключно за
рахунок коштів генеральних операторів.

3. Управлінню туризму виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) забезпечити координацію питань,
пов'язаних з підготовкою та проведенням Заходу.

4. Для проведення Заходу ТОВ "Холідей�Сервіс" та громадській орга�
нізації "Подільська гільдія ремісників":

4.1 Виступити замовниками з розробки проектних рішень із встанов�
лення в місці проведення Заходу тимчасових споруд, малих архітектурних
форм, об'єктів переносної торгівлі, інших елементів інфраструктури та от�
римати дозвільні документи, необхідні для проведення Заходу;

4.2 При формуванні загального проектного рішення Новорічно�різдвя�
ного селища на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик врахувати:

4.2.1 розміщення Українською православною церквою ІІІ Благодійного
різдвяного ярмарку "Від Миколая до Різдва" (25 будиночків) на непарній
стороні вул. Хрещатик (відрізок від вул. Архітектора Городецького до вул.
Прорізної) в термін з 16 листопада 2012 року до 13 січня 2013 року;

4.2.2 розміщення ТОВ "Атракціон�сервіс" пересувного атракціону "Ки�
ївська Карусель" на вул. Хрещатик (площа біля Пасажу), а також роботи
"Потягу святого Миколая" (в робочі дні — по тротуарній частині вул. Хре�
щатик, у вихідні та святкові — на проїжджій частині вул. Хрещатик) від
Майдану Незалежності до Бессарабської площі в термін з 16 листопада
2012 року до 13 січня 2013 року;

4.3. З 1 грудня по 7 грудня 2012 року встановити в місці проведення
Заходу тимчасові споруди, малі архітектурні форми, об'єкти переносної
торгівлі, інші елементи інфраструктури відповідно до затверджених про�
ектних рішень і отриманих дозвільних документів та з 21 січня по 23 січ�
ня 2013 року забезпечити їх демонтаж;

4.4 Спільно з Головним управлінням комунального господарства вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) вирішити питання встановлення туалетних модулів у місці про�
ведення заходу в період з 8 грудня 2012 року по 19 січня 2013 року;

4.5 Спільно з Головним управлінням комунального господарства вико�

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) та Печерською і Шевченківською районними в місті Києві дер�
жавними адміністраціями вирішити питання встановлення у місці прове�
дення Заходу додаткових урн і контейнерів для збору побутових відходів
та їх вивезення, а також посилене прибирання на період з 8 грудня 2012
року по 19 січня 2013 року;

4.6 Спільно з Головним управлінням охорони здоров'я виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ви�
рішити питання чергування машин швидкої медичної допомоги під час
проведення Заходу;

4.7 Організувати в місці проведення Заходу розважальні програми;
4.8 Забезпечити дотримання Правил благоустрою м. Києва, затвер�

джених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051, під час підготовки та проведення Заходу.

5. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у період з
1 грудня 2012 року до 23 січня 2013 року спільно з комунальною корпо�
рацією "Київавтодор" сприяти оперативному погодженню документів для
перевезення великогабаритних конструкцій, які будуть використовува�
тись для проведення Заходу.

6. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі та побутового обслу�
говування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Головному управлінню контролю за бла�
гоустроєм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) спільно з Печерською та Шевченківською район�
ними в місті Києві державними адміністраціями заборонити видачу будь�
яких дозвільних документів на встановлення тимчасових споруд, малих
архітектурних форм та об'єктів виносної торгівлі у період з 1 грудня 2012
року до 23 січня 2013 року на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик від
площі Бессарабської до вул. Архітектора Городецького ( тротуарна части�
на вул. Хрещатик).

7. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві дер�
жавним адміністраціям не планувати проведення загальноміських заходів
у період з 1 грудня 2012 року по 23 січня 2013 року на вул. Хрещатик від
площі Бессарабської до вул. Архітектора Городецького (тротуарна части�
на вул. Хрещатик).

8. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі та побутового
обслуговування населення виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) спільно з Печерською та Шевчен�
ківською районними в місті Києві державними адміністраціями забезпе�
чити доведення до власників закладів громадського харчування міста Ки�
єва положень розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 18 квітня 2008 року № 579
"Про вільний доступ громадян до туалетів закладів громадського харчу�
вання" та забезпечити контроль за його виконанням.
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Видатні українські 
композитори відзначать ювілеї
На честь Євгена Станковича та Валентина Сильвестрова пройдуть
камерні концерти
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

В цьом році раїнсь а
ромадсь ість відзначає
ювілеї ле ендарних омпо-
зиторів, ф ндаторів с час-
ної вітчизняної омпози-
торсь ої ш оли. Герою
У раїни, Народном артис-
т У раїни, ла реат На-
ціональної премії імені
Т. Г. Шевчен а Єв ен
Стан ович виповнилося
70 ро ів, а Народном ар-
тист У раїни, ла реат
Національної премії імені
Т. Г. Шевчен а Валентин
Сильвестров — 75. З цієї
на оди 1 і 2 р дня в залі
Національної А адемії мис-
тецтв У раїни відб д ться
два історичні ювілейні он-
церти для вшан вання ви-
датних митців.

“Програма обох концертів демон�

струє творчий шлях композитора,

його стильову та творчо�емоційну

еволюцію — від становлення до тво�

рів останніх років,— розповів “Хре�

щатику” організатор ювілейних ве�

чорів, керівник Національного пор�

талу академічної музики “Music�

review Ukraine” Олександр Пірієв.—

Формат концертів — камерна музи�

ка, адже вона, порівняно з симфо�

нічною, здатна відтворити найпота�

ємніші світи будь�якого композито�

ра, передати найтонші грані музич�

ного таланту та обдарованості”.

У суботу відбудеться музичний ве�

чір, присвячений творчості одного з

найвідоміших авторів�авангардистів

Валентина Сильвестрова. Гості почу�

ють його струнний квартет�пікколо,

написаний в 1960�х роках, який три�

ває всього п’ять хвилин, але складає�

ться з трьох частин. І в тому ж відді�

ленні прозвучить один з останніх

струнних квартетів “Ікона” (2004). У

другому відділенні камерний ор�

кестр “Київська Камерата” під ке�

рівництвом знаного українського

диригента Народного артиста Укра�

їни Валерія Матюхіна виконає “Тиху

музику” — один з кращих прикладів

вітчизняної музики у світі.

В неділю ювілейну естафету пере�

хопить вечір творчості Євгена Стан�

ковича, що представить зовсім ін�

ший музичний напрямок. Отримав�

ши фантастичну освіту у класі Бори�

са Лятошинського, Євген Станко�

вич продовжив класичну школу, до�

давши до неї — дуже професійно та

органічно — українського мелоса.

На концерті прозвучить фортепіан�

ний дует “Давні танці Верховини”,

де композитор пригадує музику сво�

го дитинства на Західній Україні. Та�

кож гості почують унікальну 3�тю

камерну симфонію для флейти і 12

струнних, яку автор присвятив дру�

жині і котра у 1985 році увійшла в пе�

релік кращих творів ЮНЕСКО. Та�

кож у програмі тріо для фортепіано,

скрипки і віолончелі “Епілоги”, яке

виконуватимуть лауреати конкурсу

імені Станковича.

У мистецьких заходах братимуть

участь видатні українські музикан�

ти, провідні колективи і найяскраві�

ші молоді таланти нашої держави.

Зокрема скрипалі Мирослава Кото�

рович, Богдана Півненко та Кирило

Шарапов, струнний квартет “Post

Scriptum” та “Київські солісти” під

керівництвом видатного диригента,

Народного артиста України, лауре�

ата Національної премії імені 

Т. Шевченка Володимира Сіренка.

Нагадаємо, концерти відбудуться

в суботу та в неділю в приміщенні

Національної Академії мистецтв

України (вул. Воровського, 20). Вхід

за запрошеннями, які можна забро�

нювати за телефонами: 227�52�85, 

228�91�95

В п’ятницю в опереті виступатимуть 
румунські співаки та солісти балету
Сьо одні Київсь ом національном а аде-

мічном театрі оперети провед ть міжнарод-
ний Гала- онцерт за частю Б харестсь о о
національно о театр оперети “Іон Дачіан” та
Київсь о о національно о а адемічно о театр
оперети. Мистець ий захід відб деться з на-
оди Національно о Дня Р м нії.
Міжнародний м зичний прое т познайомить
раїнсь их лядачів з творчістю р м нсь их

співа ів — Ельвіри-Тіни М нтян , Даніели Вла-
дес , Альфредо Йосифа Пас , Ернесто Фа-
за аса, Каталін А реліан Петрес , Амелії Ан-
тоні та солістів балет Моні и Мі аели Страт
і Маріана Хорхоти. У онцерті та ож візьм ть
часть провідні солісти та симфонічний ор-
естр Київсь о о національно о а адемічно о
театр оперети

“Темперамент Куби” демонструють
в арт�центрі Якова Гретера

Міжнародна вистав а “Темперамент К би”
поєдн є в собі протилежності — арячий абст-
ра тний і стриманий, наповнений філософією,
живопис — отрі ч дово і армонійно допов-
нюють один одно о. В е спозиції демонстр -
ють роботи знаменитих авторів з острова
Свободи, серед я их представниця с часно о
мистецтва цієї раїни Амелія Пелаесдель Ка-
саль, видатний аван ардист, родоначальни
“Золото о століття” бинсь о о живопис

Ві тор Ман ель Гарсія, Маріан Гонсалес, Кар-
лос Ман ель Г змен Ернандес, Piccaso Ка-
рибсь ий Хосе Антоніо Родрі ес Ф стер, Алі-
сія Леаль, Іван Ернандес Ідаль о та Ноель Ече-
варія Пернас.
В рам ах прое т “Темперамент К би”

представлені і раїнсь і автори, я і своїми
полотнами передають південн пристрасть,
армонію і філософію теми вистав и. Серед
них — Зоряна Гарбар, Остап Пати , Оле -
сандр Смирнов, Федір Бо инсь ий, Марія
Громен о. Крім то о, ожн с бот та неділю
відвід вачі вистав и змож ть насолодж вати-
ся неповторним бинсь им іномистец-
твом — на різних поверхах по азиватим ть
до ментальні та х дожні стріч и від іменитих
тамтешніх режисерів. Вистав а триватиме до
28 січня в алереї арт-центр Я ова Гретера
(в л. Вадима Гетьмана, 6, ТРЦ “Більшови ”,
Бло А, 4-6 поверхи)

В музей російського мистецтва можна
потрапити безкоштовно

З почат р дня Київсь ий національний м -
зей російсь о о мистецтва (в л. Терещен ів-
сь а, 9) розпочинає про рам День остя. Відте-
пер перш серед ожно о місяця вхід до м зею
б де без оштовним для всіх охочих. Ці мови
поширюються навіть на нові вистав и. Перший
та ий День остя б де 5 р дня. Про рама захо-
д безстро ова і старт є спеціально напередо-
дні свят і ш ільних ані л

В “Совіарті” триває японський 
“День хлопчиків”
До 2 р дня на Андріївсь ом звозі про-

ходить вистав а японсь их традицій під на-
звою “День хлопчи ів”. Це свято відзначає-
ться в Японії навесні, одна для дитинства
не може б ти обмежень, вирішили ор аніза-
тори. Мета заход — познайомити раїнців
з льт рою цієї східної раїни, зо рема зі
світом, створеним для хлопчи ів. На вистав-
ці можна побачити е спозицію японсь их
ляльо , ербів, зброї, імоно і роботи с час-
них митців “Світ Японії очима раїнсь их
х дожни ів”. У с бот та неділю т т по а-
ж ть фільм про Японію, а щодня відб вають-
ся майстер- ласи з орі амі, алі рафії, різ-
них техні образотворчо о мистецтва і плас-
ти и. Е спозиція від рита з 11.00 до 19.00
на першом поверсі “Совіарт ” (Андріїв-
сь ий звіз, 22а)

Натюрморти з усієї України
В Будинку художника відкрилася виставка, присвячена одному
жанру
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

До 7 р дня в залах Ди-
ре ції виставо Національ-
ної спіл и х дожни ів
У раїни триває ні альний
мистець ий прое т “На-
тюрморт в живописі”.
Близь о 250 робіт знайом-
лять поцінов вачів з широ-
им діапазоном техні та
стилів цьо о вид образо-
творчо о мистецтва.

В одному місці натюрморти не

експонувалися вже років 15. Тож у

відвідувачів є чудова нагода озна�

йомитись із сучасним поглядом

вітчизняних митців на вирішення

цікавих і специфічних творчих

завдань саме у цьому жанрі живо�

пису.

“На досвіді масштабних все�

українських виставок, які регуляр�

но проводимо, ми переконалися,

що натюрморт є дуже популярним

жанром, до якого часто звертають�

ся митці,— розповів “Хрещатику”

директор Дирекції виставок На�

ціональної спілки художників

України Ігор Волощук.— В експо�

зиції можна побачити загальну

картину цього жанру в Україні,

адже представлені твори розмаїтих

стилів та мистецьких шкіл різних

регіонів, як�то Київ, Харків, Оде�

са, Закарпаття. Наприклад, для за�

хідних областей характерний фор�

малістичний підхід: у натюрмортах

зображують звичні для глядача кві�

ти, яблука, глечики, а в Одесі ви�

користовують більш яскраві ко�

льори та складні композиції,

наприклад, малюють вікна з видом

на море”. За словами пана Воло�

щука, виставка викликала ажіотаж

серед художників: експертна комі�

сія обрала 250 творів з�понад 600

поданих, зважаючи на професіона�

лізм митця та майстерність вико�

нання.

В експозиції представлені робо�

ти як народних художників Укра�

їни — Василя Гуріна з Києва, Вік�

тора Ковтуна з Харкова, Золтана

Мичка з Ужгорода, так і молодих

талановитих митців. Організатори

переконані, що проект “Натюр�

морт в живописі” матиме неаби�

який успіх у глядацької аудиторії,

адже у виставкових залах експо�

нуються і класичні реалістичні тво�

ри, і роботи, де тема натюрморту

втілена завдяки цікавим колорис�

тичним рішенням.

Нагадаймо, що виставка триває до

7 грудня у залах на першому і тре�

тьому поверхах Будинку художника

(вул. Артема 1�5)

На першом і третьом поверхах Б дин х дожни а ці дні можна побачити всю палітр вітчизняно о натюрморт

У вересні нинішньо о ро видатном вітчизняном омпозитор та Герою
У раїни Єв ен Стан ович виповнилося 70 ро ів
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ
ВЛАСН0СТІ М. КИЄВА

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ПРАВО ОРЕНДИ НЕЖИЛИХ
ПРИМІЩЕНЬ ЗА АДРЕСАМИ:

в л. Павла Усен а, № 7/9, орп. 30 — нежитлове приміщення
за альною площею 80,00 в.м, цільове ви ористання — розміщення
с лад , стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної
плати — 2915,00 рн без ПДВ за місяць (36,44 рн/ в.м);

в л. Стальсь о о, № 13, орп. 36 — нежитлове приміщення першо о
поверх за альною площею 19,61 в.м, цільове ви ористання —
розміщення пер арні, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий
розмір орендної плати — 972,18 рн без ПДВ за місяць
(49,58 рн/ в.м);

просп. Відрадний, №52-А — нежитлове приміщення першо о поверх
за альною площею 42,00 в.м, цільове ви ористання — афе-бар, що
не здійснює продаж товарів піда цизної р пи, стро оренди — 2 ро и
364 дні, стартовий розмір орендної плати — 1472,67 рн без ПДВ за
місяць (35,06 рн/ в.м);

в л. Б дищансь а, № 7 літер.А — нежитлове приміщення за альною
площею 57,60 в.м, цільове ви ористання — розміщення пер арні та
с б'є та осподарювання, що здійснює поб тове обсл ов вання
населення, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної
плати — 3005,53 рн без ПДВ за місяць;

просп. Га аріна, № 7 — нежитлове приміщення першо о поверх
за альною площею 36,00 в.м, цільове ви ористання — афе-бар, що
не здійснює продаж товарів піда цизної р пи, стро оренди — 2 ро и
364 дні, стартовий розмір орендної плати — 2605,29 рн без ПДВ за
місяць (72,37 рн/ в.м);

просп. Перемо и, №11 — нежитлове приміщення першо о поверх
за альною площею 1,00 в.м, цільове ви ористання — розміщення
тор овельно о автомат , що відп с ає продовольчі товари, стро
оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної плати —
133,44 рн без ПДВ за місяць;

в л. Павла Усен а, № 6, орп. 16 — нежитлове приміщення першо о
поверх за альною площею 18,80 в.м, цільове ви ористання —
розміщення офіс , стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір
орендної плати — 1587,50 рн без ПДВ за місяць (84,44 рн/ в.м);

б льв. Леоніда Би ова, № 4-А — нежитлове приміщення першо о
поверх за альною площею 60,95 в.м, цільове ви ористання —
тор овий об'є т з продаж продовольчих товарів, рім товарів
піда цизної р пи, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір
орендної плати — 3220,67 рн без ПДВ за місяць (52,84 рн/ в.м);

в л. Мельни ова, № 69 А — нежитлове приміщення першо о поверх
за альною площею 53,80 в.м, цільове ви ористання — розміщення
приватно о за лад охорони здоров'я (стоматоло ія), стро оренди —
2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної плати — 4179,17 рн без
ПДВ за місяць (77,68 рн/ в.м);

в л. Копилівсь а, № 1/7, орп. 1 — нежитлове приміщення першо о
поверх за альною площею 14,00 в.м, цільове ви ористання —
тор овельний об'є т з продаж товарів дитячо о асортимент , стро
оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної плати —
684,72 рн без ПДВ за місяць (48,91 рн/ в.м);

в л. Урлівсь а, № 13 — нежитлове приміщення за альною площею
51,90 в.м, цільове ви ористання — розміщення приватно о за лад
охорони здоров'я, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір
орендної плати — 2761,58 рн без ПДВ за місяць (77,57 рн/ в.м);

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

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

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

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідачів Керівни а
Центрально о виборчо о штаб Об'єднаної опозиції "Бать івщина", Першо о заст пни а
Голови Політичної партії "Все раїнсь е об'єднання Бать івщина"- Т рчинова Оле сандра
Валентиновича, Політична партія "Все раїнсь е об'єднання "Бать івщина" цивільній
справі за позовом Мельничен а Ми оли Івановича до Керівни а Центрально о виборчо о
штаб Об'єднаної опозиції "Бать івщина", Першо о заст пни а Голови Політичної партії
"Все раїнсь е об'єднання Бать івщина"- Т рчинова Оле сандра Валентиновича,
Політичної партії "Все раїнсь е об'єднання "Бать івщина" про захист честі, ідності та
ділової реп тації, роз ляд я ої відб деться 07 р дня 2012 ро о 10.00, 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.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Костючен о Тетян
Володимирівн в я ості відповідача справі за позовом п блічно о а ціонерно о
товариства "Універсал Бан " до Костючен о Тетяни Володимирівни про стя нення
забор ованості за до овором про видач та ви ористання редитних арто VISA
CLASSIC/ELECTRON/GOLD "Універсал Бан " VC3245 від 04 березня 2008 ро , я е
призначено на 17 р дня 2012 ро об 11.30 за адресою: м. Київ, в л. М.Гайцана, 4,
аб. 413 ( олов ючий с ддя Со олов O.M.)

У разі неяв и в с дове засідання відповідача Костючен о Тетяни Володимирівни,
остання відома адреса: м. Київ, в л. К р анівсь а, 3, в. 76, відповідно до ст.169
ЦПК У раїни справа б де роз лян та її відс тність.

С ддя О.М. Со олов

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Чабана Оле а
Ми олайовича цивільній справі за позовом П блічно о а ціонерно о товариства
"Державний ощадний бан У раїни" в особі філії — Головне правління по м. Києв та
Київсь ій області до Чабана Оле а Ми олайовича про звернення стя нення на майно,
передане в іпоте , роз ляд я ої відб деться 06 р дня 2012 ро о 10.00, 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.

Апеляційний с д ви ли ає ТОВ "Полісся" в особі Ц рен а Є.М. (в л. Героїв Дніпра, 62, в.
112) с дове засідання, я відповідача справі за позовом Д бович Р слана Станіславовича до
Головно о правління юстиції м. Києві про визнання неза онною відмов нотарі са в видачі
свідоцтва про право на спадщин за за оном на частин стат тно о фонд та зобов’язання
вчинити певні дії, я е відб деться 15 січня 2013 ро о 10.10. Роз ляд в азаної справи відб деться
за адресою: м. Київ, пл.Солом'янсь а, 2-а.

Ви зобов'язані повідомити про причини неяв и до с д .
Роз'яснюємо, що в разі вашої неяв и за ви ли ом до с д або неповідомлення причин неяв и

або визнання с дом причин неяв и неповажними, справ б де вирішено с дом Ваш відс тність
на підставі наявних даних та до азів.

Додат ово роз'яснюємо, що відповідно до ч.9 ст.74 ЦПК У раїни, з оп блі ванням о олошення
про ви ли особа вважається повідомленою про день та час сл хання справи.

С ддя Лапчевсь а О.Ф.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Па Ед арта в я ості відповідача
справі за позовом Больша Галини Степанівни до Па Ед арта про визнання особи

та ою, що втратила право орист вання жилим приміщенням, я е призначено на
17 р дня 2012 ро о 12.30 за адресою: м. Київ, в л. М.Гайцана, 4, аб. 413
( олов ючий с ддя Со олов О.М.)

У разі неяв и в с дове засідання відповідача Па Ед арта, остання відома адреса:
м. Київ, в л. М. Раєвсь о о, б д. 28, в. 48, відповідно до ст.169 ЦПК У раїни,
справа б де роз лян та йо о відс тність.

Втрачений ст дентсь ий вито ст дента НТУУ КПІ на ім'я Гала ана

Оле сандра Юрійовича вважати недійсним.

Втрачений "Державний а т на право власності на земельн ділян " площею
0,0639 а, серія ЯЖ № 040652( адастровий № 8000000000:82:101:0027 виданий
25.09.2007 р. за адресою: м. Київ, пров ло Серп ховсь ий, 7 на ім'я Аль-Маайя
Мєрьєм Талятівни вважати недійсним.

Втрачені Свідоцтво про право власності на нежитлове приміщення (адреса: Київ, в л. Ірининсь а, 5/24,
прим. 95) Товариства з обмеженою відповідальністю "Ірининсь е" видане Головним правлінням ом нальної влас-
ності м. Києва 14.07.2010 ро (на аз № 65-В від 14.07.2010) та інші реєстраційні до менти вважати недійсними.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 275795 на

ім’я Степанен а Романа Єв еновича вважати недійсним.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ,

в л. Володимирсь а, 51-а,

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
репроцентр азети

«Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua



8

СПОРТ
Хрещатик 30 листопада 2012 року

Спортивні новини

Баскетбол. “Будівельник” переміг “Хапоель” 
у Єврокубку
У чер овом т рі ре лярної першості Євро б а єдиним пере-

можцем серед вітчизняних л бів С перлі и, я і бер ть часть т р-
нірі, став иївсь ий “Б дівельни ”. Команда Айнарса Ба атс іса взя-
ла реванш за пораз в Ізраїлі, обі равши на пар еті иївсь о о Па-
лац Спорт єр салимсь ий “Хапоель” із рах н ом 84:77. Поєдино
для “б дівельни ів” с ладався непросто, одна вдало проведена за-
лючна чверть дозволила “ ладіаторам” перемо ти. Мал ольм Ді-
лейні приніс столичном л б 22 оч а, Лео Лайонс — 20 очо і зі-
брав 8 відс о ів. Тим часом БК “Донець ” не з мів повторити спіх
домашньо о матч з “Трефл Сопотом”, пост пившись на виїзді
польсь ом л б з рах н ом 67:77. Вед чи рах н 9 очо тре-
тій чверті, “ти ри” повністю провалили за лючн десятихвилин .
Найрез льтативнішими равцями в с ладі остей стали Войдан
Стояновс і, на рах н я о о 15 очо , і Дарі с Сон айла, що відзна-
чився 14 оч ами та 5 підбираннями. Про рав свій матч й “Азовмаш”,
я ий перше в євросезоні на пар ет рідно о спорт омпле с вивів
я ості оловно о тренера Сер ія Заваліна. “Леви” дали бій т рець-
ом “Банвіт ”, проте пост пилися в овертаймі з рах н ом 88:95.
Нападни “Азовмаш ” Лінн Грір став най ращим равцем матч , від-
значившись 28 оч ами й 10 передачами

Теніс. Серена Вільямс — тенісистка року 
за версією WTА
Амери ан а Серена Вільямс визнана ращою тенісист ою ро за

версією Жіночої тенісної асоціації (WTA), повідомляє офіційний сайт
цієї ор анізації. Серена провела фантастичний сезон. Вона ви рали
сім т рнірів, том числі два серії “Вели о о Шолома” — Вімблдон
і US Open та Підс м овий чемпіонат WTA Стамб лі, а та ож заво-
ювала дві золоті медалі на Олімпійсь их і рах Лондоні — в одиноч-
ном розряді і в парі зі старшою сестрою Він с

Формула�1. Себастьян Феттель може втратити
чемпіонський титул
Пілот “Red Bull” Себастьян Феттель може втратити свій тит л чем-

піона світ на он ах Форм ли-1 сезон 2012 ро через забороне-
ний правилами об ін с перни а, зроблений німець им пілотом під
час Гран-прі Бразилії. Причиною стали оп блі овані відео та фото-
матеріали момент , оли Феттель об аняє один із болідів стайні
“Toro Rosso”. На них помітно, що німець зробив об ін вже після то-
о, я на трасі б ли в лючені жовті во ні, що забороняють пілотам
обходити інші боліди. У разі підтвердження дано о пор шення нім-
цю за рож є штраф я ості додат ових 20 се нд до йо о час , че-
рез що він оп ститься на два місця і стане 8-м залі , що призве-
де до втрати 4 очо . За та их обставин Феттеля після 20 етапів б -
де 277 очо в за альном залі , тоді я Фернадо Алонсо, йо о о-
ловно о с перни а з “Ferrari”, залишиться 278, іспанець та ом
разі стане чемпіоном світ

Температура +11°С

Атм. тиск 734 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 97 %

Температура +12°С

Атм. тиск 736 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 88 %

Температура +7°С

Атм. тиск 738 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 96 %

Прогноз погоди на 30 листопада 2012 року
ранок день вечір

"Баварія" йде у відрив, 
а "Челсі” грає у "суху" нічию
У німецькій Бундеслізі та в англійській Прем’єр�лізі відбулися 
чергові тури

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

С ориставшись двотижневою па зою євро б ових
т рнірах, представни и німець ої та ан лійсь ої першо-
стей з ф тбол провели матчі чер ово о т р . У Б ндес-
лізі лідер чемпіонат мюнхенсь а “Баварія” зміцнила
свої позиції. Кл б, я ом рає раїнець Анатолій Ти-
мощ , с ористався помил ами найближчих переслід -
вачів і перемі “Фрайб р ” з рах н ом 2:0. Приємно,
що др ий ол забив раїнсь ий ф тболіст. В Ан лії
продовж є розчаров вати лондонсь ий “Челсі”, я ий зі-
рав з “Ф лхемом” 0:0.

У німецькій Бундеслізі інтрига у боротьбі за чемпіонство поволі згасає.

Мюнхенська “Баварія”, яка впевнено займає першу сходинку в чемпіонаті ,

збільшила відрив від найближчого переслідувача до 10 очок. Це стало мож#

ливим після того, як чемпіон країни дортмундська “Боруссія” не змогла пе#

ремогти на своєму полі одного з аутсайдерів — “Фортуну” із Дюссельдорфа.

А “баварці”, хоч і мали більш серйозного суперника (“Фрайбург”), не зби#

ралися марнувати чудову можливість, аби зміцнити свої позиціїі.

Гравці мюнхенського клубу почали поєдинок досить обережно, демон#

струючи повагу до суперника, щоправда футболісти “Фрайбурга” відразу ж

віддали їм ініціативу. Гості спокійно грали в пас переважно на своїй полови#

ні поля, їх атаки були рідкісні, але досить небезпечні. Після однієї з них “Ба#

варія” повела в рахунку. На 11 хвилині Рібері увірвався у штрафний майдан#

чик “Фрайбурга”, спробував пробити, але влучив у захисника. Втім, м’яч від#

летів до Томаса Мюллера, який влучно пробив у правий кут воріт. Після цьо#

го мюнхенці повели у рахунку і стали більш впевнено грати в атаці.

Наступного голу глядачам довелося чекати близько години. На 69 хвили#

ні на поле замість Шердана Шакірі вийшов Анатолій Тимощук. Саме укра#

їнцю і вдалося встановити остаточний рахунок у матчі. Сталося це на 79 хви#

лині: господарі помилилися на правому фланзі, капітан “Баварії” Філіп Лам

перехопив м’яч і навісив у центр штрафного майданчика. Анатолій Тимо#

щук випередив Бауманна і поставив “крапку” в поєдинку — 0:2! 

В англійській Прем’єр#лізі продовжують лідирувати два манчестерські

клуби “Юнайтед” та “Сіті”. “Червоні дияволи”, попри тотальну перевагу у

матчі і швидкий гол змогли відзначитися у воротах “Вест Хема” лише один

раз. Результативний удар у дебюті зустрічі на свій рахунок записав Робін Ван

Пірсі. “Манчестер Сіті” також володів ініціативою, але спромігся забити

лише під завісу матчу. Спочатку Маріо Балотеллі відкрив рахунок, а згодом

Джеймс Мілнер зняв усі питання про переможця. А ось лондонський “Чел#

сі”, який зовсім недавно впевнено лідирував у чемпіонаті, ніяк не може ви#

братися з ігрової кризи. Навіть новий наставник “аристократів” Рафаель

Бенітес поки що не може налаштувати на потрібний лад своїх підопічних.

Другий матч поспіль лондонці не забивають. Цього разу в нульову нічию во#

ни зіграли з “Фулхемом”
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Цей день в історії 30 листопада

1609 – Галілео Галілей с лав
перш арт місячної поверхні
1698 – російсь ий цар Петро І

засн вав перш (і найвищ ) на-
ород Росії – орден Андрія Пер-
возванно о
1794 – російсь ом пол овод-

цю Оле сандр С воров при-
своєно звання енерал-
фельдмаршала
1867 – почав робот Одесь ий

мая – перший еле тричний мая
на теренах Російсь ої імперії
1874 – народився Уїнстон

Черчілль, визначний ан лійсь ий
політичний і державний діяч, ер-
цо Мальборо, сер, прем'єр-мі-
ністр Вели ої Британії
1914 – інодебют Чарлі Чапліна
1932 – США завершився

найдовший в історії танцюваль-
ний марафон, що тривав 4152,5
одини (з 6 червня)

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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ОВНИ, ваше світобачення набирає висо оідейних обер-
тів, йде зміна ідеалів, по лядів, пере онань, стереотипи
р йн ються, все, що вичерпало свій моральний рес рс,
відмирає, звільняючи місце для про ресивно о. Інформа-
ційні стр м и (наповнені спо сами) теч ть звід сіль, одна
не робіть ардинальних ро ів під впливом поч то о, не на-
в’яз йте ні ом свої д м и.
ТЕЛЬЦІ, я дося ти армонії між бажаннями і вимо ами

реальності? Питання стане ребром, зм сивши баланс вати
між різнобарвним “хоч ” і до матичним “треба”, перевтіли-
тися затято о е ономіста та дбайливо о осподаря, аби
дати поштовх сімейном бізнес , заробити рошей та про-
д тивно їх інвест вати.
БЛИЗНЯТА, ви носій щастя та добра, я о о п блі а всю-

ди з стрічає з радістю та щирою любов’ю, оловне — в
лопотах за ч жими проблемами не занедбати особисте
б ття. Подр жні стос н и набирають динамічних обертів, і
т т ожна мить на ва золота: витравіть з д ші давні обра-
зи, м дро та з любов’ю с лейте розбиті лечи и, дайте об-
ранцю відч ти себе сильною самодостатньою особистістю.
РАКИ, тр довий марафон розпалі, я діловий партнер

та фахівець ви сама дос оналість: і швець, і жнець, і на
д д равець, здатні дати фори неробам та нехлюям,
взявши шт рмом олімп ділових дося нень я іль істю, та
і я істю. Втім, і плата має б ти е вівалентною, тор йтеся з
працедавцями й не “продавайтеся” за мізерні ошти. Зараз
вам потрібен не посадовий портфель, а товстий аманець.
ЛЕВИ, я що серцю хочеться свята, не стрим йте той

пре расний порив, пірніть вир романтичних розва і ай-
ф йте! Вас охають! Це золота пора енер етично о, твор-
чо о, се с ально о роз віт , що допоможе подр жнім па-
рам поліпшити взаємини, створити затишне сімейне ніздо
і продемонстр вати най ращі я ості т рботливо о сім’яни-
на та дбайливо о осподаря.
ДІВИ, сім’я — це олис а д ховності та життєдайний е-

нератор, т т ви розвиваєтеся, черпаєте зерна небесної
м дрості. У стос н ах “бать и-діти” та “начальни -підле -
лий” тривають щасливі часи перетворення, тож на роботі
маєте ні альні привілеї для ар’єрно о зростання та поліп-
шення матеріально о стат с .
ТЕРЕЗИ, вас де не посій там і вродитеся, здатні до адап-

тації б дь-я их обставинах! Вірт озно зм сите танцювати
п блі під свою д д , а іт вати за висо ідею — маста
на всі сто. Життєва м дрість, пра тицизм плюс висо а ер -
диція здатні творити ч деса спіх там, де процвітає не-
хлюйство.
СКОРПІОНИ, тр дівни ви нівро , тож ловіть ви ідн ді-

лов пропозицію чи рентабельне замовлення, аби дол чи-
тися до фінансових джерел, я і щедро стр менять для вас.
Одна слід тримати р на матеріальном п льсі, збалан-
с вати приб т и та витрати, аби надходження до аманця
(що обіцяють б ти висо ими!) не перевищ вали витрат.
СТРІЛЬЦІ, вам хоч розірвись: то слід воювати на пере-

довій, то “партизанити” на таємном фронті, чар ючи п б-
лі інтеле том та презентабельністю, одна яс равість
персони нічим не затьмарити! Відч ття істинної вн трішньої
свободи є основним р шієм, тож оли цей дви н “барах-
лить”, с оріше всьо о ви не прибор али Е о... а треба!
КОЗОРОГИ, ви оповиті се с альною чарівністю, що є зо-

лотим озирем для облашт вання любовно о фронт . Пара-
лельно вдалині від с спільної мет шні опанов йте діале ти-

пізнання вищої істини. Відвід йте храми, бо осл жіння,
вивчайте філософсь літерат р , читайте Біблію, дол чай-
теся до святих с арбниць.
ВОДОЛІЇ, на романтичном небосхилі сяє сонце дачі.

Вас охатим ть всім серцем щиро і бла ородно! І жодні
с мніви не повинні затьмарити сяйво насолоди взаємних
поч ттів. Др жба і охання зіллються воєдино, піднявши до
естетичних вершин ідилії в партнерстві. Тіль и менше хва-
літься, нехай таємничий по ров обері ає ваше інтимне
щастя від заздрісних людсь их очей.
РИБИ, тр довий марафон розпалі, натис айте на про-

фесійні педалі й завзято р хайтесь до ар’єрно о олімп ,
т т щастить, сили фонтан ють, тож омріяна посада ціл ом
реальна. Коли бра є обізнаності — вчіться на ход , до-
цільно записатися на рси підвищення валіфі ації. Голов-
не, аби нинішня діяльність відповідала фаховом по ли ан-
ню, сприяла творчій самореалізації

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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